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 چکیده

باشد. تأثیر این  ای آنان می های تجاری و حرفه های حسابرسان با گرایش هدف این پژوهش، بررسی رابطه ویژگی
شود، نیز آزمون شده است.  ای و تجاری بر اقداماتی که منجر به کاهش کیفیت حسابرسی می های حرفه گرایش

آوری  عضو جامعه حسابداران رسمی ایران جمع حسابرس 283با استفاده از پرسشنامه دریافتی از  های موردنیاز داده
دهد که سطح دانش و آگاهی، میزان سازگاری و مهارتهای ارتباطی حسابرسان، ارتباط  شد. نتایج پژوهش نشان می

ای دارد.  ا، ارتباط منفی با گرایش حرفههای بازاریابی آنه ای آنها داشته اما مهارت مثبت و معناداری با گرایش حرفه
های  ای آنها ندارد. از سوی دیگر، مهارتهمچنین خالقیت و نوآوری حسابرسان رابطه معناداری با گرایش حرفه

بازاریابی و ارتباطی حسابرسان رابطه مثبت و معناداری با گرایش تجاری آنان دارد، اما سطح دانش و آگاهی، میزان 
ای باعث  حرفه  یت حسابرسان رابطه معناداری با گرایش تجاری آنها ندارد. در نهایت، گرایشسازگاری و خالق

کند. این  شود، اما گرایش تجاری حسابرسان این اقدامات را تشدید می کاهش اقدامات کاهنده کیفیت حسابرسی می
های آنان تأثیر منفی  یدگیبدان معناست که ممکن است گرایش تجاری حسابرسان بر کیفیت حسابرسی و میزان رس

 رسد. بگذارد؛ لذا اتخاذ  سازوکارهای مناسب در این زمینه ضروری به نظر می
 یحسابرس یفیتحسابرس، ک یژگیو ی،تجار یشگرا ی،ا حرفه یشگرا :یدیکل واژگان
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 مقدمه
 دهبو دییاز اتشاهدتغییر ،لمللیاسطح بیندر  حسابرسی تخدما زارگذشته بایهههاد طی

هی میباشد. ردعتباا تئه خدماارا اییابی برزاربا عموضو ،آنها مهمتریناز  یکی. ستا
 ن،جهانیشد س،مقیااز  ناشیی جوییهاصرفه ،جدید یهازاربه باورود  هایی مانندهنگیزا

 حفظ یاو  رانصاحبکاهای  تفعالی نتر شدهلیل پیچیدد صنعت بهدر  به تخصص زنیا
های حسابرسی به موضوعات  مؤسسه ودردر و اینقش قابلمالحظه زاریش سهم باافزا

 (.1394تجاری آنها داشته است )مهدوی و دریایی،   بازریابی و گرایش
هایشان همواره در  های حسابرسی به دلیل ماهیت فعالیت حرفه حسابرسی و مؤسسه 

ند ا دهعجین بو لستقالو ا فنصاا ل،عد نبا مفاهیمی چوو  نددار ارقر وتقضا هجایگا
 ،مریکاآمانندا هرکشواز  ریبسیاای در  (. آیین رفتار حرفه1393مکاران، )صفارزاده و ه

با  زار،بااز کسب سهم بیشتر  یستادر را دخو یناییهااتوو  تتبلیغ شهررا از  نحسابرسا
 ست. ا دهمنع نکر لستقالا حفظ فهد

ند ایی میتواهد که سطح حرفهگردمی نحسابرسی نشا ریمحیط تجا اتتغییر ،هرچند 
ست ا آندر  عین موضوا ی. جنبه نظردگیر ارقرهای تجاری حسابرسان  گرایشتأثیر تحت 

دو  یشمشیر انمیتورا  عین موضوا. اردیابی ندزارتباطی با باارسنتی رکه حسابرسی بهطو
و در  ایحرفه رفتار یینو آ ظایف سنتیو ،حرفه حسابرسی ف،یك طردر نست: دا لبه
از آن  حسابرسی یمؤسسههاو  نکه حسابرسادارد  ارقرهای تجاری  گرایش ،یگرد فطر

 (.1394)مهدوی و دریایی، ند را دار دقابتیخور مزیتقصد حفظ و  ه هستندگاآ
در دهه  گرایش تجاری حسابرسان و یارتباط خدمات حسابرس نهیدر زم قاتیتحق 

سطه واه رقابت ب شیدهنده آن هستند که افزانشان قاتیتحق نیگذشته ظهور نموده است. ا
 یابیبازا ینوع جادیسبب ا ،اند که وارد بازار شده دیجد یازموسسات حسابرس یادیتعداد ز

حرفه  نگرش حسابرسان درباره رییموضوع سبب تغ نیشده است. ا یدر حرفه حسابرس
حسابداران های اخیر، تشکیل جامعه  (. در سال2003گردیده است )هشمیت و همکاران، 

ر رقابت در بازا شیافزا جهیو در نت یحسابرس یو گسترش مؤسسات خصوص یرسم
ماندن در  یخود و باق انیحفظ مشتر یموجب آن شده است که حسابرسان برا یحسابرس

(. این 1392مهد و همکاران، رقابت، گزارش موردنظر صاحبکاران را ارائه نمایند )بنی بازار
-درک نموده یه خوبرا ب یابیاصول بازار یآن است که مؤسسات حسابرس انگریبموضوع 

ممکن است موجب تنزل حرفه  ،یتجاریها تیبه سمت فعال یحرفه حسابرس شیاند. اما گرا
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 .و کاهش استقالل حسابرسان شود
تجاری حسابرسان با حرفه حسابرسی داشته و تأثیری که بر   تضادی که احتماالً گرایش 

کیفیت خدمات حسابرسی به عنوان یك حرفه دارد، سؤالی است که این مقاله به دنبال 
ها و نگرش  فعالیت نهیدر زم یفقدان پژوهش کافیافتن پاسخی برای آن است. در واقع 

ها بر استقالل آنان در  تیگونه فعالنیکه ا یا ژهیو تیاهم نیو همچن تجاری حسابرسان
 به ویژه بعد از-جامعه نفعانیذ ریگذاران و سا هیبه سرما یبخشنانیاطم فهیوظ یراستا

متصور است، این سؤال را به وجود  -ریاخ یها سال یط یحرفه حسابرس یساز یخصوص
های  دانش، سازگاری، مهارتهای حسابرسان از قبیل  ترین ویژگی آورد که بعضی از مهم

ای آنان  های بازاریابی و خالقیت چه ارتباطی با گرایش تجاری و حرفه ارتباطی، مهارت
های مذکور با گرایش  دارد. از این رو، هدف نخست این پژوهش، شناسایی رابطه ویژگی

ای و  ای و گرایش تجاری حسابرسان است. هدف دوم بررسی تأثیر گرایش حرفه حرفه
 باشد.ی حسابرسان بر کیفیت حسابرسی انجام شده توسط حسابرسان میتجار
در بیان ضرورت و اهمیت پژوهش حاضر باید اذعان نمود که گرایش تجاری  

حسابرسان یك استراتژی مهم برای گسترش کسب و کار است. حسابرسان دیگر فقط به 
دست آوردن و ی تجاری در بهها کنند. آنها به اهمیت فعالیت ها و اینترنت اتکا نمی معارفه

اند. لذا متقاعد کردن مشتری در این مورد که حسابرسی به تجارت  ها پی برده حفظ مشتری
دهد تبدیل به امری مهم شده است. عالوه بر این، این پژوهش باعث آگاه  آنها ارزش می

شجویان، گذاران، دان نمودن جامعه حسابداران رسمی، سازمان بورس اوراق بهادار، سرمایه
شود یاز این موضوع میمال یها صورتکنندگان گران حسابداری و سایر استفادهپژوهش

 .یاقتصاد تیفعال كیایحرفه است  رانیدر ا یحسابرس که آیا
 نیکه در ا یمختلف یها پژوهش نهیشیپ یپس از بررسدر رابطه با نوآوری پژوهش،  

ایران درخصوص تاثیر ویژگیهای تحقیقاتی در گفت  دیصورت گرفته است، با نهیزم
حسابرسان بر کیفیت حسابرسی انجام شده است اما تحقیقی درباره رابطه ویژگیهای مورد 

 یها مهارت ،یارتباط یها مهارت ،یسازگار زانیسطح دانش، ماستفاده در این پژوهش )
 ریتأث همچنینو  ،انآن یو تجار یا حرفه شیبا گرا( حسابرسان تیو خالق یابیبازار
صورت نگرفته  یحسابرس تیفیک کاهندهمزبور بر اقدامات  یو تجار یا حرفه یها شیگرا

 است.
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 مبانی نظری پژوهش

  اجتماعینظریه نمایندگی و نظریه هویت

برای توجیه نظری رابطه بین متغیرهای پژوهش از دو نظریه نمایندگی و هویت اجتماعی 
توان آنها  حسابرسان وجود دارد که میهای خاصی برای رفتار  استفاده شده است. محرک

گیری  تواند جهت را با استفاده از روابط نمایندگی توضیح داد که به نوبه خود می
دهد که چگونه  حسابرسان را توضیح دهد. همچنین نظریه هویت اجتماعی توضیح می

های مختلفی داشته باشند. این امر ممکن است در قالب  توانند هویت حسابرسان می
 (.2006ای و تجاری نمایان شود )باتیالنا،  های حرفه ایشگر

های نمایندگی و هویت  ها، تئوری مطالعات اخیر با تمرکز بر مسئولیت اجتماعی شرکت 
ها و عوامل برای  تر از نحوه تعامل مکانیزم اجتماعی را به منظور ایجاد تصویری گسترده

(. وونگ 2018د )بیودوین و همکاران، ان گیری اخالقی ترکیب کرده تأثیرگذاری بر تصمیم
کنند که با توجه به تئوری هویت اجتماعی، شناخته شدن  ( استدالل می2014و گائو )

شود که آنها به آن گروه متعهد شوند و این موضوع به  حسابرس با گروه خاصی باعث می
است که افراد شود. این بدان معن احتمال زیاد سودمند بوده و باعث افزایش کارایی آنها می

دانند،  تمایل دارند به نمایندگی از مؤسساتی که هویت خود را در آنها شکل گرفته می
عمل کنند. از منظر تئوری نمایندگی، تضاد منافع بین مالکان و مدیران وجود دارد )ولیان و 

با شود که حسابرس نسبت به سازمان متعهدتر باشد.  ( که این امر باعث می1392همکاران، 
و هزینه حقوق و  مالیشود با افزایش اندازه، اهرم بینی میوجه به تئوری نمایندگی، پیشت

، احتمال انتخاب داوطلبانه (های سلسله مراتبی دستمزد کارکنان )کاهش کنترل در سازمان
)حساس یگانه و حیدری،  حسابرس باکیفیت باال در مجمع عمومی عادی، افزایش یابد

گیری اخالقی بخشی از حرفه حسابرسی است، نیاز است  که تصمیم(. با توجه به این1387
که مشخص گردد حسابرس بین تعهد به حرفه یا صاحبکار خود، به کدام یك وفادار 

 (.2013خواهد ماند )کونگ و هوانگ، 

 ای حسابرسان گرایش حرفه

ا و ه ای بودن به معنای رفتار در راستای آرمان حسابرسان عضو یك حرفه هستند. حرفه
ارزشهای حرفه حسابرسی است. آنها در خدمت جامعه هستند و اولویت را به منافع 
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دهند. حسابرسان  الزحمه و دستمزد را به آنها بپردازند، نمی کارانی که بیشترین حق صاحب
شود فقط  ای مستقل بوده و دارای تعهدای اخالقی مشخصی هستند که مانع از این می حرفه

ای  توان حرفه (.در مجموع، می2012وجه نمایند )اوهمن و والرستد، به منافع شخصی خود ت
ای تعیین شده توسط انتظارات  های حرفه بودن حسابرس را به عنوان رفتاری مطابق با آرمان

ای بودن فراتر  های داخلی حرفه حسابرسی تعیین کرد. حرفه عمومِ جامعه و همچنین آرمان
ها و رفتارهای  در قانون بوده و شامل ارزش از یك سری بایدها و نبایدهای موجود

(. مطالعات قبلی 2009پذیر مطابق با منافع کل جامعه است )سودابی و همکاران،  انعطاف
( با 2018اند. بروبرگ و همکاران ) گیری کرده های مختلفی اندازه ای بودن را به روش حرفه

بودن حسابرس به این مفهوم  ای دارد که حرفه استفاده از تئوری هویت اجتماعی بیان می
است حسابرس هویت خود را با حرفه حسابرسی بشناسد و موفقیت این حرفه را موفقیت 

ای وی را معیاری برای  ای نیز استقالل حسابرس و تعهد حرفه خود بداند. همچنین عده
 (.2013اند )کارینگتون و همکاران،  ای بودن در نظر گرفته سنجش حرفه

 برسانگرایش تجاری حسا

ای مفهوم  گری در حسابرسی وجود ندارد. عده تعریف آشکاری درباره مفهوم تجاری 
تقسیم « گرایش به بازار و شرکت صاحبکار»، «مداری مشتری»های  گری را به مقوله تجاری
گری در حسابرسی به تمرکز بر  (. در واقع، تجاری2013اند )کارینگتون و همکاران،  نموده

های  د خدمات غیرحسابرسی و نیز بازاریابی مؤسسه حسابرسی از راهارائه خدماتی مانن
تأثیری که ارائه خدمات غیرحسابرسی و   سازی با توجه به میزانمختلف اشاره دارد. تجاری

دستمزد حاصل از آن بر استقالل حسابرسان دارد و همچنین میزان نزدیك بودن رابطه 
، نگرش به 2000رسوایی انرون در سال  شود. با توجه به مشتری سنجیده می -حسابرس

ای منفی شده است. از سویی،  های بازاریابی و تجاری در حسابرسی به طور فزاینده فعالیت
تغییراتی در قوانین ایجاد شده است که نیاز مؤسسات حسابرسی را به تجارت و گرایشات 

شیر دو لبه در حرفه های تجاری به یك شم بازاریابی افزایش داده است. بنابراین، فعالیت
 (.2018اند )بروبرگ و همکاران،  حسابرسی تبدیل شده

 ای و گرایش تجاری حسابرسان تضاد احتمالی بین گرایش حرفه

ی حسابرسان، و تجار یا کنند که منطق حرفه ی( استدالل م2013و همکاران ) نگتونیکار 
ان به طور همزمان سطوح شدیداً با یکدیگر در تضاد نیستند. بنابراین ممکن است حسابرس
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 یا حرفه یها آرمانها و  ارزش رشیسو، پذكیاز مختلفی از هر دو گرایش را داشته باشند. 
ی منافع مالاز حسابرس باعث شود ممکن است  یتجار یهاجنبهدر نظر گرفتن بدون 

-چشم اگر صرفاً به، گریاز طرف دموردنیاز غافل شده و مشتریان خود را از دست بدهد. 

 و استقالل یحسابرس هحرف یبراهای بازاریابی توجه شود،  ی و فعالیتتجار و مزایای انداز
 یو تجار یا حرفه های گرایشکه  شود ی، استدالل منیباشد. بنابرا میمضر  حسابرس

 یضمن حفظ منافع مال دیبا به دلیل اینکهدهد.  یرا شکل م یروش حسابرسنوع حسابرس، 
 نیز انجام شود.باال  تیفیبا ک بررسی و حسابرسی،  یحسابرس یمطلوب برا

 ای و تجاری حسابرسان و کاهش کیفیت حسابرسیهای حرفهگرایش

ها، هر حرفه بر اساس یك مجموعه مشترک  طور که قبالً بیان شد، بنابر تئوری حرفههمان 
را ها به نوبه خود نحوه عملکرد اعضای حرفه  گیرد، که این ارزش ها شکل می از ارزش

های این گروه به  کند. بنابراین، عملکرد حسابرسی تحت تأثیر دانش و ارزش تنظیم می
منظور انجام عنوان یك مجموعه واحد قرار دارد. عالوه بر این، استانداردهای حسابرسی به

ها و  شوند، اما استانداردگذاران به دنبال روش های باکیفیت تنظیم می حسابرسی و بررسی
توان ادعا کرد  تند که کیفیت حسابرسی را بهبود بخشند. بنابراین، میرهنمودهایی هس

(. نِچِل 2003ای است که در حسابرسی مورد توجه است )اوتس،  کیفیت حسابرسی مقوله
توان به دو مؤلفه تخصص و استقالل  کند که کیفیت حسابرسی را می ( استدالل می2016)

کند، رابطه  حسابرسی را مخدوش می حسابرس تقسیم کرد. یکی از مواردی که کیفیت
( 2015نزدیك حسابرس و مشتری است. در پژوهشی که توسط اسوانبرگ و اوهمن )

مشتری احتمال انجام   –صورت گرفت این نتیجه حاصل شد که نزدیکی رابطه حسابرس
دهد. اقدامات  شوند، را افزایش می اقداماتی که منجر به کاهش کیفیت حسابرسی می

شود که  حسابرسی به اقدامات انجام شده توسط حسابرس اطالق می کاهش کیفیت
دهد. این امر کیفیت حسابرسی را به خطر  آوری شواهد را به طور نامناسبی کاهش می جمع

زند  دهد و به اعتبار حرفه آسیب می انداخته و احتمال عدم موفقیت حسابرسی را افزایش می
های  شود به منظور کاهش هزینه قداماتی باعث می(. انجام چنین ا2001)هرباخ و همکاران، 

ها کاهش یابد. با توجه به اینکه  حسابرسی، زمان صرف شده برای انجام حسابرسی و بررسی
دهنده شود، انجام اقدامات کاهش کیفیت باالی حسابرسی باعث ایجاد مزیت رقابتی می

برسی را کاهش دهد، اما های حسا تواند هزینه کیفیت حسابرسی اگرچه به طور بالقوه می
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ممکن است باعث آسیب به اعتبار و شهرت آن مؤسسه حسابرسی گردد )پیرس و سوئینی، 
2006 .) 

 پیشینه پژوهش
( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که تأکید بر ارتباطات 2007کالین و همکاران )

دار است. آنان ای برخور دانشگاهی برای اطمینان از بقای حرفه حسابرسی از اهمیت ویژه
کار باید زیر نظر حسابرسان معتبر کار کند  معتقد بودند با توجه به اینکه یك حسابرس تازه

تر از  ترو باتجربه تا اجازه ورود به این حرفه را داشته باشد، توانایی ارتباط با همکاران جوان
سی خللی ای حسابر های حرفه اهمیت باالیی برخوردار است تا در فرآیند آموزش مهارت

 ایجاد نشود.
« توازن بین حسابرسی و بازاریابی»( در پژوهشی با عنوان 2013بروبرگ و همکاران ) 

ای مثبت است  طور فزایندهه های بازاریابی ب که نگرش حسابرسان نسبت به فعالیتدریافتند 
صرف  و تجاری های بازاریابی و به همین دلیل نیز زمان بیشتری را برای انجام فعالیت

 .کنند می
حسابرس بر  یفرد یها یژگیچگونه و»( پژوهشی با عنوان 2014یی و همکاران ) 

انجام دادند. آنان به این نتیجه رسیدند « گذارد یم ریتأث یحسابرس تیاحتمال عدم موفق
دهد و  سطوح باالی آموزش در بین حسابرسان چینی، خطر نقض حسابرسی را کاهش می

ای بودن  حرفه حسابرسی است، به همین دلیل دانش برای حرفه دانش یکی از زیربناهای
( دریافتند که حسابرسان در مؤسسات 2015حسابرسان مفید است. اسوانبرگ و اوهمن )

تری با مشتری خود داشته باشند، به احتمال بیشتر اقداماتی  کوچکتر هر چه ارتباط نزدیك
 ام خواهند داد. شود را انج که باعث کاهش کیفیت خدمات حسابرسی می

انداز و عوامل مؤثر بر رابطه  ( در پژوهشی به بررسی چشم2017بالداچینو و همکاران ) 
مشتری پرداختند. آنها به این نتیجه رسیدند که صالحیت و دانش از دید مشتری   -حسابرس

های حسابرسان هستند. همچنین آنها دریافتند که  ترین ویژگی و نیز حسابرس، مهم
و قابلیت انطباق حسابرس برای مشتریان و حسابرسان اهمیت چندانی ندارد. سازگاری 

 حسابرس است.  -های ارتباطی نیز یکی از عوامل موفقیت رابطه مشتری مهارت
بیان کردند « اهداف راهبردی تبلیغات»( در پژوهشی با عنوان 2017کالین و همکاران ) 

ریابی و اثبات ارزش خدمات خود به که شرکتهای حسابرسی توجه بیشتری به لزوم بازا
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مشتریان دارند. در نتیجه، حسابرسان برای دستیابی به موفقیت در خدمات خود و کسب 
 های تجاری داشته باشند.  های خاصی در حوزه بازاریابی و فعالیت مزیت رقابتی باید مهارت

ان و گرایش های حسابرس ( در پژوهشی به بررسی رابطه ویژگی2018لیندستت و ویرمان )
های  ای آنان و تأثیر آن بر عملکرد حسابرسی پرداختند. آنان با بررسی پاسخ تجاری و حرفه

ای حسابرسان  نفری از حسابرسان رسمی سوئد نشان دادند که گرایش حرفه 103ای  نمونه
ای ندارد اما با  های بازاریابی و خالقیت و نوآوری آنان رابطه با دانش و آگاهی، مهارت

های ارتباطی و میزان انطباق و سازگاری آنها ارتباط معناداری دارد. همچنین  رتمها
ای  های ارتباطی و خالقیت آنان رابطه گرایش تجاری حسابرسان با سطح دانش، مهارت

های بازاریابی رابطه معناداری دارد. در نهایت آنان  نداشته؛ اما با میزان انطباق و مهارت
ای باال کمتر درگیر اقدامات کاهش کیفیت  ا گرایش حرفهدریافتند که حسابرسان ب

شوند و حسابرسان با گرایش تجاری باال بیشتر درگیر اقدامات کاهش کیفیت  حسابرسی می
 اند. حسابرسی شده

ای و سازمانی  های حرفه ( پژوهشی با عنوان ویژگی2018بروبرگ و همکاران ) 
نجام دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که سازی در مؤسسات حسابرسی ا حسابرسان و تجاری

مداری و سازی )یعنی بازار محوری، مشتری هویت سازمانی حسابرسان با سه جنبه تجاری
 فرآیند محوری( رابطه مثبت دارد.

 شنگر( در پژوهشی به بررسی 1394در حوزه داخلی نیز، مهدوی و دریایی ) 
حسابرسی و  یابیزاربای بین فعالیتهامانی ز دلسایرین به تعاو  فرینرآحسابرسان کا

 شنگر صخصودر سایرینو  فرینرآکا نبین حسابرسا ،داد نهش نشاونتایج پژپرداختند. 
 .اردند دجوو داریمعنا وتتفا ،یابیزارباو  حسابرسی یبین فعالیتهانی ماز دلتعا ردمودر 

« حسابرسی و بازاریابیتوازن میان »( پژوهشی با عنوان 1395سلیمانی امیری و محمودیان )
 نماز ،نددار یابیزارمثبتی به با شحسابرسانیکه نگرن داد سیها نشاربرانجام دادند. 

ی فعالیتها فند صردار یتر مثبت کم شمقایسه با حسابرسانیکه نگررا در  یبیشتر
 یابی میکنند.زاربا

های  ( در پژوهشی به بررسی دیدگاه حسابرسان درباره فعالیت1397شجاع و همکاران ) 
حسابرسان به  لیدهد تما یپژوهش نشان م جینتاهای حسابرسی پرداختند.  بازاریابی و فعالیت

 تیفعال تیاهم ،یابیبازار تیفعال تیها درباره اهم آن دگاهید ریتحت تأث یابیبازار تیفعال
 حسابرسان است. یو رتبه شغل یحسابرس تیداشتن فعالقبول  ،یحسابرس
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   سؤاالت پژوهش

سؤال به شرح زیر  12با توجه به مبانی نظری و در راستای دستیابی به هدف پژوهش، 
ویژگی )سطح دانش و آگاهی،  5تدوین شده است. الزم به ذکر است که در این پژوهش، 

های ارتباطی، و خالقیت و  اریابی، مهارتهای باز میزان سازگاری و قابلیت انطباق، مهارت
 های حسابرسان مورد بررسی قرار گرفته است:نوآوری( به عنوان ویژگی

 ای آنها چه ارتباطی دارد؟ سطح دانش و آگاهی حسابرسان با گرایش حرفه (1

ای آنها چه ارتباطی  انطباق حسابرسان با گرایش حرفهمیزان سازگاری و قابلیت (2
 دارد؟

 ای آنها چه ارتباطی دارد؟ بازاریابی حسابرسان با گرایش حرفههای  مهارت (3

 ای آنها چه ارتباطی دارد؟ های ارتباطی حسابرسان با گرایش حرفه مهارت (4

 ای آنها چه ارتباطی دارد؟ خالقیت و نوآوری حسابرسان با گرایش حرفه (5

 سطح دانش و آگاهی حسابرسان با گرایش تجاری آنها چه ارتباطی دارد؟ (6

انطباق حسابرسان با گرایش تجاری آنها چه ارتباطی سازگاری و قابلیت میزان (7
 دارد؟

 های بازاریابی حسابرسان با گرایش تجاری آنها چه ارتباطی دارد؟ مهارت (8

 های ارتباطی حسابرسان با گرایش تجاری آنها چه ارتباطی دارد؟ مهارت (9

 دارد؟ خالقیت و نوآوری حسابرسان با گرایش تجاری آنها چه ارتباطی (10

اقدامات  ریهستند، کمتر درگ تریباال یا حرفه شیگرا یکه دارا یحسابرسانآیا  (11
 ؟شوند یم یحسابرس تیفیک ندهکاه

 اقدامات ریگرتر دبیشهستند،  تریباال تجاری شیگرا یکه دارا یحسابرسانآیا  (12
 ؟شوند یم یحسابرس تیفیک ندهکاه

 به شرح زیر است:همچنین با توجه به سواالت فوق، مدل مفهومی پژوهش 

 شناسی پژوهش روش
پردازد، از نوع کمی  از آنجا که پژوهش حاضر به تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها می

های کاربردی قرار  شود. همچنین از نظر نتیجه یا پیامد در زمره پژوهشمحسوب می
یقات گیرد. این تحقیق از منظر روش تحقیق، از نوع توصیفی و از میان انواع تحق می

های مربوط به متغیرهای تحقیق با استفاده از پرسشنامه  توصیفی از نوع همبستگی است. داده
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استفاده شده  SPSSافزارهای اکسل و  ها نیز از نرم آوری شده است. برای تحلیل داده جمع
 است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 مونه آماری و ابزار گردآوری دادهجامعه و ن

حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی جامعه آماری پژوهش حاضر، شرکاء و مدیران  
باشد، برای تعیین حجم  نفر می 2680باشد. با توجه به معین بودن حجم جامعه که  ایران می

نفر  283نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. با توجه به فرمول کوکران تعداد نمونه آماری 
اعضای جامعه حسابداران  عدد پرسشنامه بین 350تعیین شد. بدین منظور، اقدام به توزیع 

 283ها،  ها و استخراج داده گردید. بعد از گردآوری پرسشنامه 1398رسمی در سال 
 پرسشنامه مورد تائید نهایی جهت تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

های موردنیاز جهت آزمون سؤاالت منظور دستیابی به داده طور که عنوان شد، به همان 
نامه  ای استفاده شده است.پرسشگزینه 7رد با طیف لیکرت پژوهش، از پرسشنامه استاندا

شناختی های جمعیت این پژوهش شامل دو قسمت است: بخش نخست به بررسی ویژگی
های تخصصی پژوهش اختصاص دارد.  پردازد. بخش دوم نیز به گزاره دهندگان می پاسخ

های خیلی به گزینه 7ا ت 1در عملیاتی کردن متغیرهای پژوهش، برای پاسخ هر سؤال، اعداد 
یابد و سپس امتیاز سواالت مربوط به یك متغیر جمع شده و کم تا خیلی زیاد اختصاص می

گردد تا مقدار متغیر بر حسب عددی بین یك تا هفت حاصل بر تعداد سواالت تقسیم می

دانش و 
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زات ای حسابرسان، امتیاشود. به طور مثال، برای محاسبه مقدار متغیر گرایش حرفهمحاسبه 
نماییم. عدد به دست )تعداد سؤاالت( تقسیم می 5سؤال اول را جمع و سپس بر عدد  5

دست باشد، بیانگر مقدار این متغیر خواهد بود )کمترین مقدار بهمی 5تا  1آمده که بین 
 شود(.می 1تقسیم شده و حاصل  7است که بر عدد  7آمده از جمع پنج سؤال عدد 

 7/0آلفای کرونباخ بررسی شد که مقداری باالی  ضریباز با استفاده پایایی پرسشنامه  
 ییروا اریدو مع نیزاز طریق پرسشنامه ییحاکی از پایایی درونی مناسب آنها بود. روا

با توجه به نظر استادان انجام گرفت.  یصور ییشد که روا یهمگرا بررس ییو روا یصور
استفاده شد. از نظر فورنل و  مشترک انسیوار نیانگیم  اریرا از معگهم ییروا یبررس یبرا

را  یقابل قبول یهمگرا ییروا 5/0 یباال مشترک انسیوار نیانگیم قدار( م1981الرکر )
داده نشان  1در جدول لفای کرونباخ و میانگین واریانس مشترک . مقادیرآدهد ینشان م

 .گیری است مناسب ابزار اندازه و روایی حاکی از پایایی ،. نتایجشده است
 

 متغیرهای پژوهشو پایایی ( روایی 1جدول 

 میانگین واریانس مشترک آلفای کرونباخ متغیر

 57/0 760/0 ای گرایش حرفه
 54/0 959/0 گرایش تجاری

 63/0 773/0 های فردی حسابرسان ویژگی
 81/0 836/0 اقدامات کاهنده کیفیت حسابرسی

 _ 927/0 کل

 آماری و متغیرهاروش 
تا  1برای بررسی تمام سؤاالت پژوهش از مدل رگرسیون استفاده شده است. در سؤاالت  

، ویژگیهای فردی حسابرسان و گرایش تجاری آنها به ترتیب متغیر مستقل و وابسته 5
، ویژگیهای فردی حسابرسان، متغیر مستقل و گرایش تجاری 10تا  6هستند. در سؤاالت 

نیز اقدامات کاهنده کیفیت حسابرسی  12و  11وابسته است. در سؤاالت  غیرمتحسابرسان، 
های ای و تجاری حسابرسان، متغیر مستقل است. دادهبه عنوان متغیر وابسته و گرایش حرفه

 مربوط به تمام متغیرهای پژوهش از طریق پرسشنامه گردآوری شده است.

 های پژوهش یافته
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 آمار توصیفی

درصد  44دهد که بیش از دهندگان نشان میشناختی پاسخجمعیتبررسی ویژگیهای  
درصد دارای جنسیت مرد  88سال و حدود  20تا  11دارای سابقه کاری بین  دهندگانپاسخ
سال  45تا  36درصد، از نظر سنی در بازه  41اند. همچنین بیشترین تعداد حسابرسان با  بوده

( نشان داده شده است. طبق 2نیز در جدول ) قرار دارند. آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
های  ای، گرایش تجاری، ویژگی (، مقدار میانگین برای متغیرهای گرایش حرفه2جدول )

 740/3و  932/3، 201/4، 635/3حسابرسان و اقدامات کاهنده کیفیت حسابرسی به ترتیب 
برسی  مقدار ای و اقدامات کاهنده کیفیت حسا باشد. برای متغیرهای گرایش حرفه می

باشد، این در حالی است که برای متغیرهای گرایش تجاری و  چولگی مثبت می
ها  باشد و لذا نقاط بزرگ زیادی در بین دادههای حسابرسان چولگی منفی می ویژگی

وجود ندارند. بیشترین انحراف معیار متعلق به متغیر اقدامات کاهنده کیفیت حسابرسی 
باشد که مقدار آن  برای هر یك  + می2و  -2ها در بازه دادهباشد. چولگی و کشیدگی  می

 ( نمایش داده شده است.3از متغیرهای تحقیق در جدول )
 ( آمار توصیفی متغیرهای پژوهش2جدول 

 کشیدگی چولگی بیشترین کمترین میانه انحراف معیار میانگین متغیر
 -373/1 260/0 600/6 000/1 200/3 523/1 635/3 ای گرایش حرفه

 -583/0 -034/0 800/6 000/1 210/4 948/0 201/4 گرایش تجاری

 136/0 -300/0 200/6 000/1 000/4 812/0 932/3 های حسابرس ویژگی

 -287/1 245/0 000/7 000/1 400/3 633/1 740/3 اقدامات کاهنده کیفیت

 

 همبستگی بین متغیرها

رود. در  ضریب همبستگی برای محاسبه درجه و میزان ارتباط خطی بین دو متغیر بکار می
کند. در حالتی که  می  گیری ، میزان ارتباط خطی بین دو متغیر را اندازهضریبواقع، این 

دهنده این موضوع است که شود، نشان ضریب همبستگی بین متغیرهای توضیحی صفر می
اما حالت عمومی و متداول این . با سایر ضرایب نداردارتباطی هیچ  بیاز ضرایك  هر

است که همبستگی بین متغیرهای توضیحی نه صفر است و نه یك، بلکه بین صفر و یك 
(. ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش، به 1394مؤمنی و قیومی، ( باشد یم

 .است( 3شرح جدول )
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 آزمون پیرسون( نتایج 3جدول 

 متغیر
دانش و 
 آگاهی

 سازگاری
مهارتهای 
 بازاریابی

مهارتهای 
 ارتباطی

خالقیت 
و 

 نوآوری

گرایش 
 ای حرفه

گرایش 
 تجاری

اقدامات 
کاهنده 
 کیفیت 

دانش 
 وآگاهی

1        

       1 426/0 سازگاری

مهارتهای 
 بازاریابی

487/0- 429/0- 1      

مهارتهای 
 ارتباطی

392/0 426/0 349/0- 1     

خالقیت و 
 نوآوری

422/0- 511/0- 428/0 398/0- 1    

گرایش 
 ای حرفه

547/0 591/0 575/0- 584/0 617/0- 1   

 گرایش 
 تجاری

073/0 126/0 144/0 199/0 080/0- 149/0 1  

اقدامات 
کاهنده 
 کیفیت

545/0 553/0 554/0 552/0 617/0- 775/0- 155/0 1 

 
ای با متغیرهای دانش و  شود متغیر گرایش حرفه ( مشاهده می3طور که در جدول ) همان 

آگاهی، سازگاری و مهارتهای ارتباطی حسابرس همبستگی مثبت و معنادار داشته و با 
دارای اقدامات کاهنده کیفیت حسابرسی متغیرهای مهارتهای بازاریابی حسابرسان و 

همبستگی منفی و معنادار است. از سویی، متغیر گرایش تجاری با تمام متغیرها )به جز 
مشهود  فوقدر جدول  ن،یعالوه براخالقیت و نوآوری( همبستگی مثبت و معنادار دارد. 

 ها یهمبستگ ضرایبنداشته ) گریکدیبا  یقو یمستقل پژوهش همبستگ یرهایاست که متغ
 خواهد داشت.مدل وجود ن نیدر تخم و لذا مشکلی( است ±7/0از  تر نییپا

 بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها

برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شده  
باشد،  05/0آماره آزمون کولموگروف اسمیرنوف بزرگتر از  معناداریاست. چنانچه سطح 

بود. در  خواهدها غیرنرمال ها نرمال است و در غیر این صورت، توزیع داده توزیع داده
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های آمار پارامتریك و در غیر این صورت  ها باید از روش صورت نرمال بودن توزیع داده
نتایج ها یا سؤاالت استفاده نمود.  های آمار ناپارامتریك جهت آزمون فرضیه از روش
 ( است.4اسمیرنوف به شرح جدول ) کولموگروفآزمون 

 ( نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف4جدول   

 داری سطح معنی آماره آزمون متغیر

 000/0 149/0 ای گرایش حرفه

 023/0 058/0 گرایش تجاری

 001/0 074/0 های حسابرس ویژگی

 000/0 123/0 اقدامات کاهنده کیفیت حسابرسی

 
ها  که تعداد داده یزمان ها نرمال نیست. لیکنشود، توزیع دادهطور که مشاهده میهمان 

 لینرمال م عها به سمت توزی داده عیتوز یحد مرکز هیطبق قض ،باشد شتریب 30از مقدار 
 یبا مشکلدر اینجا  نیبنابرا ،مکنی یاستفاده م ونیکه از رگرسنیا لیبه دل نیو همچن کند یم

از   طور مجانبی آزمون به های نرمال بودن، آماره ابیدر غ یحتو  مشوی یمواجه نم
 (.1393، یخواهند کرد )افالطون یرویمناسب پ های عیتوز

 نتایج بررسی سؤاالت

آن در نتایج به منظور بررسی سؤاالت پژوهش، از رگرسیون مقطعی استفاده شده است که  
( است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل مورد 5درصد به شرح جدول ) 95سطح اطمینان 

 7/62به ترتیب  12تا  11، و سؤاالت 10تا   6، سؤاالت 5تا  1استفاده برای بررسی سؤاالت 
های مورد استفاده نیز به رگرسیون است. مقادیر آماره  درصد 60درصد و  2/33درصد، 
بوده که همگی در سطح خطای کمتر از یك درصد معنادار  83/16و  13/9، 24/17ترتیب 

-باشد که نشانمی 12/2و  02/2، 14/2ها نیز به ترتیب  هستند. آماره دوربین واتسن مدل

هاست. همچنین  باقیمانده مدلدهنده عدم وجود مشکل خودهمبستگی سریالی بین اجزای 
توان  رو میبود؛ از این 5مقدار شاخص عامل تورم واریانس برای تمامی متغیرها کمتر از 

 گیری برمبنای مدل ایجاد نخواهد کرد. نتیجه گرفت که همخطی، مشکلی برای نتیجه

حاکی از آن است که میزان دانش و آگاهی، میزان  5تا  1نتایج بررسی سؤاالت  
ای آنها ارتباط پذیری( و مهارتهای ارتباطی حسابرسان با گرایش حرفهاری )انطباقسازگ

ای آنها ارتباط منفی مثبت معناداری دارد؛ مهارتهای بازاریابی حسابرسان با گرایش حرفه
ای آنها ارتباط معناداری معناداری دارد؛ و خالقیت و نوآوری حسابرسان با گرایش حرفه
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دهد که میزان دانش و آگاهی، میزان نشان می 10تا  6سؤاالت  ندارد. نتایج بررسی
پذیری( و خالقیت و نوآوری حسابرسان با گرایش تجاری آنها ارتباط سازگاری )انطباق

معناداری ندارد، اما مهارتهای بازاریابی و ارتباطی حسابرسان با گرایش تجاری آنها ارتباط 
 مثبت معناداری دارد.

که  یحسابرساندهد  نشان می 12و  11همچنین نتایج آماری مربوط به بررسی سؤاالت  
 یحسابرس تیفیک ندهاقدامات کاه ریهستند، کمتر درگ تریباال یا حرفه شیگرا یدارا

اقدامات  ریدرگ بیشترهستند،  تریباال تجاری شیگرا یکه دارا یحسابرسان، اما شوند یم
 .شوند یم یحسابرس تیفیک ندهکاه

( نتایج بررسی سؤاالت پژوهش5جدول 
 داری معنی t ضریب   متغیر وابسته متــغــیر مستقل سؤال

 دانش و آگاهی  1

 627/0 ای گرایش حرفه

098/0 259/3 001/0 
 000/0 136/4 124/0 سازگاری  2

 000/0 -939/4 -140/0 مهارتهای بازاریابی  3
 000/0 284/6 180/0 مهارتهای ارتباطی  4
 000/0 -723/5 -170/0 خالقیت و نوآوری  5
 دانش و آگاهی  6

 332/0 گرایش تجاری

022/0- 715/0- 475/0 
 517/0 648/0 019/0 سازگاری  7
 015/0 424/1 040/0 مهارتهای بازاریابی  8
 009/0 613/2 075/0 مهارتهای ارتباطی  9

 616/0 502/0 015/0 خالقیت و نوآوری  10
 ای گرایش حرفه 11

 600/0 اقدامات کاهنده کیفیت 
040/0 915/5 000/0 

 003/0 994/2 102/0 گرایش تجاری 12

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه
، ی آنهاو تجار یا حرفه حسابرسان بر گرایشی ها یژگیو ریتأث یبررس پژوهش، نیهدف ا

ی حسابرسان بر اقدامات کاهنده کیفیت حسابرسی و تجار یا حرفه و همچنین تاثیر گرایش
پرسشنامه از حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی دریافت و  283بود. بر این اساس، 

 یطح دانش و آگاهسنشان داد که   6و  1مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج بررسی سؤاالت 
اما با گرایش تجاری آنها ارتباط  دارد یآنها ارتباط مثبت یا حرفه شیحسابرسان با گرا

های  در این راستا باید گفت که از نظر افراد داخل و خارج از حرفه، جنبه .معناداری ندارد
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و  مرتبط با دانش و آگاهی حسابرسان بسیار ارزشمند است و  لذا الزم است که حسابرسان
مؤسسات حسابرسی در مواجه با تحوالت جدید به دانش روز مجهز باشند. نتیجه بررسی 

( و عبدالمهدی 2012(، اوهمن و والرستد )2017با تحقیقات بالداچینو و همکاران ) 1سؤال
( مطابقت ندارد. 2018( مطابقت دارد، اما با پژوهش لیندست و ویرمان )2004و همکارن )

 ( مطابقت دارد.2018با پژوهش لیندست و ویرمان ) 6سؤال همچنین نتیجه بررسی 
انطباق  تیو قابل یسازگار زانیمبیانگر آن است که  7و  2نتایج بررسی سؤاالت  

اما با گرایش تجاری آنها ارتباط  دارد یآنها ارتباط مثبت یا حرفه شیحسابرسان با گرا
توان عنوان کرد که با توجه به تئوری  در توجیه نتیجه به دست آمده می .معناداری ندارد

نمایندگی و هویت اجتماعی، حسابرس باید منافع شخصی خود را کنار گذاشته و منافع 
جامعه را در نظر بگیرد. با این وجود، ممکن است منافع جامعه به مرور زمان تغییر یابد. لذا 

با  2سازگاری و انطباق داشته باشد. نتیجه بررسی سؤال  الزم است که حسابرس با تغییرات
( 1989( و آیزن هارت )2012(، اوهمن و والرستد )2018تحقیقات لیندست و ویرمان )

( و 2017با پژوهش بالداچینو و همکاران ) 7همخوانی دارد. همچنین نتیجه بررسی سؤال 
عتقد بودند قابلت انطباق و ( مطابقت ندارد، چرا که آنان م2013بروبرگ  و همکاران )

گردد.  سازگاری بیشتر حسابرس باعث ارتقای منافع تجاری حاصل از حفظ مشتریانشان می
 ( مطابقت داشت.2018این در حالی است که این یافته با پژوهش لیندست و ویرمان )

حسابرسان با  یابیبازار یها مهارتحاکی از آن بود که  8و  3نتایج حاصل از سؤاالت  
این .ی، و با گرایش تجاری آنها ارتباط مثبت معناداری داردآنها ارتباط منف یا حرفه شیراگ

های بازاریابی بیشتر، معموالً بیشتر درگیر  بدان علت است که حسابرسان دارای مهارت
شوند. متعاقباً آنان وقت کمتری را صرف  های بازاریابی، جذب و حفظ مشتری می فعالیت
نمایند. این نتایج با پژوهش عبدالمهدی و همکاران  ها می شرکتو حسابرسی   بررسی

( و بروبرگ و همکاران 2018(، لیندست و ویرمان )2017(، کالین و همکاران )2004)
 ( مطابقت دارد.2018)

 یها مهارتحاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین  9و  4نتایج بررسی سؤاالت  
مانند  یرفتار یها جنبهباشد.  میآنها  ی و تجاریا حرفه شیحسابرسان با گرا یارتباط

، چرا حفظ کنندخود را  یبتوانند مشتر تاحسابرسان مهم است  یبرا یارتباط یها مهارت
های ارتباطی زیربنای روابط موفق  شود. در واقع مهارت ی میمنافع تجارکه باعث افزایش 

شود. این  بین حسابرس و مشتری است که نبود آن باعث ایجاد سوءتفاهم بین دو طرف می
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(، بالداچینو و همکاران 2018(، بروبرگ و همکاران )2002یافته مطابق با پژوهش کالبرت )
 ( بود.2018ا پژوهش لیندست و ویرمان )(، اما در تضاد ب2002( و آلمر و برادی )2017)

 شیحسابرسان با گرا یو نوآور تیخالقنیز نشان داد که   10و  5نتایج بررسی سؤاالت  
این نتایج با پژوهش لیندست و ویرمان  دارد.معناداری نآنها ارتباط  ی و تجاریا حرفه

کونگ و هوانگ ( مطابقت دارد. در این راستا، 2004( و عبدالمهدی و همکاران )2018)
کنند  کنند که حسابرسان احتماالً از خالقیت و نوآوری خود استفاده می( عنوان می2013)

ای را دور زده و بدین ترتیب  هایی پیدا کنند که بتوانند اصول و استانداردهای حرفه تا راه
 شان باشد و از این طریق منافع گزارش حسابرسی ارائه دهند که مطابق با سلیقه مشتری

 تجاری و مالی بیشتری کسب نمایند.
 یا حرفه شیگرا یکه دارا یحسابرساننتایج بررسی دو سؤال پایانی نیز نشان داد  
 یحسابرسان، اما شوند یم یحسابرس تیفیک ندهاقدامات کاه ریهستند، کمتر درگ تریباال

 یحسابرس تیفیک ندهاقدامات کاه ریدرگ بیشترهستند،  تریباال تجاری شیگرا یکه دارا
و « حرفه»در راستای توضیح نتیجه به دست آمده باید گفت با توجه به مفهوم  .شوند یم
، حسابرسانی که به حرفه حسابرسی به عنوان یك مجموعه احساس «نظریه هویت اجتماعی»

ها و استانداردهای این حرفه نیز وفادارتر بوده و  تعلق و وابستگی بیشتری دارند، به آرمان
هایشان  کنند که باعث کاهش کیفیت حسابرسی و رسیدگی هایی را اتخاذ می یهتر رو کم

گردد. همچنین، با توجه به نظریه هویت اجتماعی، حسابرسانی که به گروه مشتریان تعلق 
ها با تحقیقات بینند. این یافته بیشتری دارند، موفقیت خود را در موفقیت صاحبکارانشان می

( 2018(  و لیندست و ویرمان )2017بالداچینو و همکاران ) ،(2012اوهمن و اسوانبرگ )
 سازگار بوده است. 

ای  های حرفه پژوهش حاضر نشان داد که دانش و آگاهی حسابرسان با گرایش نتایج 
شود که به برگزاری  آنان رابطه مستقیمی دارد. لذا به مؤسسات حسابرسی توصیه می

کنان خود اهتمام جدی ورزند تا همراه با های آموزشی و ارتقای سطح دانش کار کالس
ها زیر پا نگذارند.  ای خود را در جریان رسیدگی جذب مشتریان جدید، اصول حرفه

شود در جذب نیرو، ضمن توجه به معیارهای  همچنین به مؤسسات حسابرسی توصیه می
افراد هم های ارتباطی را نیز مدنظر قرار دهند. زیرا این  ای، جذب افراد با مهارت حرفه

ای خود را گسترش دهند و هم در  توانند از طریق ارتباط با محیط کاری سطح حرفه می
-مؤسسه کمك قابلبه ، یابی حسابرسیزارنگیز مانند باابرچالش تموضوعامواجهه با 
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ای و تجاری تقسیم کرد، توان به دو گروه حرفه. در واقع، حسابرسان را نمیکنندتوجهی 
نوع گرایش را دارند. بنابراین، این موضوع حائز اهمیت است که موسسات بلکه آنها هر دو 

حسابرسی به توازن بین این دو نوع گرایش توجه داشته باشند تا از یکسو، به کیفیت 
 حسابرسی لطمه وارد نشود و از سوی دیگر، مشتریان نیز مورد توجه قرار گیرند.

 شود: ائه میهای آتی نیز، پیشنهادهای زیر ار درخصوص پژوهش
ای و های حرفههای شخصیتی حسابرسان بر گرایش بررسی تاثیر سایر ویژگی (1

 تجاری آنها و همچنین اقدامات کاهنده کیفیت حسابرسی؛

 ای و تجاری حسابرسان زن و مرد؛های حرفهای گرایشبررسی مقایسه (2

 های تجاری آنها؛ وبررسی تاثیر هویت سازمانی حسابرسان بر گرایش (3

 سازی در موسسات حسابرسی.پیامدهای تجاریبررسی  (4

 ها محدودیت
 ریهمکا معدو  منفی یلعملهااعکس، شسنجش نگر اربزا انمه به عنوشناپرساز  دهستفاا 

یافت و در هشوپژ یمههاسشنایع پرز. تودارد پیرا در  پرسشنامه دنپر کر ایبر ادفرا برخی
ستکه ا نعیامهمترین مواز  نی یکیامید یهشهاوپژدر  ارههمو ،مربوطه یپاسخها
مستثنی مر ا یناز ا خیر نیزا هشوهد. پژد ارتحت تأثیر قررا  هشوپژ منجاا نماز ستاممکن

یکی  ها داده یآور نظران جهت جمع به صاحب یدر دسترس یدشوارنبوده است. از سویی، 
 های پژوهش حاضر بود. ترین محدودیت از مهم
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