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چكیده
هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای نگرش حسابرسان کارآفرین و غیر کارآفرین به عوامل مؤثر بر استقالل آنها میباشد .با
استفاده از پرسشنامههای  942برگشتی ،اطالعات عمومی و تخصصی پرسشنامهها مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد که
رابطه مثبت معناداری نگرش نسبت به فعالیت حسابرسی در حسابرسان کارآفرین نسبت به دیگران با تعادل زمانی نشان میدهد که با
توجه به ویژگیهای کارآفرینی در حسابرسان ،نگرش آنها نسبت به فعالیتهای حسابرسی ،رابطه بین این نگرش و تعادل زمان
حسابرسی و فعالیتهای بازاریابی .حسابرسان متخصص در صنعت بر اساس تئوری اقدام منطقی میتوانند سهم قابلتوجهی در کاهش
هزینهها و توسعه بازار حسابرسی داشته باشند؛ چراکه آنها از نگرانیهای صنعت آگاه هستند و تخصص آنها منجر به تعامل بهتر با
کارفرمایان میشود .نگرش مثبت حسابرسان تخصصی میتواند منافع همه ذینفعان را در نظر بگیرد .افزون بر این ،حسابرسان
کارآفرین با نگرش مثبت به فعالیتهای بازاریابی میتوانند تأثیر مثبتی بر توازن حسابرسی و فعالیتهای بازاریابی داشته باشند.
بااینحال ،با افزایش تجربه حسابرسان ،تعادل بین حسابرسی و فعالیتهای بازاریابی کاهش مییابد .با توجه به نقش مهم حسابرسان
کارآفرینی در بهینه انجام وظایف تعیینشده در زمینه حسابرسی و بازاریابی ،شرکای شرکتهای حسابرسی توصیه میشود
ویژگیهای کارآفرینی در استخدام را موردتوجه قرار دهند.
واژههای كلیدی :حسابرسان کارآفرین و غیر کارآفرین ،حسابرسان متخصص صنعت ،بازاریابی حسابرسی ،استقالل.
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 -1مقدمه
طی دهههای گذشته بازار خدمات حسابرسی در سطح
بینالمللی ،شاهد تغییرات زیادی بوده که یکی از مهمترین آن-
ها ،موضوع بازاریابی برای ارائه خدمات اعتباردهی است؛
همچنین سرمایهگذاران برای تصمیمگیری به اطالعات مختلفی
از جمله اطالعات مالی درباره بنگاه اقتصادی نیاز دارند (زاهدی
طهرانی و دلشاد)3121 ،؛ بنابراین تغییرات مذکور در تمایالت
حسابرسان به سمت بازاریابی ،بهطور عمده بعد از تصمیم
دادگاه عالی آمریکا در سال  3200میالدی شروع شد.
حسابرسان همیشه در جهت متعادل کردن منافع جامعه و
منافع شخصی خود ،استقالل خود را حفظ میکنند .با این
حال ،منافع شخصی حسابرسان ایجاب میکند بتوانند در
شرایط رقابتی مشتریان خود را حفظ کنند و البته نحوه حفظ
مشتری بدون آنکه ویژگیهای حرفهای حسابرسان مانند
استقالل را خدشه دار نکند ،موضوع این پژوهش و پژوهشهای
بسیاری بوده است (بوروبرگ 3و همکاران9731 ،؛ کلو 9و
همکاران.)9772 ،
گزارش حسابرسان محصول نظام حسابداری صاحبکار
بوده و بازتابی از عملکرد مدیران در قالب چندین بند گزارش
است .لذا ،هرگونه ضعف در ساختارهای کنترلی شرکت میتواند
در گزارشهای حسابرسی منعکس شود .یکی از مهمترین
موضوعاتی که امروزه استقالل حسابرسان را تحتالشعاع قرار
داده است ،بازار و بازاریابی حسابرسی است .تبعات ناشی از این
موضوع از چالشیترین مباحث در چند دهه اخیر در حوزه
حسابرسی است (بوروبرگ و همکاران9731 ،؛ آلیسیا 1و
همکاران .)9734 ،بر پایه نظریههای اقتصادی ،گرایش افراد و
گروههای مختلف برای دستیابی به موقعیت بهتر ،موجب شکل-
گیری مبادالتی میشود که حقوق مالکیت 4را بهسوی
ارزشمندترین موقعیت سوق میدهد؛ و به این وسیله منابع
کمیاب تولید بهگونهای کارا و اثربخش ،تخصیص داده میشود؛
بنابراین ،تولید و عرضهی یک کاال یا خدمت معین یا نبود آن را
میتوان به عنوان پیامد منطقی سازوکارهایی در نظر گرفت که
در عرصه بازار وجود دارد و ارزش کاال یا خدمت مزبور را از
دیدگاه مصرفکنندگان منعکس میکند (والسی.)3200 ،1
اطمینان سرمایهگذاران به کارایی و اثربخشی عملیات بازارهای
مالی جهان و رسیدن به رشد اقتصادی و پایداری آن در سطح
جهان ،کاری اساسی است .سرمایهگذاران برای فهم و درک
اینکه اطالعات مالی بهعنوان مبنای تصمیمگیری در خصوص
تخصیص منابع مالی خود قابلاعتماد و اتکا هستند به
حسابرسان نیازمندند و اظهارنظر حسابرسی در خصوص
صورتهای مالی ،ابزار دستیابی به آن است .حسابرسان مالی در
38

بهبود افزایش قابلیت اتکا و اعتماد اطالعات مالی فراهمشده
بهوسیله شرکتهای خصوص ی ،نهادهای دولتی غیرانتفاعی و
سایر واحدهای تجاری از طریق اعتباربخشی به صورتهای
مالی ،نقش اساسی ایفا میکنند .بیانیه انجمن حسابداری
امریکا 9در زمینه مفاهیم اساسی حسابرسی ،اغلب حسابرسی را
فرایند منظم کسب و ارزشگذاری واقعبینانه شواهد در
خصوص اظهارات مدیریت در مورد رویدادها و فعالیتهای
اقتصادی برای فهم میزان همبستگی بین اظهارات آنها و
معیارهای مرسوم و از پیش تعیینشده و انتقال و اطالعرسانی
این نتایج به استفادهکنندگان ذینفع ،تعریف میکند (زرنی،0
.)9772
انگیزههایی مانند ورود به بازارهای جدید ،بهبود پژوهش و
توسعه و دستیابی به فناوریهای جدید ،صرفهجوییهای
اقتصادی ناشی از مقیاس ،جهانیشدن ،نیاز به تخصص در
صنعت به دلیل پیچیدهتر شدن فعالیتهای صاحبکاران و حفظ
یا افزایش سهم بازار نقش قابلمالحظهای در ورود مؤسسههای
حسابرسی به موضوعات بازاریابی ایفا کرده است (بوربرگ و
همکاران .)9731 ،در این میان ویژگیهای شخصیتی
حسابرسان از اهمیت باالیی برخوردار است (آلیسیا و همکاران،
9734؛ بوربرگ و همکاران .)9731 ،متغیرهای شخصیت دارای
مفاهیم ضمنی و کاربردی در حسابداری و حسابرسی هستند.
شواهد ی در ارتباط با دو جنبه شخصیتی «تحمل در مقابل
ابهام» و «تیپهای شخصیتی» وجود دارد« .تحمل در مقابل
ابهام» درجه رویارویی فرد با احساس ابهام را به هنگام قضاوت
و تصمیمگیری اندازهگیری میکند .در حسابداری ،این احساس
زمانی رخ میدهد که دادهها از منابع مختلف ،پیامهای متناقض
منعکس میکنند .کسانی که در مقابل ابهام کمتحمل هستند،
برای غلبه بر تردید خود اطالعات بیشتری میطلبند .با وجود
این ،ممکن است در مقایسه با افرادی که در مقابل ابهام تحمل
زیادی دارند ،نسبت به نتایج تصمیم خود اطمینان کمتری
داشته باشند؛ بنابراین ،ویژگیهای حسابرس و بهتبع آن
مؤسسههای حسابرسی میتواند هم بر عملکرد حسابرسان و هم
بر عملکرد صاحبکار اثر داشته باشد.
یکی از ویژگیهای شخصیتی که در این پژوهش بر آن
تأکید شده است ،ویژگی کارآفرینی است .کارآفرینی و
فعالیتهای حسابرسی در طول دوره طوالنی منجر به توسعه
اجتماعی بشریت شدند (پوپسکو 0و همکاران .)9731 ،یک
کارآفرین که یک فرد با روحیه سرمایهداری است ،قادر است
منابع الزم برای انجام فعالیتهای مختلف مرتبط را فراهم کند.
مهارتها و نگرش کارآفرینی تا به حال اغلب در بخشهای
غیرانتفاعی وجود داشت؛ اما امروزه با تغییر در رویکردهای
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کسبوکار ،این افراد کلید حل مشکالت مالی و غیرمالی در
سازمانها شدهاند .به عبارتی مهمترین مشکلی که حسابرسان و
شرکتها با آن مواجه اند؛ تأثیر فعالیتهایی است که ممکن
است استقالل حسابرسان را تحتالشعاع قرار دهد؛ بنابراین
آگاهی از نظرات و نگرشهای آنان میتواند در تدوین قوانین و
مقرراتی که بتواند نگرانی مذکور را کاهش دهد ،امری ضروری
به نظر میرسد بنابراین ،آیا یکی از راهکارهایی که میتواند
مهم ترین تهدید استقالل حسابرسان که همانا عدم تعادل بین
فعالیت های حسابرسی و بازاریابی است را از طریق بهکارگیری
حسابرسان کارآفرین کاهش داد؟
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
حسینی و همکاران ( )3127در پژوهشی با عنوان «بررسی
رابطه بین ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه کارکنان و
بهرهوری نیروی انسانی» به این نتیجه رسیدند که کارآفرینی
یک راهبرد مناسب برای افزایش بهرهوری است و موجب ارتقا
بهرهوری در سطوح مختلف فردی ،گروهی ،سازمانی ،ملی و
بینالمللی میشود .بین مؤلفههای خطرپذیری ،مرکز کنترل
درونی ،توفیق طلبی و تحمل ابهام با بهرهوری نیروی انسانی
رابطه معناداری وجود دارد .این موضوع بیانگر آن است که
حسابرسان بهعنوان نیروی انسانی برای باالبردن کارایی خود و
به تبع آن افزایش کیفیت گزارشهای حسابرسی باید اصول
کارآفرینی را آموزش دیده و در این زمینه تجربیات الزم را
کسب کنند (حسینی و همکاران.)3127 ،
قاسمیه و عبدالهی ( )3123در پژوهشی با عنوان «تبیین
رابطهی اقدامات کارآفرینانهی شرکتی بر عملکرد سازمانی (یک
مطالعهی تجربی)» نشان دادند که امروزه ،تمایل به کارآفرینی و
اقدامات کارآفرینانه با توجه به شرایط رقابتی بازار و تغییرات
سریع محیطی ،رشد روزافزونی دارد و پارادایم کارآفرینی
شرکتی یکی از راهکارهای عمدهی بهبود عملکرد و رشد
سازمانها است .بهعبارتدیگر ،ابعاد مختلف اقدامات کارآفرینانه
در عملکرد سازمانی اثرگذار است .آنها همچنین توصیه کردند
که مدیران بایستی برنامههای کارآفرینانه را سرلوحهی کار خود
قرار داده و بستر الزم را برای پیادهسازی و تحقق آن در سازمان
فراهم کنند و درصدد برطرف کردن موانع ساختاری و فرهنگی
که از اقدامات کارآفرینانه و نوآورانه در شرکت جلوگیری
میکند ،باشند .به دالیل مطرحشده در پژوهش مذکور ،در
بخشی از پژوهش حاضر نیز حسابرسان کارآفرین از سایر
حسابرسان تفکیکشده و آزمونهای آماری بهطور جداگانه
برای آنها اعمالشده است (قاسمیه و عبدالهی.)3123 ،

عبدالوند و پراخودیمقدم ( )3129با عنوان «بررسی تأثیر
ارزیابیهای شناختی و عاطفی بر تمایالت رفتاری» نشان می-
دهد ،عوامل فرهنگی بهطور معناداری رفتار را تحت تأثیر قرار
میدهد .بهطور خاص ،نظریه فردگرایی و جمعگرایی دیدی مهم
در مورد رفتار مصرفکننده به ما میدهد که میتواند در درک
کاملتر و بهتر خدمات لذتبخش به ما کمک کند .فرهنگهای
شرقی (جمعگرایی) نسبت به فرهنگهای غربی (فردگرایی)
بیشتر سعی در کنترل هیجانات خود دارند .بهعنوان نمونه،
حمایت از افراد در گروه بستگی به توانایی آنها در مدیریت
هیجان دارد .بهطور خالصه ،از طریق ضبط اظهارات افراد درباره
احساساتشان میتوان اینگونه استدالل کرد که فرهنگ بر
تجربههای هیجانی و قضاوت فردی افراد تأثیر میگذارد .باید
توجه داشت ،مفاهیم مهارت حسابرس و عملکرد قضاوتی
حسابرس ،تفکیکپذیر نیستند و اگر تعاریف هر یک از این دو
مفهوم ارائه شود ،بهنوع ی تکرار یکدیگر محسوب میشود،
بنابراین ،محدودیتهایی در این زمینه به وجود میآید .کیفیت
که تعیینکنندهی عملکرد حسابرسی است ،تابع عوامل متعددی
چون تواناییهای حسابرس شامل دانش ،تجربه ،قدرت تطبیق و
کارایی فنی و اجرای حرفهای شامل استقالل ،عینیت ،مراقبت
حرفهای ،تضاد منافع و قضاوت است.
مالنظری و اسماعیلیکیا )3121( ،در پژوهشی با عنوان
«شناسایی ویژگیهای روانشناختی اثرگذار بر مهارت
حسابرسان در انجام قضاوتهای حسابرسی» به شناسایی
ویژگیهای روانشناختی اثرگذار بر مهارت پرداختند که در
نهایت قضاوت حسابرسان را تحت تأثیر قرار میدهد .نتایج
پژوهش آنها ،همچنین ،نشان داد که رابطه معناداری بین
تجربهی حسابرسی با اغلب ویژگیهای روان شناختی خبرگان
وجود داشت.
2
استپونویسیته و همکاران ( )9737در پژوهشی با عنوان
«تحلیل بازار حسابرسی و فعالیت مؤسسههای حسابرسی در
لیتوانی» بازار حسابرسی لیتوانی ،ماهیت و تمرکز آن ،میزان و
توزیع خدمات حسابرسی و فعالیتهای مؤسسههای حسابرسی
و در نهایت ،درآمدشان را بر اساس نتایج پژوهش تجربی تحلیل
37
کردند .آنها عنوان میدارند که اتاق حسابرسان لیتوانی
وظیفهی گردآوری ،خالصهسازی و انتشار اطالعات دربارهی
حسابرسان و مؤسسه های حسابرسی را بر عهده دارد .بنابراین،
اطالعات اتاق حسابرسان لیتوانی منبع غنی اطالعاتی برای
پژوهش و بررسی تحوالت بازار حسابرسی لیتوانی است.
استپونویسیته و همکاران ( )9737به این موارد پرداختند:
تمرکز بهعلت حوزه ی فعالیت حسابرسی ،رشد تاریخی ،رشد
مؤسسههای حسابرسی ،حسابرسان و سمتِ حسابرسان ،تمرکز
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منطقهای بهعلت اشکال حقوقی مؤسسههای حسابرسی ،تمرکز
به علت خدمات حسابرسی ،درآمد حاصل از خدمات حسابرسی
به شکل حقوقی از صاحبکاران حسابرسی ،زمان صرفشده
روی حسابرسیها ،راهبردهای استفاده شده در مؤسسههای
حسابرسی .تمام این معیارها طرحی کلی از تمرکز بازار
حسابرسی ارائه میکنند که اطالعاتی دربارهی نحوه ی تغییر
ساختارها ،اشکال حقوقی و راهبردهای مؤسسهی حسابرسی و
علل اصل ی این تغییر در اختیار پژوهشگران گذاشته است.
بهعبارتی مواردی همچون حقالزحمهی حسابرسی ،توازن
زمانی بین فعالیتهای بازاریابی و حسابرسی میتوانند
تعیینکنندهی راهبرد اساسی مؤسسههای حسابرسی باشند.
بروبرگ و همکاران ( )9731در پژوهشی با عنوان «توازن
زمانی بین فعالیتهای حسابرسی و بازاریابی :یک مطالعه
اکتشافی» در کشور سوئد به بررسی ارتباط بین نگرش به
فعالیت های حسابرسی و بازاریابی در حسابرسان پرداختند.
نتایج پژوهش آنان نشان داد که با توجه به دیدگاه سنتی در
مورد فاصله و تفاوت بین مشارکتهای حسابرسی حرفهای و
بازاریابی ،تغییراتی در محیط کسبوکار حسابرسان ایجاد شده
است که نشان می دهد عالئق و منافع تخصصی ،مجالی برای
دیگر فعالیت ها مانند بازاریابی ایجاد کرده است .بعد از لغو
حسابرسی قانونی در سال  9737در سوئد ،این مسأله برای
حسابرسان اهمیت بیشتری پیدا کرد .نتایج این مطالعه نشان
داد که حسابرسان در سوئد با شرایط بازار جدید انطباق دارند و
تمایل مثبتی به فعالیتهای بازاریابی و درک اهمیت بازاریابی
به عنوان بخشی از مسئولیتپذیری حرفهای دارند .مطالعات
بروبرگ و همکاران ( )9731نشان داد که حسابرسان با تمایالت
مثبت به بازاریاب ی و حسابرسانی که بازاریابی را مهم تصور
می کنند ،تاحد زیادی قادر به برقراری توازن بین زمان
صرفشده برای وظایف ذاتی حسابرسی و فعالیتهای بازاریابی
هستند.
33
ایشاک و همکاران ( )9731در پژوهشی با عنوان «تمرکز
بازار حسابرسی و تخصص در صنعت حسابرس »39نشان دادند
که حسابرسان در ایاالت متحده و استرالیا در صنایع مشخصی،
31
تخصص دارند .با این حال ،بر اساس نظر تاکیا ،رونیتا و اینی
( )9777در مالزی ،هیچکدام از شش مؤسسهی بزرگ
حسابرسی در این کشور در هیچ صنعت خاصی تخصص ندارند.
تحلیل تجربی آنها بازهی بین سال  3223تا سال 3229
میالدی را نیز در بر میگیرد که پیش از ادغام مؤسسههای
حسابرسی در سال  9779و پروندهی انرون در سال 9773
میالدی و همچنین رکود اقتصادی  3220میالدی است؛
بنابراین ،مطالعهی آنها روی آن دسته از صورتهای مالی
38

متمرکز است که برای سال مالی منتهی به  9771تهیه شدهاند.
مطالعه مذکور در پی درک تأثیر این رویدادها روی تمرکز بازار
حسابرسی و تخصص در صنعت حسابرسان از دیدگاه
حسابرسی در مالزی بوده است .نکات مرتبطی در این زمینه
وجود دارد که بهقرار زیر است :چهار مؤسسهی بزرگ
حسابرسی در مالزی 09 ،درصد از سهم بازار حسابرسی را در
سال  9771در کنترل داشتهاند ،درحالیکه بیشتر
صاحبکاران حسابرسی ،حقالزحمهی متوسطی برای کار
حسابرسی پرداخت میکنند ،درآمد کمی دارند و اندازهی
داراییهای آنها متوسط است .افزون بر این ،در زمینهی
تخصص در صنعت حسابرسان ،بر خالف همتایان آمریکایی و
استرالیایی ،هیچ یک از چهار مؤسسهی بزرگ حسابرسی مالزی
در صنعت خاصی متخصص نیستند .این همان مفهومی است
که باعث میشود بتوان ضمن تفکیک حسابرسان متخصص و
سایرین ،روایی پژوهشهای انجام شده ،از جمله پژوهش حاضر
را افزایش داد.
34
گیراکوس و سیورسون ( )9731در پژوهشی با عنوان
« رقابت در بازار حسابرسی :مفاهیم سیاست» ،با استفاده از
تخمینهای الزم برای تقاضای خدمات حسابرسی شرکتهای
پذیرفته شده بورسی در امریکا ،پیامدهای محتمل برای
صاحبکار در دو حوزهی چرخش اجباری مؤسسهی حسابرسی
و دیگر اینکه مؤسسهی حسابرسی جزء چهار مؤسسهی بزرگ
باشد را مورد بررسی قراردادند .نتایج پژوهش آنها نشان داد
که الزام به چرخش اجباری مؤسسهی حسابرسی میتواند منجر
به موازنه نسبی در بازار حسابرسی شود .همچنین ،انحصار بازار
حسابرسی بهوسیلهی مؤسسههای بزرگ ،تهدید جدی برای
سایر مؤسسهها است هرچند آنها متغیر کیفیت حسابرسی را
بهعنوان عامل مهمی برای تبیین رابطهی بین مؤسسه و
صاحبکار برشمردند.
پوپسکیو و همکاران ( )9731در پژوهشی با عنوان
« ارتباطات بازاریابی مسیری برای توسعهی پایدار کسب-
وکارهای کوچک در رومانی» نشان دادند که توسعهی پایدار
کسبوکارها وابستگی زیادی به کیفیت روابط درازمدت آنها
دارد و ارتباطات بازاریابی نقش اساسی در این فرآیند بازی می-
کند .آنها هدف پژوهش خود را توضیح روشهای ارتباطات
مشتریان سازمانهای کوچک و متوسط عنوان میکنند.
مشاوران و تصمیمگیران میتوانند از نتایج پژوهش آنها در
سازمانهای کوچک و متوسط استفاده و برنامههای مربوط به
نحوه ی ارتباطات را تدوین کنند که احتماالً نتایج مطلوبی در
پرتو توسعهی پایدار ایجاد میکند .سازمانهای کوچک و
متوسط را که نقشی مهم در ایجاد اقتصاد موفق دارند را باید در
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فرآیند پایدار افزایش رقابتپذیری تشویق کرد و اهرمهایی را
در اختیارشان گذاشت تا بتوانند بهتر از ابزارهای خاص
ارتباطات بازاریابی استفاده کنند .این مطالعه نشان میدهد که
پرکاربردترین ابزارها لزوماً مناسبترین ابزارها برای مشتریان
نیستند؛ بنابراین ،بهمنظور ترویج توسعهی پایدار کسبوکار،
سازمانهای کوچک و متوسط باید یاد بگیرند مناسبترین
روش های ارتباط بازاریابی را انتخاب کنند و از روابط مستحکم
با مشتریان و کسب مزیت رقابتی مطمئن شوند .در این میان
مؤسسههای حسابرسی از مصادیق بارز سازمانهای کوچک و
متوسط هستند.

حسابداران رسمی شاغل در استخدام سایر مؤسسههای
حسابرسی ،حس ابداران رسمی شاغل انفرادی و حسابداران
رسمی شریک مؤسسههای حسابرسی است .بر اساس آخرین
آمار مندرج در سایت جامعه حسابداران رسمی ایران
(شهریورماه سال  )3121تعداد  9,704نفر بودند .شایانذکر
است ،زمان توزیع پرسشنامه ،مهرماه سال  3121بوده است.
31
پس از تعیین جامعه آماری ،با استفاده از فرمول کوکران
تعیین اندازه نمونه شده است (کوکران:)3220 ،
9
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 -3روششناسی پژوهش
این پژوهش کاربردی و روش مورداستفاده آن نیز
پیمایشی-توصیفی است و از الگوسازی استفاده میکند .این
الگو می تواند فرایند نهایی یک جریان توصیفی و یا اکتشافی
باشد که قادر است در پیشبینیهای آتی مدنظر قرار گیرد.
جامعه آماری این پژوهش را اعضای جامعه حسابداران
رسمی ایران تشکیل میدهد .برای جمعآوری اطالعات از دو
روش عمده استفادهشده است .ابتدا ،برای تبیین ادبیات نظری
پژوهش ،با استفاده از شیوهی کتابخانهای به جمعآوری مبانی
نظری مبادرت میشود .پس از مطالعه نظری با استفاده از
پرسشنامه دادههای موردنیاز برای تجزیهوتحلیل فرضیههای
پژوهش جمعآوری میشود .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسش-
نامهای متشکل از دو بخش سؤالهای عمومی و تخصصی است.
قسمت سؤالهای عمومی در بر گیرنده سن ،جنس ،میزان
سابقه کار ،میزان تحصیالت ،رشته تحصیلی و مؤسسه محل
خدمت برای تجزیهوتحلیل بیشتر یافتههای پژوهش است.
قسمت سؤال های تخصصی ،دو بخش دارد که مبتنی بر ادبیات
پژوهش تهیهشده است .سؤالهای بخش اول پرسشنامه،
مبتنی بر پژوهش بروبرگ و همکاران ( )9731است (بوربرگ و
همکاران .)9731 ،بخش دوم پرسشنامه نیز در مورد ارزیابی
مهارتهای کارآفرینی افراد مبتنی بر پژوهش بیچ 9770 ،است
(بیچ .)9770 ،با توجه به اینکه پرسشنامهها بهوسیله پژوهشگر
توزیع میشود بنابراین ،پاسخ همه پرسشنامههای توزیعشده،
دریافت و در تحلیل دادهها لحاظ میشود .بهمنظور آمادهسازی
متغیرهای پژوهش ،از نرمافزار اکسل و برای انجام
تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  Eviewsو  SPSSاستفاده شد.
فرضیههای پژوهش با استفاده از دو روش الف) تحلیلهای
رگرسیونی ،ب) آزمون  tآزمون میشود.
قلمرو پژوهش ،شامل حسابداران رسمی غیر شاغل،
حسابداران رسمی شاغل در استخدام سازمان حسابرسی،
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نمادهای بکار رفته به شرح زیر است:
 :nاندازه نمونه
 :zمقدار متغیر استانداردشده در واحد متناظر با سطح اطمینان
 :pنسبت موفقیت (تأیید) فرضیه
 :qنسبت شکست (رد) فرضیه
 :dخطای برآورد نمونه
انتخاب سطوح معناداری  1درصد یا  3درصد اغلب در بین
پژوهشگران مرسوم و متداول است (دالور .)3101 ،در این
پژوهش ،با احتمال  21درصد میتوان مطمئن بود که خطای
برآورد کمتر از  1درصد است .چراکه ،با پذیرش این میزان خطا
میتوان ادعا کرد که این نمونه تمام ویژگیهای جامعه آماری
موردمطالعه را دارد و نتایج حاصل از آزمون فرضیهها روی این
نمونه ،قابلتعمیم به جامعه است (بهارمقدم و حسنی.)3102 ،
نمونه بر اساس دادههای در دسترس تعیین شد که در جدول
شماره  3بیانشده است.
با استفاده از پرسشنامه دادههای موردنیاز برای تجزیهوتحلیل
فرضیههای پژوهش جمعآوری شد .بهمنظور عاری بودن
اطالعات جمعآوریشده از هرگونه تأثیر محیطی همانند
سوگیری و برای اینکه نظرات آزمودنیها از عینیت بیشتری
برخوردار باشد ،از مصاحبه شخصی استفادهنشده است .پرسش-
نامه پژوهش متشکل از دو قسمت شامل سؤالهای عمومی و
تخصصی است .قسمت سؤالهای عمومی دربرگیرنده سن،
جنس ،سابقه کار ،تحصیالت ،رشته تحصیلی و مؤسسه محل
خدمت برای تجزیهوتحلیل بیشتر یافتههای پژوهش است.
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است .تعداد پرسشنامههای توزیعشده ،دریافت شده و نرخ
بازگشت پرسشنامه در جدول شماره  9نشان دادهشده است.

قسمت سؤالهای تخصصی شامل شش بخش است که بر
اساس مبانی نظری و پیشینهی پژوهش تهیه و تدوینشده

جدول شماره  -1طبقه و حجم جامعه و نمونهی آماری
حجم نمونه آماری

حجم جامعه آماری
طبقه

حجم

درصد

طبقه

حجم

حسابداران رسمی غیر شاغل

910

17

حسابداران رسمی غیر شاغل

194×%17=20

حسابداران رسمی شاغل در استخدام سازمان حسابرسی

992

33

حسابداران رسمی شاغل در استخدام سازمان حسابرسی 194×%33=19

حسابداران رسمی شاغل در استخدام سایر مؤسسههای
حسابرسی

941

39

حسابداران رسمی شاغل در استخدام سایر مؤسسههای
حسابرسی

194×%39=12

حسابداران رسمی شاغل انفرادی

00

4

حسابداران رسمی شاغل انفرادی

194×%4=31

حسابداران رسمی شریک مؤسسههای حسابرسی

029

41

حسابداران رسمی شریک مؤسسههای حسابرسی

194×%41=312

جمع

9704

377

جمع

194

جدول شماره  -2تعداد پرسشنامههای توزيعشده ،دريافت شده و نرخ بازگشت پرسشنامه
حجم نمونه

نمونه آماری

آماری

ارسالشده

دريافت شده

حسابداران رسمی غیر شاغل

20

20

91

%90

حسابداران رسمی شاغل در استخدام سازمان حسابرسی

19

19

91

%07

حسابداران رسمی شاغل در استخدام سایر مؤسسههای حسابرسی

12

12

17

%00

حسابداران رسمی شاغل انفرادی

31

31

2

%92

حسابداران رسمی شریک مؤسسههای حسابرسی

312

312

397

%09

جمع

194

194

942

%09

سؤالهای سه بخش اول پرسشنامه تخصصی ،مبتنی بر
پژوهش بروبرگ و همکاران ( )9731است .بخش چهارم
پرسشنامه نیز در مورد ارزیابی مهارتهای کارآفرینی افراد
مبتنی بر پژوهش بیچ )9770( 39است .سؤالهای پرسشنامه
بر اساس طیف پنجتایی و هفتتایی لیکرت طراحی شد ،بخش
اول پرسشنامه شامل  ،39بخش دوم شامل  ،37بخش سوم
شامل  39و بخش چهارم پرسشنامه شامل  99پرسش است.
 -1-3روايی و پايای پرسشنامه
یکی از روشهای تعیین روایی محتوایی یک آزمون،
استفاده از قضاوت متخصصان دراینباره است که سؤالهای
آزمون تا چه میزان معرف محتوا و هدفهای برنامه یا حوزه
محتوایی هستند .افزون بر این ،استفاده از پرسشنامهی سایر
پژوهشگران نیز میتواند دلیلی برای روایی پرسشنامه باشد که
در پژوهش حاضر از رویکردهای مذکور استفادهشده است.

33

پرسشنامههای پرسشنامههای

نرخ بازگشت

برای قابلیت اطمینان پرسشنامه از روشهای همسانی
درونی استفادهشده است .یکی از روشهای همسانی درونی،
روش دونیمه کردن آزمون است .این روش برای تعیین
هماهنگی درونی یک آزمون به کار میرود .با استفاده از
نرمافزار  SPSSنسخه  ،99آلفای کرونباخ و ضریب دونیمه
کردن برای سؤالهای تخصصی پرسشنامه بهطور جداگانه
محاسبه شد .به این منظور ،در ابتدا تعداد  97پرسشنامه بین
تعدادی از افراد نمونه آماری انتخابشده بهصورت تصادفی
توزیع شد .نتایج بهدستآمده از اجرای آزمایشی پرسشنامه در
جدول شماره  1ارائهشده است.
جدول شماره  -3نتايج آزمون آلفای كرونباخ و ضريب
دو نیمه كردن
حوزه سؤالها

آلفای كرونباخ

ضريب دو نیمه كردن

حسابرسی

7/019

7/020

بازاریابی

7/033

7/030
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 -4فرضیههای پژوهش
فرضیه اول :بین رابطه نگرش حسابرسان جوان به عوامل
تهدیدکننده استقالل حسابرسان و نگرش سایر حسابرسان
تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم :بین رابطه نگرش حسابرسان کارآفرین به عوامل
تهدیدکننده استقالل حسابرسان و نگرش سایر حسابرسان
تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم :بین نگرش حسابرسان متخصص در صنعت به
عوامل تهدیدکننده استقالل حسابرسان و نگرش سایر
حسابرسان تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم :بین کارآفرینی حسابرسان و کاهش عوامل
تهدیدکننده استقالل حسابرسان رابطه معنادار وجود دارد.
 -5تحلیل دادهها و يافتههای پژوهش
تجزیهوتحلیل دادههای این پژوهش در دو مرحله انجام
میشود .در مرحله اول اطالعات عمومی بهدستآمده از
سؤالهای عمومی پرسشنامه تجزیهوتحلیل میشود .در این
مرحله از آمار توصیفی استفاده میشود .میانگین ،بیشینه،
کمینه ،دامنه و انحراف معیار برای متغیرها محاسبه میشود .در

مرحله دوم با استفاده از آمار استنباطی ،فرضیههای پژوهش
آزمون خواهد شد.
 -1-5آمار توصیفی
نتایج آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش به شرح جدول
شماره  4است.
اعداد مندرج در جدول شماره  4نشان میدهد که انحراف
باالیی بین نظرات آزمونشوندگان وجود ندارد .نگرش تقریباً
نابرابر به عوامل تهدیدکننده استقالل و بازاریابی بیانگر این
موضوع است که بهبود یکی میتواند با رشد و بهبود دیگری
رابطه داشته باشد .به عبارتی تغییرات همسو میتواند اثرات
مخرب عوامل تهدیدکننده استقالل را کاهش دهد .میانگین
متغیر باینری عوامل تهدیدکننده استقالل که برابر  7/42است
نشان می دهد که تقریباً نگاه متوازنی به فعالیتهای حسابرسی
و بازاریابی وجود دارد .میانگین متغیر جنسیت که برابر 7/31
است نشان می دهد موازنه مناسبی بین جنسیت آزمون
شوندگان وجود ندارد .بررسی بیشتر این موضوع بیانگر تعداد
بیشتر آزمونشوندگان مرد نسبت به زن است.

جدول  -4آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش

تعداد

دامنه

حداقل

حداكثر

میانگین انحراف معیار

عوامل تهدیدکننده استقالل

942

3/1

3

9/1

7/4203

7/17720

تخصص

942

9/91

3

1/91

7/1229

7/42373

نگرش به بازاریابی

942

4/00

9/00

9

1/3914

7/4102

نوع مؤسسه حسابرسی

942

3

7

3

7/9131

7/7230

تجربه

942

3

7

3

7/1949

7/42901

جنسیت

942

3

7

3

7/3191

7/11240

کارآفرینی

942

3

7

3

7/199

7/02011

 -2-5آمار استنباطی و آزمون هريک از فرضیهها
 -1-2-5نتايج آزمون فرضیه اول
برای آزمون فرضیه اول« ،بین رابطه نگرش حسابرسان
جوان به عوامل تهدیدکننده استقالل حسابرسان و نگرش سایر
حسابرسان تفاوت معناداری وجود دارد ».ابتدا نمونهی
موردبررسی به دو نمونه حسابرسان جوان و باتجربه تقسیم شد.
برای این کار مانند معیار بروبرگ و همکاران ( )9731میانگین
سابقه ی کاری محاسبه شد ،سپس حسابرسانی که بیش از
میانگین ،سابقهی کار داشتند بهعنوان با تجربه و مابقی
حسابرسان بهعنوان جوان در نظر گرفته شد .بعد از این،
رابطه ی رگرسیون لجستیک مرتبط برای هر دو نمونه تصریح

شد .نتایج مربوط در جدولهای شمارههای  1لغایت  0ارائهشده
است.
جدول -5آزمون كایدو نمونه حسابرسان جوان
شرح

آماره كای دو

درجه آزادی

سطح معناداری

Step

-7/010

3

7/111

Block

30/04

4

7/773

Model

30/04

4

7/773
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جدول  -6خالصه الگوی (ضريبتعیین كاكساسنل و
ناگلكرك) نمونه حسابرسان جوان
ضريبتعیین

ضريبتعیین

تابع لگاريتم

ناگلكرك

كاكساسنل

درستنمايی

7/320

7/340

39/013

جدول  -7آزمون كایدو نمونه حسابرسان با تجربه
آماره كای دو

شرح

درجه آزادی

Step

-9/039

Block

33/172

Model

33/172

4

7/773

جدول  -8خالصه الگوی (ضريبتعیین كاكساسنل و
ناگلكرك) نمونه حسابرسان با تجربه
ضريبتعیین

ضريبتعیین

تابع لگاريتم

ناگلكرك

كاكساسنل

درستنمايی

7/3

7/701

302/344

با توجه به اینکه برای مقایسه ضرایب دو نمونه مانند
فیشر )3293( 30نیاز به تعیین آماره  Zوجود داشت ،در
پژوهش حاضر برای مقایسه رابطه متغیر مستقل و وابسته در
یک جامعه با جامعه مستقل دیگر از آماره  Zبه شرح زیر
استفاده شد:
r1  r2
1 r
r   (0.5) loge
1 r
1
1

n1 3 n2  3

z

با توجه به اینکه در روش رگرسیون چند متغیره ،ضریب
تعیین ( )R2میزان تغییرات متغیر وابسته بر اثر متغیر مستقل را
نشان میدهد در پژوهش حاضر چون از روش رگرسیون
لجستیک باینری استفاده میشود ،ضریب تعیین کاکس-اسنل
همان نقشی را ایفا میکند که R2در رگرسیون چند متغیره ایفا
میکند .یعنی ،مقدار ضریب تعیین کاکس-اسنل نشاندهنده
میزان وابستگی میان متغیر وابسته و مستقل است .اطالعات
مربوط به حسابرسان جوان (تجربه کمتر) به شرح زیر است:

 0.0741

89

0.148
0.148

1

1  r1

0.0741  0.0375

 1.128

معناداری

4

r1  (0.5) log e

 (0.5) log e

1  r2

r2  (0.5) log e

1  r2

بنابراین:

145  3

3

1

0.075

1

سطح

7/773

 (0.5) log e

 0.0375

0.075

1

1

7/722

1  r1

اطالعات مربوط به حسابرسان با تجربه نیز به شرح زیر است:



r1  r2



1

1

112  3

n2  3



z
1

n1  3

پس با توجه به آماره  Zکه برابر با  3/390است ،فرضیه اول
تأیید نمیشود.
به بیانی بین تأثیر نگرش حسابرسان جوان به فعالیتهای
بازاریابی ،بر عوامل تهدیدکننده استقالل و نگرش سایر
حسابرسان ،نسبت به تأثیر فعالیتهای بازاریابی ،بر عوامل
تهدیدکننده استقالل تفاوت معناداری وجود ندارد .نتایج این
آزمون در تناقض با یافتههای بروبرگ و همکاران ( )9731و در
راستای یافتههای پژوهش باسیودیس و فیفی )9774( 30است.
 -2-2-5نتايج آزمون فرضیه دوم
برای آزمون فرضیه دوم« ،بین رابطه نگرش حسابرسان
کارآفرین به عوامل تهدیدکننده استقالل حسابرسان و نگرش
سایر حسابرسان تفاوت معناداری وجود دارد ».ابتدا نمونهی
مورد بررسی به دو نمونه حسابرسان کارآفرین و غیرکارآفرین
تقسیم شد .بعد از این ،رابطهی رگرسیون لجستیک مرتبط
برای هر دو نمونه آورده شد .نتایج آزمونهای مزبور در
جدولهای شمارههای  2لغایت  39ارائه شده است.
جدول  -9آزمون كایدو نمونه حسابرسان كارآفرين
شرح

آماره كای دو

درجه آزادی

سطح معناداری

Step

0/419

3

7/779

Block

0/419
0/419

3
3

7/779
7/779

Model

جدول  -11خالصه الگو (ضريبتعیین كاكساسنل و
ناگلكرك) نمونه حسابرسان كارآفرين
ضريب تعیین

ضريب تعیین

تابع لگاريتم

ناگلكرك

كاكساسنل

درستنمايی

7/790

7/71

39/013
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جدول  -11آزمون كایدو نمونه حسابرسان غیركارآفرين
شرح

آماره كای دو

درجه آزادی

سطح معناداری

Step

0/104

3

7/779

Block

0/104

3

7/779

Model

0/104

3

7/779

جدول  -12خالصه الگو (ضريبتعیین كاكساسنل و
ناگلكرك) نمونه حسابرسان غیركارآفرين
ضريبتعیین

ضريبتعیین

تابع لگاريتم

ناگلكرك

كاكساسنل

درستنمايی

7/792

7/719

327/722

همانند توضیحات فرضیه اول ،اطالعات مربوط به حسابرسان
کارآفرین به شرح زیر است:
 0.0250

0.050

1

0.050

1

 (0.5) log e

1  r1
1  r1

r1  (0.5) log e

اطالعات مربوط به حسابرسان غیرکارآفرین نیز به شرح زیر
است:
 0.0260

0.052

1

0.052

1

 (0.5) log e

1  r2
1  r2

r2  (0.5) log e

بنابراین:
 0.030

0.0250  0.0260
1
144  3



r  r



2

1

1

113  3

n2  3

z

1



1
n1  3

پس با توجه به آماره  Zکه برابر با  7/71است ،فرضیه دوم
تأیید نمیشود.
به بیانی بین نگرش حسابرسان کارآفرین و سایرین نسبت
به فعالیتهای بازاریابی بر عوامل تهدیدکننده استقالل تفاوت
معناداری وجود ندارد .البته ،رابطهی مثبت و معنادار نگرش به
فعالیتهای حسابرسی در حسابرسان کارآفرین نسبت به
سایرین با توازن زمانی نشاندهنده آن است که ویژگی
کارآفرینی حسابرسان باعث میشود که نگرش به فعالیتهای
حسابرسی در آنها منجر به تقویت رابطه بین این نگرش و
توازن زمانی فعالیتهای حسابرسی و بازاریابی شود که البته
این موضوع در سایر حسابرسان دیده نمیشود.

 -3-2-5نتايج آزمون فرضیه سوم
برای آزمون فرضیه سوم «بین نگرش حسابرسان متخصص
در صنعت به عوامل تهدیدکننده استقالل حسابرسان و نگرش
سایر حسابرسان تفاوت معناداری وجود دارد»؛ فرضیههای  H0و
 H1به شرح زیر ارائه شد:
 :H0نظرات پاسخدهندگان با متخصصبودن یا نبودن آنها
تفاوت معنادار ندارد.
 :H1نظرات پاسخدهندگان با متخصصبودن یا نبودن آنها
تفاوت معنادار دارد.
با توجه نرمالنبودن توزیع دو متغیر تخصص (باینری) و
نگرش به بازاریابی و مستقلبودن گروههای مورد آزمون ،برای
بررسی درستی فرضیهی مطرحشده از آزمون مان-ویتنی)U( 32
استفاده شد .نتایج در جدول شماره  31ارائه شده است.
جدول  -13نتیجه آزمون ناپارامتريک مان-ويتنی برای
فرضیه سوم
شرح

نگرش به بازاريابی

مان-ویتنی

9444/1

ویلکاکسون

34092/1

سطح معناداری

7/771

نتایج مندرج در جدول  31نشان میدهد که بین نگرش
حسابرسان متخصص در صنعت در خصوص فعالیتهای
بازاریابی با سایر حسابرسان تفاوت معناداری وجود دارد و
بنابراین فرضیه سوم پژوهش تأیید میشود .این امر نشان
می دهد که حسابرسان متخصص در صنعت بر اساس نظریهی
عمل منطقی بهدلیل اطالع از دغدغههای صنعت و اینکه
تخصص آنها منجر به تعامل بهتری با صاحبکاران میشود،
میتوانند در خصوص کاهش هزینهها و توسعهی بازار
حسابرسی کمک قابلتوجهی کنند .نگرش مثبت حسابرسان
متخصص میتواند منافع همهی ذینفعان را تأمین کند .از
اینرو ،تخصصیشدن مؤسسههای حسابرسی بهواسطهی
حسابرسانی که تجربه فعالیت در مؤسسههای حسابرسی
متخصص را داشتهاند می تواند یک اقدام منطقی برای کاهش
تمرکز بازار حسابرسی و بهبود روابط قابل درک بین همهی
ذینفعان باشد.
 -4-2-5نتايج آزمون فرضیه چهارم
برای آزمون فرضیه چهارم« ،بین کارآفرینی حسابرسان و
نگرش به عوامل تهدیدکننده استقالل حسابرسان رابطه معنادار
وجود دارد» ،از الگوی شماره زیر استفاده شده است:
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برای آزمون این فرضیه ،ابتدا نمونهی حسابرسان کارآفرین
از سایرین تفکیک شد ،بر اساس شاخص تعیین حسابرس
کارآفرین مبتنی بر بخش چهارم پرسشنامه به حسابرسان
کارآفرین یک و به سایرین صفر نسبت داده شد .پس از آنکه
متغیرهای الگو محاسبه شد از روش حداقل مربعات برای آزمون
الگوی تصریح شده استفاده شد اما با توجه به نزدیکی نگرش
حسابرسان در حوزه ی حسابرسی و بازاریابی ،الگوی مذکور قابل
تبیین از لحاظ آماری نبود .در نتیجه ،متغیر وابسته عوامل
تهدیدکننده استقالل ( )TDFبهصورت باینری (صفر و یک)
تعریف شد .بهاین صورت که میانگین این متغیر محاسبه شد و
به پاسخهای باالی میانگین یک و به سایر ،صفر تخصیص داده
شد .سپس ،با استفاده از پروبیت صفر و یکی ،الگو مورد آزمون
قرار گرفت .نتایج آزمون در جدول شماره  34ارائه شده است.
همان طور که نتایج مندرج در جدول شماره  34نشان
می دهد نگرش میزان کارآفرینی حسابرسان رابطهی معناداری
ب ا عوامل تهدیدکننده استقالل حسابرسان دارد و در نتیجه

فرضیه چهارم پژوهش تأیید میشود .همچنین ،نوع مؤسسهای
که حسابرسان در آن فعالیت میکنند رابطهی مثبت و
معناداری ،در سطح  22درصد ،با عوامل تهدیدکننده استقالل
حسابرسان دارد دارد .این بدان معناست که حسابرسان
ک ارآفرین ضمن توجه به اصول بازاریابی ،نگرش مثبتی به
فعالیت های حسابرسی و استقالل حسابرس دارند .این موضوع
میتواند آغازگر پژوهشهایی در خصوص آزادسازی فعالیتهای
بازاریابی از جمله تبلیغات باشد بهشرط آنکه حسابرسان را با
موازین و اصول کارآفرینی آشنا کرد چرا که حسابرسان
کارآفرین با داشتن نگرش مثبت به فعالیتهای بازاریابی
می توانند اثر مثبت و معنادار بر توازن فعالیتهای حسابرسی و
بازاریابی داشته باشند .همچنین ،مشاهده میشود که تجربه
حسابرسان رابطهی منفی و معناداری ،در سطح  21درصد ،با
توازن زمانی فعالیتهای بازاریابی و حسابرسی دارد .این بهآن
معناست که با افزایش تجربهی حسابرسان ،توازن بین
فعالیتهای حسابرسی و بازاریابی کاهش مییابد که مطابق با
نتایج پژوهش بوربرگ و همکاران )9731( ،است.

جدول  -14نتايج آزمون فرضیه چهارم
متغیر

نماد

ضريب

خطای استاندارد

آماره Z

سطح معناداری

کارآفرینی

ENTR

7/309409

7/0300107

9/311433

7/7729

نوع موسسه حسابرسی
تخصص

AUDI
SPEC

7/111779
7/711901

7/324940
7/173903

9/041212
7/309129

7/7793
7/0120

تجربه

EX

-7/919902

7/132093

- 3/227131

7/491

جنسیت

GEN

-7/914030

7/400904

-7/193912

7/9732

آموزش

EDU

7/399912

7/17731

7/111919

7/1000

معیارهای نیكويی برازش
معیار شوارتز

7/022

انحراف معیار باقیمانده

7/9224

 -6نتیجهگیری و بحث
طی دهههای گذشته بازار خدمات حسابرسی در سطح بین-
المللی ،شاهد تغییرات زیادی بوده که یکی از مهمترین آنها،
موضوع بازاریابی برای ارائه خدمات اعتباردهی است .انگیزههایی
مانند ورود به بازارهای جدید ،بهبود پژوهش و توسعه و
دستیابی به فنآوریهای جدید ،صرفهجوییهای اقتصادی ناشی
از مقیاس ،جهانیشدن ،نیاز به تخصص در صنعت به دلیل
پیچیدهتر شدن فعالیتهای صاحبکاران و حفظ یا افزایش
سهم بازار نقش قابلمالحظهای در ورود مؤسسههای حسابرسی
به موضوعات بازاریابی ایفا کرده است (بوربرگ و همکاران،
89
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-49/941

 .)9731رابطهی مثبت و معنادار نگرش به فعالیتهای
حسابرسی در حسابرسان کارآفرین نسبت به سایرین با توازن
زمانی نشان دهده آن است که ویژگی کارآفرینی حسابرسان
باعث میشود که نگرش به فعالیتهای حسابرسی در آنها
منجر به تقویت رابطه بین این نگرش و توازن زمانی
فعالیتهای حسابرسی و بازاریابی شود .حسابرسان متخصص در
صنعت بر اساس نظریهی عمل منطقی بهدلیل اطالع از
دغدغههای صنعت و اینکه تخصص آنها منجر به تعامل
بهتری با صاحبکاران میشود ،میتوانند در خصوص کاهش
هزینهها و توسعه ی بازار حسابرسی کمک قابل توجهی کنند.
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نگرش مثبت حسابرسان متخصص میتواند منافع همهی
ذینفعان را در نظر بگیرد .همچنین ،حسابرسان کارآفرین با
داشتن نگرش مثبت به فعالیتهای بازاریابی میتوانند اثر مثبت
و معنادار بر توازن فعالیتهای حسابرسی و بازاریابی داشته
باشند .با این حال ،با افزایش تجربهی حسابرسان ،توازن بین
فعالیتهای حسابرسی و بازاریابی کاهش مییابد.
با توجه به نقش مهم حسابرسان کارآفرین در انجام بهینه
امور محوله در امر حسابرسی و بازاریابی به شرکای مؤسسههای
حسابرسی توصیه میشود ،ویژگی کارآفرینی را در جذب و
استخدام نیروهای خود مدنظر قرار دهند .همچنین ،با بهبود
محیط کسبوکار میتوان به توسعه سازوکارهای حاکمیت
شرکتی و باالبردن کیفیت حسابرسی و به تبع آن عملکرد
شرکت ها دست یافت .با این حال ،به پژوهشگران آتی توصیه
میشود که:
 )3انجام پژوهش حاضر در خصوص تغییر و یا بازبینی
قانونی مشخص در حوزهی خدمات مالی قبل و بعد از
آن.
 )9تبیین عوامل مؤثر بر ویژگیهای شخصیتی حسابرسان
در خصوص نگرش به حاکمیت شرکتی.
 )1تبیین نگرش استادان دانشگاه و قضات فعال در امور
اقتصادی نسبت به فرآیند انجام بازاریابی برای خدمات
اعتباردهی.
محدودیتهای پژوهش عبارتند از:
 )3استفاده از پرسشنامه بهعنوان تنها ابزار سنجش
نگرش ،نگرشها و عکسالعملهای منفی و همکاری
نکردن برخی افراد برای تکمیل پرسشنامه را در پی
داشت.
 )9توزیع پرسشنامههای پژوهش و دریافت پاسخهای
مربوطه ،همواره در پژوهشهای میدانی یکی از
مهم ترین موانعی است که ممکن است زمان انجام
پژوهش را تحت تأثیر قرار دهد .پژوهش اخیر نیز از
این امر مستثنی نبوده و ممکن است روایی نتایج
پژوهش را تحت تأثیر قرار دهد.
 )1نبود بانک اطالعاتی مشخصی برای سنجش حسابرسان
کارآفرین بهعنوان حرفهای با وظایف خاص ،باعث شد
بر اساس معیارهای سنجش کارآفرینی عمومی استفاده
شود.
 )4پژوهشگر نظارت مستقیم بر ارائه پاسخ آزمودنیها
نداشته است.
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