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چکیده
هدف این پژوهش ،بررسی رابطه ویژگیهای حسابرسان با گرایشهای تجاری و حرفهای آنان میباشد .تأثیر این
گرایشهای حرفه ای و تجاری بر اقداماتی که منجر به کاهش کیفیت حسابرسی میشود ،نیز آزمون شده است.
دادههای موردنیاز با استفاده از پرسشنامه دریافتی از  283حسابرس عضو جامعه حسابداران رسمی ایران جمعآوری
شد .نتایج پژوهش نشان می دهد که سطح دانش و آگاهی ،میزان سازگاری و مهارتهای ارتباطی حسابرسان ،ارتباط
مثبت و معناداری با گرایش حرفهای آنها داشته اما مهارتهای بازاریابی آنها ،ارتباط منفی با گرایش حرفهای دارد.
همچنین خالقیت و نوآوری حسابرسان رابطه معناداری با گرایش حرفهای آنها ندارد .از سوی دیگر ،مهارتهای
بازاریابی و ارتباطی حسابرسان رابطه مثبت و معناداری با گرایش تجاری آنان دارد ،اما سطح دانش و آگاهی ،میزان
سازگاری و خالق یت حسابرسان رابطه معناداری با گرایش تجاری آنها ندارد .در نهایت ،گرایش حرفهای باعث
کاهش اقدامات کاهنده کیفیت حسابرسی میشود ،اما گرایش تجاری حسابرسان این اقدامات را تشدید میکند .این
بدان معناست که ممکن است گرایش تجاری حسابرسان بر کیفیت حسابرسی و میزان رسیدگیهای آنان تأثیر منفی
بگذارد؛ لذا اتخاذ سازوکارهای مناسب در این زمینه ضروری به نظر میرسد.
واژگان کلیدی :گرایش حرفهای ،گرایش تجاری ،ویژگی حسابرس ،کیفیت حسابرسی
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مقدمه
طی دهههایگذشته بازار خدمات حسابرسی در سطح بینالمﻠﻠی ،شاهدتﻐییرات زیادی بوده
است .یکی از مهﻢترین آنها ،موضوع بازاریابی برای اراﺋه خدمات اعتباردهی میباشد.
انگیزههایی مانند ورود به بازارهای جدید ،ﺻرفهجوییهای 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
بازریابی و گرایش تجاری آنها داشته است (مهدوی و دریایی.)1394 ،
حرفه حسابرسی و مؤسسههای حسابرسی به دلیﻞ ماهیت فعالیتهایشان همواره در
جایگاه قضاوت قرار دارند و با مفاهیمی ﭼون عدل ،انﺼاف و استﻘالل عجین بودهاند
(ﺻفارزاده و همکاران .)1393 ،آیین رفتار حرفهای در بسیاری از کشورها مانندآمریکا،
حسابرسان را از تبﻠیﻎ شهرت و تواناییهای خود در راستای کسب سهﻢ بیشتر از بازار ،با
هدف حفﻆ استﻘالل منع نکرده است.
هرﭼند ،تﻐییرات مﺤیﻂ تجاری حسابرسی نشان میدهد که سطح حرفهگرایی میتواند
تﺤت تأثیر گرایشهای تجاری حسابرسان قرار گیرد .جنبه نظری این موضوع در آن است
که حسابرسی بهطورسنتی ارتباطی با بازاریابی ندارد .این موضوع را میتوان شمشیری دو
لبه دانست :در یﻚ طرف ،حرفه حسابرسی ،وﻇایﻒ سنتی و آیین رفتار حرفهای و در
طرف دیگر ،گرایشهای تجاری قرار دارد که حسابرسان و مؤسسههای حسابرسی از آن
آگاه هستند و قﺼد حفﻆ مزیت رقابتیخود را دارند (مهدوی و دریایی.)1394 ،
تﺤﻘیﻘات در زمینه ارتباط خدمات حسابرسی و گرایش تجاری حسابرسان در دهه
گذشته ﻇهور نموده است .این تﺤﻘیﻘات نشاندهنده آن هستند که افزایش رقابت به واسطه
تعداد زیادی ازموسسات حسابرسی جدید که وارد بازار شدهاند ،سبب ایجاد نوعی بازایابی
در حرفه حسابرسی شده است .این موضوع سبب تﻐییر نگرش حسابرسان درباره حرفه
گردیده است (هشمیت و همکاران .)2003 ،در سالهای اخیر ،تشکیﻞ جامعه حسابداران
رسمی و گسترش مؤسسات خﺼوﺻی حسابرسی و در نتیجه افزایش رقابت در بازار
حسابرسی موجب آن شده است که حسابرسان برای حفﻆ مشتریان خود و باقی ماندن در
بازار رقابت ،گزارش موردنظر ﺻاحبکاران را اراﺋه نمایند (بنیمهد و همکاران .)1392 ،این

موضوع بیانگر آن است که مؤسسات حسابرسی اﺻول بازاریابی را به خوبی درک نموده-
اند .اما گرایش حرفه حسابرسی به سمت فعالیتهایتجاری ،ممکن است موجب تنزل حرفه
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و کاهش استﻘالل حسابرسان شود.
تضادی که احتماالً گرایش تجاری حسابرسان با حرفه حسابرسی داشته و تأثیری که بر
کیفیت خدمات حسابرسی به عنوان یﻚ حرفه دارد ،سؤالی است که این مﻘاله به دنبال
یافتن پاسخی برای آن است .در واقع فﻘدان پژوهش کافی در زمینه فعالیتها و نگرش
تجاری حسابرسان و همچنین اهمیت ویژهای که اینگونه فعالیتها بر استﻘالل آنان در
راستای وﻇیفه اطمینانبخشی به سرمایهگذاران و سایر ذینفعان جامعه-به ویژه بعد از
خﺼوﺻیسازی حرفه حسابرسی طی سالهای اخیر -متﺼور است ،این سؤال را به وجود
آورد که بعضی از مهﻢترین ویژگیهای حسابرسان از قبیﻞ دانش ،سازگاری ،مهارتهای
ارتباطی ،مهارتهای بازاریابی و خالقیت ﭼه ارتباطی با گرایش تجاری و حرفهای آنان
دارد .از این رو ،هدف نخست این پژوهش ،شناسایی رابطه ویژگیهای مذکور با گرایش
حرفهای و گرایش تجاری حسابرسان است .هدف دوم بررسی تأثیر گرایش حرفهای و
تجاری حسابرسان بر کیفیت حسابرسی انجام شده توسﻂ حسابرسان میباشد.
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
معارفهها و اینترنت اتکا نمیکنند .آنها به اهمیت فعالیتهای تجاری در بهدست آوردن و
حفﻆ مشتریها پی برده اند .لذا متﻘاعد کردن مشتری در این مورد که حسابرسی به تجارت
آنها ارزش می دهد تبدیﻞ به امری مهﻢ شده است .عالوه بر این ،این پژوهش باعث آگاه
نمودن جامعه حسابداران رسمی ،سازمان بورس اوراق بهادار ،سرمایهگذاران ،دانشجویان،
پژوهشگران حسابداری و سایر استفادهکنندگان ﺻورتهای مالیاز این موضوع میشود
که آیا حسابرسی در ایران حرفه است یایﻚ فعالیت اقتﺼادی.
در رابطه با نوآوری پژوهش ،پس از بررسی پیشینه پژوهشهای مختﻠفی که در این
زمینه ﺻورت گرفته است ،باید گفت تﺤﻘیﻘاتی در ایران درخﺼوص تاثیر ویژگیهای
حسابرسان بر کیفیت حسابرسی انجام شده است اما تﺤﻘیﻘی درباره رابطه ویژگیهای مورد
استفاده در این پژوهش (سطح دانش ،میزان سازگاری ،مهارتهای ارتباطی ،مهارتهای
بازاریابی و خالقیت حسابرسان) با گرایش حرفهای و تجاری آنان ،و همچنین تأثیر
گرایشهای حرفهای و تجاری مزبور بر اقدامات کاهنده کیفیت حسابرسی ﺻورت نگرفته
است.

 148فصلنامه علمی مطالعات تجربی حسابداری مالی ـ سال  17ـ شماره  68ـ زمستان 1399

مبانی نظری پژوهش
نظریه نمایندگی و نظریه هویتاجتماعی
برای توجیه نظری رابطه بین متﻐیرهای پژوهش از دو نظریه نمایندگی و هویت اجتماعی
استفاده شده است .مﺤرکهای خاﺻی برای رفتار حسابرسان وجود دارد که میتوان آنها
را با استفاده از روابﻂ نمایندگی توضیح داد که به نوبه خود میتواند جهتگیری
حسابرسان را توضیح دهد .همچنین نظریه هویت اجتماعی توضیح میدهد که ﭼگونه
حسابرسان میتوانند هویت های مختﻠفی داشته باشند .این امر ممکن است در قالب
گرایشهای حرفهای و تجاری نمایان شود (باتیالنا.)2006 ،
مطالعات اخیر با تمرکز بر مسئولیت اجتماعی شرکتها ،تئوریهای نمایندگی و هویت
اجتماعی را به منظور ایجاد تﺼویری گستردهتر از نﺤوه تعامﻞ مکانیزمها و عوامﻞ برای
تأثیرگذاری بر تﺼمیﻢگیری اخالقی ترکیب کردهاند (بیودوین و همکاران .)2018 ،وونگ
و گاﺋو ( )2014استدالل میکنند که با توجه به تئوری هویت اجتماعی ،شناخته شدن
حسابرس با گروه خاﺻی باعث میشود که آنها به آن گروه متعهد شوند و این موضوع به
احتمال زیاد سودمند بوده و باعث افزایش کارایی آنها میشود .این بدان معناست که افراد
تمایﻞ دارند به نمایندگی از مؤسساتی که هویت خود را در آنها شکﻞ گرفته میدانند،
عمﻞ کنند .از منظر تئوری نمایندگی ،تضاد منافع بین مالکان و مدیران وجود دارد (ولیان و
همکاران )1392 ،که این امر باعث میشود که حسابرس نسبت به سازمان متعهدتر باشد .با
توجه به تئوری نمایندگی ،پیشبینی میشود با افزایش اندازه ،اهرم مالی و هزینه حﻘوق و
دستمزد کارکنان (کاهش کنترل در سازمانهای سﻠسﻠه مراتبی) ،احتمال انتخاب داوطﻠبانه
حسابرس باکیفیت باال در مجمع عمومی عادی ،افزایش یابد (حساس یگانه و حیدری،
 .)1387با توجه به اینکه تﺼمیﻢ گیری اخالقی بخشی از حرفه حسابرسی است ،نیاز است
که مشخﺺ گردد حسابرس بین تعهد به حرفه یا ﺻاحبکار خود ،به کدام یﻚ وفادار
خواهد ماند (کونگ و هوانگ.)2013 ،

گرایش حرفهای حسابرسان
حسابرسان عضو یﻚ حرفه هستند .حرفهای بودن به معنای رفتار در راستای آرمانها و
ارزشهای حرفه حسابرسی است .آنها در خدمت جامعه هستند و اولویت را به منافع
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ﺻاحبکارانی که بیشترین حقالزحمه و دستمزد را به آنها بپردازند ،نمیدهند .حسابرسان
حرفه ای مستﻘﻞ بوده و دارای تعهدای اخالقی مشخﺼی هستند که مانع از این میشود فﻘﻂ
به منافع شخﺼی خود توجه نمایند (اوهمن و والرستد.)2012 ،در مجموع ،میتوان حرفهای
بودن حسابرس را به عنوان رفتاری مطابق با آرمانهای حرفهای تعیین شده توسﻂ انتظارات
عمومِ جامعه و همچنین آرمانهای داخﻠی حرفه حسابرسی تعیین کرد .حرفهای بودن فراتر
از یﻚ سری بایدها و نبایدهای موجود در قانون بوده و شامﻞ ارزشها و رفتارهای
انعطاف پذیر مطابق با منافع کﻞ جامعه است (سودابی و همکاران .)2009 ،مطالعات قبﻠی
حرفهای بودن را به روشهای مختﻠفی اندازهگیری کردهاند .بروبرگ و همکاران ( )2018با
استفاده از تئوری هویت اجتماعی بیان میدارد که حرفهای بودن حسابرس به این مفهوم
است حسابرس هویت خود را با حرفه حسابرسی بشناسد و موفﻘیت این حرفه را موفﻘیت
خود بداند .همچنین عدهای نیز استﻘالل حسابرس و تعهد حرفهای وی را معیاری برای
سنجش حرفهای بودن در نظر گرفتهاند (کارینگتون و همکاران.)2013 ،

گرایش تجاری حسابرسان
تعریﻒ آشکاری درباره مفهوم تجاریگری در حسابرسی وجود ندارد .عدهای مفهوم
تجاریگری را به مﻘولههای «مشتریمداری»« ،گرایش به بازار و شرکت ﺻاحبکار» تﻘسیﻢ
نمودهاند (کارینگتون و همکاران .)2013 ،در واقع ،تجاریگری در حسابرسی به تمرکز بر
اراﺋه خدماتی مانن د خدمات غیرحسابرسی و نیز بازاریابی مؤسسه حسابرسی از راههای
مختﻠﻒ اشاره دارد .تجاریسازی با توجه به میزان تأثیری که اراﺋه خدمات غیرحسابرسی و
دستمزد حاﺻﻞ از آن بر استﻘالل حسابرسان دارد و همچنین میزان نزدیﻚ بودن رابطه
حسابرس -مشتری سنجیده میشود .با توجه به رسوایی انرون در سال  ،2000نگرش به
فعالیتهای بازاریابی و تجاری در حسابرسی به طور فزایندهای منفی شده است .از سویی،
تﻐییراتی در قوانین ایجاد شده است که نیاز مؤسسات حسابرسی را به تجارت و گرایشات
بازاریابی افزایش داده است .بنابراین ،فعالیتهای تجاری به یﻚ شمشیر دو لبه در حرفه
حسابرسی تبدیﻞ شدهاند (بروبرگ و همکاران.)2018 ،

تضاد احتمالی بین گرایش حرفهای و گرایش تجاری حسابرسان
کارینگتون و همکاران ( )2013استدالل میکنند که منطق حرفهای و تجاری حسابرسان،
شدیداً با یکدیگر در تضاد نیستند .بنابراین ممکن است حسابرسان به طور همزمان سطوح
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مختﻠفی از هر دو گرایش را داشته باشند .از یﻚسو ،پذیرش ارزشها و آرمانهای حرفهای
بدون در نظر گرفتن جنبههای تجاری ممکن است باعث شود حسابرس از منافع مالی

موردنیاز غافﻞ شده و مشتریان خود را از دست بدهد .از طرف دیگر ،اگر ﺻرفاً به ﭼشﻢ-
انداز و مزایای تجاری و فعالیتهای بازاریابی توجه شود ،برای حرفه حسابرسی و استﻘالل
حسابرس مضر میباشد .بنابراین ،استدالل میشود که گرایشهای حرفهای و تجاری
حسابرس ،نوع روش حسابرسی را شکﻞ میدهد .به دلیﻞ اینکه باید ضمن حفﻆ منافع مالی
مطﻠوب برای حسابرسی  ،بررسی و حسابرسی با کیفیت باال نیز انجام شود.

گرایشهای حرفهای و تجاری حسابرسان و کاهش کیفیت حسابرسی
همانطور که قبالً بیان شد ،بنابر تئوری حرفهها ،هر حرفه بر اساس یﻚ مجموعه مشترک
از ارزشها شکﻞ میگیرد ،که این ارزشها به نوبه خود نﺤوه عمﻠکرد اعضای حرفه را
تنظیﻢ می کند .بنابراین ،عمﻠکرد حسابرسی تﺤت تأثیر دانش و ارزشهای این گروه به
عنوان یﻚ مجموعه واحد قرار دارد .عالوه بر این ،استانداردهای حسابرسی بهمنظور انجام
حسابرسی و بررسیهای باکیفیت تنظیﻢ میشوند ،اما استانداردگذاران به دنبال روشها و
رهنمودهایی هستند که کیفیت حسابرسی را بهبود بخشند .بنابراین ،میتوان ادعا کرد
کیفیت حسابرسی مﻘوله ای است که در حسابرسی مورد توجه است (اوتس .)2003 ،نِچِﻞ
( )2016استدالل میکند که کیفیت حسابرسی را میتوان به دو مؤلفه تخﺼﺺ و استﻘالل
حسابرس تﻘسیﻢ کرد .یکی از مواردی که کیفیت حسابرسی را مخدوش میکند ،رابطه
نزدیﻚ حسابرس و مشتری است .در پژوهشی که توسﻂ اسوانبرگ و اوهمن ()2015
ﺻورت گرفت این نتیجه حاﺻﻞ شد که نزدیکی رابطه حسابرس– مشتری احتمال انجام
اقداماتی که منجر به کاهش کیفیت حسابرسی میشوند ،را افزایش میدهد .اقدامات
کاهش کیفیت حسابرسی به اقدامات انجام شده توسﻂ حسابرس اطالق میشود که
جمعآوری شواهد را به طور نامناسبی کاهش می دهد .این امر کیفیت حسابرسی را به خطر
انداخته و احتمال عدم موفﻘیت حسابرسی را افزایش میدهد و به اعتبار حرفه آسیب میزند
(هرباخ و همکاران .)2001 ،انجام ﭼنین اقداماتی باعث میشود به منظور کاهش هزینههای
حسابرسی ،زمان ﺻرف شده برای انجام حسابرسی و بررسیها کاهش یابد .با توجه به اینکه
کیفیت باالی حسابرسی باعث ایجاد مزیت رقابتی میشود ،انجام اقدامات کاهشدهنده
کیفیت حسابرسی اگرﭼه به طور بالﻘوه میتواند هزینههای حسابرسی را کاهش دهد ،اما
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ممکن است باعث آسیب به اعتبار و شهرت آن مؤسسه حسابرسی گردد (پیرس و سوﺋینی،
.)2006

پیشینه پژوهش
کالین و همکاران ( )2007در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که تأکید بر ارتباطات
دانشگاهی برای اطمینان از بﻘای حرفه حسابرسی از اهمیت ویژهای برخوردار است .آنان
معتﻘد بودند با توجه به اینکه یﻚ حسابرس تازهکار باید زیر نظر حسابرسان معتبر کار کند
تا اجازه ورود به این حرفه را داشته باشد ،توانایی ارتباط با همکاران جوانترو باتجربهتر از
اهمیت باالیی برخوردار است تا در فرآیند آموزش مهارتهای حرفهای حسابرسی خﻠﻠی
ایجاد نشود.
بروبرگ و همکاران ( )2013در پژوهشی با عنوان «توازن بین حسابرسی و بازاریابی»
دریافتند که نگرش حسابرسان نسبت به فعالیتهای بازاریابی به طور فزایندهای مثبت است
و به همین دلیﻞ نیز زمان بیشتری را برای انجام فعالیتهای بازاریابی و تجاری ﺻرف
میکنند.
یی و همکاران ( )2014پژوهشی با عنوان «ﭼگونه ویژگیهای فردی حسابرس بر
احتمال عدم موفﻘیت حسابرسی تأثیر میگذارد» انجام دادند .آنان به این نتیجه رسیدند
سطوح باالی آموزش در بین حسابرسان ﭼینی ،خطر نﻘض حسابرسی را کاهش میدهد و
دانش یکی از زیربناهای حرفه حسابرسی است ،به همین دلیﻞ دانش برای حرفهای بودن
حسابرسان مفید است .اسوانبرگ و اوهمن ( )2015دریافتند که حسابرسان در مؤسسات
کوﭼکتر هر ﭼه ارتباط نزدیﻚ تری با مشتری خود داشته باشند ،به احتمال بیشتر اقداماتی
که باعث کاهش کیفیت خدمات حسابرسی میشود را انجام خواهند داد.
بالداﭼینو و همکاران ( )2017در پژوهشی به بررسی ﭼشﻢانداز و عوامﻞ مؤثر بر رابطه
حسابرس -مشتری پرداختند .آنها به این نتیجه رسیدند که ﺻالحیت و دانش از دید مشتری
و نیز حسابرس ،مهﻢترین ویژگیهای حسابرسان هستند .همچنین آنها دریافتند که
سازگاری و قابﻠیت انطباق حسابرس برای مشتریان و حسابرسان اهمیت ﭼندانی ندارد.
مهارتهای ارتباطی نیز یکی از عوامﻞ موفﻘیت رابطه مشتری -حسابرس است.
کالین و همکاران ( )2017در پژوهشی با عنوان «اهداف راهبردی تبﻠیﻐات» بیان کردند
که شرکتهای حسابرسی توجه بیشتری به لزوم بازاریابی و اثبات ارزش خدمات خود به
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مشتریان دارند .در نتیجه ،حسابرسان برای دستیابی به موفﻘیت در خدمات خود و کسب
مزیت رقابتی باید مهارتهای خاﺻی در حوزه بازاریابی و فعالیتهای تجاری داشته باشند.
لیندستت و ویرمان ( )2018در پژوهشی به بررسی رابطه ویژگیهای حسابرسان و گرایش
تجاری و حرفه ای آنان و تأثیر آن بر عمﻠکرد حسابرسی پرداختند .آنان با بررسی پاسخهای
نمونهای  103نفری از حسابرسان رسمی سوﺋد نشان دادند که گرایش حرفهای حسابرسان
با دانش و آگاهی ،مهارتهای بازاریابی و خالقیت و نوآوری آنان رابطهای ندارد اما با
مهارت های ارتباطی و میزان انطباق و سازگاری آنها ارتباط معناداری دارد .همچنین
گرایش تجاری حسابرسان با سطح دانش ،مهارتهای ارتباطی و خالقیت آنان رابطهای
نداشته؛ اما با میزان انطباق و مهارتهای بازاریابی رابطه معناداری دارد .در نهایت آنان
دریافتند که حسابرسان با گرایش حرفهای باال کمتر درگیر اقدامات کاهش کیفیت
حسابرسی می شوند و حسابرسان با گرایش تجاری باال بیشتر درگیر اقدامات کاهش کیفیت
حسابرسی شدهاند.
بروبرگ و همکاران ( )2018پژوهشی با عنوان ویژگیهای حرفهای و سازمانی
حسابرسان و تجاریسازی در مؤسسات حسابرسی انجام دادند .آنها به این نتیجه رسیدند که
هویت سازمانی حسابرسان با سه جنبه تجاریسازی (یعنی بازار مﺤوری ،مشتریمداری و
فرآیند مﺤوری) رابطه مثبت دارد.
در حوزه داخﻠی نیز ،مهدوی و دریایی ( )1394در پژوهشی به بررسی نگرش
حسابرسان کارآفرین و سایرین به تعادل زمانی بین فعالیتهای بازاریابی و حسابرسی
پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد ،بین حسابرسان کارآفرین و سایرین درخﺼوص نگرش
در مورد تعادل زمانی بین فعالیتهای حسابرسی و بازاریابی ،تفاوت معناداری وجود ندارد.
سﻠیمانی امیری و مﺤمودیان ( )1395پژوهشی با عنوان «توازن میان حسابرسی و بازاریابی»
انجام دادند .بررسیها نشان داد حسابرسانیکه نگرش مثبتی به بازاریابی دارند ،زمان
بیشتری را در مﻘایسه با حسابرسانیکه نگرش مثبت کمتری دارند ﺻرف فعالیتهای
بازاریابی میکنند.
شجاع و همکاران ( )1397در پژوهشی به بررسی دیدگاه حسابرسان درباره فعالیتهای
بازاریابی و فعالیتهای حسابرسی پرداختند .نتایج پژوهش نشان میدهد تمایﻞ حسابرسان به
فعالیت بازاریابی تﺤت تأثیر دیدگاه آنها درباره اهمیت فعالیت بازاریابی ،اهمیت فعالیت
حسابرسی ،قبول داشتن فعالیت حسابرسی و رتبه شﻐﻠی حسابرسان است.
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سؤاالت پژوهش
با توجه به مبانی نظری و در راستای دستیابی به هدف پژوهش 12 ،سؤال به شرح زیر
تدوین شده است .الزم به ذکر است که در این پژوهش 5 ،ویژگی (سطح دانش و آگاهی،
میزان سازگاری و قابﻠیت انطباق ،مهارتهای بازاریابی ،مهارتهای ارتباطی ،و خالقیت و
نوآوری) به عنوان ویژگیهای حسابرسان مورد بررسی قرار گرفته است:
 )1سطح دانش و آگاهی حسابرسان با گرایش حرفهای آنها ﭼه ارتباطی دارد؟
 )2میزان سازگاری و قابﻠیتانطباق حسابرسان با گرایش حرفهای آنها ﭼه ارتباطی
دارد؟
 )3مهارتهای بازاریابی حسابرسان با گرایش حرفهای آنها ﭼه ارتباطی دارد؟
 )4مهارتهای ارتباطی حسابرسان با گرایش حرفهای آنها ﭼه ارتباطی دارد؟
 )5خالقیت و نوآوری حسابرسان با گرایش حرفهای آنها ﭼه ارتباطی دارد؟
 )6سطح دانش و آگاهی حسابرسان با گرایش تجاری آنها ﭼه ارتباطی دارد؟
 )7میزان سازگاری و قابﻠیتانطباق حسابرسان با گرایش تجاری آنها ﭼه ارتباطی
دارد؟
 )8مهارتهای بازاریابی حسابرسان با گرایش تجاری آنها ﭼه ارتباطی دارد؟
 )9مهارتهای ارتباطی حسابرسان با گرایش تجاری آنها ﭼه ارتباطی دارد؟
 )10خالقیت و نوآوری حسابرسان با گرایش تجاری آنها ﭼه ارتباطی دارد؟
 )11آیا حسابرسانی که دارای گرایش حرفهای باالتری هستند ،کمتر درگیر اقدامات
کاهنده کیفیت حسابرسی میشوند؟
 )12آیا حسابرسانی که دارای گرایش تجاری باالتری هستند ،بیشتر درگیر اقدامات
کاهنده کیفیت حسابرسی میشوند؟
همچنین با توجه به سواالت فوق ،مدل مفهومی پژوهش به شرح زیر است:

روششناسی پژوهش
از آنجا که پژوهش حاضر به تجزیه و تﺤﻠیﻞ روابﻂ بین متﻐیرها میپردازد ،از نوع کمی
مﺤسوب میشود .همچنین از نظر نتیجه یا پیامد در زمره پژوهشهای کاربردی قرار
می گیرد .این تﺤﻘیق از منظر روش تﺤﻘیق ،از نوع توﺻیفی و از میان انواع تﺤﻘیﻘات
توﺻیفی از نوع همبستگی است .دادههای مربوط به متﻐیرهای تﺤﻘیق با استفاده از پرسشنامه
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جمعآوری شده است .برای تﺤﻠیﻞ دادهها نیز از نرمافزارهای اکسﻞ و  SPSSاستفاده شده
است.
دانش و
آگاهی
سازگاری و
انطباق
مهارت
بازاریابی

اقدامات کاهنده کیفیت
حسابرسی

گرایش
تجاری

گرایش
حرفهای

دانش و
آگاهی
سازگاری و
انطباق
مهارت
بازاریابی

مهارت
ارتباطی

مهارت
ارتباطی

خالقیت و
نوآوری

خالقیت و
نوآوری

جامعه و نمونه آماری و ابزار گردآوری داده
جامعه آماری پژوهش حاضر ،شرکاء و مدیران حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی
ایران میباشد .با توجه به معین بودن حجﻢ جامعه که  2680نفر میباشد ،برای تعیین حجﻢ
نمونه از فرمول کوکران استفاده شد .با توجه به فرمول کوکران تعداد نمونه آماری  283نفر
تعیین شد .بدین منظور ،اقدام به توزیع  350عدد پرسشنامه بین اعضای جامعه حسابداران
رسمی در سال  1398گردید .بعد از گردآوری پرسشنامهها و استخراج دادهها283 ،
پرسشنامه مورد تاﺋید نهایی جهت تجزیه و تﺤﻠیﻞ قرار گرفت.
همانطور که عنوان شد ،بهمنظور دستیابی به دادههای موردنیاز جهت آزمون سؤاالت
پژوهش ،از پرسشنامه استاندارد با طیﻒ لیکرت  7گزینهای استفاده شده است.پرسشنامه
این پژوهش شامﻞ دو قسمت است :بخش نخست به بررسی ویژگیهای جمعیتشناختی
پاسخدهندگان میپردازد .بخش دوم نیز به گزارههای تخﺼﺼی پژوهش اختﺼاص دارد.
در عمﻠیاتی کردن متﻐیرهای پژوهش ،برای پاسخ هر سؤال ،اعداد  1تا  7به گزینههای خیﻠی
کﻢ تا خیﻠی زیاد اختﺼاص مییابد و سپس امتیاز سواالت مربوط به یﻚ متﻐیر جمع شده و
حاﺻﻞ بر تعداد سواالت تﻘسیﻢ میگردد تا مﻘدار متﻐیر بر حسب عددی بین یﻚ تا هفت
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مﺤاسبه شود .به طور مثال ،برای مﺤاسبه مﻘدار متﻐیر گرایش حرفهای حسابرسان ،امتیازات
 5سؤال اول را جمع و سپس بر عدد ( 5تعداد سؤاالت) تﻘسیﻢ مینماییﻢ .عدد به دست
آمده که بین  1تا  5میباشد ،بیانگر مﻘدار این متﻐیر خواهد بود (کمترین مﻘدار بهدست
آمده از جمع پنج سؤال عدد  7است که بر عدد  7تﻘسیﻢ شده و حاﺻﻞ  1میشود).
پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد که مﻘداری باالی 0/7
حاکی از پایایی درونی مناسب آنها بود .روایی پرسشنامه نیزاز طریق دو معیار روایی
ﺻوری و روایی همگرا بررسی شد که روایی ﺻوری با توجه به نظر استادان انجام گرفت.
برای بررسی روایی همگرا از معیار میانگین واریانس مشترک استفاده شد .از نظر فورنﻞ و
الرکر ( )1981مﻘدار میانگین واریانس مشترک باالی  0/5روایی همگرای قابﻞ قبولی را
نشان میدهد .مﻘادیرآلفای کرونباخ و میانگین واریانس مشترک در جدول  1نشان داده
شده است .نتایج ،حاکی از پایایی و روایی مناسب ابزار اندازهگیری است.
جدول  )1روایی و پایایی متغیرهای پژوهش
متﻐیر

آلفای کرونباخ

میانگین واریانس مشترک

گرایش حرفهای
گرایش تجاری
ویژگیهای فردی حسابرسان
اقدامات کاهنده کیفیت حسابرسی
کﻞ

0/760
0/959
0/773
0/836
0/927

0/57
0/54
0/63
0/81
_

روش آماری و متغیرها
برای بررسی تمام سؤاالت پژوهش از مدل رگرسیون استفاده شده است .در سؤاالت  1تا
 ، 5ویژگیهای فردی حسابرسان و گرایش تجاری آنها به ترتیب متﻐیر مستﻘﻞ و وابسته
هستند .در سؤاالت  6تا  ،10ویژگیهای فردی حسابرسان ،متﻐیر مستﻘﻞ و گرایش تجاری
حسابرسان ،متﻐیر وابسته است .در سؤاالت  11و  12نیز اقدامات کاهنده کیفیت حسابرسی
به عنوان متﻐیر وابسته و گرایش حرفهای و تجاری حسابرسان ،متﻐیر مستﻘﻞ است .دادههای
مربوط به تمام متﻐیرهای پژوهش از طریق پرسشنامه گردآوری شده است.

یافتههای پژوهش
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آمار توصیفی
بررسی ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان نشان میدهد که بیش از  44درﺻد
پاسخدهندگان دارای سابﻘه کاری بین  11تا  20سال و حدود  88درﺻد دارای جنسیت مرد
بودهاند .همچنین بیشترین تعداد حسابرسان با  41درﺻد ،از نظر سنی در بازه  36تا  45سال
قرار دارند .آمار توﺻیفی متﻐیرهای پژوهش نیز در جدول ( )2نشان داده شده است .طبق
جدول ( ،)2مﻘدار میانگین برای متﻐیرهای گرایش حرفهای ،گرایش تجاری ،ویژگیهای
حسابرسان و اقدامات کاهنده کیفیت حسابرسی به ترتیب  3/932 ،4/201 ،3/635و 3/740
میباشد .برای متﻐیرهای گرایش حرفهای و اقدامات کاهنده کیفیت حسابرسی مﻘدار
ﭼولگی مثبت میباشد ،این در حالی است که برای متﻐیرهای گرایش تجاری و
ویژگیهای حسابرسان ﭼولگی منفی میباشد و لذا نﻘاط بزرگ زیادی در بین دادهها
وجود ندارند .بیشترین انﺤراف معیار متعﻠق به متﻐیر اقدامات کاهنده کیفیت حسابرسی
میباشد .ﭼولگی و کشیدگی دادهها در بازه  -2و  +2میباشد که مﻘدار آن برای هر یﻚ
از متﻐیرهای تﺤﻘیق در جدول ( )3نمایش داده شده است.
جدول  )2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
میانه

متﻐیر
گرایش حرفهای

میانگین
3/635

انﺤراف معیار
1/523

3/200

گرایش تجاری
ویژگیهای حسابرس
اقدامات کاهنده کیفیت

4/201
3/932
3/740

0/948
0/812
1/633

4/210
4/000
3/400

کمترین
1/000

بیشترین
6/600

ﭼولگی
0/260

کشیدگی
-1/373

1/000
1/000
1/000

6/800
6/200
7/000

-0/034
-0/300
0/245

-0/583
0/136
-1/287

همبستگی بین متغیرها
ضریب همبستگی برای مﺤاسبه درجه و میزان ارتباط خطی بین دو متﻐیر بکار میرود .در
واقع ،این ضریب ،میزان ارتباط خطی بین دو متﻐیر را اندازهگیری میکند .در حالتی که
ضریب همبستگی بین متﻐیرهای توضیﺤی ﺻفر میشود ،نشاندهنده این موضوع است که
هر یﻚ از ضرایب هیچ ارتباطی با سایر ضرایب ندارد .اما حالت عمومی و متداول این
است که همبستگی بین متﻐیرهای توضیﺤی نه ﺻفر است و نه یﻚ ،بﻠکه بین ﺻفر و یﻚ
میباشد )مؤمنی و قیومی .)1394 ،ضرایب همبستگی پیرسون بین متﻐیرهای پژوهش ،به
شرح جدول ( )3است.
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جدول  )3نتایج آزمون پیرسون
متﻐیر

دانش و
آگاهی

دانش
وآگاهی

1

سازگاری

0/426

1

مهارتهای
بازاریابی

-0/487

-0/429

1

0/392

0/426

-0/349

1

-0/422

-0/511

0/428

-0/398

1

0/547

0/591

-0/575

0/584

-0/617

1

0/073

0/126

0/144

0/199

-0/080

0/149

1

0/545

0/553

0/554

0/552

-0/617

-0/775

0/155

مهارتهای
ارتباطی
خالقیت و
نوآوری
گرایش
حرفهای
گرایش
تجاری
اقدامات
کاهنده
کیفیت

سازگاری

مهارتهای
بازاریابی

مهارتهای
ارتباطی

خالقیت
و
نوآوری

گرایش
حرفهای

گرایش
تجاری

اقدامات
کاهنده
کیفیت

1

همانطور که در جدول ( )3مشاهده میشود متﻐیر گرایش حرفهای با متﻐیرهای دانش و
آگاهی ،سازگاری و مهارتهای ارتباطی حسابرس همبستگی مثبت و معنادار داشته و با
متﻐیرهای مهارتهای بازاریابی حسابرسان و اقدامات کاهنده کیفیت حسابرسی دارای
همبستگی منفی و معنادار است .از سویی ،متﻐیر گرایش تجاری با تمام متﻐیرها (به جز
خالقیت و نوآوری) همبستگی مثبت و معنادار دارد .عالوه براین ،در جدول فوق مشهود
است که متﻐیرهای مستﻘﻞ پژوهش همبستگی قوی با یکدیگر نداشته (ضرایب همبستگیها
پایینتر از  ±0/7است) و لذا مشکﻠی در تخمین مدل وجود نخواهد داشت.

بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها
برای بررسی نرمال بودن توزیع متﻐیرها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شده
است .ﭼنانچه سطح معناداری آماره آزمون کولموگروف اسمیرنوف بزرگتر از  0/05باشد،
توزیع دادهها نرمال است و در غیر این ﺻورت ،توزیع دادهها غیرنرمال خواهد بود .در
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ﺻورت نرمال بودن توزیع دادهها باید از روشهای آمار پارامتریﻚ و در غیر این ﺻورت
از روشهای آمار ناپارامتریﻚ جهت آزمون فرضیهها یا سؤاالت استفاده نمود .نتایج
آزمون کولموگروف اسمیرنوف به شرح جدول ( )4است.
جدول  )4نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف
متﻐیر
گرایش حرفهای

آماره آزمون
0/149

سطح معنیداری
0/000

گرایش تجاری
ویژگیهای حسابرس
اقدامات کاهنده کیفیت حسابرسی

0/058
0/074
0/123

0/023
0/001
0/000

همانطور که مشاهده میشود ،توزیع دادهها نرمال نیست .لیکن زمانی که تعداد دادهها
از مﻘدار  30بیشتر باشد ،طبق قضیه حد مرکزی توزیع دادهها به سمت توزیع نرمال میﻞ
میکند و همچنین به دلیﻞ اینکه از رگرسیون استفاده میکنیﻢ ،بنابراین در اینجا با مشکﻠی
مواجه نمیشویﻢ و حتی در غیاب نرمال بودن ،آمارههای آزمون به طور مجانبی از
توزیعهای مناسب پیروی خواهند کرد (افالطونی.)1393 ،

نتایج بررسی سؤاالت
به منظور بررسی سؤاالت پژوهش ،از رگرسیون مﻘطعی استفاده شده است که نتایج آن در
سطح اطمینان  95درﺻد به شرح جدول ( )5است .ضریب تعیین تعدیﻞ شده مدل مورد
استفاده برای بررسی سؤاالت  1تا  ،5سؤاالت  6تا  ،10و سؤاالت  11تا  12به ترتیب 62/7
درﺻد 33/2 ،درﺻد و  60درﺻد است .مﻘادیر آماره رگرسیونهای مورد استفاده نیز به
ترتیب  9/13 ،17/24و  16/83بوده که همگی در سطح خطای کمتر از یﻚ درﺻد معنادار
هستند .آماره دوربین واتسن مدلها نیز به ترتیب  2/02 ،2/14و  2/12میباشد که نشان-
دهنده عدم وجود مشکﻞ خودهمبستگی سریالی بین اجزای باقیمانده مدلهاست .همچنین
مﻘدار شاخﺺ عامﻞ تورم واریانس برای تمامی متﻐیرها کمتر از  5بود؛ از اینرو میتوان
نتیجه گرفت که همخطی ،مشکﻠی برای نتیجهگیری برمبنای مدل ایجاد نخواهد کرد.
نتایج بررسی سؤاالت  1تا  5حاکی از آن است که میزان دانش و آگاهی ،میزان
سازگاری (انطباقپذیری) و مهارتهای ارتباطی حسابرسان با گرایش حرفهای آنها ارتباط
مثبت معناداری دارد؛ مهارتهای بازاریابی حسابرسان با گرایش حرفهای آنها ارتباط منفی
معناداری دارد؛ و خالقیت و نوآوری حسابرسان با گرایش حرفهای آنها ارتباط معناداری
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ندارد .نتایج بررسی سؤاالت  6تا  10نشان میدهد که میزان دانش و آگاهی ،میزان
سازگاری (انطباق پذیری) و خالقیت و نوآوری حسابرسان با گرایش تجاری آنها ارتباط
معناداری ندارد ،اما مهارتهای بازاریابی و ارتباطی حسابرسان با گرایش تجاری آنها ارتباط
مثبت معناداری دارد.
همچنین نتایج آماری مربوط به بررسی سؤاالت  11و  12نشان میدهد حسابرسانی که
دارای گرایش حرفهای باالتری هستند ،کمتر درگیر اقدامات کاهنده کیفیت حسابرسی
میشوند ،اما حسابرسانی که دارای گرایش تجاری باالتری هستند ،بیشتر درگیر اقدامات
کاهنده کیفیت حسابرسی میشوند.
جدول  )5نتایج بررسی سؤاالت پژوهش
سؤال
1

متــﻐــیر مستﻘﻞ
دانش و آگاهی

ضریب

t

معنیداری

0/098

3/259

0/001

متﻐیر وابسته

2

سازگاری

0/124

4/136

0/000

3

مهارتهای بازاریابی

-0/140

-4/939

0/000

4

مهارتهای ارتباطی

0/180

6/284

0/000

5

خالقیت و نوآوری

-0/170

-5/723

0/000

6

دانش و آگاهی

-0/022

-0/715

0/475

7

سازگاری

0/019

0/648

0/517

8

مهارتهای بازاریابی

0/040

1/424

0/015

9

گرایش حرفهای

گرایش تجاری

0/627

0/332

مهارتهای ارتباطی

0/075

2/613

0/009

10

خالقیت و نوآوری

0/015

0/502

0/616

11

گرایش حرفهای

0/040

5/915

0/000

12

گرایش تجاری

0/102

2/994

0/003

اقدامات کاهنده کیفیت

0/600

نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر ویژگیهای حسابرسان بر گرایش حرفهای و تجاری آنها،
و همچنین تاثیر گرایش حرفهای و تجار ی حسابرسان بر اقدامات کاهنده کیفیت حسابرسی
بود .بر این اساس 283 ،پرسشنامه از حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی دریافت و
مورد تﺤﻠیﻞ قرار گرفت .نتایج بررسی سؤاالت  1و  6نشان داد که سطح دانش و آگاهی
حسابرسان با گرایش حرفهای آنها ارتباط مثبتی دارد اما با گرایش تجاری آنها ارتباط
معناداری ندارد .در این راستا باید گفت که از نظر افراد داخﻞ و خارج از حرفه ،جنبههای
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مرتبﻂ با دانش و آگاهی حسابرسان بسیار ارزشمند است و لذا الزم است که حسابرسان و
مؤسسات حسابرسی در مواجه با تﺤوالت جدید به دانش روز مجهز باشند .نتیجه بررسی
سؤال 1با تﺤﻘیﻘات بالداﭼینو و همکاران ( ،)2017اوهمن و والرستد ( )2012و عبدالمهدی
و همکارن ( )2004مطابﻘت دارد ،اما با پژوهش لیندست و ویرمان ( )2018مطابﻘت ندارد.
همچنین نتیجه بررسی سؤال  6با پژوهش لیندست و ویرمان ( )2018مطابﻘت دارد.
نتایج بررسی سؤاالت  2و  7بیانگر آن است که میزان سازگاری و قابﻠیت انطباق
حسابرسان با گرایش حرفهای آنها ارتباط مثبتی دارد اما با گرایش تجاری آنها ارتباط
معناداری ندارد .در توجیه نتیجه به دست آمده میتوان عنوان کرد که با توجه به تئوری
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
الزم است که حسابرس با تﻐییرات سازگاری و انطباق داشته باشد .نتیجه بررسی سؤال  2با
تﺤﻘیﻘات لیندست و ویرمان ( ،)2018اوهمن و والرستد ( )2012و آیزن هارت ()1989
همخوانی دارد .همچنین نتیجه بررسی سؤال  7با پژوهش بالداﭼینو و همکاران ( )2017و
بروبرگ و همکاران ( )2013مطابﻘت ندارد ،ﭼرا که آنان معتﻘد بودند قابﻠت انطباق و
سازگاری بیشتر حسابرس باعث ارتﻘای منافع تجاری حاﺻﻞ از حفﻆ مشتریانشان میگردد.
این در حالی است که این یافته با پژوهش لیندست و ویرمان ( )2018مطابﻘت داشت.
نتایج حاﺻﻞ از سؤاالت  3و  8حاکی از آن بود که مهارتهای بازاریابی حسابرسان با
گرایش حرفهای آنها ارتباط منفی ،و با گرایش تجاری آنها ارتباط مثبت معناداری دارد.این
بدان عﻠت است که حسابرسان دارای مهارتهای بازاریابی بیشتر ،معموالً بیشتر درگیر
فعالیتهای بازاریابی ،جذب و حفﻆ مشتری میشوند .متعاقباً آنان وقت کمتری را ﺻرف
بررسی و حسابرسی شرکتها مینمایند .این نتایج با پژوهش عبدالمهدی و همکاران
( ،)2004کالین و همکاران ( ،)2017لیندست و ویرمان ( )2018و بروبرگ و همکاران
( )2018مطابﻘت دارد.
نتایج بررسی سؤاالت  4و  9حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین مهارتهای
ارتباطی حسابرسان با گرایش حرفهای و تجاری آنها میباشد .جنبههای رفتاری مانند
مهارتهای ارتباطی برای حسابرسان مهﻢ است تا بتوانند مشتری خود را حفﻆ کنند ،ﭼرا
که باعث افزایش منافع تجاری میشود .در واقع مهارتهای ارتباطی زیربنای روابﻂ موفق
بین حسابرس و مشتری است که نبود آن باعث ایجاد سوءتفاهﻢ بین دو طرف میشود .این
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یافته مطابق با پژوهش کالبرت ( ،)2002بروبرگ و همکاران ( ،)2018بالداﭼینو و همکاران
( )2017و آلمر و برادی ( ،)2002اما در تضاد با پژوهش لیندست و ویرمان ( )2018بود.
نتایج بررسی سؤاالت  5و  10نیز نشان داد که خالقیت و نوآوری حسابرسان با گرایش
حرفهای و تجاری آنها ارتباط معناداری ندارد .این نتایج با پژوهش لیندست و ویرمان
( )2018و عبدالمهدی و همکاران ( )2004مطابﻘت دارد .در این راستا ،کونگ و هوانگ
( )2013عنوان میکنند که حسابرسان احتماالً از خالقیت و نوآوری خود استفاده میکنند
تا راههایی پیدا کنند که بتوانند اﺻول و استانداردهای حرفهای را دور زده و بدین ترتیب
گزارش حسابرسی اراﺋه دهند که مطابق با سﻠیﻘه مشتریشان باشد و از این طریق منافع
تجاری و مالی بیشتری کسب نمایند.
نتایج بررسی دو سؤال پایانی نیز نشان داد حسابرسانی که دارای گرایش حرفهای
باالتری هستند ،کمتر درگیر اقدامات کاهنده کیفیت حسابرسی میشوند ،اما حسابرسانی
که دارای گرایش تجاری باالتری هستند ،بیشتر درگیر اقدامات کاهنده کیفیت حسابرسی
میشوند .در راستای توضیح نتیجه به دست آمده باید گفت با توجه به مفهوم «حرفه» و
«نظریه هویت اجتماعی»  ،حسابرسانی که به حرفه حسابرسی به عنوان یﻚ مجموعه احساس
تعﻠق و وابستگی بیشتری دارند ،به آرمانها و استانداردهای این حرفه نیز وفادارتر بوده و
کﻢتر رویههایی را اتخاذ میکنند که باعث کاهش کیفیت حسابرسی و رسیدگیهایشان
گردد .همچنین ،با توجه به نظریه هویت اجتماعی ،حسابرسانی که به گروه مشتریان تعﻠق
بیشتری دارند ،موفﻘیت خود را در موفﻘیت ﺻاحبکارانشان میبینند .این یافتهها با تﺤﻘیﻘات
اوهمن و اسوانبرگ ( ،)2012بالداﭼینو و همکاران ( )2017و لیندست و ویرمان ()2018
سازگار بوده است.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که دانش و آگاهی حسابرسان با گرایشهای حرفهای
آنان رابطه مستﻘیمی دارد .لذا به مؤسسات حسابرسی توﺻیه میشود که به برگزاری
کالسهای آموزشی و ارتﻘای سطح دانش کارکنان خود اهتمام جدی ورزند تا همراه با
جذب مشتریان جدید ،اﺻول حرفهای خود را در جریان رسیدگیها زیر پا نگذارند.
همچنین به مؤسسات حسابرسی توﺻیه میشود در جذب نیرو ،ضمن توجه به معیارهای
حرفهای ،جذب افراد با مهارتهای ارتباطی را نیز مدنظر قرار دهند .زیرا این افراد هﻢ
میتوانند از طریق ارتباط با مﺤیﻂ کاری سطح حرفهای خود را گسترش دهند و هﻢ در

مواجهه با موضوعات ﭼالشبرانگیز مانند بازاریابی حسابرسی ،به مؤسسه کمﻚ قابﻞ-
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توجهی کنند .در واقع ،حسابرسان را نمیتوان به دو گروه حرفهای و تجاری تﻘسیﻢ کرد،
بﻠکه آنها هر دو نوع گرایش را دارند .بنابراین ،این موضوع حاﺋز اهمیت است که موسسات
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.
درخﺼوص پژوهشهای آتی نیز ،پیشنهادهای زیر اراﺋه میشود:
 )1بررسی تاثیر سایر ویژگیهای شخﺼیتی حسابرسان بر گرایشهای حرفهای و
تجاری آنها و همچنین اقدامات کاهنده کیفیت حسابرسی؛
 )2بررسی مﻘایسهای گرایشهای حرفهای و تجاری حسابرسان زن و مرد؛
 )3بررسی تاثیر هویت سازمانی حسابرسان بر گرایشهای تجاری آنها؛ و
 )4بررسی پیامدهای تجاریسازی در موسسات حسابرسی.

محدودیتها
استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار سنجش نگرش ،عکسالعمﻞهای منفی و عدم همکاری
برخی افراد برای پر کردن پرسشنامه را در پی دارد .توزیع پرسشنامههای پژوهش و دریافت
پاسخهای مربوطه ،همواره در پژوهشهای میدانی یکی از مهﻢترین موانعی استکه
ممکناست زمان انجام پژوهش را تﺤت تأثیر قرار دهد .پژوهش اخیر نیز از این امر مستثنی
نبوده است .از سویی ،دشواری در دسترسی به ﺻاحبنظران جهت جمعآوری دادهها یکی
از مهﻢترین مﺤدودیتهای پژوهش حاضر بود.
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