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 چکيده  

، از بین رفتن 2رسی حساب، کیفیت 1رسی حسابدر اين پژوهش به نقش حق الزحمه 

رساا    حسااب توسا    4رسی در بازارياابی  حسابو سختی جذب کار  3رسی حساباستقالل 

شامل چهار ساااريو تادوين و   ای  شود. برای جمع آوری اطالعات ، پرسش نامه می پرداخته

توزياع رردياد. بارای آزماو       1333ر ساال  دارا  رسامی شاا ل د   حسابنفر از  171بین 

شده است. نتايج تحقیاق حااکی از    استفاده 1از نرم افزار اس پی اس اس و لیزرل ها فرضیه

رسی اقدام  حسابرسا  از طريق کاهش حق الزحمه و کاهش استقالل  حساباين است که 

يی جهات  هاا  رسی سخت باشد از رويه حساببه بازاريابی نموده و در شرايطی که جذب کار 

دهاد کاه    مای  کاااد. ارار چاه نتاايج تحقیاق نشاا        می رسی استفاده حساببازاريابی کار 

-جهت جذب کار انجام نمیای  رسی چاین مصالحه حسابرسا  در خصوص کیفیت  حساب

 دهاد. 
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 .  مقدمه7

ی خدمات حرفاه ای باه دنلاال برخای از پی یاده      ها تحقیقات نشا  داده است که شرکت

ی بازارياابی، ناه تاهاا توسا      هاا  ( و فعالیات 2003، 6ترين اصول بازاريابی هستاد )هاجز و يانگ

شاود، بکهاه وفیفاه ای اسات کاه باا        مای  اند؛ انجام کسانی که در  بخش بازاريابی رماشته شده

( و هماه ساطوس ساازما  در آ     1373، 7سازما  يهپارچه شاده )رامسان  ی عمکیاتی ها فعالیت

(. اقدامات حرفه ای برای يا  بازاريااب پااره    2003، 8دخیل هستاد )آشیل، ديويس و تامپسو 

از: وفايف بازاريابی برای حفظ مشتريا  موجود و جذب مشتريا  جديد. ارر چاه   اند علارتوقت 

ی خدمات حرفه ای توس  متخصصا  بازارياابی انجاام نمای    ها در شرکت ها بسیاری از بازاريابی

ی با عمکهرد بهتار  ها (. امروزه شرکت2003شود، اما بسیار پیشرفته و موثر است )هاجز و يانگ، 

 بیشاتر باشاد زيارا   ها می در صاايع مختکف، در حال حرکت به سمت حفظ مشتريا  و جذب آ 

در زماا  حاال و    هاا  ری تاها مالع سودآور شارکت بازارها در مرحکه بکوغ خود قرار دارند و مشت

کاد، امهاا  دارد   می آياده است. ولی همیشه ي  مشتری خوب که سودمادی بیش تری ايجاد

که از دست برود، زيرا رقابت بر سر دست يابی به مشاتری خاوب بسایار شاديد اسات )راری و       

سلت به باازار و دسترسای باه    (. عالوه بر اين افزايش آراهی همه جانله مشتريا  ن2001، 3باين

نشا  دهااد )ا  جای    ها اطالعات، باعث ررديده تا مشتريا ، وفاداری کم تری نسلت به سازما 

 (.2006، 10بیسی

ریارد؛   مای  از آ  جا که در بخش خدمات، ارزيابی کیفیت، حین فرآياد ارايه خدمات انجام

مقايساه انتااارات او از خادمات باا     توا  از طريق  می باابراين، رضايت مشتری از ي  خدمت را

برداشت او از خدمات ارايه شده، تعريف کرد. ارر خدمات اراياه شاده از حاد انتااارات مشاتری      

شاود. زماانی کاه انتااارات مشاتری از خادمات باا         می فراتر باشد، آ  خدمات فوق العاده تکقی

بخش و در حد انتااار  ی او از خدمات يهسا  شود، کیفیت خدمات ارايه شده رضايت ها برداشت

است و در صورتی که کم تر از آ  باشد، کیفیت  یر قابل پذيرش است )ديوانادری و ترکاشاوند،   

(. در واقع، رضايت مشتری، ارزيابی او پس از خريد ي  خدمت است، که از تجربه مصرف 1383

باه عااوا    تاوا    می (. باابراين، رضايت مشتری را2000، 11حاصل شده است )شارما و پاترسو 

بایا  نهايی در بازاريابی مدر  تکقی کرد، به طوری که موفقیت باگاه در ررو شااسايی و ارضای 

 ی مشتری برتر از رقلاست.  ها رضايت بخش نیازها و خواسته
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تواند به رفتارهايی هماناد وفاداری و تلکیغات دها  باه دهاا  متلات     می رضايت مشتريا 

(. باا ايجااد وفااداری مصارف کاااده باعاث حمايات و        2000، 12ماهمین –ماتهی شود )علدل 

داشاته باشاد )وناگ و     هاا  تواند کاترل بهتری روی برنامه می شود و سازما  می موفقیت سازما 

(. نهته قابل توجه اين که مشتريا  وفادار مزاياای بسایاری باا خاود باه هماراه       2002، 13ساهال

ی بازارياابی،  هاا  ساودآوری ساازما ، کااهش هزيااه    توا  به بهلاود   می از جمکه اين مزايا ؛دارند

افزايش فروش سازما ، داشتن مشتريانی با حساسیت قیمتای پاايین و ... اشااره کارد )ا  جای      

(. باابراين، در دنیای رقابتی امروز هدف نهايی بازاريابی، ايجاد وفاداری در مشاتری  2006بیسی، 

 (.2001، 14نسلت به سازما  است )کاتکر

با ي  موقعیت متضاد مواجاه اناد؛ زيارا از يا  ساو آياین رفتاار حرفاه ای،          رسا  حساب

رسای از تعامال و ارتلاا      حسااب رسا  را به دلیل رعايت اساتقالل حرفاه ای و کیفیات     حساب

نمايد و از سوی ديگر محی  کسب و کار برای خادمات حرفاه ای، در    می نزدي  با مشتری ماع

 را به سمت بازاريابی و مشتری مداری سوق ها ن صاعت، آ حال تغییر بوده و رقابت شديد در اي

رسی جديد به بازار، رقابات شاديدی را در ايان     حسابی ها دهد. ورود تعداد زيادی از شرکت می

ی بازارياابی  هاا  نسالت باه بازارياابی و روش    هاا  صاعت، برقرار نموده است. چاین رقابتی، نگرش

دهد. با توجه باه   می رسی را نیز تغییر حسابآ  رويه رسا  را تغییر داده و به تلع  حسابتوس  

ی خدمات حرفه ای به احتمال زياد، با در نار رارفتن مساايل مرباو  باه     ها مطالب باال، شرکت

افزايش ررايش بازار، چگونگی ايجاد و حفظ رواب  مشتری و هام چااین اصاالس پیااپی روابا       

 مشتريا  که جاله حیاتی برای رسید  به مزيت رقابتی است؛ نیازمادند.  

قابت، ماندراری در بازار و عرصاه  رسا  در صحاه ر حسابرسی، انتاار همه  حسابدر بازار 

ی رذشته کاه رقابات   ها (. در سال1387انحصار ماافع بیش تر است )رجلی و محمدی خشوئی، 

رسی تحت تاثیر رويدادهايی قرار ررفتاه   حسابرسی رسترش يافته، حرفه  حساببین موسسات 

یغاات را تعاديل   دارا  مستقل آمريها مماوعیت خود بارای تلک  حساباست. در اين دوره، انجمن 

 (.1383، 11کرد )پالمر

اما همه اين موارد، در حالی است که مطالعات کمی به بررسی اين تضااد پرداختاه اناد. از    

رسی و بازاريابی وجود دارند که بدو  پاسا  بااقی    حساباين رو سواالت زيادی در زمیاه ارتلا  

در ايان پاژوهش    ادبیاات،  در تحقیقااتی  پر کارد  شاهاف   جهت در و رابطه همین مانده اند. در
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رسی و وفايف بازاريابی تعادل  حسابی ها رسا  بین مسئولیت حسابشود که چگونه  می بررسی

 نماياد؟ می برقرار

 

 . مباني نظری پژوهش1

رس بدين معای است که او تحت تاثیر شراي  و روابا  صااحب کاار قارار      حساباستقالل 

نگیرد و قضاوت خود را فق  بر اساس شواهد رردآوری شده انجام دهد. مجامع حرفاه ای بارای   

استقالل دو بعد در نار ررفته اند، بعد فاهری که استقالل فاهری نام داشته، متهی بر پرهیز از 

ديد ي  فرد ماطقی و آراه از تمام شراي  و حااالت نسالت باه    حاالتی است که باعث ش  و تر

رس بساتگی   حسااب خاود   شود. بعد باطای، معاوی يا فهاری کاه باه    می رسی حساببی طرفی 

( معتقدناد ارار چاه    1331) 16ل و رنار هاا  داشته و قابل اندازه ریری يا مشاهده مستقیم نیست.

رس  حسااب کاه قصاور و ساهل انگااری      جاله باطای استقالل قابل مشاهده نیست اما هاگاامی 

ی جدياد، ديگار   هاا  آياد. ديادراه   مای  شود، مدارکی از نلود استقالل باطای به دسات  می نمايا 

استقالل را حالتی ذهای و هم معای با بی طرفی يا درستهاری نمی داناد بکهه آ  را به معای از 

ايان عوامال ماادی نتواناد      رس تحت تاثیر حسابداناد که  می بین برد  ماافع مادی و شرايطی

« شخصیت ذهای و قضااوتی »ی اخیر حرکتی از ها نار واقعی خود را بیا  کاد. يعای در ديدراه

رس و  حسابرسا  توانايی  حسابشروع شده است. از ديدراه « شخصیت تجاری»رس به  حساب

کیفیات  (. از 1330، 17رسی موثر است )لیلای و فردريا    حسابی اقتصادی بر کیفیت ها انگیزه

( تعرياف  1333) 18رسی تعاريف متعددی شاده اسات، بعااوا  متاال ديويدساو  و نئاو       حساب

ی با اهمیات و نیاز کشاف    ها رس در کشف و حذف تحريف حسابرسی را توانايی  حسابکیفیت 

رسای را چااین    حسااب ( کیفیات  1334) 13دانااد، لای   می دستهاری انجام شده در سود خالص

ی مالی حاوی تحرياف باا اهمیات،    ها رس در مورد صورت حسابکاد: احتمال آ  که  می تعريف

رسای را   حسااب ( مقیاس اندازه ریری کیفیت واقعای  2000) 20رزارش مقلول صادر نهاد، شوئر

رسای شاده    حسااب ی ماالی  هاا  داری در صاورت  حسابرزارش عدم رعايت اصول پذيرفته شده 

ل به دو دلیل، مشاهالتی در ايان ارتلاا  باا انادازه      رسا  عاوا  کرده است. حداق حسابتوس  

ی خدماتی در جرياا  پیشارفت   ها رسا  وجود دارد: فرآياد تهمیل فعالیت حسابریری کیفیت 

بر خالف کاالی در جريا  ساخت مکموس نمی باشد، و حتی پس از ارايه خدمات، ا کب خريادار  
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ممهن است به جای تاکید بر نتیجاه، بار    مهارت فای الزم برای ارزيابی کیفیت را ندارد. خريدار

(. تااوع و مشاهالت انادازه    1381، 21فرآياد ارايه خدمات تاکید کااد )پاراساوراما  و همهاارا    

ی خاود  هاا  دهد تا بتواناد با قضااوت  می رسا  حسابرسی اين امها  را به  حسابریری کیفیت 

مایالدی تاا اوايال     70ی دهه اه بخشی از آ  را در جهت ماافع خود مصرف کااد. از اوايل سال

ی هاا  رسی بر رشد خود بوده است تا بار ارزش  حسابمیالدی، تمرکز اکتر موسسات  2000سال 

رسی تغییرات سريع و در خور توجهی  حسابی اخیر، حرفه ها (. در سال2003، 22حرفه ای )زف

داد، بایش   رسی اجاازه  حسابرسی، به موسسات  حسابداشته است. کاهش مقررات در بازار کار 

در هر  ها تر، اهداف اقتصادی را دنلال کااد و در جست و جوی رشد درآمد خود و کاهش هزياه

(. در چاااین 2003، 24؛ هیکای و پاالپو  2003، 23رسای باشااد )چاساای و همهاارا     حسااب کاار  

ی واحد مورد رسیدری، بهتارين  ها رسی موفق است که بتواند با توجه به ويژری حسابوضعیتی، 

را از حق الزحمه خود داشته باشد تا ضمن حفظ کیفیت کار، آ  را با حداقل هزياه انجام  برآورد

رسی اثر بگاذارد.   حسابتواند بر کیفیت کار  می رس حسابدهد. میزا  حق الزحمه پرداختی به 

 رس در ناار ررفتاه شاود، تاالش وی نیاز بایش تار        حسابهر چه حق الزحمه بیش تری برای 

رسا  از نار مالی باه مشاتريا     حساببرد، ولی در اين صورت،  می کار را باالرردد و کیفیت  می

ی هاا  شوند و در نتیجه، به خاطر نگرانی از دست داد  کاار، ممهان اسات روش    می خود وابسته

تواند بعدها عواقب ماالی بادی    می رسی را به شهل مااسلی انجام ندهاد که اللته اين کار حساب

(. باا رشاد رقابات در    1384، 26؛ سیمونی 1381، 21شته باشد )دی آنجکوبرای آنا  به همراه دا

رسی ضرورت ارايه خدمات با کیفیت هر چه بهتر و بهای کم تر باه باازار    حسابحرفه، موسسات 

را بیش تر دريافته اند. برای رقابت بار پاياه ای باه  یار از کیفیات و متفااوت کارد  خادمات،         

نمود  حق الزحمه خاود و بهتارين پیشااهادها بارای آ       رسی به دنلال بهیاه حسابموسسات 

هستاد. بدين ترتیب که هم درآمد خود را حداکتر سازند و هم کار را در شراي  رقابتی از دست 

معاای بایش  رسی مدر ، بازاريابی به  حساب(. در ي  شرکت 2008، 27ندهاد )چوی و همهارا 

(. در مطالعاات  1336، 28ت )هاللرت و الوساو  از حضور در ناهار تجاری و عضويت در باشگاه اس

ی هاا  ی رواب  عمومی در میا  مهام تارين تاکتیا    ها اخیر، سمیاارهای مشتری و ديگر فعالیت

 (.2001، 23بازاريابی قرار دارند )مارکهم و همهارا 
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 . پيشينه پژوهش1

بادو   ارر بخواهیم ادعا کایم که ي  ککمه باعث شهل ریری عکام بازارياابی شاده اسات،     

(. طلیعای اسات در فضاای    1332است )جادقی، ايرانی و افخمای،  « رقابت»ش  آ  ي  ککمه 

ی بارز آ  کملود عرضه و فراوانی تقاضا اسات، نیااز   ها کسب و کار انحصاری که يهی از مشخصه

شويم کاه يهای    می چادانی به عکم بازاريابی نیست؛ اما زمانی که وارد فضای کسب و کار رقابتی

 ی آ  فراوانی عرضه نسلت به تقاضاست، اهمیت بازاريابی و مشتری نوازی بیش ترها از مشخصه

رسی نیز برای باقی ماند  در بازار،  حساب(. در چاین شرايطی، موسسات 1386شود )درری،  می

ی اقتصاادی تشاديد   هاا  ی اخیر رقابت در تمام زمیاهها به بازاريابی و تلکیغات نیاز دارند. در سال

مانااد، اراياه خادمات     مای  ا کسانی که از توا  رقابت برخوردار باشااد در باازار بااقی   شده و تاه

(. شاواهد  1331رسی نیز از اين امر مستتای نلوده است )اسماعیل زاده مقری و ترامشکو،  حساب

رسی، رقابات در   حسابدارا  رسمی و خصوصی شد   حسابدهد که با تشهیل جامعه  می نشا 

رس و افازايش   حسااب تر شده و ايان موضاوع ماجار باه افازايش تغییار       رسی بیش  حساببازار 

 (.1330افهارنار تعديل نشده )مقلول( شده است )بای مهد، 

رسی کاه باا    حسابدهاد که تغییر در نرخ حق الزحمه  می ی رذشته نشا ها نتايج پژوهش

ی پایش روی  اها  رسی را به همراه دارد، يهای از رزيااه   حسابخود تغییر در کیفیت و استقالل 

رسی، رقابات   حسابرسا  فعال در بازار  حسابرسا  برای جذب مشتری است. از ديدراه  حساب

رری ماالی دارد  رسی و کیفیت رزارش حسابرسی، تاثیر مافی بر کیفیت  حسابدر حق الزحمه 

تواناد وابساتگی    مای  رسای  حسااب (. حق الزحمه بااالی  1331)اسماعیل زاده مقری و ترامشکو، 

رس و صاحب کار ايجاد نمايد. اين موضوع، ممهن است ترديادی اساسای    حساباقتصادی میا  

رس برای حفظ مشتری و کسب  حسابرس فراهم آورد؛ زيرا ممهن است  حسابدرباره استقالل 

(. 1331حق الزحمه بیش تر، رزارش مطکوب تری ارايه دهد )بای مهد، مراد زاده فرد و زيااالی،  

ی هاا  رسای ماوثر اسات؛ اساتفاده از برخای روش      حسااب ديگری که در جذب مشتری  کار راهماا

 بازاريابی مدر  است. 

 رسای ماد ناار قارار      حسااب های مطارس شاده در بازارياابی    کار راه یهمهدر اين پژوهش 

رسی از ديد فرضیه نمايادری مطرس شده است. بر اين اسااس، بارای صااحب     حساباند و ررفته

شاود و تاابع اصال هزيااه و مافعات اسات.        مای  رسی هماناد کاال محسوب حسابدمات کار، خ
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ی مرباو   هاا  کاد کاه مااافع آ  از هزيااه    می باابراين، صاحب کار تا جايی اين خدمات را طکب

رسای و   حسااب بیش تر باشد. از جمکه مفروضات اين ديدراه، وجود بازار رقابتی بارای خادمات   

يهسا  بود  کیفیت آ  برای صاحب کارا  مختکف است که در نتیجه، ايان تحقیاق، باا فار      

شود. در ادامه به پیشیاه هار يا  از راه    می رسی ايرا  انجام حسابوجود اين مفروضات در بازار 

 شود. می شوند اشاره می رسی تکقی حسابی بازاريابی در ها کارهايی که بعاوا  روش

 

 رسي حسابزحمه حق ال. 7-1

رسی بررسای   حساب( اثر چاد متغیر را بر حق الزحمه خدمات 1380اولین بار سیمونی  )

( بیاا  کارد کاه حاق الزحماه      1380(. سایمونی  ) 1332، 30نمود )ساايمو ، تئاو و ترامپیتار   

رسی )شاامل   حسابی ذاتی ها شود: اول، هزياه می رسی از سه بخش تشهیل حسابی ها موسسه

ی ها رسی مورد نیاز، انتشار رزارش و هزياه فرصت از دست رفته(، سپس هزياه حسابی ها رويه

رسای( و در نهايات، ساود     حسااب ی بالقوه ناشی از اجرای ها مورد انتاار )شامل ريس  و هزياه

ی رازارش راری و در   هاا  رسی. صاحب کارا  امیدوار به کااهش هزيااه سیساتم    حسابموسسه 

رسی هستاد و حاق الزحماه    حسابه کسب سودی معقول از انجام رسا  امیدوار ب حسابمقابل، 

 رسی نتیجه حداکتر کرد  ماافع دو طرف است. حساب

رسای باه    حسااب ( با بررسی مزايای بازار رقابتی و تاثیر آ  بر حق الزحماه  1381) 31پورتر

ه رسی متخصص در ي  صااعت باا ارايا    حسابی ها اين نتیجه رسید که در بازار رقابتی، موسسه

 32حق الزحمه پیشاهادی کم تر نسلت به رقلا سعی در جاذب مشاتری دارناد.  ول و همهاارا     

ی نمايادری بر قیمات راذاری خادمات    ها (، اثر اختیارات مديريت به عاوا  معیار هزياه1338)

توا  ادعاا نماود    می ی پژوهشها رسی در هاگ کاگ را بررسی نموده اند. بر اساس يافته حساب

تاوا  در   مای  رسای اثار راذار اسات و     حسابنمايادری بر قیمت رذاری خدمات  یها که هزياه

( به اين نتیجاه  2003) 33را در نار ررفت. جیجر و راما ها رسی آ  حسابقیمت رذاری خدمات 

رسای و احتماال دريافات افهاارنار      حسااب ی بین میزا  حق الزحمه معااداررسیدند که رابطه 

 رسی وجود دارد. حسابتعديل شده 

رسای   حسااب ( در پژوهش خود نشاا  دادناد کاه حاق الزحماه      2011) 34رريفین و لونت

رس، نوع صااعت، نسالت    حسابرسی، تغییر  حساببا عوامکی چو  نوع رزارش  معاادارای رابطه
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( 2013) 31ی واحد تجاری و اندازه صاحب کار دارد. سريش،کاشف و خالاد ها جاری، تعداد بخش

رسای و اساتقالل اعضاای کمیتاه باه       حسااب که فعالیت کمیته  در تحقیق خود مشاهده کردند

( در 2014) 36رسای در ارتلاا  اسات. نااجی     حسااب میزا  قابل توجهی با سطوس حق الزحماه  

نشا  داد که روابا   « رسی حسابرسی و حق الزحمه  حسابتخصص شري  »ای با عاوا  مقاله

اداری وحاق الزحماه   رسای و تخصاص در ساط      حسااب متلت معااداری بین تخصص شاري   

 رسی وجود دارد. حساب

عوامل موثر بر تعیین حق الزحماه  »( پژوهشی با عاوا  1383مهرانی و جمشیدی اوانهی )

رسای،   حسااب ی به دست آمده رويای آ  اسات کاه کیفیات    ها انجام دادند. يافته« رسی حساب

ی، ملکا   رسا  حسااب شهرت صاحب کار، تخصص صاعت، بودجه زمانی صرف شده برای فرآيااد  

رسی، بار حاق الزحماه درياافتای از      حسابی شرکت و سابقه موسسات ها ترازنامه، جمع دارايی

رسا  تاثیر متلت و معااداری دارد. از طرفی، ريسا  شارکت صااحب کاار، تعاداد       حسابسوی 

رسای و تعاداد    حسااب رسای، درآماد موسساه     حسااب کارکاا  شرکت، تعداد پرساال موسساه   

رسای   حسااب رسی، تاثیری بر حق الزحمه  حسابرسیدری هر موسسه ی بورسی مورد ها شرکت

 ندارد.  

 

 رسي حسابکيفيت . 1-1

رسای و شارکای    حساب( به اين نتیجه رسیدند که موسسات 1336) 37هاکن برک و نکسو 

رسی نگارا  هساتاد. لایهن     حساباحتماال هم نسلت به سودآوری و هم نسلت به کیفیت  ها آ 

هر شري  فردی، ممهن است بر يهی نسلت به بقیه تاکید بیش تری داشته باشد. يا  شاري    

رسی به خاطر تمرکز بر اهداف ساودآوری کوتااه    حسابممهن است به طور آشهار بر سودآوری 

مدت موسسه تاکید داشته باشد و شري  ديگر، به خااطر نگرانای از مشاهالت دعااوی حقاوقی      

( معتقد است که 2006) 38لو مهن است به طور صري  بر کیفیت و ترديد حرفه ای تاکید کاد.م

دهاد. او   می رس را تحت الشعاع قرار حسابرسی و استقالل  حسابرس، کیفیت  حساببرکااری 

شاود.   مای  رسی انجاام  حسابرس به مااور دريافت رزارش مقلول  حسابدريافت برکاار کرد  

( در تحقیق خود در کشاور چاین باه ايان نتیجاه رسایدند کاه        2007)33کیمرول، کیوآی يو و 

رسای کام    حسااب رسا  مهم تر هستاد، کیفیت  حسابصاحب کارانی که از نار اقتصادی برای 
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رس و  حسااب ( در اساترالیا دريافتااد میاا  تغییار     2008) 40کری، رايگر و اوکونال  تری دارند.

مساتقیم وجاود دارد. هام    ای  تداوم فعالیات رابطاه  رسی  یر مقلول درباره  حسابصدور رزارش 

رسی بعد از صدور رزارش  یر مقلول،  حسابدر پژوهش خود نشا  دادند موسسات  ها چاین آ 

رس توس  صااحب کاار، درآماد     حسابيا از طريق ورشهستگی صاحب کار و يا به واسطه تغییر 

را  با وضعیت مالی نامااساب  رسی که برای صاحب کا حسابيابد. اما موسسات  می کاهش ها آ 

 ياباد. نیاز کااهش نمای    هاا  يابااد و درآماد آ   کااد، تغییر نمای يی را صادر نمیها چاین رزارش

رس، موجب  حساب( نتیجه ریری کردند که تداوم انتخاب 2003)41فیرچايکد، کرافورد و ساککین

( در پژوهشی در چین دريافتاد کاه  2010) 42چن، سو و وو شود. می رسی حسابکاهش کیفیت 

رسی )موسسه ارنسات   حسابرسی چیای با يهی از موسسات بزرگ  حساببا اد ام ي  موسسه 

رس خاود را   حسااب صاحب کار،  30رسی چیای،  حسابصاحب کار اين موسسه  46و يانگ(، از 

 هاا  کردناد. آ  رس خود انتخااب   حسابرسی کوچ  را به عاوا   حسابتغییر دادند و موسسات 

رس، دريافات رازارش    حسااب شارکت از تغییار    30در پژوهش خود نشاا  دادناد کاه انگیازه     

رسی بوده است. بر اساس نتیجه اين پژوهش،  حسابرسی مقلول در مقابل کیفیت پايین  حساب

 در (2011)43همهارا  و چنشود.  می رسی حسابرسی، موجب کاهش کیفیت  حسابرقابت در 

 یهاا  شارکت  رذاری کارايی سرمايه و مالی رزارش رری کیفیت بین ارتلا  بررسی به پژوهشی

 ماالی،  رزارش رری کیفیت که داد نشا  پرداختاد. نتايج توسعه حال در بازارهای در خصوصی

 دهد.  می قرار تاثیر تحت را رذاری سرمايه متلتی کارايی طور به

درجه چارخش اجلااری شاري     "( در مقاله ای تحت عاوا  2014) 44باندهی و همهارا  

به ايان نتیجاه دسات يافتااد کاه       "رسی حسابرسی و کیفیت  حسابرسی،  کات بازار  حساب

 ی قضاايی ای هاا  رسی در حاوزه  حسابرسی باعث بهلود کیفیت  حسابچرخش اجلاری شري  

رسای   حسابد و نیز در آ  بازار ی حقوقی توسعه يافته تر هستاها شود که در آ  کاوانسیو  می

رسی بزرگ حاکم بر بازار، متمرکز شده است. اترج،  حسابی ها به شدت بر تعداد کمی از شرکت

رسای باا کااهش کیفیات      حسااب ( نشا  دادند که فشار حق الزحمه 2014)41امی فیورهم و لی

 رسی همراه است. حساب

رس بر کیفیت  حسابتاثیر تداوم انتخاب »( در تحقیقی با عاوا  1331سجادی و ديگرا  )

رسای   حسااب رس، تاثیر معااداری بر کیفیات   حسابنشا  دادند که تداوم انتخاب « رسی حساب
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 ندارد.  

 

 رس حساباستقالل . 1-1

ی مالی را بر اساس اصاول متاداول   ها نمايد: ارر مديريت صورت می ( افهار1330) 46پارک

رس بخواهد که اين عدم رعايت را رازارش نهااد، در چااین     حسابداری تهیه نهاد و از  حساب

ی نامعقول مديريت ياا حفاظ اساتقالل خاود     ها رس بايد میا  پذيرش خواسته حسابشرايطی، 

فشاارهای  يهی را انتخاب کاد. در صورت عدم پذيرش درخواست مديريت، ممهن است مديريت 

رسای اعماال کااد. ريتار و      حسااب ی حق الزحمه ها رس يا تغییر نرخ حسابالزم را برای تغییر 

رسای يعاای    حسااب ( معتقدند به دلیل اين که عاصار تشاهیل دهااده حرفاه     2000) 47ويکیامز

رسای   حساباستقالل، نیز از شخصیت قضاوتی به شخصیت اقتصادی در حال تغییر است، حرفه 

 48به احتمال تحت تاثیر قرار رارفتن توجاه کااد و حساسایت نشاا  دهاد. فیار        نیاز دارد که 

رس پرداخته  حساب( طی پژوهشی در کشور انگکستا  به بررسی عوامل موثر بر استقالل 1380)

رس به صاحب کار بار اساتقالل    حسابدهد که وابستگی اقتصادی  می است. نتايج پژوهش نشا 

ساازد و اراياه    مای  رس را مخادوش  حسااب معاوق، اساتقالل    تاثیر کاهاده دارد، حق الزحمه ی

( طای  1383)43باشاد. راول   مای  رس حسااب رسی تهديدی بارای اساتقالل    حسابخدمات  یر 

رسای صااحب کاار و     حسااب تحقیقی در کشور مالزی تاثیر چاد عامل از جمکه رقابات، کمیتاه   

داد و به اين نتیجه رساید  رس مورد آزمو  قرار  حسابرسی را بر استقالل  حساباندازه موسسه 

رس داشاته، اماا انادازه     حسااب رسی تاثیر متلتی بار اساتقالل    حسابکه رقابت میا  موسسات 

مهام   هاا  رسی نیز از ديدراه آزمودنی حسابرسی دارای تاثیر مافی بوده و کمیته  حسابموسسه 

ه از ديادراه  ( طی پژوهشی در کشور مالزی به اين نتیجاه رسایدند کا   1336)10نلود. تئوه و لیم

ی تولیاادی، ارايااه خاادمات  یاار هااا دارا  شااا ل در شاارکت حسااابرسااا  مسااتقل و  حساااب

رس و وابسااتگی اقتصااادی  حسااابرساای، توانااايی تاااثیر رااذاری مااديريت در تعااوي   حساااب

رسی تاثیر افزاياده ای بر اساتقالل   حسابرس به صاحب کار تاثیر کاهاده و وجود کمیته  حساب

رسای،   حسابرسی، قلل از انتشار رزارش  حسابپرداخت حق الزحمه ی  رس دارد و عدم حساب

( در کشور انگکساتا  باه   1333)11سازد. بیتی، برانت و فرنکی می رس را مخدوش حساباستقالل 

رسی و تحکیل ررا  مالی نسلت  حساب، شرکای موسسات ها بررسی ديدراه مديرا  مالی شرکت
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رس باه صااحب کاار، نفاوذ ماديرا  روی انتصااب        حساببه عوامکی از جمکه وابستگی اقتصادی 

رسای، چارخش شارکای     حسابرقابت در حرفه  رسی، حسابرسا  و تعیین حق الزحمه  حساب

رسی در هر هفات ساال يا  باار، انادازه شارکت صااحب کاار، کمیتاه           حساباصکی موسسات 

 ش نشاا  رسای پرداختاه اناد. نتاايج پاژوه      حسااب رسی صاحب کار و ارايه خدمات  یر  حساب

رس داشاته و   حسااب تاثیر مهمی روی استقالل  ها دهد که عوامل ذکر شده از نار همه رروه می

رسی بوده و رقابت، اندازه شارکت صااحب    حسابعامل اصکی تهديد مربو  به ارايه خدمات  یر 

 روند. می رس به شمار حسابرسی از مهم ترين عوامل افزاياده استقالل  حسابکار و کمیته 

( پس از انجام تحقیقی به اين نتیجه رسید که میزا  تاثیر رذاری مديريت 2002) 12راوکان

رس مساتقل عاامکی مهام در حفاظ ياا مخادوش شاد   اساتقالل          حساببر انتخاب يا تعوي  

رس را عامال اصاکی تعیاین کاااده حاق       حسااب ( اساتقالل  2003) 13آيرلااد  رس است. حساب

کاااد تاا    می رسی کوچ  سعی حسابداند. او معتقد است که موسسات  می رسی حسابالزحمه 

رسی مطکوب  حساباستقالل خود را نق  و برای آ  که صاحب کار خود را حفظ کااد، رزارش 

( در پژوهشی به اين نتیجه رسیدند که اراياه  2003)14تری ارايه نماياد.  دوپوچ، کیاگ و شوارتز

رسا  هاگاام جسات    حسابشود که  می رسی موجب بحسارسی و  حسابزما  خدمات  یر  هم

و جوی شواهد، ماافع مشتری را در نار ررفته و شواهد متلت را پر رنگ تار جکاوه دهااد و باه     

رسای و   حسابطور ککی قضاوت آنها دچار انحراف شود. بدين ترتیب ارايه هم زما  خدمات  یر 

( در 2003)11، کالپور و موو  وش رس خواهد شد. حسابرسی موجب لطمه بر استقالل  حساب

تحقیقی به اين نتیجه رسیدند که از ديدراه سرمايه رذارا  بین اهمیت صاحب کاار و اساتقالل   

ی مافی مهمی وجود دارد. به طوری که هار چاه اهمیات صااحب کاار، بارای       رس رابطه حساب

-هش مای رس کاا  حسابيافت، ديدراه سرمايه رذارا  نسلت به استقالل  می رس افزايش حساب

 يافت.

رساای، تصاادی  حساااب( بااه بررساای رابطااه حااق الزحمااه  یر2010)16رااول و باساایادس

ی بااالی  هاا  ی آناا  نشاا  داد کاه هزيااه    هاا  رس پرداختاد. يافته حسابرس و استقالل  حساب

رسای   حسااب رس به صدور رزارش  حسابی تصدی طوالنی بر تمايل ها رسی در دوره حساب یر

( طی تحقیقی برای  کله بر مشهل عدم اساتقالل  2013) 17ديانا و مارداتعديل شده موثر است. 

 .رس، چرخش اجلاری شرکت را به جای چرخش اجلاری شري  پیشاهاد کردند حساب
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( طی تحقیقی که در ايرا  انجام داد به اين نتیجاه رساید کاه از ديادراه     1381علدالهی )

ی سرمايه رذاری، دريافت هديه ها رکترسا  مستقل و مديرا  ش حساب، ها مديرا  مالی شرکت

رسای   حسااب ساازد و انجاام خادمات  یار      مای  رس را مخادوش  حساباز صاحب کار، استقالل 

( در تحقیقای باا عااوا     1388رس است. سجادی و ابراهیمی مااد )  حسابکاهاده ی استقالل 

سای،  ر حسااب نشا  دادند که حق الزحمه معاوق  « رس مستقل حسابعوامل کاهاده استقالل »

رسی، پاذيرش   حسابرس و تعیین حق الزحمه  حسابتاثیررذاری مديريت بر انتخاب يا تعوي  

رس برای مادت طاوالنی، از عوامال کاهااده اساتقالل       حسابهدايای صاحب کار، تداوم انتخاب 

 رس هستاد.   حساب
 

 بازاريابي. 1-1

( در مطالعات خود در زمیاه خادمات ماالی باه ايان نتیجاه دسات       1338) 18ولتها بارنز و

يافتاد که تعامل احساسی در رواب  میا  باگاه و مشتريانش حیاتی اسات. ايان چااین روابطای     

شده و لذا ايجاد چاین احساسی از رواب  در میاا  مشاتريا  بسایار     می کم تر توس  رقلا تقکید

13مهم است. موزر،کالورد و آستین
( نتیجه ریری مطالعه خود از نگرش مصرف کاادرا  2000) 

دانااد در    می دارانی که حساب"رسا  را اين رونه بیا  کردند که حسابنسلت به تلکیغات توس  

برداشت مشاتريا ، شاهرت )خوشااامی(، اعتلاار و ... الزماه کاار اسات؛ باه احتماال زيااد، در           

رس باياد باه دقات، زماا  صارف شاده در        حسااب  ".شاوند  مای  ی تلکیغاتی خود موفقها تالش

رسی را متواز  کاد؛ برای اطمیااا  از   حسابی تحمیکی بازاريابی و وفايف ذاتی حرفه ها فعالیت

 اين که اعتلار و اطمیاا  در اين حرفه آسیب نلیاد.

رسا  نسلت باه بازارياابی متمرکاز شاده اناد. يا         حسابمطالعات زيادی بر روی نگرش 

رسا  نسلت به بازارياابی در   حساب(، نگرش 2003) 60توس  ککوو و همهارا مطالعه جغرافیايی 

مقايساه کارد. نتاايج نشاا  داد کاه برداشات مافای         2004را باا نگارش در ساال     1333سال 

رسا  از بازاريابی به نگرش بسیار متلات تار تغییار کارده اسات، ايان تغییار در نگارش          حساب

ی بازارياابی باه عااوا     هاا  ا افزايش استفاده از فعالیات رسا  نسلت به بازاريابی، بیش تر ب حساب

رساا  جاوا  باا     حسااب شود. به وياژه،   می رسا  قانونی و حفظ رواب  با مشتريا  تقويت حساب

ی بازاريابی مختکف برای ترويج تصااوير و خادمات خاود    ها رسی، از فعالیت حسابورود به حرفه 



 431 ... اعضاي جامعه حسابداراني حسابرسي و عمل بازاریابي توسط ها توازن بين مسئوليت

ی الهترونیهای )مانااد   هاا  مالی، سمیاارها، و رساانه  از تلکیغات، حمايت ها نماياد. آ  می استفاده

کاااد )ککاوو و همهاارا ،     مای  ( برای ترويج و افزايش آرااهی از ناام خاود اساتفاده    ها سايتوب

چارچوبی بارای مطالعاه برداشات     (2003) (. ککوو و همهارا 1336، 61للرت و الوسو ها ؛2003

خااص بازارياابی( اراياه نمودناد، ساواالت      ی هاا  رسا  از تلکیغات )به عاوا  يهی از روش حساب

به جای تاکید بر اين که نتايج تغییر چه هستاد؛ تاکید عمده ای بر  ها مطرس شده در مطالعه آ 

  .تغییر نگرش دارد

پرداختاه اسات    رساا   حسابی بازاريابی مورد استفاده ها برخی مطالعات به بررسی فعالیت

يشمدت، ال فرياا  و  ها ؛1383، 63تاپالس، ادانهه و لین؛ دايمن 2002، 62)الیاگسو  و همهارا 

رس با احتماال از دسات    حساب( در پژوهش خود دريافت هرراه 2001) 61بالی .(2002، 64میز

رس مطابق میل صاحب کاار رازارش خاود را     حسابداد  صاحب کار روبرو شود، در آ  صورت 

رسا  جوا  بر ايان باورناد کاه يا       حساباين تحقیقات حاکی از اين است که نمايد.  می صادر

 نشاا   هاا  تواند با استفاده مااسب از بازاريابی برقرار و حفظ شود. يافته می تصوير حرفه ای خوب

 پادارناد کاه   می رسا  جوا  تلکیغات را به عاوا  ي  استراتژی مهم بازاريابی حسابدهد که  می

کاه بازارياابی را باه عااوا  بخاش      رسانی  حسابتواند به جذب مشتری کم  کاد. باابراين،  می

رسای را متاواز     حسااب داناد نیز ممهن است بازاريابی و وفاايف ذاتای حرفاه     می مهمی از کار

  .(2013نماياد )برابرگ و همهارا ، 

تاواز  باین   »( نیاز در تحقیقای تحات عااوا      2013) 66برابرگ، يوماس و رارل افساتگ  

رساا  باا نگارش متلات نسالت باه        حسااب کاه  به اين نتیجه رسیدند « رسی و بازاريابی حساب

بازاريابی در مقايسه با کسانی که نگرش کم تر متلتی دارند؛ به طور قابال تاوجهی زماا  بایش     

ی هاا  رساانی کاه فعالیات    حسااب نماياد. عاالوه بار ايان،     می ی بازاريابیها را صرف فعالیت تری

 ی بازارياابی هاا  را صرف فعالیت ریپادارند، به طور قابل توجهی زما  بیش ت می بازاريابی را مهم

رس و وابساتگی   حسااب رسای، سان    حسابی اشتغال به ها تعداد سال نماياد. در اين مطالعه می

نتايج نشا  داد کاه فاصاکه نااری باین      شرکت به صاحب کار، متغیر کاترل در نار ررفته شد.

   .وجود نداردرسی و بازاريابی در عمل به اندازه ای که در رذشته بوده؛  حسابحرفه 
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 ی پژوهشها . فرضيه1

ی پژوهش با توجه به هر ي  از عوامل طرس شده در پیشیاه پژوهش، بصورت زير ها فرضیه

 شوند: می بیا 

 نماياد. می رسی، بازاريابی حسابرسا  با کاهش حق الزحمه  حساب :1فرضیه 

 نماياد. می رسی، بازاريابی حسابرسا  با کاهش کیفیت  حساب :2فرضیه 

 نماياد. می رسی، بازاريابی حسابرسا  با کاهش استقالل  حساب :3فرضیه 

 کااد. می رسی، اقدام به بازاريابی حسابرسا  در شراي  سخت جذب کار  حساب :4فرضیه 

 

 . شيوه پژوهش5

رسای   حسابپژوهش حاضر از نار ماهیت و هدف، کاربردی است زيرا به بررسی رابطه بین 

از نوع توصیفی و پیمايشی اسات. در واقاع    ها پردازد و از نار روش رردآوری داده می و بازاريابی

شود. در جمع آوری اطالعات از دو روش عماده   می تحقیق با دو روش پیمايشی و اساادی انجام

استفاده شده است. ابتادا جهات تلیاین موضاوعی و تحقیقااتی پاژوهش، باا اساتفاده از شایوه          

اطالعات ملادرت شده است. پس از مطالعات ناری، به روش میادانی،  ای به جمع آوری کتابخانه

پرسش نامه ای تدوين ررديد. به مااور حصول اطمیاا  از مربو  بود  سواالت مطرس شاده در  

نامه به موضوع تحقیق، موضوع هر سوال بار ملااای ادبیاات مارتل  باا موضاوع تعیاین        پرسش

رسای کساب ناار شاد.      حسابمتخصصین رشته  ررديدند و در اين خصوص از نارات اساتید و

باشاد کاه    مای  باشد، بخاش اول در رابطاه باا اطالعاات عماومی      می نامه دارای دو بخشپرسش

 سوال يا روياه  36شود و بخش دوم شامل تعداد  می اطالعات مربو  به پاس  دهادرا  را شامل

ي  سااريو و تعدادی  شود و هر قسمت در بردارنده می باشد که خود به چهار قسمت تقسیم می

 4تا  1ی ها ت هر سااريو به ترتیب برای آزمو  فرضیهسؤاالی دريافتی بابت ها سوال است. پاس 

 ریرد. می مورد استفاده قرار

از پاس  دهادرا  تقاضا شده که با توجه به شراي  فرضی قید شده در  ها در تمامی سااريو

فر  اياهاه خاود در شاراي  يااد شاده قارار        ی مربو  به هر قسمت باها هر سااريو، به پرسش

طراحی رردياده  ای  سوال است. سااريوی اول به رونه 1ریرند، پاس  دهاد. سااريوی اول شامل 

رسی ديگار هماا     حسابرسی با موقعیتی مواجه شده که ي  موسسه  حسابکه در آ  شرکت 
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ای  اسات و باه روناه    ساؤال  11دهد. سااريوی دوم شامل  می تر انجامخدمات را با قیمتی پايین

رس انتاار دارد که بر خالف آيین نامه حرفه ای نسلت  حسابطراحی شده که در آ  کارفرما از 

به تغییر نوع افهار نار اقدام کاد؛ در  یر اين صورت قرارداد سال بعد با وی ماعقد نخواهد شد. 

در آ  ارتلاا    است در ساااريوی ساوم شارايطی بیاا  شاده کاه       سؤال 1سااريوی سوم شامل 

صمیمی بین مديريت موسسه و مديريت صاحب کار وجود داشته به طوری کاه حتای برخای از    

رسی توس  مديريت صاحب کار جذب شده است. و در نهايت، سااريوی  حسابکارهای موسسه 

سوال است. در سااريوی چهاارم شارايطی توضای  داده شاده کاه در آ        11چهارم مشتمل بر 

کاد و برای جذب و حفاظ   می در ي  محی  رقابتی و فاقد نرخ نامه فعالیترسی  حسابموسسه 

 خود موضع تا شده پاس  دهادرا  خواسته از اين پرسش نامه هايی وجود دارد. درکار راهمشتري

تاا   "کاامال موافاق  "طیف لیهرت پاج درجه ای اعام از   ي  روی بر مطروحه موضوع مورد در را

سازند. هم چاین به مااور ارزيابی و حصول اطمیاا  ماطقی از اعتلاار   مشخص "کامال مخالف"

و روايی پرسش نامه عالوه بر استفاده از نارات اصالحی صاحب نارا  )به عااوا  راروه کاتارل    

نفار   30خارج از جامعه آماری(، از پیش آزمو  استفاده ررديد. باابراين پرسش نامه اولیه بارای  

سال و بر ملاای پیشاهادهای اين رروه، اصالحات الزم بار پرساش ناماه    از افراد جامعه آماری ار

اعمال ررديد. عالوه بر مورد تايید بود  سواالت از لحاظ روايای صاوری، وجاود بارهاای عاامکی      

معاادار که در نرم افزار لیزرل مورد آزمو  قرار ررفت؛ نشا  از قابال قلاول باود  ايان ساواالت      

 دارد. 

پرسش ناماه ماورد اساتفاده در ايان پاژوهش، از روش آلفاای کرونلااخ        برای اثلات پايايی 

نفر، پايايی پرسش نامه  30ی نمونه مقدماتی به تعداد ها استفاده ررديد. پس از جمع آوری داده

با استفاده از آلفای کرونلاخ برای هر فرضیه و کل پرسش نامه محاسله ررديد. هما  طور که در 

ود مقدار آلفای محاسله شده برای کل پرسش ناماه برابار باا عادد     ش می مالحاه 1شماره  نگاره

ی پرسش ناماه  ها است که نمايا  رر قابکیت اعتماد و هم سازی درونی مااسب بین رويه 874/0

 است.
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 : نتايج بررسي پايايي پرسش نامه با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ 7 نگاره

 تعداد رويه ضريب آلفای کرونلاخ 

 1 748/0 رسی)فرضیه اول( حساببازاريابی و کاهش حق الزحمه 

 11 831/0 رسی)فرضیه دوم( حساببازاريابی و کاهش کیفیت 

 1 826/0 رسی)فرضیه سوم( حساببازاريابی و از بین رفتن استقالل 

 11 787/0 رسی)فرضیه چهارم( حساببازاريابی و سختی جذب کار 

 36 874/0 کل پرسش نامه

 

، Excelافزارهاای   هاای باه دسات آماده، از نارم      در اين پژوهش برای تجزيه و تحکیل داده

SPSS  وLisrel    ی پاژوهش و  هاا  استفاده شده است. هم چاین برای تجزياه و تحکیال فرضایه

 مورد استفاده قرار ررفته است.  tآزمو    بررسی رواب  بین متغیرها، روش

باه ايان    هاا  ستفاده ررديده که درجه اهمیت ارزشرويه ارزشی ا 36در اين پرسش نامه از 

، و باه  2، مخالف، عدد 3، بی تفاوت، عدد 4، موافق، عدد 1صورت است که به کامال موافق، عدد 

اقادام باه    ها اختصاص داده شده است. پس از رردآوری پرسش نامه 1رزياه کامال مخالف، عدد 

 و شماره رذاری طیف ررديد.   ها تحکیل پاس 

 

 متغيرهای پژوهش. 7-5

رسی در اين پژوهش شامل هر رونه وجهی  حسابحق الزحمه رسي:  حسابحق الزحمه 

رس ياا موسساه    حسااب رسی و طلاق توافاق ياا قارارداد باه       حساباست که بابت ارايه خدمات 

 شود.  می رسی پرداخت حساب

رساا    حسااب رسی بر اين موضاوع داللات دارد کاه     حسابکیفیت رسي:  حسابکيفيت 

 ی مالی را کشف و رزارش کرده باشاد.ها ی با اهمیت موجود در صورتها ريفتح

رس در اراياه   حسااب استقالل در اين پژوهش به اين معاا است که رس:  حساباستقالل 

خدمات خويش، تحت تاثیر شراي  و رواب  صاحب کار قرار نگیارد و قضااوت خاود را فقا  بار      

 اساس شواهد رردآوری شده؛ انجام دهد.

در اين پژوهش بازاريابی شامل هر اقدامی است که باه ماااور دسات ياابی باه      بازاريابي: 
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 شود. انجام می ها مشتريا  و تر یب آ 
 

 جامعه و نمونه آماری. 1-5

دارا  رسامی شاا ل انفارادی، شاا ل در      حسااب  تمامیجامعه آماری مورد مطالعه شامل 

عضاو جامعاه    1333رديلهشات ساال   رسی است که در ا حسابرسی و شرکای  حسابموسسات 

دارا  رسمی ايرا  باشاد. تعداد اعضای جامعه ی مزباور در پاياا  ارديلهشات مااه ساال       حساب

نفار باوده    1200دارا  رسمی ايرا  تعداد  حساب، طلق اطالعات مادرج در سايت جامعه 1333

دارا  رسامی شاا ل در ايان     حسااب رسای،   حساباست )با توجه به نوع پذيرش کار در سازما  

سازما  در تعیین تعداد افراد جامعه و نمونه مد نار قرار نگرفتاد. هم این اعضای  یار شاا ل   

رسای، در   حسااب دارا  رسمی ايرا  به دلیل درریر نلود  با مسائل روزمره حرفه  حسابجامعه 

امعاه ی محادود   جامعه آماری پژوهش مااور نشده اند.(.برای تعیین حجام نموناه از فرماول ج   

 استفاده شده است:

1355135
88801120961
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 ،  67که پس از انجام آزمو  مقدماتی

P 112/0 ;برآورد نسلت صفت متغیر =p  

888/0q =1-p =     

    01/0: کرا  خطای برآورد €

Z  36/1درصد: ) 31: متغیر نرمال استاندارد متاافر با سط  اطمیاا
2

Zو   ) 

N است 1200: حجم جامعه که برابر با 

نفر به دست آمد. به دلیال ايان    131حجم نمونه با توجه به فرمول جامعه ی محدود برابر 

که جامعه مورد نار بسیار پر مشغکه هستاد و به تهمیل پرسش نامه تمايل چادانی ندارند لذا با 



  111 4931هاي حسابداري، دوره هفتم، شماره دوم ، پایيز و زمستان  مجله پيشرفت

 171باه تعاداد نموناه آمااری، تعاداد      در نار ررفتن درصدی برای عدم پاس  برای دست يابی 

درصد بیشتر از سط  نمونه مورد نیاز( بین جامعاه آمااری توزياع شاد کاه در       30پرسش نامه )

 پرسش نامه تهمیل و دريافت شد. 142نهايت تعداد 
 

 و نتايج پژوهش ها .  يافته6

 ها يافته. 7-6

ترين مشااهده بارای   کوچ  ترين وابتدا آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار، بزرگ

ی زيار باه   ها نگارهی چهار سااريوی مطرس در پرسش نامه انجام شد. نتايج  در ها هر ي  از رويه

 ل مشاهده است. بتفهی  هر سااريو قا

 برای سناريوی اول )فرضيه اول( ها ی توصيف دادهها شاخص. 7-7-6

جدارانه توصایف شاده اسات.     ها باشد که هري  از رويه می سااريوی ي  دارای پاج رويه

 کاد. می ی توصیفی اين سااريو ارايهها اطالعاتی در مورد شاخص 2شماره  نگاره

 

 برای سناريوی اول )فرضيه اول( ها ی توصيف دادهها : شاخص1 نگاره

 میانگین حداکتر حداقل تعداد ها سوال
انحراف 

 معیار

رسای باازار رقابات عادالناه نیسات،       حسااب برای موسسات 

نارزيرند قیمت کارشاا  را کااهش دهااد تاا      ها باابراين آ 

 بتواناد پا برجا بماناد.

142 1 1 30/3 311/1 

هزياه جاذب مشاتری جدياد سااگین تار از هزيااه حفاظ        

 مشتری فعکی است.
142 1 1 43/3 063/1 

 141/1 14/3 1 1 142 رردد. می افزايش حفظ مشتری باعث افزايش سود موسسه

دست داد  ي  مشاتری بسایار بایش تار از      ضرر و زيا  از

کاایم،   مای  هزياه ای است که ما در کوتاه مدت آ  را تقلال 

 زيرا مشتری ناراضی در نهايات حتماا موسساه ماا را تارک     

 دهاد و   مای  کاد و نارضايتی خاود را باه ساايرين انتقاال     می

 کشاند. می را هم به سوی رقلای ما ها تر اين که آ مهم

142 1 1 67/3 011/1 

وجود تعداد زيادی مشتری قديمی، سرمايه اعتلاری موسسه 

 است.
142 1 1 01/4 330/0 
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وجاود تعاداد زياادی مشاتری قاديمی، سارمايه اعتلااری        "طلق تحکیل نتايج فوق، روياه  

ی پاج رانه سااريوی اول، باالترين میانگین را داشاته و حااکی از   ها از میا  رويه "موسسه است

 رسی تاثیر دارد. حساباين است که اين رويه بیش تر بر کاهش حق الزحمه 

 برای سناريوی دوم )فرضيه دوم( ها ی توصيف دادهها شاخص. 1-7-6

شاماره   نگارهجدارانه توصیف شده اند.  ها سااريوی دو، يازده رويه دارد که هر ي  از رويه

 باشد. می دهد که به شرس زير می ی توصیفی اين سااريو ارايهها اطالعاتی در مورد شاخص 3

 

 برای سناريوی دوم )فرضيه دوم( ها ی توصيف دادهها : شاخص1 نگاره

 میانگین حداکتر حداقل تعداد ها سوال
انحراف 

 معیار

رسی بازار رقابت عادالنه نیست  حساببرای موسسات 

نارزير باه حفاظ مشاتری هساتاد تاا       ها باابراين آ 

 بتواناد پا برجا بماناد.

142

مشتری مهم تارين دارايای موسساه اسات و تماامی      

 صرفا در نحوه ارايه خدمت باه او ارزش پیادا   ها تالش

کاد و لذا حفظ مشتری مهام تارين خا  مشای      می

 موسسه است.

142

مشتری به معاای نلود  درآماد و ساود، و در   نلود  

 نهايت برابر با نلود موسسه است.
142

کاد که تمرکاز بار    می موسسه بر روی طیفی فعالیت

خادمت، در ياا  انتهاای طیااف و در انتهاای ديگاار،    

 تمرکز بر مشتری قرار دارد.

142

شار  بقاای   انتخاب مشتری دايمای و وفاادار، تاهاا    

 ی کارآمد موسسه است.ها دايمی و استمرار فعالیت
142

افزايش در حفظ و نگهداری مشتری نسلت به کاهش 

ی عمکیاتی، تاثیر بیشتری بر میزا  درآماد و  ها هزياه

 سود موسسه دارد.

142

رضايت مشاتری از خادمات ماا، موجاب اساتقلال و      

 رردد. می از ساير خدمات موسسهاستفاده مشتری 
142
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 میانگین حداکتر حداقل تعداد ها سوال
انحراف 

 معیار

داشتن مشارکت هوشمادانه باا مشاتری باه مفهاوم     

برقراری ارتلا  تجاری رسترده با اوست به نحوی که 

تواناد در درازمدت، به يا  موقعیات    می هر دو طرف

 برنده( دسترسی پیدا کااد. –ممتاز متساوی )برنده 

142

باالترين اولويت ماست و ما برای خشاودی او مشتری 

اقدام کرده، تا جايی که در کسب و کار ما فقا  يا    

 ارباب هست و آ  هم مشتری است.

142

شاود کااه   ماای رضاايت مشاتری از خاادمات، موجاب   

مشتری پیوسته از خدمات موسسه ما استفاده کاد و 

 از رقلا فاصکه بگیرد.

142

شاود مشاتری    می رضايت مشتری از خدمات، موجب

 به تلکی  خدمات موسسه ما بپردازد.
142

 

شاود مشاتری باه     مای  رضايت مشتری از خادمات، موجاب  "طلق تحکیل نتايج فوق، رويه 

ی يازده رانه سااريوی دو، باالترين میانگین را ها از میا  رويه "تلکی  خدمات موسسه ما بپردازد

 رذارد. می رسی تاثیر حسابداشته و حاکی از اين است که اين رويه بیش تر بر کاهش کیفیت 

 برای سناريوی سوم )فرضيه سوم( ها ی توصيف دادهها شاخص. 1-7-6

جدارانه توصیف شده اناد. در   ها سااريوی سه تعداد پاج رويه را داراست که هر کدام از آ 

 ی توصیفی اين سااريو ارايه شده است.ها اطالعاتی در مورد شاخص  4شماره  نگاره

 

 برای سناريوی سوم )فرضيه سوم( ها ی توصيف دادهها : شاخص1 نگاره

 میانگین حداکتر حداقل تعداد ها سوال
انحراف 

 معیار

داشته رسی، حتما بايد رابطه وجود  حساببرای جذب کار 

 باشد چو  کارها بر اساس توا  وارذار نمی شود.
142 

ارتلا  با مشتری چیزی بیش از ارايه بهترين خادمات در  

 لحاه ي  رويداد )مالی( است.
142 
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 میانگین حداکتر حداقل تعداد ها سوال
انحراف 

 معیار

ا کااب ياا  زنجیااره مشااتری وجااود دارد کااه در آ  هاار 

 شود و ساپس )در  می مشتری از طريق مشتری قلکی ارضا

نمايد، باابراين بايد  می اين زنجیره( مشتری بعدی را ارضا

 در راستای برقراری اين زنجیره اقدام نمود.

142 0

در ي  محی  رقابتی، هر قدر موسسه راحت تر بتواند باا  

مشتريا  خود تماس برقرار کاد، در صحاه رقابات موفاق   

 تر خواهد بود.

142 0

مشتريا  با هام برابار نیساتاد و باه هماین جهات       همه 

شااخت و انتخاب مشتری دايمی و وفادار تاها شر  بقای 

 دايمی موسسه است.

142 

 

در ي  محی  رقابتی، هر قدر موسسه راحت تار بتواناد باا    "طلق تحکیل نتايج فوق، رويه 

ی پااج  هاا  از میا  روياه  "خواهد بود مشتريا  خود تماس برقرار کاد، در صحاه رقابت موفق تر

رانه سااريوی سوم، باالترين میانگین را داشته و حاکی از اين است که اين رويه بر از بین رفتن 

 رذارد. می رس تاثیر بیش تری حساباستقالل 

 برای سناريوی چهارم )فرضيه چهارم( ها ی توصيف دادهها شاخص. 1-7-6

جداراناه توصایف شاده     هاا  باشد که هر ي  از رويه می سااريوی چهارم شامل پانزده رويه

 ی توصیفی اين سااريو اطالعااتی باه شارس ذيال اراياه     ها در مورد شاخص 1شماره  نگارهاست. 

 کاد. می

 

 برای سناريوی چهارم )فرضيه چهارم( ها ی توصيف دادهها : شاخص5 نگاره

 میانگین حداکتر حداقل تعداد ها سوال
انحراف 

 معیار

توانیم با افراد زيادی آشااا   می شرکت در سمیاارهابا 

شويم و به معرفی موسسه و نحوه کار خود بپردازيم و 

 از اين طريق مشتريا  جديدی را جذب نمايیم.

142 
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 میانگین حداکتر حداقل تعداد ها سوال
انحراف 

 معیار

با کااهش قیمات و در عاین حاال افازايش کیفیات       
تاوانیم مشاتريا  قاديمی را حفاظ      مای  رسای  حساب

 جذب نمايیم.نموده و مشتری جديد 

142 

مراجعاه   هاا  بايد افرادی به عاوا  بازارياب به شارکت 
 هاا  نموده و در مورد نحوه کار موسسه ما باه شارکت  

 آراهی دهاد.

142 

ارساال رزومااه کاااری از طريااق فاااکس و ايمیاال بااه  

 تواند ما را در جذب مشتری ياری نمايد. ها می شرکت
142 

از طريااق تماااس تکفااای مسااتقیم بااا ماادير عاماال   

را از وجود موسسه خود  ها توانیم شرکت ها می شرکت

 آراه نمايیم.

142 

ی ارتلااطی و هام چااین    هاا  تمرکز بار روی مهاارت  

تواناد در   مای  ی تخصصی کارکاا  موسساه ها مهارت

 جذب مشتری موثر باشد.

142 

ارسااال هاادايايی هاار چاااد کوچاا  هماناااد ارسااال 
سررسید يا کارت تلري  تولاد بارای ماديرا  عامال     

و هم چاین تلري  اعیاد از طريق پیام  و  ها شرکت
تواند در جذب و يا حفظ مشاتری بسایار ماوثر     می ...

 باشد.

142 

بايد تا آ  جاا کاه ممهان اسات از روابا  آشااايا ،       

برای معرفی موسساه خاود باه ديگارا       دوستا  و ...

 استفاده نمايیم.

142 

 ها برای شااخت رقلای خود، بهتر است با کارکاا  آ 

 ارتلا  دوستانه ای برقرار نمايیم.
142 

برای دسترسی به مزاياای رقاابتی، بهتارين راه ايان     

را است که برخی از کارکاا  ککیدی موسسات رقیب 

 به سمت خود جذب نمايیم.

142 

عدم تاکیاد بار دريافات باه موقاع مطاللاات و اراياه        

تسااهیالت بااه مشااتريا  در رابطااه بااا دريافاات حااق 

مااسالی بارای جاذب     کاار  راهرسای،  حسااب الزحمه 

 به سمت موسسه است. ها شرکت

142 
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 میانگین حداکتر حداقل تعداد ها سوال
انحراف 

 معیار

مشتری ی آموزشی جهت ايجاد فرهاگ ها بايد برنامه

ی انگیزشای جهات رفتاار وياژه و     هاا  مداری و برنامه

مطکوب کارکاا  باا مشاتريا ، را در موسساه برقارار     

نمايیم زيرا رفتار کارکاا  در اولین لحاه هر مالقاات  

بیش تر از هر هزياه تلکیغااتی، بار قضااوت مشاتری     

 رذارد. می تاثیر

142 0

موسساه باه شاهکی    بايد محی  کاار بارای کارکااا     

صمیمانه، شاد و با نشا ، و عاری از تلعی  باشد زيرا 

دلسوزانه کار خواهااد کارد و باا     ها در اين صورت آ 

مشتری به شهکی رفتار خواهاد نمود که در نهايت به 

 نفع موسسه باشد.

142 0

رسای، برخای از    حسااب بهتر است در کاار خادمات  

به رايگا  برای مشاتريا    رسی را حسابخدمات  یر 

 خود انجام دهیم.

142 

انتشار ي  مجکه و يا تعدادی مقاالت تخصصی به روز 

تواند در معرفی نام موسسه  می با نام موسسه يا شرکا

 مفید باشد.

142 0

 

صامیمانه،   بايد محی  کار  برای کارکاا  موسسه به شهکی"طلق تحکیل نتايج فوق، رويه 

دلسوزانه کار خواهاد کارد و باا    ها شاد و با نشا ، و عاری از تلعی  باشد زيرا در اين صورت آ 

ی هاا  از میاا  روياه   "مشتری به شهکی رفتار خواهاد نمود که در نهايت به نفاع موسساه باشاد   

ويه بیش تر پانزده رانه سااريوی چهار، باالترين میانگین را داشته و حاکی از اين است که اين ر

 رسا  به بازاريابی تاثیر دارد. حساببر تمايل 

   ها ی توصيف دادهها بندی سناريوهای پرسش نامه بر مبنای شاخصرتبه. 5-7-6

 توا  چاین نتیجه ریری نمود که:  می 6شماره  نگارهاما بر طلق نتايج 

بایش تارين    ی مربوطاه، هاا  به ترتیب سااريوهای اول، سوم، چهارم و دوم به همراه پرسش

 میزا  تاثیر رذاری در کل ساختار پرسش نامه را به خود اختصاص داده اند.
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 )سناريوهای پرسش نامه( ها ی توصيفي فرضيهها : آماره6 نگاره

 حداکتر حداقل انحراف معیار مد میانگین تعداد 

 00/1 00/1 783/0 60/3 183/3 142 سااريوی اول

 00/1 00/1 733/0 18/3 041/3 142 سااريوی دوم

 00/1 00/1 777/0 60/3 288/3 142 سااريوی سوم

 80/4 13/1 113/0 27/3 213/3 142 سااريوی چهارم

 71/4 74/1 487/0 73/2 323/3 142 کل سااريوها

 

   ها نتايج آزمون فرضيه. 1-6

 ها آزمون نرمال بودن داده .7-1-6

ی جماع آوری شاده   هاا  داده شاود ، در ابتدا الزم است که مشخص ها قلل از آزمو  فرضیه

 نرمال هستاد يا  یر نرمال.  برای اين مااور از آزمو  ککمورروف اسمیرنوف استفاده ررديد.

 

 ها اسميرنوف جهت بررسي نرمال بودن داده -: آزمون کولموگروف1 نگاره

 یمعاادارسط   آماره ککمورروف متغیرها

 603/0 621/0 رسی حساببازاريابی از طريق کاهش حق الزحمه 

 103/0 780/0 رسی حساببازاريابی از طريق کاهش کیفیت 

 406/0 802/0 رس حساببازاريابی از طريق از بین رفتن استقالل 

 181/0 777/0 رسی حساببازاريابی در شراي  سختی جذب کار 

 614/0 718/0 رسی حساببازاريابی و 

 

ی بارای هار   معااادار شود چو  مقدار ساط    می مشاهده 7شماره  نگارههما  طور که در 

بیش تر است؛ باابراين، فرضایه صافر کاه     01/0چهار سااريو )به صورت مافرد و در مجموع( از 

ی پارامتريا   هاا  رردد. باابراين بايد از آزماو   می است؛ پذيرفته ها هما  فر  نرمال بود  داده

ت  نمونه ای کاه يا  آزماو      tاز آزمو   ها هم چاین با توجه به ماهیت فرضیه استفاده رردد.

 پارامتري  است استفاده شد.  
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 ها نتايج آزمون فرضيه. 1-1-6

 فرضیه ی آماری برای آزمو  چهار فرضیه اصکی پژوهش به شرس زير است :                                

 نقی  ادعا                                                                                                          

      ادعاا                                                                                         

          

استودنت ي  طرفه )مقايسه میانگین نمونه باا   -tبرای آزمو  فرضیه آماری فوق، از آزمو  

 آزمو  به صورت زير است:   ي  مقدار ثابت( استفاده شد که آماره اين

ns

x
t

/
ob




 
: در ايان جاا برابار    : میانگین میزا  رابطه متغیر مستقل و متغیر وابسته  xکه در آ : 

 سه است

 s   انحراف معیار میزا  رابطه متغیر مستقل و متغیر وابسته :n  حجم نمونه : 

 رزارش شده است. 8شماره  نگارهنتیجه اين آزمو  پس از انجام محاسلات در 

 

 ها استودنت برای فرضيه -t: نتايج آزمون 8 نگاره

 tآماره  متغیرها
درجه 

 آزادی

سط  

 یمعاادار

اختالف 

 ها میانگین

درصد  31فاصکه اطمیاا  

 اختالف

 کرا  باال کرا  پايین

بازاريابی از طريق کاهش 

 رسی حسابحق الزحمه 
748/8 141 000/0 183/0 416/0 722/0 

بازاريابی از طريق کاهش 

 رسی حسابکیفیت 
660/0 141 110/0 041/0 030/0- 180/0 

بازاريابی از طريق از بین 

 رس حسابرفتن استقالل 
313/4 141 000/0 288/0 116/0 421/0 

بازاريابی در شراي  سختی 

 رسی حسابجذب کار 
263/1 141 000/0 213/0 118/0 348/0 

 

oH :1

oH :0
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 رساي   بازارياابي   حسااب رسان با کااهش حاق الزحماه     حسابآزمون فرضيه اول : 

 نمايند. مي

ی برابار باا   معااادار نشا  داده شاده اسات؛ چاو  ساط       8شماره  نگارههما  طور که در 

متلات باوده و میاانگین میازا  رابطاه       tکم تر است و هم چاین مقدار آماره  01/0و از  000/0

( بایش تار اسات،    3رسا  از حد وس  )عادد   حسابرسی و بازاريابی  حسابکاهش حق الزحمه 

و مقادار بحرانای آ     tشود. با توجه به آزماو    می درصد فرضیه صفر رد 31باابراين با اطمیاا  

دارد  01/0کم تار از   P-valueمتلت(، مشاهده شد که متغیر بررسی شده مقدار  t)مقدار آماره 

داری است. در نتیجه فرضیه اول تحقیق ملاای بار ايان     معاا % دارای اثر31و در سط  اطمیاا  

 نماياد؛ تايید شد.   می رسی، بازاريابی حسابرسا  با کاهش حق الزحمه  حسابکه 

 نمايند. مي رسي  بازاريابي حسابرسان با کاهش کيفيت  حسابآزمون فرضيه دوم : 

و از  110/0ی برابار باا   معااادار شود که چو  سط   می مالحاه 8شماره  نگارهبا توجه به 

درصد فرضیه صفر رد نمی شود. باه علاارت ديگار،     31بیش تر است باابراين با اطمیاا   01/0

 رسای، بازارياابی   حسااب رساا  باا کااهش کیفیات      حسااب فر  دوم تحقیق ملای بر اين کاه  

 شود.  می نماياد؛ رد می

 نمايند. مي بازاريابيرسي   حسابرسان با کاهش استقالل  حسابآزمون فرضيه سوم : 

کام تار    01/0و از  000/0ی برابار باا   معاادارشود که سط   می مشاهده 8شماره  نگارهدر 

رسای   حسابمتلت است و میانگین میزا  رابطه کاهش استقالل  tاست و هم چاین مقدار آماره 

رصاد  د 31( بیش تار اسات، بااابراين باا اطمیااا       3رسا  از حد وس  )عدد  حسابو بازاريابی 

متلات(، مشااهده    tو مقدار بحرانی آ  )مقدار آماره  tشود. با توجه به آزمو   می فرضیه صفر رد

% دارای 31دارد و در سط  اطمیاا   01/0کم تر از  P-valueشد که متغیر بررسی شده مقدار 

 داری است. اثر معای

اقدام باه  رسي   حسابرسان در شرايط سخت جذب کار  حسابآزمون فرضيه چهارم : 

 کنند. مي بازاريابي

ی برابر معاادارمشخص شده است، به دلیل اين که سط   8شماره  نگارههما  طور که در 
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متلت است و میانگین میازا  رابطاه    tکم تر است و هم چاین مقدار آماره  01/0و از  000/0با 

ش تر اسات،  بی 3رسا  از حد وس  عدد  حسابرسی و بازاريابی  حسابشراي  سخت جذب کار 

و مقادار بحرانای آ     tشود. با توجه به آزماو    می درصد فرضیه صفر رد 31باابراين با اطمیاا  

دارد   01/0کم تر از  P-valueمتلت(،  مشاهده شد که متغیر بررسی شده مقدار  t)مقدار آماره 

 شد.  داری است. لذا فرضیه چهارم پژوهش تايید  % دارای اثر معای31و در سط  اطمیاا  

 

 . خالصه و نتيجه گيری1

ی خدمات حرفه ای باه احتماال زيااد، باه در ناار      ها دهاد که شرکت می نشا  ها پژوهش

ررفتن مسايل مربو  به افزايش ررايش بازار، چگونگی ايجاد و حفظ رواب  مشتری و هم چاین 

نیازمادناد  اصالس پیاپی رواب  مشتريا  که جاله حیاتی برای رسید  به مزيات رقاابتی اسات؛    

رسا  با ي  موقعیت متضاد مواجه اند؛  حسابکه (. در حالی2003جز و يانگ، ها ؛2008، 68)ريد

و کیفیات  ای  رسا  را به دلیل رعايت استقالل حرفاه  حسابزيرا از ي  سو آيین رفتار حرفه ای، 

ب و نمايد و از سوی ديگر محای  کسا   می رسی از تعامل و ارتلا  نزدي  با مشتری ماع حساب

را به سامت   ها کار برای خدمات حرفه ای، در حال تغییر بوده و رقابت شديد در اين صاعت، آ 

 دهد. می بازاريابی و مشتری مداری سوق

رسی مستقل، به دو دلیل توجه زيادی را به خود جکب کرده است. از ي  سو اعتلار  حساب

 دهاادرا ،  اعتلاار  ساهام دارا ،  توجه مورد موضوعات ترين مهم ی مالی که ازها و تايید صورت

ی مرتل  با سرمايه ها باشد؛ را بر عهده دارد و از سوی ديگر در تصمیم ریری می مديرا  و دولت

کااد. از ايان رو،    مای  رذاری و ساجش صحت اندازه ریری عمکهرد شرکت نقش اساسی را ايفاا 

ن اجارای يا  کاار    رس در حی حسابرسی تاها شامل رفتارهای روشماد  حسابرفتار حرفه ای 

رسای   حسااب رس در جريا  ککی فراياد  حسابرسی نیست بکهه شامل رفتارهای ککیدی  حساب

رسی و هم چاین مديريت ارتلا  با صااحب کاار اسات.     حسابی ها و روش ها ماناد توسعه رويه

باابراين با توجه به مطالب باال، در مطالعه حاضر هدف اصکی از انجام تحقیاق بررسای رابطاه ی    

رسی و بازاريابی است که باا جاايگزيای چااد متغیار در چهاار ساااريوی        حساببین مسئولیت 

نفار   1200مطرس در پرسش نامه مورد آزمو  قرار ررفت. جامعاه آمااری ايان پاژوهش شاامل      

نفار باود. روش    142دارا  رسمی و نموناه آمااری شاامل     حسابرس شا ل عضو جامعه  حساب
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و  هاا  مو  ککمورروف اسمیرنوف جهت بررسای نرماال باود  داده   آماری مورد استفاده اجرای آز

 ی پژوهش بود.ها جهت ساجش فرضیه tآزمو  پارامتري   

 رسای، بازارياابی   حسااب رسا  با کاهش حق الزحماه   حساب»فرضیه شماره ي  به بررسی 

 باوده و تايیاد شاد. ايان فرضایه مشاخص       معااادار پرداخت. اين رابطه در پاژوهش  « نماياد می

نماياد. به علارت ديگر  می رسی، بازاريابی حسابرسا  با کاهش حق الزحمه  حسابنمايد که  می

ياباد.   مای  رسای کااهش   حسابرسا  به بازاريابی افزايش يابد، حق الزحمه  حسابهر چه تمايل 

( اسات.  1338( و  ول و همهاارا  ) 1381ی پاورتر ) هاا  تايید اين فرضیه همسو با نتايج پژوهش

رسای،   حسااب رساا  باا کااهش کیفیات      حسابدو تحقیق ملای بر اين است که فرضیه شماره 

رساا  بارای جاذب مشاتری،      حسااب شود. بدين معاا که  می نماياد. اين فرضیه رد می بازاريابی

رسی را کاهش دهاد. عدم تايید اين فرضایه باا نتاايج پاژوهش      حسابحاضر نمی شوند کیفیت 

رسا  باا کااهش    حسابفرضیه شماره سه با مضمو  ( هم راستا است.1331سجادی و ديگرا  )

نماياد مطرس ررديد. اين فرضیه تايید شده و مشخص ررديد،  می رسی، بازاريابی حساباستقالل 

رسی، سعی در جذب مشتری دارند. باابراين، فرضیه سوم  حسابرسا  با کاهش استقالل  حساب

(، 1336(، تئاوه و لایم )  1380  )ی فیار هاا  تحقیق تايید شد. نتیجه به دست آمده باا پاژوهش  

( همساو اسات. در فرضایه شاماره چهاار چااین بیاا  شاد         1388ساجادی و ابراهیمای مااد )   

کااد. اين فرضیه نیز  می رسی، اقدام به بازاريابی حسابرسا  در شراي  سخت جذب کار  حساب

ابطاه  رسای ر  حسااب رسا  به بازارياابی باا ساختی جاذب کاار       حسابتايید شد. در واقع تمايل 

رساا    حسابرسی، تمايل  حسابتوا  رفت که با افزايش سختی جذب کار  می ی دارد ومعاادار

( و برابارگ و  2003ی ککاو و همهاارا  )  هاا  يابد. اين نتیجه با تحقیق می به بازاريابی نیز افزايش

 ( همسو است.2013همهارا  )

 

 . پيشنهادهای پژوهش8

 :شودمی به شرس زير ارايهی آتی پیشاهادهايی ها جهت انجام پژوهش

رسا  مستقل رتله بادی  حسابدر تحقیق حاضر اهمیت عوامل مورد بررسی از ديدراه  .1

ی آمااری مااساب باه رتلاه باادی      هاا  توا  با استفاده از روش می ی آيادهها نشدند، در پژوهش

 عوامل مزبور پرداخت.
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رس بار تمايال    حسااب برای انتخاب ياا تغییار    ها رردد تاثیر داليل شرکت می پیشاهاد .2

 رسا  به بازاريابی نیز مورد بررسی قرار ریرد. حساب

برخورد حرفه با موضوع حاضر، ممهن است به واسطه فشارهای متضااد باین حرفاه ای     .3

رسای در ماورد    حسااب رری و سودارری متفاوت باشاد. بررسای در ماورد ايان کاه موسساات       

 دارند يا به حرفاه ای راری، خاود    تصمیمات پذيرش صاحب کار ر لت بیش تری به سود آوری

 تواند موضوع تحقیق ديگری باشد. می

 

 ی پژوهشها . محدوديت3

 توا  به طور اختصار به شرس زير بر شمرد : می ی تحقیق راها محدوديت

ابزار اندازه ریری اين پژوهش دارای محدوديت ذاتای اسات )امهاا  برداشات نادرسات       .1

 ی تحقیق(.  ها از سوال ها آزمودنی

 امها  بررسی کامل میزا  دقت پاس  دهادرا  به پرسش نامه. عدم .2

 عدم تمايل برخی از پرسش شوندرا  به تهمیل و عودت پرسش نامه. .3

 

 ها:يادداشت

1. Audit Fees 2. Audit Quality       

3. Auditor Independence                           4. Marketing     

5. Lisrel 6. Hodges & Young 

7. Gummesson 8. Ashill, Davies,  & Thompson  

9. Gary&Byun                                           10. Ndubisi   

11. Sharma & Patterson 12. Abdul-Mauhmin 

13. Wang&Sahal 14. Kotler   

15. Palmer 16. Hall & Renner       
17. Libby & Frederick                               18. Davidson & Neu 

19. Li Dang 20. Schauer                             

21. Parasuraman, et al.                              22. Zeff   

23. Chancy, et al. 24. Healy & Palepu  

25.  DeAngelo 26. Simunic                    

27. Choi, et al.                                           28. Hulbert & Lawson    

29.  Markham, et al.                                   30. Simon, Teo, & Trompeter   

31. Porter Parasuraman,et al.                    32. Gul, et al.           
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33.Geiger & Rama                                     34. Griffin & Lont     

35.Sehrish, Kashif, & Khalid                    36. Nagy     

37.Hackenbrack & Nelson                         38.  Lu                                            

39. Gul, Qiu, and Kim                                40. Carey, Geiger & O’Connel  

41. Fairchild, Crawford, & Saqlain            42. Chen, Su, Wu               

43. Chen, et al.                                            44. Bandyopadhyay, Chen, & Yu          

45 Ettredge, Emeigh Fuerherm, & Li         46. Park 

47.Williams & Ritter 48. Firth 

49.Gul 50. Teoh & Lim   

51. Beattie, Brandt, & Fernley                    52. O’connor   

53. Ireland 54. Dopuch, King, & Schwartz     

55. Ghosh, Kallapur, & Moon 56. Gul & Basioudis      

57. Diana & Magda 58. Barnes & Howlett       

59. Moser, Colvard, & Austin 60. Clow, et al.                 

61. Hulbert & Lawson 62. Ellingson, et al.             

63. Diamantopoulos, O’Donohoe, & Lane     64. Heischmidt, Elfrink, & Mays   

65. Blay                                                           66. Broberg, Umans, & Gerlofstig        

67. Pilot      68. Reid 

 

 منابع

 الف. فارسي

(. تااثیر رقابات بار سار حاق الزحماه       1331. )نصارت ال ، و ترامشکو، کیاسماعیل زاده مقری، ع

 .70 -73(، 30، )دار مالی حسابرری مالی، رسی و رزارش حسابرسی بر کیفیت  حساب

ناماه  فصال رس.  حسااب (. بررسی عوامل تاثیررذار بر افهاارنار مقلاول   1330بای مهد، بهمن. )

 .13 -83، 4(13، )بورس اوراق بهادار

رسی بار   حساب(. اثر حق الزحمه 1331بای مهد، بهمن، مرادزاده فرد، مهدی و زياالی، مهدی. )

 .41 -14، 1(11، )مديريتداری  حسابفصکاامه عکمی پژوهشی رس،  حسابافهار نار 

 تحقیقاات  توصایف  و (. بررسای 1332جادقی،  المرضا، ايرانی، حمیدرضاا و افخمای، احماد. )   

 فرهااگ  ماديريت  پژوهشای  عکمای  فصکاامهايرا .  در بازاريابی حوزه مديريت در ماتخب

 .121 -148، 11(1، )سازمانی

بازار ايارا ، تهارا ، انتشاارات    (؛ مديريت فروش و فروش حضوری با نگرش 1386درری، پرويز )

 رسا.
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 و فاروش  از پاس  خدمات کیفیت عوامل (. شااسايی1383ديواندری، عکی، و ترکاشوند، رکااز. )

انفورماتیا .   خادمات  شارکت  در مشاتريا   رضاايت  میازا   باا  آ  عوامال  ارتلا  بررسی

 .83-36، 3(6، )بازررانی فصکاامه مديريت

ی نماياادری و قیمات راذاری    هاا  (. هزيااه 1387حمازه. ) رجلی، روس اله، و محمدی خشوئی، 

 . 31-12، 11(13، )رسی حسابداری و  حسابی ها بررسیرسی مستقل.  حسابخدمات 

رس  حسااب (. عوامال کاهااده اساتقالل    1388سجادی، سید حسین، و ابراهیمی ماد، مهدی. )

ی و انساانی  داری دانشگاه شیراز )مجکاه عکاوم اجتمااع    حسابی ها مجکه پیشرفتمستقل. 

 . 31-112، 17، پیاپی1(1، )سابق(

 رس حساب انتخاب تداوم (. تاثیر1331سجادی، سید حسین، فرازماد، حسن، و قربانی، صادق. )

 .81-103، 4(1، )شیراز دانشگاه داری حساب یها پیشرفت مجکهرسی.  حساب کیفیت بر

ی اقتصاادی، ماديرا  سارمايه    هاا  (. بررسی ديدراه مديرا  مالی باگااه 1381علدالهی، حسین. )

رس. پايا  ناماه کارشااسای ارشاد.     حسابرسا  مستقل راجع به استقالل  حسابرذاری و 

 رروه مديريت بازررانی. دانشهده مديريت. دانشگاه تهرا .  

(. اصاول بازارياابی، ترجماه عکای پارساايیا . تهارا :       1387کاتکر، فیکیپ و آرمسترانگ، راری. ) 

 ادبستا .

رسی مستقل از ديدراه  حساب(. عوامل موثر بر کیفیت 1383ويدا، و آقايی، پروين. ) مجتهدزاده،

، 11(38، )رسی حسابداری و  حسابی ها بررسیرسا  مستقل و استفاده کاادرا .  حساب

76-13 . 

(. عوامال ماوثر بار تعیاین حاق الزحماه       1330مهرانی، ساسا ، و جمشیدی اوانهای، کاورش. )  

 .60-78، 13، رسمیدار  حسابرسی.  حساب
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