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 مقدمه
) بـه دنبـال   2003، 1978این پژوهش با استفاده از ادبیات استراتژي سازمانی میلز و اسنو (

تجاري صاحبکار، عامل موثري در تعیـین   باشد که آیا نوع استراتژيبررسی این موضوع می
هـایی کـه از   باشد. شرکتهاي مالی صاحبکار میمیزان تالش حسابرس جهت تایید صورت

نمایند با احتمال باالتري تخلفـات گزارشـگري   هاي تجاري گوناگونی استفاده میاستراتژي
ــی  ــه م ــالی را تجرب ــی و همکــاران،  م ــد (بنتل ــز و اســنو (2013نماین ) ســه 2003، 1978). میل

). ایـن  2013دهنـد (بنتلـی و همکـاران،    استراتژي قدرتمند تجاري را مـورد اشـاره قـرار مـی    
ها بصورت طیفی پیوسته که در یک سـوي اسـتراتژي تهـاجمی و در سـوي دیگـر      استراتژي

هـا بـا اسـتراتژي تهـاجمی، بـه سـرعت       اند. شرکتاستراتژي تدافعی وجود دارد، قرار گرفته
حصول خود را به منظور رهبري بـازار بـه واسـطه محصـوالت خالقانـه تغییـر       ترکیب بازار م

ها با استراتژي تدافعی، تمرکز خود را بر ثبات محصوالت بـراي  دهند در حالیکه شرکت می
هایی کـه حـد وسـط ایـن     نمایند. شرکترقابت بر مبناي قیمت، خدمات و کیفیت حفظ می

شــوند کــه همزمــان داراي نامیــده مــیگــر هــاي تحلیــلدهنــد، شــرکتطیــف را شــکل مــی
. در ایـن پـژوهش   )2003 ،1978 اسـنو،  و میلـز (باشند هاي هم تهاجمی و تدافعی می ویژگی

؛ ایتنـر و همکـاران،   1987؛ سـیمون،  1983،1981هـاي پیشـین (همبریـگ،   مطابق با پـژوهش 
اتژي شـود. بـراي انـدازه گیـري اسـتر     ) بر دو استراتژي تدافعی و تهاجمی، تمرکز مـی 1997

) اسـتفاده  2003، 1978هـاي میلـز و اسـنو (   هاي ارائه شـده در پـژوهش  صاحبکار از شاخص
بنـدي  هـاي تجـاري، طبقـه   شود. زیرا در بـین انـواع رویکردهـاي طبقـه بنـدي اسـتراتژي      می

هـاي آرشـیوي دارد، در حـالی    استراتژي میلز و اسنو، قابلیت عملیاتی بیشتري بر حسب داده
نامـه اسـتفاده نمـود (بنتلـی و     اي طبقه بندي، باید از مصاحبه و پرسـش که در سایر رویکرده

هــاي کننــد اســتراتژيدهــد موسســات حسابرســی تــالش مــی). نشــان مــی2013همکــاران، 
صاحبکار را در بسط برنامـه حسابرسـی خـود مـدنظر قـرار دهنـد. در ایـن پـژوهش بررسـی          

تـدافعی) بـا    هـاجمی و اسـتراتژي  ت شود که آیا نوع استراتژي تجاري صاحبکار(استراتژي می
 باشد.سطوح متفاوت تالش حسابرسان مرتبط می
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کننـد  هاي تجاري را ارائه نموده که بیـان مـی  ادبیات مدیریت انواع مختلفی از استراتژي
هـاي  پردازنـد. برخـی از ایـن اسـتراتژي    ها در محیط بازار خود به رقابت مـی چگونه شرکت

ــار اســتراتژي ــز و اســنو (هــاي تجــتجــاري در کن ــورتر 2003، 1978اري میل ــد از: پ ) عبارتن
هاي تجاري خود را بر حسب رهبري هزینـه و تمـایز در   هایی که استراتژيشرکت ،)1980(

هایی که استراتژي هاي تجاري را بر حسب )، شرکت1991نمایند. مارچ (تولید توصیف می
 کـه  هـایی ) شـرکت 1995(کننـد. ویرسـما و تریسـی    خالقیت و بهره بـرداري توصـیف مـی   

هاي تجاري را بر حسب عملکرد خوب، رهبري هزینه و ارتباط نزدیک با مشـتري  استراتژي
نمایند. اسـتراتژي تهـاجمی میلـز و اسـنو همگـام بـا تمـایز در محصـول پـورتر،          توصیف می

اکتشافی مارچ و رهبري محصول تریسی و ویرسـما اسـت. اسـتراتژي تـدافعی میلـز و اسـنو       
برداري مارچ و عملکـرد عـالی تریسـی و ویرسـما اسـت      رهبري هزینه پورتر، بهره همگام با

 ). 2011؛ سیف زاده، 1997؛ النگ فیلد اسمیت، 1990(دنت، 
انـد و در  هاي بـا اسـتراتژي تهـاجمی، خـالق    ) شرکت2003، 1978از نگاه میلز و اسنو (

باشند؛ از این ازار میهاي بجستجوي شناسایی و بهره برداري از محصوالت جدید و فرصت
ــابی   شــرکت رو، بودجــه ــق و توســعه و بازاری ــه ســمت تحقی ــا اســتراتژي تهــاجمی ب هــاي ب

شـود. انعطـاف پـذیري تکنولـوژیکی بـه      گیري دارند. این باعـث تنـوع محصـول مـی     جهت
هـاي بـا اسـتراتژي    دهد تا به تغییرات واکنش سریع نشان دهند. شـرکت ها اجازه میتهاجمی

هایی هستند که به کارایی در تولید و توزیع کاال و خـدمات تمرکـز دارنـد.    تدافعی، شرکت
نماینـد کـه   ها به خاطر تمرکز محدود بر بـازار، کاالهـا و خـدماتی را تولیـد مـی     این شرکت

داراي ارتباط نزدیک با یکدیگر هستند تا اینکه به دنبال محصول و فرصت هاي بازار جدید 
هـاي  شود. شـرکت ش آنها براي بسط و توسعه محصول میباشند که باعث محدود شدن تال

ــا اســتراتژي تــدافعی از وظــایف تولیــد و تــامین مــالی   نماینــد در مقایســه مــی» محافظــت«ب
» محافظــت«هــاي بــا اســتراتژي تهــاجمی از وظــایف بازاریــابی، پــژوهش و توســعه  شــرکت

بـا احتیـاط و بـه تـدریج      ها به واسطه نفـوذ در بـازار  ها، تدافعینمایند. بر خالف تهاجمی می
 ،1978اسـنو ،  و نماینـد و از ایـن رو داراي نـرخ رشـد ثابـت و پـایین هسـتند (میلـز        رشد می

2003 .( 
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از سـوي دیگــر بررســی اســتراتژي تجــاري و ارتبـاط آن بــا تــالش حسابرســان در بســتر   
اشـاره بـه ایـن مطلـب دارد کـه       1هیات نظارت بر موسسـات حسابرسـی   11استاندارد شماره 

ریـزي کـار   حسابرسان نیـاز دارنـد تـا از محـیط تجـاري و صـنعتی صـاحبکار جهـت برنامـه         
حسابرسی شناخت کافی و مناسبی کسب نماینـد (هیـات نظـارت بـر موسسـات حسابرسـی،       

نیـز بـر ارزیـابی ریسـک تجـاري در        315شـماره   2). استاندارد حسابرسی بین المللـی 2007
خواهـد تـا از اهـداف و    مایـد و از حسابرسـان مـی   نریزي حسابرسی تاکیـد مـی  مرحله برنامه

هاي تجاري مرتبطی که ممکن است منجر بـه ریسـک   هاي بنگاه تجاري و ریسکاستراتژي
 المللـی  بـین  تحریف بـا اهمیـت گـردد، شـناخت کـافی و مناسـبی کسـب نمایند(فدراسـیون        

 رسـی، هیـات نظـارت بـر موسسـات حساب     5همچنین اسـتاندارد شـماره   . )2009 حسابداران،
هـاي  جهت حسابرسی کنترلحسابرسان را به بکارگیري رویکرد حسابرسی مبتنی بر ریسک 

داخلی تشویق نموده است که حجم آن متناسـب بـا پیچیـدگی و انـدازه شـرکت صـاحبکار       
نماید، زیرا انـدازه و  تاکید میرویکرد حسابرسی مبتنی بر ریسک باشد. این استاندارد بر می

تواند بر روشی دسـتیابی شـرکت بـه اهـداف     یندهاي تجاري آن، میپیچیدگی شرکت و فرا
 کنترلی تاثیرگذار باشد. 

دهد میزان تالش حسابرسی و در نتیجه ) نشان می2013بنتلی و همکاران ( نتایج پژوهش
هـا بیشـتر   هاي با استراتژي تهـاجمی نسـبت بـه سـایر شـرکت     حق الزحمه حسابرسی شرکت
نمایـد: تئـوري سـازمان از    پژوهشی را به یکـدیگر مـرتبط مـی   است. این پژوهش دو ادبیات 

ادبیات مدیریت و تالش حسابرسی از ادبیات حسابرسی. کمک ما بـه ادبیـات موضـوعی در    
ارائه معیاري جامع جهت ارزیـابی اسـتراتژي تجـاري سـازمان کـه قابـل        -1دو حوزه است: 

مبنی بر اینکه حسابرسـان یـک    نتایج ما شواهدي فراهم آورد -2تعمیم در بین صنایع است، 
تــري را در ارزیــابی از ریســک تجــاري صــاحبکار مــدنظر قــرار رویکــرد جــامع و گســترده

دهند، تا اینکه از معیارهاي سنتی مانند اندازه و پیچیدگی صاحبکار کـه در ادبیـات ارائـه     می
 نوع بین باطارت شده، استفاده نمایند. با توجه به مطالب فوق مساله اصلی این پژوهش بررسی

ــاجمی و اســتراتژي صاحبکار(اســتراتژي تجــاري اســتراتژي ــدافعی) ته ــا  ت ــه حــق ب  الزحم
 باشد.ها میشرکت حسابرسی
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   ها مبانی نظري و فرضیه

 ) محـرك 1سطح میزان تـالش حسـابرس و حـق الزحمـه دریافـت شـده، بـه دو عامـل:         
انــدازه موسســه ) محــرك عرضــه ماننــد: 2تقاضــاي حسابرســی مســتقل از ســوي صــاحبکار 

حسابرســی، تجربــه حســابرس و درك حســابرس از میــزان عوامــل ریســک مــرتبط بــا کــار 
ــدارد،   ــتگی دارد (جانســن و ب ــودوین، 2001حسابرســی بس ــولی و 2010؛ گــول و گ ؛ کاش

رود بـه  ). با نگاه به عوامل عرضـه، از حسابرسـان انتظـار مـی    2012؛ زرنی،  2010همکاران، 
ال رخداد باالتر، بـه واسـطه تـالش بیشـتر و طلـب حـق الزحمـه        تخلفات و تحریفات با احتم

) چشم انداز عوامل عرضـه را  1998باالتر، واکنش نشان دهند. به طور مثال، گول و تسوي (
مدنظر قرار دادند و پی بردند که ریسک ذاتی باالتر با جریان نقد آزاد بیشتر مرتبط اسـت و  

از آنجـایی کـه   حمـه بـاالتر در ارتبـاط اسـت.     با تالش بیشتر حسابرس و متعاقب آن حق الز
ریسـک تجـاري و احتمـال تخلفـات گزارشـگري مـالی        میـزان  بـر هـاي سـازمانی   ياستراتژ

هـاي تجـاري   رود موسسـات حسابرسـی، بـر مبنـاي اسـتراتژي     ،  لـذا انتظـار مـی   تاثیرگذارند
ــد. اســتانداردها   ي صــاحبکاران خــود ســطوح متفــاوتی از تــالش حسابرســی را بکــار بگیرن

ریـزي  حسابرسی آمریکا و بین المللـی بـر رویکـرد حسابرسـی مبتنـی بـر ریسـک در برنامـه        
بـر رویکـرد    315حسابرسی تاکید دارند. به طور خـاص، اسـتاندارد بـین المللـی حسابرسـی      

دهـد،  تجاري که عواملی همچون استراتژي تجاري صـاحبکار را مـدنظر قـرار مـی     -ریسک
). همچنین، موسسات حسابرسـی پیشـرو   2009، حسابداران یالملل بین فدراسیونتاکید دارد (

تجـاري بـه منظـور بهبـود کـارایی و      -اقـدام بـه بکـارگیري رویکـرد ریسـک      1990در دهه 
 بـر  نظـارت  هیات 5 شماره استاندارد)  و 2008(بل و همکاران،  اثربخشی حسابرسی نمودند

نیز موسسات حسابرسـی را تشـویق بـه بکـارگیري رویکـرد حسابرسـی        حسابرسی موسسات
). در کنار تاکید بر استراتژي تجاري 2010(دوگارو همکاران،  مبتنی بر ریسک نموده است

هـاي  صاحبکار به عنوان یک عنصر زیربنایی از ریسک تجـاري صـاحبکار در دسـتورالعمل   
الزحمــه ط بــا حــقتبهــاي مــرژوهش) در فراتحلیلــی از پــ2006( اي، هــی و همکــارانحرفــه

هـاي تجـاري در هـیچ    ، اسـتراتژي 1980 هـاي دهـه  حسابرسی اشاره داشتند کـه در پـژوهش  
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پژوهشی به عنوان عامل موثر بر مولفه حق الزحمه حسابرسی مدنظر قرار نگرفته  اسـت. هـی   
) اشاره کردند کـه پـژوهش حـق الزحمـه حسابرسـی معیارهـاي ریسـک        2006( و همکاران

هاي دریافتنی را براي لحاظ نمودن ریسک ار همانند: نسبت موجودي کاال و حسابصاحبک
گرفتنــد، هـا بیشـتر در معـرض تحریــف بـا اهمیـت هسـتند) و بکـار مـی        ذاتـی (ایـن حسـاب   

میزانی که حسابرس ممکن است براي رخـدادي کـه   « سودآوري و اهرم مالی براي انعکاس
انـدازه گیـري    »باشـد، دچـار زیـان شـود    نمـی  صاحبکارش از نظر مالی در وضعیت با ثبـاتی 

شود.  چنین معیارهایی به همـراه معیارهـاي دیگـر از ریسـک صـاحبکار در ادبیـات حـق         می
 ). هـی و همکـاران  2002(کـوبین،   الزحمه حسابرسی نتایج مختلفی را به همراه داشته اسـت 

نسبت سـودآوري،  ) بیان داشتند که معیارهاي رایج که براي ریسک صاحبکار مانند: 2006(
گیرنـد، نتـایج مختلفـی بـه همـراه      ده بودن مورد استفاده قرار مـی ها، زیاننسبت بازده دارایی

دارند. اگر حسابرسان استراتژي تجاري صاحبکاران خویش را به عنوان یک مولفه زیربنایی 
هـاي بـا اسـتراتژي    رود که شـرکت از ریسک تجاري صاحبکار مدنظر قرار دهند، انتظار می

گیـري ریسـک؛ تمایـل بـه     تهاجمی مستلزم تالش بیشتر حسابرس به خاطر تمرکز بـر جهـت  
(ماننـد: رشـد سـریع، پیچیـدگی و      هـاي ریسـک  تـر و سـایر ویژگـی   سمت سودآوري پایین

هـا   هاي با استراتژي تدافعیرود که شرکتسوي دیگر، انتظار می ازثباتی سازمانی) باشد.  بی
هاي با استراتژي باشند، به الزحمه کمتر) نسبت به شرکتمستلزم تالش کمتر حسابرس(حق 

هـاي  ، ریسـک هـا خطی مشی تهاجمیچون ریسک کمتري دارند. بنابراین، هنگام مقایسه با 
تجاري منحصر به فرد صاحبکاران تهاجمی هـا، بـا احتمـال بیشـتري منجـر بـه تـالش بیشـتر         

برسـی بـه سـطح قابـل     حسابرس براي این گونـه از صـاحبکاران بـراي کـاهش ریسـک حسا     
با توجه به مطالب فوق، فرضیه پژوهش بـه شـرح   .)2013(بنتلی و همکاران،  شودپذیرش می

 شود:زیر تبیین می
تري بـا حـق   فعی ارتباط مثبت قويافرضیه: استراتژي تهاجمی در مقایسه با  استراتژي تد

   دارد. هاشرکت الزحمه حسابرسی
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 پیشینه  
هــاي تجــاري بــا گرفتــه در حــوزه ارتبــاط بــین اســتراتژيهــاي انجــام از اولــین پــژوهش

) اشاره کرد. او در پژوهش خود با اسـتفاده از  1987توان به پژوهش سیمون (حسابداري می
هاي کنترلی حسابداري در بـین دو  هاي استقرار سیستممصاحبه، به بررسی تفاوت در نگرش

هـاي تجـاري   گیري استراتژياندازههاي تجاري متفاوت پرداخت. او براي گروه با استراتژي
هـاي  ) استفاده نمود. شواهد بیانگر وجود ارتباط بین سیسـتم 1978بندي میلز و اسنو (از طبقه

 از ايخالصـه  1جـدول  هاي تجاري و عملکرد شرکت بـود. در کنترل حسابداري، استراتژي
 مـه حسابرسـی  الزحهـاي تجـاري و حـق   استراتژي زمینه در شده انجام هايپژوهش مهمترین

 است. شده ارائه
الزحمه حسابرسیهاي انجام شده در زمینه استراتژي تجاري و حق. خالصه مهمترین پژوهش1جدول  

هایافته موضوع محقق(سال)  
هاي داخلیپژوهش  

 )1392توکل نیا (

 اســتراتژي ارتبــاط بررســی
 گزارشـــــگري و تجـــــاري

 از اسـتفاده  بـا  سرمایه انسانی
ــتاورهاي روش ــیم گش -تعم
 یافته

 بـه  تمایـل  معنـادارِ  و مثبـت  تـأثیر  بیانگر پژوهش نتایج
ــتراتژي ــگام اس ــر پیش ــگري ب ــرمایه گزارش ــانی س  انس

ــه هــاي شــرکت ــورس در شــده پذیرفت  بهــادار اوراق ب
 است تهران

ــانی و محـــب -تنـ
 )1393خواه (

 اسـتراتژي  بـین  رابطه بررسی
 سـود  کیفیت با کار و کسب

  سهام بازده  و

در  سـود  مدیریت میزان که دهدمی نشان تحقیق نتایج
 تهـاجمی  هـاي شـرکت  بـه  تدافعی نسـبت  هايشرکت

رابطــه  نتــایج ایــن، بــر عــالوه اســت. بیشــتر (پیشــگام)
نـوع   با سهام بازده و کاريمحافظه سطح بین معناداري
 دهد.نمی نشان را هاشرکت استراتژي

حســاس یگانــه و  
 )1394همکاران (

ــانی  ــیش اطمین ــدیریت ب  و م
 حسابرسی حق الزحمۀ

 مدیریت اطمینانیبیش بین دهدمی نشان پژوهش نتایج
 برقـرار  معناداري منفی ارتباط حسابرسی الزحمۀحق و

 اطمینــانی بــیش بیشــتر، هــايبررســی اســاس بــر. اســت
 صـنعت،  متخصـص  حسـابرس  از اسـتفاده  بـر  مدیریت

 .ندارد معناداري تأثیر

ــایخی و  مشــــــــ
 )1395همکاران (

ــاثیر ــت تـ ــی کیفیـ  حسابرسـ
 الزحمـــه حـــق بـــر داخلـــی

 مستقل حسابرسی

ــه ــژوهش، یافت ــاي پ ــاکی ه ــدم از ح ــاثیر ع ــت  ت کیفی
 مسـتقل  حسابرسـی  الزحمـه حـق  بـر  داخلـی  حسابرسی

 .باشد می
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هایافته موضوع محقق(سال)  

 هاي خارجیپژوهش

بنتلــی و همکــاران 
)2013( 

استراتژي تجـاري، تخلفـات   
ــالش   ــالی، ت ــگري م گزارش

 حسابرس

هـایی کـه از اســتراتژي   دهــد شـرکت نشـان مـی   نتـایج 
کنند، با احتمال بیشـتري نسـبت بـه    تهاجمی پیروي می

هـــاي بـــا اســـتراتژي تـــدافعی بـــا تخلفـــات شـــرکت
هـا نشـان   شـوند. همچنـین یافتـه   گزارشگري روبرو می

ــی ــرکت م ــه ش ــد ک ــاجمی   ده ــتراژي ته ــا اس ــاي ب ه
 الزحمه بیشتري دارند حق

ــوآن و  یــــــــــــ
 )2016همکاران(

 حسابرسـی  شریک تخصص
: تعهــدي اقـالم  و صـنعت  در

هــــاي اســــتراتژي نقــــش
 صاحبکار

 متخصـص  بـین  منفـی  ارتباط که است آن بیانگر نتایج
 صـاحبکار،  تعهدي اقالم و صنعت در حسابرسان بودن

ــامی ــه هنگـ ــتراتژي کـ ــااسـ ــاحبکار هـ ــرف از صـ  عـ
 تـر قـوي  بسـیار  دارد، انحـراف  صـنعت  هـاي  استراتژي

 است.

بنتلـــــــــــــــی و 
 )2017همکاران(

ــاري،   ــتراتژي تجـــــ اســـــ
ــرل ــی  کنتـــ ــاي داخلـــ هـــ

گزارشگري مـالی و کیفیـت   
 گزارش حسابرس

هاي آنها اشاره به این مطلـب دارد کـه اسـتراتژي    یافته
صاحبکار یک شاخص خالصه سودمند براي ارزیـابی  

باشـد و همچنـین   اثربخشی کنترل داخلی شـرکت مـی  
ي گزارشگري کنترل داخلی یک حوزه با اهمیـت بـرا  

ــین شــرکت   ــت حسابرســی در ب ــود کیفی ــا بهب ــایی ب ه
 باشد.استراتژي تهاجمی می

 
 متغیرها ومدل 

هـا  جهـت آزمـون فرضـیه    1شـماره  در این پژوهش از مدل رگرسـیون خطـی چندگانـه    
 شود:استفاده می
 )1مدل (

𝐴𝐹𝐸𝐸𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑆𝑇𝑅𝐴𝑇𝐸𝐺𝑌𝑖𝑡 + 𝛽2𝐴𝑅_𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡 + 𝛽3𝑀𝑇𝐵𝑖𝑡 + 𝛽4𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡
+ 𝛽5𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖𝑡 + 𝛽6𝐶𝐴𝑆𝐻𝑖𝑡 + 𝛽7𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽8𝐴𝐵𝑆_𝐴𝐴𝑖𝑡
+ 𝛽9𝐵𝐼𝐺𝑖𝑡 + ɛ𝑖𝑡 
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 متغیر وابسته

AFEE : لگاریتم طبیعی حق الزحمه حسابرسی شرکتi  طی دورهt. 
 متغیر مستقل

STRATEGY : اســتراتژي تجــاري صــاحبکار، متغیــر مجــازي اســت در صــورتی کــه
شـود،  داراي استراتژي تجاري تهاجمی باشد، عدد یک منظـور مـی   tدر طی دوره  iشرکت 

 تجـاري  بنـدي اسـتراتژي  جهـت تعیـین طبقـه    در غیر اینصورت عدد صفر. در ایـن پـژوهش  
زیـر اسـتفاده   شـاخص   چهـار  از )2003، 1978صاحبکار به تدافعی یا تهاجمی (میلز و اسنو، 

 :)2016یوان و همکاران،  ؛1990فینکلشتین و همبریک، شود (می
 شدت سرمایه: دارایی ثابت تقسیم بر مبلغ فروش؛  •
 نوسازي اموال و تجیزات: خالص دارایی ثابت تقسیم بر ناخالص دارایی ثابت؛  •
 کارایی سربار : هزینه اداري تشکیالتی تقسیم بر مبلغ فروش؛  •
 ان سهام؛ها تقسیم بر ارزش دفتري حقوق صاحباهرم مالی: کل بدهی  •

شرکت)  -براي هر مشاهده(سال را  فوقهاي شاخصاستاندارد هر کدام از نخست نمره 
 مقـدار شـاخص مزبـور   صـنعت را از  -سـال هر شاخص در هر (میانگین شوداندازه گیري می

، نمـره اسـتاندارد هـر    صـنعت -سـال شـاخص در هـر   تقسیم بر انحـراف معیـار هـر    با کسر و 
 -هـر مشاهده(سـال   اسـتاندارد سپس در صورتی کـه مقـدار نمـره     شود).شاخص محاسبه می

شرکت) بیشتر از میانه نمره استاندارد هر صنعت باشد، بیانگر استراتژي تهـاجمی اسـت و در   
 صورتی که کمتر از  میانه نمره استاندارد هر صنعت باشد، بیانگر استراتژي تدافعی است.  

 تغیرهاي کنترلیم

AR_INV :هاي دریـافتنی تجـاري و موجـودي کـاال تقسـیم بـر       نسبت مجموع حساب
 . tدر پایان سال  iشرکت ها ارزش دفتري دارایی

MTB :ها تقسـیم  نسبت مجموع ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتري بدهی
 . tدر پایان سال  iشرکت ها بر ارزش دفتري دارایی

LEV ي شرکتها دارایی دفتري ارزشها به  بدهی دفتري ارزش: نسبت i در پایان سال t . 
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LOSS : متغیر مجازي است در صورتی که شرکتi  در طی دورهt ده باشـد عـدد   زیان
 شود.  یک در غیر اینصورت عدد صفر منظور می

CASH ي شرکت هادارایی دفتري ارزشبه  وجه نقد و بانک: نسبتi  در پایان سالt . 
ROA: يهـا دارایـی  ارزش دفتـري نسـبت سـود خـالص بـه     ها که از طریق بازده دارایی 

 شود.  محاسبه می tدر پایان سال  iشرکت 
ABS_DAC : هـاي قبلـی (جگـی و    مطـابق پـژوهش  . اقالم تعهدي اختیـاري قدر مطلق

بـه عنــوان  اختیـاري  از اقـالم تعهـدي   در ایـن پـژوهش   ) 2003؛ کریشـنان،  2006، همکـاران 
 خـود  بررسـی  در) 2008( پـین  و چمبـرز . اسـت شـده  کیفیت حسابرسی استفاده  از شاخصی

 ایـن  بـا  و گرفتـه  در نظـر  حسابرسـی  کیفیـت  از اينماینده عنوان به را اختیاري تعهدي اقالم
 نتیجـه  ایـن  بـه  است، ارتباط در حسابرسی کیفیت با منفی طور به اقالم این بزرگی که تصور
 منجـر  و یافته افزایش حسابرسی کیفیت اختیاري، تعهدي اقالم سطح کاهش با که اندرسیده

 بـراي محاسـبه اقـالم تعهـدي     ادامـه . در است شده حسابرسان علیه حقوقی دعاوي کاهش به
(مشـایخی و صـفري،   شـده اسـت   اسـتفاده  بـه شـرح زیـر    مدل جونز تعدیل شده از  اختیاري

 : )1995، همکارانو ؛ دچو 1385
 )1رابطه (

𝑇𝐴 𝑖  𝑡 = 𝑎1 �
1

𝐴𝑖 𝑡−1
� + 𝑎2 �

∆𝑅𝐸𝑉𝑖   𝑡
𝐴𝑖  𝑡−1

� + 𝑎3 �
𝑃𝑃𝐸𝑖  𝑡
𝐴𝑖  𝑡−1

� + 𝜀𝑖  𝑡 

 :در این رابطه 
𝑇𝐴𝑖 𝑡  کل اقالم تعهدي در سالt  براي شرکتi   که از تفاوت سود خالص و جریانـات

 تغییرات فروش سال جاري نسبت بـه سـال قبـل     𝑅𝐸𝑉∆ نقدي عملیاتی محاسبه شده است.
کـل   i، 𝐴𝑖  𝑡−1بـراي شـرکت    tمبلغ ناخالص دارایـی ثابـت  در سـال     i  ،𝑃𝑃𝐸 𝑖 𝑡شرکت 

جـز خطـا مـی        𝜀𝑖 𝑡ضـرایب مـدل جـونز  و     𝑎3𝑎2𝑎1و دارایی ها در پایان سال مالی قبل 
بـوده کـه پـس از تخمـین      1390تـا   1383هـاي  سـال  𝑎3𝑎2𝑎1دوره برآورد ضرایب   باشد.

) طبـق  1394تا  1387) در دوره رویداد(NDACاختیاري(ضرایب مزبور، اقالم تعهدي غیر 
 محاسبه شده است: صفحه بعدمعادله 
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 )2رابطه (

𝑁𝐷𝐴𝐶𝑖𝑡 = 𝑎1 �
1

𝐴𝑖  𝑡−1
� + 𝑎2 �

∆𝑅𝐸𝑉𝑖 𝑡 − ∆𝑅𝐸𝐶𝑖𝑡
𝐴𝑖 𝑡−1

� + 𝑎3(
𝑃𝑃𝐸𝑖 𝑡
𝐴𝑖 𝑡−1

) 

جاري نسـبت بـه سـال قبـل     حساب هاي دریافتنی سال تغییرات  𝑅𝐸𝐶∆که در این مدل 
 شود:به طریق زیر محاسبه می )DACاقالم تعهدي اختیاري (در نهایت حجم  باشد. می

= 𝐴𝐵𝑆_𝐷𝐴𝐶𝑖 𝑡 )                                                 3رابطه( 𝑇𝐴𝑖 𝑡 − 𝑁𝐷𝐴𝐶𝑖 𝑡 
BIG: متغیر مجازي اگر حسابرس شرکت سـازمان حسابرسـی   . اندازه موسسه حسابرسی

در غیـر ایـن صـورت عـدد صـفر منظـور        ،حسابرسی مفید راهبر باشـد عـدد یـک   یا موسسه 
 .شود می

  
  شناسیروش

 و صـاحبکار  تجـاري  اسـتراتژي  بین ارتباط بررسیاز آنجا که هدف اصلی این پژوهش 
همبسـتگی،   -توصیفی نوع از ماهیت نظر از لذا این پژوهشباشد، می حسابرسی الزحمه حق

ــژوهش پــس  ــدادي از لحــاظ طــرح پ ــی نیمــه( روی ــژوهش )تجرب ــاتی در حــوزه پ هــاي اثب
. باشـد مـی  هـا از نـوع ترکیبـی   سـاختار داده  حسابداري، از لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ

-هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالجامعه آماري این پژوهش شرکت

ش غربـالگري اسـتفاده شـده    از رو باشد. براي انتخاب نمونه آمـاري می 1394تا  1387هاي 
است. براي این منظور معیارهاي زیر در نظر گرفته شده و در صورتی که یک شرکت کلیـه  

 هاي نمونه انتخاب شده است: معیارها را احراز کرده باشد به عنوان یکی از شرکت
هایی که حداکثر تا پایان اسـفند   ، شرکت1387با توجه به اطالعات مورد نیاز از سال   •

هـا تـا پایـان     اند و نـام آن  در بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده 1386ه سال ما
 هاي یاد شده، حذف نشده باشد. از فهرست شرکت 1394سال 

هـاي مـورد بررسـی، دوره مـالی آنهـا بایـد        به منظور افزایش قابلیت مقایسه شـرکت   •
 دوره مالی نداشته باشند. اسفند ماه باشد و در دوره مورد مطالعه تغییر 29منتهی به 
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هـا و   گذاري، هلدینگ، لیزینگ و بانک گري مالی (سرمایه هاي واسطه جزء شرکت  •
 ها، نباشند. ها) به دلیل متفاوت بودن عملکرد آن بیمه

 
 آمار توصیفی

ترکیب نمونه آماري پژوهش به تفکیک صـنایع ارائـه شـده اسـت. در ایـن       2جدول در 
شـرکت) از شـش صـنعت بورسـی بـه عنـوان نمونـه        -ده(سالمشاه 680پژوهش در مجموع 

مشاهده) داراي بیشترین حجـم   184قطعات( و انتخاب شده که در بین صنایع مزبور، خودرو
مشـاهده) داراي کمتـرین حجـم     88اساسی و سیمان، آهـک وگـچ  (   نمونه و صنایع فلزات

 باشند.نمونه می
 : ترکیب نمونه آماري بر مبناي نوع صنعت2جدول 

 درصد تعداد مشاهدات نام صنعت
 %27 184 قطعات و خودرو

 %19 128 دارویی
 %13 88 اساسی فلزات

 %14 96 وشکر قند بجز غذایی
 %14 96 شیمیایی

 %13 88 گچ آهک و سیمان،
 %100 680 جمع 

هاي پژوهش شامل میانگین، میانه، انحراف معیار، کمینه  آمار توصیفی متغیر 3جدول در 
) 3) ارائه شده است. همانطور که از نگاره(1394-1387هاي  بیشینه طی دوره آزمون (سالو 

حسابرسـی   الزحمـه  شود، میـانگین، میانـه، بیشـینه، کمینـه و انحـراف معیـار حـق       استنباط می
باشـد. از  مـی  677/0و  891/3، 812/7، 560/5، 635/5ها بـه ترتیـب برابـر اسـت بـا      شرکت

 الزحمـه  باشـد، توزیـع حـق   کمتر از میـانگین آن مـی   حسابرسی زحمهالآنجایی که میانه حق
در ایـن حالـت مشـاهدات کـوچکتر از     در بین نمونه آماري چوله به راست است.  حسابرسی

هاي بزرگی دارند ولـی مشـاهدات بزرگتـر از    نما (مد) تنوع عددي کمی دارند ولی فراوانی
در مورد استراتژي تجـاري  کوچک است. هایشان نما تنوع عددي زیادي دارند ولی فراوانی

،  500/0صاحبکار میانگین، میانه، بیشینه، کمینه و انحـراف معیـار  بـه ترتیـب برابـر اسـت بـا        
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% 50دهــد بطــور متوســط باشــد، ایــن نتــایج نشــان مــیمــی 500/0و  000/0، 000/1، 500/0
 .باشندشرکت) داراي استراتژي تهاجمی می-سال 340هاي نمونه(شرکت
 بـه  بیشـینه  و کمینـه  معیـار،  انحـراف  میانـه،  اندازه موسسـه حسابرسـی میـانگین،    مورد در
دهـد  باشد، این نتایج نشـان مـی  می 438/0 و 000/0 ،000/1 ،000/0  ،259/0 با برابر ترتیب

 یـا  حسابرسـی  شـرکت) توسـط سـازمان   -سـال  176هـاي نمونـه(  % شـرکت 26بطور متوسط 
%) توسـط سـایر موسسـات    74است و مـابقی(  شده حسابرسی راهبر، مفید حسابرسی موسسه

 .است شده حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسابرسی
 

 آمار توصیفی متغیرها: 3جدول 

انحراف  کمینه بیشینه میانه میانگین ها شرح متغیر
 استاندارد

 AFEE 635/5 56/50 812/7 891/3 677/0 حق الزحمه حسابرسی
 STRATEGY 500/0 500/00 000/1 000/0 500/0 صاحبکاراستراتژي تجاري 

حسابهاي دریافتنی و 
 AR_INV 439/0 43/07 921/0 000/0 223/0 موجودي کاال

 MTB 726/1 37/12 375/20 202/0 645/1 نسبت ارزش بازار به دفتري
 LEV 637/0 65/07 567/1 066/0 217/0 مالی اهرم

 LOSS 128/0 000/0 000/1 000/0 334/0 زیانده بودن
 CASH 034/0 022/0 324/0 001/0 038/0 وجه نقد نگهداري شده

 ROA 106/0 092/0 622/0 289/0 132/0 هابازده دارایی
قدر مطلق اقالم تعهدي 

 ABS_DAC 187/0 108/0 088/2 000/0 245/0 اختیاري

 BIG 259/0 000/0 000/1 000/0 438/0 اندازه موسسه حسابرسی

 فرضیهآزمون 
حسابرســی  الزحمــه حــق و اســتراتژي تجــاري صــاحبکار بــین در ایــن پــژوهش ارتبــاط

 ، ارتبـاط صاحبکار تجاري استراتژيبررسی شده است. براي این منظور، عالوه بر  هاشرکت
شـده،   نگهـداري  نقد اندازه موسسه حسابرسی، اهرم مالی، وجهسایر متغیرهاي کنترلی مانند 

با حق الزحمه حسابرسی آزمـون شـده اسـت.     حسابرسی و .... موسسه ها، اندازهبازده دارایی
نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی پژوهش ارائه شده اسـت. مقـدار آمـاره     4جدول در 

 5/1(بین   واتسون مدل-هاي رگرسیونی است. آماره دوربین داري مدلاف فیشر بیانگر معنی
است که وضعیت مناسبی را  پسماندهاي مدل) بیانگر عدم خودهمبستگی سریالی بین 5/2تا 
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دهد. لذا با توجـه بـه برقـراري فـروض کالسـیک رگرسـیون و نیـز معنـاداري کـل          نشان می
 پژوهش را مورد بررسی قرار داد. توان فرضیههاي رگرسیونی برازش، می مدل
 

 : نتایج برازش مدل رگرسیونی پژوهش4جدول 

 

AFEEit = β0 + β1STRATEGYit + β2AR_INVit + β3MTBit + β4LEVit + β5LOSSit
+ β6CASHit + β7ROAit + β8ABS_AAit + β9BIGit + ɛit 

ضریب  نام متغیر
 tآماره  مقدار ضریب متغیر

سطح 
معنی 
 داري

β0 700/5 عدد ثابت  587/45  000/0  
استراتژي تجاري 

STRATEGY β1 055/0 صاحبکار  236/2  041/0  

حسابهاي دریافتنی و 
AR_INV β2 903/0 موجودي کاال  698/8  000/0  

نسبت ارزش بازار به 
MTB β3 087/0 دفتري  277/6  000/0  

LEV β4 529/0 مالی اهرم  626/3  000/0  
LOSS β5 187/0 زیانده بودن  301/2  021/0  

-CASH β6 547/0 وجه نقد نگهداري شده  907/0-  364/0  
ROA β7 350/1 هابازده دارایی  231/5  000/0  

قدر مطلق اقالم تعهدي 
ABS_DAC β8 528/0 اختیاري  801/5  000/0  

اندازه موسسه 
BIG β9 478/0 حسابرسی  394/9  000/0  

967/30 آماره F 29/0 ضریب تعیین  
000/0 معنی داري(P-Value) 28/0 ضریب تعیین تعدیل شده  

ناهمسانی واریانس(آماره  428/9 آماره چاو
317/1 وایت)  

176/0 (P-Value)داري معنی P-Value( 000/0داري( معنی  
134/61 آماره هاسمن  

153/2 دوربین واتسون P-Value( 000/0(داري معنی   
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ها، نتایج حاصل از برازش  پس از آزمون مفروضات رگرسیون و اطمینان از برقراري آن
) نیـز حـاکی از   F )967/30ارائه شده است. مقدار آماره  4جدول معادله رگرسیون فوق در 

شـده مـدل فـوق     باشد. ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیلرگرسیون می معناداري کل مدل
تـوان نتیجـه گرفـت کـه در      درصـد. بنـابراین، مـی    4/28درصد و  3/29به ترتیب عبارتند از 

درصــد از تغییــرات حــق الزحمــه حسابرســی  4/28معادلــه رگرســیونی مزبــور، تنهــا حــدود 
شـوند. در ایـن   ل مزبـور تبیـین مـی   هاي مورد بررسی توسط متغیرهاي مستقل و کنتر شرکت

جــدول اعــداد مثبــت (منفــی) در ســتون مقــدار ضــریب نشــان دهنــده میــزان تــاثیر مســتقیم  
 ها است.(معکوس) هر یک از متغیرها بر حق الزحمه حسابرسی شرکت

تري بـا حـق   فعی ارتباط مثبت قويااستراتژي تهاجمی در مقایسه با  استراتژي تد فرضیه:
 ارد.الزحمه حسابرسی د
 اسـتراتژي متغیـر   tشود مقـدار آمـاره   همانطور که مالحظه می  4جدول با توجه به نتایج 

باشد کـه حـاکی از معنـاداري    )  می041/0) و سطح معناداري آن(236/2صاحبکار ( تجاري
 استراتژيباشد. لذا فرض صفر مبنی بر این که % می95ضریب متغیر مزبور در سطح اطمینان 

شود. از سـوي دیگـر   میمعناداري وجود ندارد، رد  ارتباط حسابرسی الزحمه حق با تهاجمی
تـوان نتیجـه   ) می0559/0صاحبکار ( تجاري استراتژيبا توجه به عالمت مثبت ضریب متغیر 

بنـابراین   مثبـت وجـود دارد.   ارتبـاط  حسابرسـی  الزحمه حق با تهاجمی استراتژيگرفت بین 
فعی ارتبـاط  اتژي تهاجمی در مقایسـه بـا  اسـتراتژي تـد    استرافرضیه پژوهش مبنی بر این که 

 شود.، پذیرفته میمثبت قوي تري با حق الزحمه حسابرسی دارد
 

   گیرينتیجهبحث و 
تهــاجمی و  نــوع اســتراتژي تجــاري صاحبکار(اســتراتژي بــین ارتبــاط در ایــن پــژوهش

 از پـژوهش  این در .بررسی شده است هاشرکت حسابرسی الزحمه حق با تدافعی) استراتژي
 اسـتفاده  مـالی  اهـرم  سـربار و  کارایی تجیزات، و اموال نوسازي سرمایه، شدت هايشاخص

 تهـاجمی  اسـتراتژي  بـین  دهـد مـی  نشـان  هـا داده تحلیـل  و تجزیه از حاصل نتایج. شده است
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 نتـایج  ایـن  همچنـین . دارد وجـود ) مستقیم( مثبت ارتباط حسابرسی الزحمه حق و صاحبکار
 بـا  تـري قـوي  مثبـت  ارتبـاط  تدافعی استراتژي  با مقایسه در تهاجمی استراتژي دهدمی نشان
هـاي تجـاري گونـاگونی اسـتفاده     هایی که از اسـتراتژي شرکت.دارد حسابرسی الزحمه حق
ــا احتمــال بــاالتري تخلفــات گزارشــگري مــالی را تجربــه مــی  مــی نماینــد. میلــز و نماینــد ب

دهنـد (بنتلـی و همکـاران،    را مورد اشاره قرار می ) سه استراتژي قدرتمند2003، 1978اسنو(
ها بصورت طیفی پیوسته کـه در یـک سـوي اسـتراتژي تهـاجمی و در      ). این استراتژي2013

اند. بررسی استراتژي تجاري و ارتبـاط  سوي دیگر استراتژي تدافعی وجود دارد، قرار گرفته
ظـارت بـر موسسـات حسابرسـی     هیات ن 11آن با تالش حسابرسان در بستر استاندارد شماره 

اشاره به این مطلب دارد که حسابرسان نیاز است تا از محـیط تجـارتی و صـنعتی صـاحبکار     
ریــزي کــار حسابرســی شــناخت کــافی و مناســبی کســب نماینــد. اســتاندارد  جهــت برنامــه

ریـزي  نیـز بـر ارزیـابی ریسـک تجـاري در مرحلـه برنامـه         315حسابرسی بین المللی شماره 
هـاي بنگـاه   خواهـد تـا از اهـداف و اسـتراتژي    نماید و از حسابرسان مـی تاکید میحسابرسی 

هاي تجاري مرتبطی که ممکن است منجر به ریسـک تحریـف بـا اهمیـت     تجاري و ریسک
هیـات نظـارت بـر     5همچنین استاندارد شماره . گردد، شناخت کافی و مناسبی کسب نمایند

جهـت  حسابرسان را به بکارگیري رویکرد حسابرسی مبتنی بر ریسک  موسسات حسابرسی،
هاي داخلی تشویق نموده است که حجم آن متناسب با پیچیدگی و انـدازه  حسابرسی کنترل

رویکـرد  هیـات نظـارت بـر موسسـات حسابرسـی بـر        5باشد. استاندارد شماره صاحبکار می
زه و پیچیـدگی شـرکت و فراینـدهاي    نماید، زیـرا انـدا  تاکید میحسابرسی مبتنی بر ریسک 

تواند بر روشی دستیابی شرکت به اهداف کنترلـی تـاثیر گـذار باشـد. سـطح      تجاري آن، می
تقاضــاي  ) محــرك1عامــل :  2میــزان تــالش حســابرس و حــق الزحمــه دریافــت شــده، بــه 

) محـرك عرضـه ماننـد: انـدازه موسسـه حسابرسـی،       2حسابرسی مستقل از سوي صاحبکار 
برس و درك حسابرس از میزان عوامل ریسک مرتبط با کار حسابرسـی بسـتگی   تجربه حسا

؛ زرنـی،  2010؛ کاشولی و همکاران، 2010؛ گول و گودوین، 2001دارد (جانسن و بدارد، 
رود بـه تخلفـات و تحریفـات بـا     ). با نگاه به عوامل عرضـه، از حسابرسـان انتظـار مـی    2012
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یشتر و طلب حق الزحمه باالتر، واکنش نشـان دهنـد.   احتمال رخداد باالتر، به واسطه تالش ب
هـاي تجـاري صـاحبکاران خـود     رود موسسات حسابرسی، بر مبنـاي اسـتراتژي  لذا انتظار می

سطوح متفـاوتی از تـالش حسابرسـی را بکـار بگیرنـد. اگـر حسابرسـان اسـتراتژي تجـاري          
حبکار مـدنظر  صاحبکاران خویش را به عنوان یک مولفـه زیربنـایی از ریسـک تجـاري صـا     

هاي با استراتژي تهاجمی مستلزم تالش بیشتر حسابرس رود که شرکتقرار دهند، انتظار می
تـر و سـایر   گیـري ریسـک؛ تمایـل بـه سـمت سـودآوري پـایین       به خـاطر تمرکـز بـر جهـت    

ثباتی سازمانی) باشد. در سوي دیگر، هاي ریسک(مانند: رشد سریع، پیچیدگی و بی ویژگی
هاي با استراتژي تدافعی مستلزم تالش کمتر حسابرس(حق الزحمه ه شرکترود کانتظار می

نتـایج   هاي بـا اسـتراتژي باشـند، بـه چـون ریسـک کمتـري دارنـد.         کمتر) نسبت به شرکت
دهـد میـزان تـالش حسابرسـی و در نتیجـه حـق       ) نشان مـی 2013بنتلی و همکاران ( پژوهش

 ها بیشتر است.نسبت به سایر شرکتهاي با استراتژي تهاجمی الزحمه حسابرسی شرکت
حـق الزحمـه حسابرسـی    هـاي تحقیـق حاضـر مبنـی بـر ایـن کـه        با توجه به نتایج فرضـیه 

موسسـات  ، بـه  هـا بیشـتر اسـت   هاي بـا اسـتراتژي تهـاجمی نسـبت بـه سـایر شـرکت       شرکت
به دنبال بهینه نمودن حق الزحمـه خـود و   عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که  حسابرسی

گردد در هنگام تعیین حق الزحمـه حسابرسـی   ، پیشنهاد میین پیشنهادها براي آن هستندبهتر
حسابرسـی توجـه    الزحمه حق با ها به ارتباط مستقیم نوع استراتژي تجاري صاحبکارشرکت

گذاري خدمات حسابرسی در کنار سـایر  اي مبذول داشته و سعی نمایند در مدل قیمتویژه
در کشـور مـا نحـوه    عوامل، عوامل مزبور را نیز لحاظ نمایند. از سوي دیگر از آنجـایی کـه   

گـذاري خـدمات   هاي حسابرسی به معضل تبدیل شـده و آشـفتگی قیمـت   تعیین حق الزحمه
د حسابرسی، موجب شده هیچ مبناي مشخصی براي تعیین حق الزحمه حسابرسی مالی وجـو 

اي حسابرسـان منجـر بـه پیشـنهادهاي ضـد و نقیضـی       هاي حرفهنداشته باشد و بعضا قضاوت
هاي تحقیـق حاضـر، نهادهـاي    ، لذا با توجه به نتایج فرضیهگردد که تناسبی با یکدیگر ندارد

نظارتی همچون جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان بورس که به دنبال قیمـت گـذاري   
باشـند پیشـنهاد   رسان همراه با افزایش کیفیت خدمات حسابرسـی مـی  منصفانه خدمات حساب
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هایی در خصـوص تعیـین حـق الزحمـه     ها و دستورالعملگردد به منظور تدوین آیین نامهمی
 هاي خود لحاظ نمایند.گیريخدمات حسابرسی، نتایج تحقیق حاضر را نیز در مدل تصمیم
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