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چكيده
فرصت های سرمایه گذاری ) (IOSشامل فرصت های ویژه شرکت است که خاص مشتری بوده و همچنین فرصت هایی که قابل
تعمیم به صنعت مورد نظر مشتری است و قابل دسترسی برای همه شرکتها می باشد .هدف این پژوهش ،بررسی رابطه بین فرصت
های سرمایه گذاری حسابرس برای مشتریان و حق الزحمه حسابرسان متخصص صنعت و غیر متخصص ،با توجه به چارچوب ارائه
شده توسط کاهان و همکاران ( )4102میباشد .برای آزمون فرضیههای تحقیق از اطالعات مالی  01شرکت پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سالهای  0831تا  0800استفاده شده است .نتایج آزمون فرضیههای پژوهش نشان میدهد که
 IOSویژه شرکت نقش متمایزی در قیمت گذاری خدمات حسابرسی دارد و هنگامی که حسابرسی برای حسابرسی پر ریسک حق
الزحمه بیشتری را درخواست می کند این حق الزحمه افزایش می یابد .عالوه بر این در مواردی که مشتری هایی که دارای IOS
متمایز از سایر شرکت های دیگر می باشند ،حسابرس متخصص صنعت توانایی کمتری در تعیین حق الزحمه حسابرسی دارد.
واژههای كليدی :حق الزحمه حسابرسی ،فرصت های سرمایه گذاری ،تخصص صنعت حسابرس ،قیمت گذاری خدمات حسابرسی،
سهم بازار حسابرس.
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 -1مقدمه
اهمیت حسابرسی به عنوان یکی از ساز و کارهای راهبرری
شرکتی ،توجه زیادی را از سوی محققین به خرود جبرک کررده
است .تخصص صنعت حسابرس ،اسرتراتژی متمرایز کننرده ای
بین موسسات حسابرسی محسوب می شرود کره بره موسسرات
حسابرسی این امکان را می دهد تا در انجام تقاضای مشرتریان،
خررود را از رقبررای موجررود متمررایز نماینررد و همچنررین ایررن
خصوصیت موسسات حسابرسی را قادر می سازد ترا در ویژگری
های غیر از قیمت با رقبای خود بره رقابرت بدردازنرد .در اک رر
بررسی هایی که در مورد حرق الزحمره حسابرسران متخصرص
صنعت انجام شده ،شواهدی وجود دارد که نشان مریدهرد بره
حسابرسان متخصص صنعت حق الزحمه ی بیشتری تعبق مری
گیرد (کراسول ،فرانشرینز و تیبرر0001 ،؛ دیفانرد ،فرانشرینز و
وانگ4111 ،؛ فرانشرینر ،ریچبرت و وانرگ 4111 ،؛ کارسرون ،
4110؛ ریچبت و وانگ .)4101 ،امرا برخری از پرژوهش هرا بره
نتیجه مزبور دست پیدا نکرده اند (پیرسون و ترامدیترر0002 ،؛
فرگوسن و استوکز4114 ،؛ فرانشینز و یرو .)4110 ،محردودیت
بالقوه این پژوهش ها این است که آنها در شرکت های موجرود
در یک صنعت حق الزحمه ی ویژه را ثابت در نظرر گرفتره انرد
(مررورونی و سرریمنت 4110 ،؛ فرانشررینز و سرریوی .)4104 ،
همچنین در برخی از پژوهش هرا از قبیرل پرژوهش هرایی کره
تمرکز آنها بر موقعیت بازار حسابرس متخصص بوده تفاوت حق
الزحمه حسابرس در صنایع مختبف را در نظر گرفته اند .میهری
و ویبکینز( )4118فقط حق الزحمره حسابرسران متخصصری را
پیدا کردند که سهم بازار آنها بسریار بیشرتر از رقبایشران برود.
کاهرران و همکرراران ( )4100بررین حررق الزحمرره حسابرسرران
متخصص و مشتریانی که توسرط حسابرسران متخصرص مرورد
رسیدگی قرار می گیرد رابطه ای معکوس یافته اند.
در رویکردی دیگر بره تفاوتهرای موجرود در ویژگری هرای
صنعت تاکید میشود .کاهان و همکاران ( )4113استدالل مری
کنند که حسابرسان متخصص جذب صنایعی مریشروند کره از
فرصت های سرمایه گذاری بیشتری برخوردار باشند ،کره ایرن
موضوع بیانگر افزایش حق الزحمره حسرابرس در ایرن صرنایع
است .فرانشینز و سویی ( )4104نیز همسو با کاهان و همکاران
( )4113استدالل می کنند زمانی که صنعت پیشرفته تر باشد،
مهارت حسابرسان متخصص صنعت اهمیت بیشتری پیردا مری
کند ،در نتیجه حسابرسی که جهت انجام حسابرسی تخصصری
صنایع پیشرفته انتخاب می شود حق الزحمره بیشرتری خواهرد
داشت.
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اوکیف و همکاران ( )0002استدالل می کنند که محصرول
حسابرسرری نتیجرره دانررش و اطالعررات عمررومی حسابرسرری و
اطالعات وی در مورد صنعت و مشتری می باشد.
در این پژوهش جهت استدالل ایرن موضروع کره هرر چره
شرکت های صاحبکار متفاوت تر از سایر شرکتهای موجود در
یک صنعت باشند حسابرسان نیاز دارنرد در اطالعرات مخرتص
شرکت سرمایه گذاری بیشتری انجام دهند ،حتری در صرنایعی
که خود حسابرس در آن متخصص بوده از طبقه بندی اطالعات
حسابرسی که توسط اوکیف و همکراران ( )0002مطرر شرد،
استفاده گردیده است .در نتیجه سررمایه گرذاری حسرابرس در
اطالعات مربوط به شرکت هایی که نسبت به سایر شرکتهای
موجود در صنعت خیبی متمایز هستند کرارآیی کمترری دارد و
به طورکبی افزایش اطالعات منحصر به فرد شرکت و کاربرد کم
اطالعات مربوط به صنعت مستبزم حق الزحمه هرای بیشرتری
برای حسابرس شرکت بوده است .این در حالی مری باشرد کره
شرکت هایی کره نسربت بره سرایر شررکتهرای یرک صرنعت
متمایزتر هستند حق الزحمره هرای کمترری بررای حسرابرس
متخصص پرداخت می کنند.
حسابرسان (متخصص و غیرمتخصص) باید برای دسرتیابی
به اطالعات مربوط به مشتریان که تأثیر مسرتقیم و م برت برر
هزینرره هررای حسابرسرری دارد سرررمایه گررذاری نماینررد زیرررا
حسابرسان این هزینه ها را جبران می کنند .به عبارت دیگر برا
افزایش ناهمگونی ها در یک صنعت با توجه بره اینکره مهرارت
هررای حسابرسرران متخصررص صررنعت کرراربرد چنرردانی نرردارد،
حسابرسرران از مشررتری هررایی کرره شررباهت کمتررری بررا سررایر
شرکت های موجود در یک صنعت دارند حرق الزحمره کمترری
مطالبه می کنند .بنابراین در مرورد قیمرت گرذاری حسرابرس
متخصص دیدگاههای نسبتاً متفاوتی ارائه می شود .این پژوهش
از نظر عمبی نیز مطر است ،پژوهش های انجام شرده توسرط
سررازمان حسابرسرری عمررومی آمریکررا (;4111 ،4113( )GAO
 )4118نشان می دهد که یکی از معیارهای مهم مشتری هرا در
انتخاب حسابرس ،مهارت صنعتی حسابرس می باشد .از دیدگاه
ارایه دهندگان خدمات ،تخصص صرنعت موسسرات حسابرسری
باعث افزایش تقاضا برای خردمات حسابرسری و غیرحسابرسری
آنها و بهبرود کرارآیی حسابرسری از طریرق صررفه اقتصرادی و
همچنین ایجاد تمایز در خدمات حسابرسی می شود (طبرری و
عارف منش.)0808،
بنابراین با توجه به مطالک ذکرشده سؤاالت به شر زیر در
ذهن ایجاد میگردد که در عمل :آیا حق الزحمه حسابرسان در
شرکت های فعال در یک صنعت یکسان می باشرد در صرورت
تأثیر پیش بینی شده توسط فرضیه دوم ،آیا در شرکتهای کره
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دارای فرصت های سرمایه گذاری بیشتری هستند حق الزحمه
حسابرسان متخصص صنعت کمتر است آیا بین حرق الزحمره
حسابرسان و فرصت های سرمایه گذاری شرکت رابط مسرتقیم
وجود دارد
 -2مبانی نظری و مروری بر پيشينه پژوهش
پررژوهش هررای گذشررته در خصرروص توانررایی حسابرسرران
متخصص صرنعت در تعیرین حرق الزحمره هرای براالتر بررای
حسررابرس ،نتررایج دقیقرری را ارائرره نکرررده اسررت .کررراس ول و
همکرراران ( )0001بررا اسررتفاده از معیارهررای تخصصرری سرازی
شواهدی را مبنری برر بیشرتر برودن حرق الزحمره حسابرسران
متخصررص صررنعت بدسررت آورده انررد .فرگوسررن و همکرراران
( )4118و فرانسرریو و همکرراران ( )4111دریافتنررد کرره حررق
الزحمه حسابرسران متخصرص در سرطه شرهر بیشرتر اسرت و
کارسون ( )4110دریافت که رؤسای جهانی یرک صرنعت حرق
الزحمه هرای بیشرتری را دریافرت مری کننرد .از طررف دیگرر
پژوهش های پیرسون و ترامدیتر ( ،)0002فرگوسرن و اسرتوکز
( )4114و فرانسیو و یو ( )4110بیشرتر برودن حرق الزحمره
حسابرسان متخصص صنعت را تأیید نمری کننرد .فرانسریو و
سویی ( )4104معتقدند که یکسان نبرودن ایرن نترایج ممکرن
است به دلیل ضعیف بودن طر های پرژوهش باشرد .در اک رر
پژوهش های گذشته پژوهشگران برای مشخص کردن مشرتری
هایی که حسابرسان متخصص صنعت را استخدام می نمایند ،از
یک متغیر ساختگی استفاده کرده انرد .بنرابراین در حرالی کره
تشررخیص حسابرسرران متخصررص در سررطه صررنعت مشررخص
می شود تأثیر این انتخاب بر هزینه های یک مشرتری معرین از
یک صنعت خاص در سطه شرکت مورد بررسی قرار می گیررد.
در اک ر پژوهش هایی که تاکنون انجام شده فرض بر این بروده
که بیشتر بودن حرق الزحمره حسابرسران متخصرص در همره
صنایع ثابت است.
پژوهش های متعددی برر رابطره برین حرق الزحمرههرای
متخصصان و موقعیت بازار حسابرسان متخصرص تاکیرد کررده
است .می هرو و ویبکینرز ( )4118دسرتمزدهای پرداختری بره
حسابرسان متخصص را که توسط مشتری هایی که برای اولین
بار عرضه عمومی داشته اند ،را مورد بررسی قررار دادهانرد .آنهرا
دریافتند که با افزایش سهم بازار حسابرسی حق الزحمره هرای
حسابرسی معموال کاهش می یابد .با این حال می هو و ویبکینز
( )4118اذعان می کننرد کره هنگرامی حسابرسران متخصرص
بتوانند خودشان را به طور چشمگیری از رقبرای خرود متمرایز
سازند حق الزحمه بیشتری خواهند داشت و این امر بیانگر این
موضوع است که این متخصصان ،حسابرسی با کیفیت تری ارائه

خواهند نمود و مستحق دریافت حرق الزحمره بیشرتر هسرتند.
کاهان و همکاران ( )4100خاطر نشان کردند که یک حسابرس
به روشهای متفاوت می تواند سهم بازار بیشتری کسک کنرد .از
یک طرف حسابرس میتواند یک شرکت بزرگ و سرشرناس در
یک صنعت را حسابرس نمایرد و از طررف دیگرر حسرابرس برا
حسابرسی تعداد زیادی شرکت کوچک در یرک صرنعت ،سرهم
بازار بیشتری کسک نماید .این پژوهشگران بررسی نموده اند که
کیفیت و حق الزحمه های حسابرسی چگونه برر اسراس تعرداد
شرکتهای موجود در صنعت که توسط حسرابرس ،حسابرسری
می شوند تغییر می کند .نتایج آنها نشان میدهرد هنگرامی کره
حسابرسان تعداد کمتری(بیشتری) از شرکت های یک صرنعت
را حسابرسرری مرری کننررد حررق الزحمرره و کیفیررت حسابرسرری
بیشتر(کمتر) میشود.
در صورت بیشتر بودن فرصت های سرمایه گذاری شرکت،
این انگیزه برای حسابرسان بوجرود مری آیرد کره در اطالعرات
مربوط به صنعت سرمایه گذاری کند لذا این امر مستبزم هزینه
است .از نظر تئوری باال بودن سرطه اطالعرات مربروط صرنعت
حسابرس باعث می شود که حسابرس محصول متمایز تری ارائه
دهررد (حسابرسرری بررا کیفیررت تررر) و در نتیجرره حررق الزحمرره
حسابرس بیشتر می شود .کاهان و همکاران ( )4113با استفاده
از داده های موجود در سطه شرکت دریافتنرد در صرنایعی کره
فرصت های سرمایه گذاری شرکت باال است ،احتمال تخصصری
سازی صنعت بیشتر است .آنها همچنین دریافتنرد کره در ایرن
صنایع حق الزحمه های حسابرسی بیشتر است .با این حال آنها
فقط به داده های سطه صرنعت اکتفرا کردنرد و بنرابراین حرق
الزحمه حسابرسان متخصص را به طور مستقیم بررسی ننمروده
اند.
اوکیف و همکاران ( )0002معتقدند حسابرسان برای انجام
حسابرسی باید در اطالعات مربوط به شرکت ،اطالعات مربروط
به صنعت و اطالعات عمومی سررمایه گرذاری کننرد .اگرر چره
اطالعات مربوط به صرنعت موجرک متمرایز شردن حسابرسران
متخصص از غیر متخصص میشود ،اما حسابرسان متخصص در
صورتی می توانند از این اطالعات خرود بهرره منرد شروند کره
شرکت های موجود در یک صنعت همگون باشند (کرنی و یانگ
 4111،و کاهان و همکاران .)4113 ،
کرنی و یانگ ( )4111دریافتند در شرکت هایی که ساختار
هزینه های عمبیاتی متنوع تر باشد احتمال وجرود حسابرسران
متخصص صنعت کمتر است .یافته هرای آنهرا نشران مریدهرد
هنگامی که ناهمگونی در درون یک صنعت بیشتر باشد انتقرال
اطالعات مربوط بره صرنعت از یرک شررکت بره شررکت دیگرر
دشوارتر اسرت .یعنری بیشرتر برودن نراهمگونی نشران دهنرده
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تفاوتهای بیشتر در میان شرکت هرای موجرود در یرک صرنعت
است .بنابراین تجزیه و تحبیل های کرنری و یانرگ ( )4111دو
پیامد برای متخصصان صنعت دارد که با افزایش نراهمگونی در
صنعت  )0متخصص باید در اطالعات مربوط به شرکت سررمایه
گذاری بیشتری انجام دهد و  )4اطالعرات مربروط بره صرنعت
ارزش کمتری پیدا می کنند.
حال برای بررسی ترأثیر تفاوتهرای درون صرنعت برر حرق
الزحمه حسابرسان متخصص به فرصرت هرای سررمایه گرذاری
شرکت تاکید می کنیم ،زیرا فرصت های سرمایه گذاری شرامل
سرمایه گذاری در مؤلفه های صنعت و مؤلفه هرای مربروط بره
شرکت می باشد .فرصت های سرمایه گذاری شرکت در سرطه
بنیادی حائز اهمیت است ،زیرا عامل اصبی تأثیر گذار در مردل
تجاری شرکت و عمبکردهای آن می باشرد (اسرمیت و واترز ،
0004؛ گاور .)0008 ،همچنین فرصرت هرای سررمایه گرذاری
شرکت می تواند بر ریسک حسابرسی شررکت ترأثیر بگرذارد .از
آجاییکه گزینه های رشد بسیار به هزینه هرای ثابرت اختیراری
بستگی دارد فرصت های سررمایه گرذاری برا افرزایش فرصرت
طببی های مردیریتی مریتوانرد ریسرک حسابرسری شررکت را
افزایش دهد .اسکینر و اسبوان ( )4114شرواهدی را ارائره مری
دهند که نشان میدهد شرکت های رو به رشد برای پیش بینی
درآمدها با فشار شدیدی مواجه میشوند ،در حالی که اسرمیت
و واتز ( )0004خاطر نشان می کنند که معموال در شرکت های
رو به رشد نسبت به شررکت هرایی کره فرصرت هرای سررمایه
گذاری آنها کمتر می باشد عدم تقارن اطالعات بیشتر است .لذا
همه اینها ریسرک یرا چرالش را در فرآینردهای ارزش گرذاری
خدمات حسابرسی ایجاد می کند .از آنجاییکه شرکت هایی که
رشد زیاد دارند اغبک تغییرات سریعی نیز دارند در نتیجه روش
های قدیمی حسابرسی (مقایسه نسبت ها با سال های گذشرته
یا میانگین های صنعتی) کراربرد کمترری دارد و بایرد از روش
های جدید حسابرسی اسرتفاده کررد .در ایرن شررایط تکمیرل
حسابرسی زمان بیشتری می برد و حسابرس برا ریسرک هرای
بیشتری مواجه میشود.
با توجه به اینکه فرصت های رشد معموال غیرقابل مشاهده
می باشد (آدام و گویال )4113 ،لذا برنامه ریزی وکنترل هرای
کارآمد داخبی دشوارتر است و ریسک کنترل افزایش می یابرد.
با در نظر گرفتن ماهیت پیچیده و تکنیکی بسریاری از فرصرت
های سرمایه گذاری ریسک عدم کشف نیز ممکن است افزایش
یابد .گادفری و همیبتون ( )4111نشان دادند که فرصرت هرای
سرمایه گذاری شرکت می تواند بر روی تقاضا برای حسابرسران
متخصص تأثیر بگذارد و تقاضا برای حسابرس متخصص افزایش
می یابد زیرا سرمایه گذاران باید مطمن شوند که شرکتهرا در
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پروژه هایی سرمایه گذاری می کنند که خالص ارزش فعبی آنها
م بت است و افشاگری هرای عمبیرات شررکت معتبرر اسرت و
ارزش گزینه هایی از کار افتاده به خوبی منعکو میشود.
با افزایش فرصت های سرمایه گذاری شرکت ،فرصت هرای
رشد شرکت متمایز می شود و احتمال دشوارتر و ریسک پذیرتر
شدن حسابرسی بیشتر میشرود در نتیجره حسرابرس بره نرر
بازده بیشتری نیاز دارد .همه این موارد مستبزم ایرن اسرت کره
حسابرس زمان بیشتری را صرف کند و به طور بالقوه منجر بره
افزایش حق الزحمه ها می شرود .برا صررفنظر کرردن از رابطره
متقابل بین اطالعات مربوط به صنعت و شررکت انتظرار داریرم
اطالعات مربوط به شررکت ترأثیر مسرتقیمی برر حرق الزحمره
حسابرسی همه حسابرسان داشته باشد .بنابراین انتظرار داریرم
حق الزحمه های حسابرسی با توجه بره فرصرت هرای سررمایه
گذاری شرکت هم برای متخصصان و هم بررای غیرمتخصصران
افزایش یابد.
 -3فرضيه های پژوهش
با توجه به آنچه در مبانی نظری مطر گردید ،و با در نظر
داشتن اهداف تحقیق فرضیه اول این پرژوهش بره شرر ذیرل
تبیین میگردد:
فرضيه اول :حق الزحمه های حسابرسی برای مشرتریانی کره
دارای فرصت هرای سررمایه گرذاری براالیی نسربت بره سرایر
شرکتها هستند ،بیشتر می باشد.
استدالل مخالفی که برای فرضیه اول وجود دارد این اسرت
که وجود فرصت های رشد منحصر به فرد مریتوانرد شررکت را
بعنوان یک مشتری جذابتر نشان دهد ،زیررا ارزش فعبری حرق
الزحمه های مورد انتظار آینده بیشتر اسرت .در چنرین حرالتی
براساس استدالل دی آنجبرو ( )0030حسرابرس ممکرن اسرت
برای بدست آوردن مشتری حق الزحمه هرای فعبری را کراهش
دهد .م بت یا منفی بودن رابطه فرصت هرای سررمایه گرذاری
شرکت و حق الزحمه های حسابرسی یک موضوع تجربی است.
فرضیه دوم تأثیر فرصت های سرمایه گذاری شرکت بر حق
الزحمه های بیشتری که حسابرسان متخصص صرنعت مطالبره
می نمایند ،را در نظر می گیرد .پرژوهش هرای گذشرته نشران
میدهد حسابرسان متخصص صنعت برای خدمات یا محصوالت
بهتر یا متمایزتر حق الزحمه های بیشرتری تعیرین مری کننرد
(دیفانررد و همکرراران ،4111 ،فرگوسررن و همکرراران4118 ،؛
فرانسیو و همکاران .)4111 ،هنگامی که فرصت های سرمایه
گذاری شرکت باال باشد ،حسابرس متخصص میتواند اطالعرات
و مهارت کسک کرده از یک شرکت را بره سرایر شررکت هرای
همرران صررنعت منتقررل کنررد و برره طررور بررالقوه حررق الزحمرره
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حسابرسان متخصص بیشتر می شود .با این حال این انتقرال در
زمانی که فرصت های سرمایه گذاری شرکت باالست دشوار و یا
امکاندذیر نمی باشد ،به عبارت دیگر اطالعات مربوط به شرکت
را نمی توان به فراتر از شرکت منتقل نمود و همچنین خدماتی
که حسابرسان متخصص صنعت ارایه می دهنرد بررای شررکت
هایی که فرصت هرای سررمایه گرذاری شررکت آنهرا باالسرت،
سودمند نمی باشد بنرابراین هنگرامی کره مشرتری حسرابرس
متخصص را انتخاب می نماید براالتر برودن حرق الزحمره او را
درک نمی کند.
ما انتظار داریم زمرانی کره فرصرت هرای سررمایه گرذاری
شرکت براالتر اسرت ،تعیرین حرق الزحمره بیشرتر بره منظرور
تخصصی سازی کامل برای حسابرسان متخصص صنعت دشروار
باشد .هنگامی که حسابرس (متخصص یا غیر متخصص) نسبت
به محیط منحصر به فرد مشتری آگاهی پیدا می کند مشرتری
باید زمان و منابع خود را در فرآینردهای آموزشری و یرادگیری
های حسرابرس سررمایه گرذاری کنرد .بنرابراین حسرابرس در
موقعیتی نیست که سطه حق الزحمه خود را در سطه شررکت
هایی تعیین کند که فرصت های رشد آنها مشابه است (پرایین
تر بودن فرصت های سرمایه گرذاری شررکت) .بنرابراین پریش
بینی می شود که حق الزحمه متخصصان صنعتی با فرصت های
سرمایه گذاری شرکت رابطه منفی دارد .کرنی و یانگ ()4111
و کاهان و همکراران ( )4113معتقرد هسرتند کره نراهمگونی
درون صنعت موجک دشوارتر شردن تخصصری سرازی صرنعت
می شود و برا افرزایش فرصرت هرای سررمایه گرذاری شررکت،
اطالعاتی که حسابرسان متخصص در مورد فرصت های سرمایه
گذاری شرکت دارد کم ارزش تر خواهد شد.
با توجه به آنچه که تاکنون مطر گردید ،فرضیه دوم ایرن
پژوهش به شر ذیل تبیین میگردد:
فرضيه دوم :شرکت هایی کره فرصرت هرای سررمایه گرذاری
مربوط به آنها نسبت به سایر شرکتها بیشتر باشد ،حق الزحمه
حسابرسان متخصص صنعت کمتر است.
 -4روش شناسی پژوهش
جامعه آماری این تحقیق ،کبیه شرکتهایی میباشرد کره
حداقل از ابتدای سال  0831در بورس اوراق بهادار پذیرفتهشده
ترا پایران سرال  0800در آن حضورداشرته و از  2ویژگری زیرر
برخوردار باشند.
 )0برای رعایت قاببیت مقایسه پذیری ،دوره مالی آنها
منتهی به پایان اسفند ماه باشد

 )4طی سالهای  31تا  00تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی
نداده باشد
 )8جزء بانکها و مؤسسات مالی (شرکتهای سرمایهگذاری،
واسطه گران مالی ،شرکتهای هبدینگ و لیزینگ)
نباشند.
 )2اطالعات آنها در دسترس بوده ،وقفه معامالتی بیش از
شش ماه در دوره زمانی تحقیق نداشته باشد.
با مد نظر قرار دادن محدودیتهای فوق ،جامعه آماری این
تحقیق شامل  01شرکت ( 121سال – شرکت) ،میشود که به
دلیل محدود بودن تعداد شرکتهای جامعه آماری 01 ،شررکت
مورد بررسی قرار گرفت است .به منظرور جمرعآوری دادههرای
مورد نیاز ،از نرمافزار ره آورد نوین و سرایت پرژوهش ،توسرعه و
مطالعات اسالمی بورس اوراق بهادار تهران و کدال استفاده شد.
پو از جمعآوری اطالعات ،دادهها از طریق صفحات گسرترده
طبقهبندی و محاسبه و با استفاده از بسته نررمافزارهرای آمراری
 Eviewsنسخه  7و  spssنسخه  44مورد پردازش قررار گرفتره
است.
 -5متغيرهای پژوهش و روش اندازهگيری آنها
در این پژوهش ،حق الزحمه حسابرسی بره عنروان متغیرر
وابسته ،فرصت های سرمایه گذاری حسابرسی برای مشتریان و
تخصص صنعت به عنوان متغیر مسرتقل در نظرر گرفتره شرده
است.
حق الزحمه حسابرسی
حررق الزحمرره حسابرسرری ،مررنعکو کننررده هزینرره هررای
اقتصادی حسابرسان کارآمرد مری باشرد .از منظرر حسابرسری،
حسابرسان به دنبال حداقل کردن کل هزینه ها از طریرق ترراز
کردن هزینره منرابع خود(هزینره هرای انجرام کرار حسابرسری
بیشتر) و زیان های آتی ناشی از بدهی قانونی می باشد .ترالش
بیشتر حسابرس احتمال اینکره حسابرسران متحمرل زیانهرای
بدهی شوند را کاهش میدهد و حسرابرس حجمری از کارهرای
حسابرسی را که کل هزینه ها را حداقل می کند ارایه می نماید
(کارسبو و همکاران.)4114 ،
حسابرس متخصص صنعت:
بسیاری از معیارهای مورد استفاده در اندازهگیری تخصرص
در صنعت حسابرس از طریق ابزارهایی همچون پرسشنامه و یرا
مصاحبه جمع آوری می شوند که خود بر اعتبرار نترایج تحقیرق
تاثیر می گذارد .تخصص در صنعت حسابرس برا اسرتفاده از دو
رویکرد سهم بازار و سهم پرتفوی موسسه حسابرسری محاسربه
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میشود ،لذا با توجه به اینکه جمرع آوری اطالعرات مرورد نیراز
برای محاسبه تخصص در صنعت حسابرس با استفاده از رویکرد
سهم پرتفوی موسسه حسابرسی در ایران با مشکالت فراوانی رو
به رو می باشد ،در این تحقیق از رویکررد سرهم برازار اسرتفاده
شده است و تخصص در صنعت به صورت مجموع دارایی هرای
تمام صاحبکاران یک موسسه حسابرسی خاص در یک صرنعت
خاص تقسیم برر مجموعره دارایری هرای صراحبکاران در ایرن
صنعت تعریف می شرود .در صرورتی کره حسرابرس متخصرص
باشد عدد  0و در غیر اینصورت عدد صفر را می پذیرد (واعظ و
همکاران.)0804 ،
فرصت های سرمایه گذاری
فرصت های سرمایه گذاری شامل فرصت های ویژه شرکت
است که خاص مشتری بوده و همچنین فرصت هایی کره قابرل
تعمیم به صنعت مورد نظر مشتری است و قابل دسترسی برای
همه شرکت ها می باشد .متغیر فرصت های سرمایه گرذاری در
طی دوره مالی ،از طریق اولین عامل اصربی در تحبیرل عرامبی
سه متغیر شدت سرمایهگذاری  ،نر رشد ارزش بازار داراییهرا
و نسبت ارزش بازار بر ارزش دفترری جمرع دارایریهرا بدسرت
می آید .نحوه اندازه گیری این متغیرها در ادامره ذکرر گردیرده
است.
شدت سرمایه گذاری ( : )INVINTنسبت خرالص دارایریهرای
ثابت به کل دارایی ها
نر رشد ارزش بازار داراییها ( : ) MVAGRنسربت ارزش
بازار داراییها سال  tنسبت به سال قبل ،که در آن ارزش برازار
دارایی های شرکت برابر است برا جمرع ارزش دفترری مجمروع
دارایی ها و ارزش بازار سهام عادی منهای ارزش دفترری سرهام
عادی.
نسرربت ارزش بررازار بررر ارزش دفتررری مجمرروع دارایرریهررا
(.)MBE
 -6مدل پژوهش
جهت آزمون فرضیه های پژوهش به پیروی از پژوهش کاهران و
همکاران ( )4102از مدل زیر استفاده میشود:

 :FIOSفرصت های سررمایه گرذاری مربروط بره شررکت.
 :SPECتخصص صنعت حسابرس :IIOS .عبارت است از فرصت
های سرمایه گذاری مربوط به صنعت :HIOS .عبرارت اسرت از
همگنی فرصت های سرمایه گذاری مربوط به صنعت .که بررای
محاسرربه ایررن متغیررر انحررراف معیررار اسررتاندارد فرصررتهررای
سرمایه گذاری در هر صنعت محاسربه و در منفری یرک ضررب
میشود.
متغیرهای کنترلی مورد استفاده در مدل فوق شامل موارد زیرر
میباشد :
 :LNASSETانردازه شرررکت کرره معررادل لگرراریتم طبیعرری
مجموع دارایی های شررکت مری باشرد :CATA .نسربت بردهی
جاری به مجموع دارایی ها : DE .نسبت بدهی های ببند مردت
به حقوق صاحبان سرهام : ROA .برازده دارایریهرا: QUICK .
نسبت دارایی جاری منهای موجودی کاال به بدهیهای جراری.
 : LOSSاگر شرکت زیان داشته باشد یک و در غیر این صرورت
صفر : BIG .اگر شرکتها توسط سازمان حسابرسی ،حسابرسی
شده باشند یک و در غیر این صورت صفر.
 -7نتایج پژوهش
 -1-7تحليل عاملی برای انتخاا متغيار فرصاتهاای
سرمایهگذاری شركت ()IOS
با توجه به تعریف ارائه شده از متغیرر فرصرتهرای سررمایه
گذاری ،برای برازش مدلها ابتدا باید متغیر فرصتهای سرمایه
گذاری شرکت ( )IOSمحاسبه شود  .در تحقیق حاضرر ،اولرین
عامل اصبی در تحبیل عامبی سه متغیر شردت سررمایه گرذاری
( ،)INVINTنر رشد ارزش بازار داراییها ( ،)MVAGRنسبت
ارزش بازار بر ارزش دفتری( ،)MBEبه عنوان متغیر فرصتهای
سرمایه گذاری استفاده می شود .انتخاب این متغیرها بر اسراس
پژوهش بابر و همکاران ( )0001بوده است.
برای انتخاب متغیرهای مناسک برای انجام تحبیل عامبی از
آزمون  ، KMOکه مقدار آن بین صفر و یک بوده اسرتفاده مری
شرود .لرذا در صرورتی کره ایرن مقردار بیشرتر از  1/71باشرد
همبستگی موجود میان دادهها بررای تحبیرل داده هرا مناسرک
خواهد بود .همچنین برای اطمینان از مناسک بودن داده ها برای
تحبیل عامبی از آزمون بارتبت مبنی بر اینکه ماتریو همبستگی
که پایه تحبیل عامبی قرار میگیررد برابرر صرفر اسرت یرا خیرر
(ماتریو واحد است یا خیر ) استفاده شد لرذا اگرر ایرن مقردار
کمتر از  1/11باشد داده ها معنی دار خواهد بود .نتایج ایرن دو
آزمون در نگاره های ذیل نشان داده شده است.

که در مدل مزبور:
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جدول ( )1آزمون  KMOو آزمون بارتلت
1/134

 KMOمعيار مناسب بودن نمونه گيری
آزمون بارتلت

کای دو

0/113

درجه آزادی

8

معناداری

1/144

در جدول ( )0با توجه به اینکه سطه معنیداری در آزمون
بارتبت کمتر از  1/11است ماتریو همبستگی ،ماتریو واحرد
نیست و متغیرها با هم رابطه دارند.
در جدول ( )4میزان واریانو مشترک بین یک متغیرر برا
سایر متغیرهای استخراجی در تحبیل ارائه شده است.
جدول ( )2اشتراكات واریانس بين متغيرها
اشتراكات

اشتراكات

اوليه

استخراجی

شدت سرمایهگذاری (نسبت خالص
داراییهای ثابت به کل دارایی ها)

0/111

1/300

نر رشد ارزش بازار داراییها

0/111

1/183

نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری

0/111

1/141

نام متغير

روش استخراجی  :تجزیه و تحبیل اجزای اصبی

اشتراکات اولیه ،برآوردهای واریانو در هر متغیرر را نشران
می دهد که توسط همه اجزای بکار گرفته شده و برای استخراج
اجزای اصبی اشتراکات اولیه همواره برابر یکمی باشد .اشتراکات

استخراجی ،برآوردهای واریانو در هر متغیر بروده کره توسرط
عوامل استخراجی بکار گرفته شده است .ایرن اشرتراکات بررای
همه متغیرها تقریباً باالست که بیانگر این مطبک بوده که اجزای
استخراجی به خوبی نماینده متغیرها هستند.
در جدول ( ،)8همه عوامل قابل استخراج از تجزیه و تحبیل
همراه با مقادیر خاص اولیه ،درصد واریانو و واریانو انباشرته
هر عامل ارائه شده است.
اولین بخش جدول مزبور ،مقادیر خاص اولیه را نشران مری
دهد و ستون جمع در این بخش نشان دهنده مقدار واریانو در
متغیرهای اولیه بکارگرفته شده توسط هر جزء میباشد .مقرادیر
خاص بیشتر از یک در بخش اجزاء استخراجی نشان داده شرده
لذا همانطور که مشاهده می شود اجزاء استخراجی ،نزدیرک بره
 74درصد تغییرپذیری  8متغیر اولیه را توضیه مری دهنرد .در
بخش سوم جدول فوق  ،اجزاء چرخش یافته نشران داده شرده
است.
جدول ( )2ماتریو اجزاء چرخش یافته را نشان مری دهرد
این جدول بیانگر این موضوع است که کدام جزء باید انتخراب
شود .
نسبت ارزش بازار دارایریهرا بره ارزش دفترری دارایریهرا
( )MBEبهترررین نماینررده برروده ،زیرررا بررا جررزء دوم کمترررین
همبستگی را دارد ( . )-1/414بنابراین در ایرن تحقیرق نسربت
ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری داراییها به عنوان نماینده
متغیر فرصتهای سرمایهگذاری شرکت انتخاب شده است.

جدول ( )3مجموع واریانس
مقادیر خاص اوليه
اجزاء

جمع

درصد
واریانس

مجموع مربعات چرخش یافته

مجموع مربعات استخراجی
درصد
جمع

درصد واریانس

درصد
جمع

واریانس

درصد واریانس

انباشته

واریانس
انباشته

0

0/084

87/784

0/084

87/784

87/784

0/084

87/744

87/744

4

0/148

82/101

0/148

82/101

70/344

0/148

82/101

70/344

8

1/321

43/070

جدول ( )4ماتریس اجزاء چرخش یافته
اجزاء

نام متغير

1

2

شدت سرمایه گذاری (نسبت خالص داراییهای ثابت به کل دارایی ها)

-1/110

1/022

رشد ارزش بازار داراییها

1/414

1/713

نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری داراییها

1/727

-1/414
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 -2-7تجزیه و تحليل نتایج  -آمار توصيفی
اطالعات مربوط به آمار توصیفی تحقیق اعم از متغیرهرای
وابسررته ،مسررتقل و کنترلرری از دادههررای  1سرراله شرررکتهررا
گردآوری شده است .آمار توصیفی داده های مربوط به متغیرهرا
در جدول( )1ارائه شده که بیانگر پارامترهای توصیفی برای هر
متغیر به صورت مجزا می باشد.
با توجه به یافته های جدول مزبور ،میانگین (انحراف معیار)
متغیرهای فرصت هرای سررمایه گرذاری ( )FIOSشررکتهرای
نمونرره معررادل  ،)0/074(0/824فرصررتهررای سرررمایه گررذاری

مربوط به صرنعت ( )IIOSمعرادل  )0/001( 0/000و همگنری
فرصت های سرمایه گذاری مربوط بره صرنعت ( )HIOSمعرادل
 )1/100(1/134می باشد ،در حقیقت میانگین  FIOSبیشرتر از
میانگین  IIOSبوده که این موضوع نشان میدهد ،تعداد صنایع
با فرصتهای سرمایه گذاری باال نسبت به صنایع با فرصتهرای
سرمایهگذاری پایینتر ،کمتر است .با توجه به جدول فروق28 ،
درصد شرکتها توسط حسابرسان متخصص حسابرسی شده اند
و  41درصد این شرکتها توسط سازمان حسابرسی ،حسابرسی
شدهاند.

جدول( )5آمار توصيفی مدل تحقيق
متغير

نماد

ميانگين

ميانه

معيار

لگاریتم طبیعی حق الزحمه حسابرسی

LNFEE

1/118

1/000

1/310

0/434

4/713

تخصص صنعت حسابرس

SPEC

1/247

1/111

1/201

0/111

1/111

فرصتهای سرمایه گذاری

FOIS

0/824

0/074

1/130

1/101

-8/201

فرصتهای سرمایه گذاری مربوط به صنعت

IIOS

0/000

0/001

1/028

0/121

0/180

همگنی فرصتهای سرمایه گذاری مربوط به صنعت

HOIS

-1/172

-1/178

1/401

-0/101

-1/114

لگاریتم طبیعی مجموع دارایی ها

LNTA

08/117

04/073

0/011

07/077

01/180

بازده دارایی ها

ROA

1/100

1/132

1/040

1/180

-1/837

زیان

LOSS

1/311

1/111

1/814

0/111

1/111

نسبت بدهی جاری به مجموع دارایی ها

CATA

1/118

1/102

1/004

1/011

1/174

-02/110 21/230

نسبت بدهی های ببند مدت به حقوق صاحبان سهام

DE

1/888

1/080

4/847

نسبت دارایی جاری منهای موجودی کاال به بدهیهای جاری

QUICK

1/300

1/740

4/312

8/071

1/000

اندازه مؤسسه حسابرسی

BIG

1/418

1/111

0/271

0/111

1/111

 -3-7بررسی نرمال بودن توزیع متغيرهای وابسته
نرمررال بررودن باقیمانرردههررای مرردل رگرسرریونی یکرری از
فرض هایی رگرسیونی است که نشان دهنده اعتبار آزمرون هرای
رگرسیونی است ،که در ادامه با استفاده از آزمون کبمروگروف-
اسمیرنف نرمال بودن توزیع متغیر وابسته بررسی شده است.
فرض صفر و فرض مقابل در ایرن آزمرون بره صرورت زیرر
میباشد.
: H0داده ها بررای متغیرر وابسرته از توزیرع نرمرال پیرروی
میکند ؛ :H1دادهها برای متغیر وابسته از توزیع نرمرال پیرروی
نمی کند .چنانچه سطه معنی داری آماره کبموگروف -اسمیرنف
بیشتر از  1/11باشد نشانگر تأیید فررض صرفر و نرمرال برودن
متغیر وابسته اسرت .نترایج آزمرون کبمروگروف -اسرمیرنف در
جدول ( )1ارائه شده است.
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انحراف

بيشترین كمترین

جدول( )6نتایج آزمون كلموگروف -اسميرنف
متغير

نماد

لگاریتم حق الزحمه
حسابرسی

LNFEE

آماره

سطح

آزمون

معناداری

1/123

1/111

 -4-7انتخا مدل مناسب بارای آزماون فرضايههاای
تحقيق
برای انردازهگیرری متغیرهرا و آزمرون فرضریهی پرژوهش،
داده های شرکت های نمونه طری دوره زمرانی  0831ترا 0800
گردآوری و استفاده شده است .در استفاده از دادههای ترکیبری
از مدلهای مختبفی برای آزمون فرضیهها استفاده میشود .این
مدلها شامل روش هایی مانند مدل اثر ثابت  ،مدل اثر تصادفی
و مرردل دادههررای تبفیقرری اسررت .برردین منظررور برررای آزمررون
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فرضیهها در ابتدا از نرم افزار  Eviewsو برای بررسی نوع آزمون
مدل در دوره های زمانی مختبف از آزمرون  Fلیمرر ( چراو ) و
آزمررون هاسررمن اسررتفاده شررده اسررت ( بخررش شررمو الرره و
خوانساری . )0832،
جدول( )7نتایج آزمون  Fليمر (چاو)
آزمون

مقدار آزمون

احتمال آزمون

آزمون  Fلیمر

7/000

1/111

جدول( )9نتایج حاصل از رگرسيون مدل  1فرضيه اول
تحقيق

متغيرها و
مقدار ثابت

مقرردار سررطه معنرراداری برابررر  1/111و کمتررر از 1/11
می باشد ،در نتیجه روش پنل دیتا ( دادههای تاببویی) پذیرفتره
میشود.
با توجه به اینکه روش داده های تاببویی پذیرفتره شرده ،از
آزمون هاسمن جهت انتخاب بین روش اثرات ثابرت و تصرادفی
استفاده میشود.
جدول( )8نتایج آزمون هاسمن
آزمون

مقدار آزمون

احتمال آزمون

آزمون هاسمن

01/722

1/010

برای بررسی نتایج آزمون هاسمن ،در صورتی که احتمرال
آماره آزمون بیشتر از  1/11باشد باید از روش اثرات تصادفی و
در غیر این صورت از روش اثرات ثابت استفاده میشود.خالصه
نتایج آزمرون هاسرمن در جردول شرماره  3ارائره شرده اسرت.
همانطور که مشاهده می شود احتمرال آزمرون بیشرتر از 1/11
است در نتیجه روش اثرات تصادفی پذیرفته میشود.
 -5-7آزمون فرضيههای تحقيق
فرضرریه اول تحقیررق بیرران مرریکنررد حررق الزحمرره هررای
حسابرسی برای مشتریانی که دارای فرصت های سرمایه گذاری
باالیی نسبت به سایر شرکت ها هستند بیشتر است ،و همچنین
فرضیه دوم تحقیق اشاره دارد که در شرکت هایی کره فرصرت
های سرمایه گذاری مربوط به آنها نسبت بره سرایر شررکتهرا
بیشتر باشد ،حق الزحمه حسابرسان متخصرص صرنعت کمترر
است .این فرضیهها در سطه دادههرای ترکیبری برا اسرتفاده از
مدل آزمون گردید که نتایج آن در جردول ( )0مرنعکو شرده
است .پو از برازش مدل مربوط به آزمرون فرضریه هرا ،سرطه
معناداری آمراره ی  )1/111( Fکمترر از  1/11اسرت ،بنرابراین
میتوان گفت که رگرسیون در حالت کبی معنادار میباشد.

ضریب

pvalue

2/100

1/141

1/171

1/111

-1/177

1/113

-1/111

1/827

1/187

1/111

8/034

1/841

-4/318

1/400

1/012

1/121

1/014

1/140

-1/114

1/700

1/410

1/211

-1/174

1/010

-1/122

1/104

1/811

1/101

آماره های مدل

=1/128

=1/180

F-Statistic=18/304

1/111 = P-Value

Durbin-

=4/143Watson

با توجه به نتایج جدول فوق ،ضرریک متغیرر  FOISم برت
( )1/171و ضریک معناداری ( )1/111کمتر از  1/11می باشرد.
نتایج نشان میدهد کره حرق الزحمره هرای حسابرسری بررای
مشتریانی که دارای فرصت های سرمایه گذاری براالیی نسربت
به سایر شرکتها هستند ،بیشرتر اسرت .بنرابراین فرضریه اول
تأیید می شود .ضریک همبستگی رابطه متقابل تخصص صرنعت
حسرررررابرس و فرصرررررتهرررررای سررررررمایه گرررررذاری(
) ،منفررری ( )-1/177و ضرررریک معنررراداری
( )1/113کمتر از  1/11می باشد.
نتایج نشان می دهد که در شرکت هایی کره فرصرت هرای
سرمایه گذاری مربوط به آنها نسبت به سایر شررکتهرا بیشرتر
باشد ،حق الزحمه حسابرسان متخصرص صرنعت کمترر اسرت.
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بنابراین فرضیه دوم تحقیق تأیید میشود .همچنین با توجه بره
یافته های جدول فوق ،فرصت های سرمایه گذاری حسابرسری
برای مشتریان مربوط به صنعت ( ،)IIOSدارای ضرریک م برت
است که نشان میدهد زمانی که سطه  IOSدر صنعت باالست،
حق الزحمه های حسابرسی بیشتر اسرت کره ایرن موضروع برا
پررژوهش کاهرران و همکرراران مطابقررت دارد .همچنررین سررطه
معنررررررراداری متغیرهرررررررای انررررررردازه شررررررررکت (
) و انرردازه مؤسسرره حسابرسرری ( )BIGکمتررر از
 1/11بوده که نشان دهنده معناداری متغیرهای فوق میباشرد.
از طرف دیگر با توجه به ننایج جدول فروق متغیرهرای ،نسربت
بدهی جاری به مجموع دارایی ها ( ،)CATAنسبت بدهی های
ببند مدت به حقروق صراحبان سرهام ( ،)DEبرازده دارایریهرا
( ،)ROAنسرربت دارایرری جرراری منهررای موجررودی کرراال برره
بدهی های جاری ( )QUICKو زیان ( ) LOSSبیشرتر از 1/11
بوده که نشان دهنده معنادار نبودن متغیرهای فوق میباشد .در
ایررن مرردل مقرردار آمرراره دوربررین واتسررون بعررد از رفررع خررود
همبستگی از طریق جزء  ،ARبرابر  4/143میباشد کره نشران
می دهد همبستگی برین تروالی وجرود نردارد .ضرریک تعیرین
تعدیل شده در این مدل  1/12است که بیانگر این موضوع است
که متغیرهای مستقل تقریباً  11درصد تغییرات متغیرر وابسرته
را توضیه میدهند.
نتایج این تحقیق با مطالعه صورت گرفته توسرط کاهران و
همکاران ( )4102در مورد فرضریه اول و دوم تحقیرق سرازگار
میباشد ،یعنی در مطالعه فوق ،حق الزحمره هرای حسابرسری
برای مشتریانی که فرصرت هرای سررمایه گرذاری مربروط بره
شرکت آنها باالتر از مشتریانی که فرصت های سررمایه گرذاری
کمتری دارند ،بیشتر بوده و همچنین شرکت هایی که فرصرت
های سرمایه گذاری مربوط به آنها نسبت بره سرایر شررکتهرا
بیشتر باشد ،حق الزحمه حسابرسان متخصرص صرنعت کمترر
است .ضمن آنکه همچنین وجرود ضرریک منفری بررای متغیرر
متخصص صنعت حسابرس در این تحقیق با مطالعرات صرورت
گرفترره توسررط کررراس ول و همکرراران ( )0001و کارسررون
( ،)4110ناسازگار میباشد.
 -8نتيجه گيری و بحث
در این پژوهش نقش فرصتهای سرمایه گذاری مربوط بره
شرکت را در تعیین حق الزحمه های حسابرسی و ترأثیر آن برر
بیشتر بودن حق الزحمه هرای حسابرسران متخصرص صرنعتی
بررسی شده است .بدین منظور سه بخش مجزا در متون عبمی
به هم مرتبط میشرود :تخصصری کرردن صرنعتی حسابرسران،
شاخص ها ،قیمت گذاری حسابرسری و ترأثیرات فرصرت هرای
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سرمایه گذاری .ما استدالل می کنیم که هر چه  IOSمربوط به
شرکت بیشتر باشد نیاز حسابرس به کسک اطالعرات در مرورد
مشتری (شرکت) افرزایش مری یابرد و توانرایی متخصصران در
مطالبه حق الزحمه ی مازاد کاهش می یابد.
نتایج نشان میدهد که سطه  IOSشرکت با حرق الزحمره
های حسابرسی آن رابطره م برت دارد یعنری  IOSمربروط بره
شرکت ،هزینه های ارایه خدمات حسابرسی را افزایش میدهد.
همچنین تأثیر متقابل انتخاب حسابرسان متخصص و باال بودن
 IOSمربوط به شرکت میزان حق الزحمره ای کره متخصصران
تعیین می نماید را کاهش داده و این موضوع برا ایرن اسرتدالل
مطابقت دارد که فرصرت هرای مربروط بره شرکت،حسابرسران
متخصص را بررای تولیرد محصرول ارزشرمند و قابرل انتقرال و
متمایز از نظر صنعتی محدود می سازد .نترایج پرژوهش مرا بره
شرکت هایی که دارای باالترین سطه  IOSمربروط بره شررکت
بود و صنایعی که سطه  IOSصنعتی آنها بیشتر از حد میانگین
است مربوط میشود .همچنین این تحقیق نشان مریدهرد کره
تأثیر متقابل منفری  IOSمربروط بره شررکت برر حرق الزحمره
متخصصان هم در شرکت های (مشتری های) برزرگ و هرم در
شرکت های کوچک وجود دارد .با این حال به نظرر مری رسرد
شرکت های بزرگ توانرایی چانره زنری در مرورد افرزایش حرق
الزحمه ای که در رابطه با  IOSمربوط به شرکت است را دارند.
نتایج این پژوهش و پژوهش های اخیرر کره سرعی در توضریه
تفاوتهای حق الزحمه متخصصان در صرنایع داشرته انرد (م رل
کاهان و همکاران4100 ،؛ فرانسریو و سریوی4104 ،؛ بیبرز و
همکاران )4102 ،توضیه میدهد که چرا پژوهش هایی کره در
گذشته در مورد حق الزحمه متخصصان انجام شده کامال با هم
تناقض داشته است .در حالی که مدارک نشان میدهد هر یرک
از حسابرسان بزرگ از یک استراتژی تخصصی سرازی صرنعتی
استفاده کرده انرد(هوگان و جترر0000 ،؛ کاهران و همکراران،
 ،)4100نتایج ما نشان میدهرد کره برازده ایرن اسرتراتژی بره
ویژگی های شرکت و صنعت بستگی دارد.
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