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 چكيده

ها به اهدافشان نقشي امروزه در محيط كسب و كار جلب رضايت مشتري در دستيابي سازمان
شتريان به يك اندازه در موفقيت سازمان نقش ي متوان گفت كه همهمهم و اساسي دارد. اما نمي

ز شود، مسأله تمركاي كه در مطالعات مديريت ارتباط با مشتري بر آن تأكيد ميدارند و نكته
مه الزحمشتري است. بنابراين، اين پژوهش با هدف بررسي رابطه بين تمركز مشتري و حق

منظور  اينبراي ران انجام شده است. هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهحسابرسي شركت
هاي تابلويي با رويكرد با استفاده از روش داده 1394تا  1389شركت طي دوره زماني  60تعداد 

نتايج پژوهش نشان داد كه تمركز مشتري ارتباط  .اثرهاي ثابت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
كرد  توان بيانبه نتيجه بدست آمده ميالزحمه حسابرسي دارد. با توجه منفي و معناداري با حق

عات ها و ارتقا تسهيم اطالكه تمركز مشتري باعث افزايش هماهنگي توليد، مديريت بهتر موجودي
هايي كه مشتريان متمركز دارند، به منافعي شود. بر اين اساس، شركتدر طول زنجيره تأمين مي

تبليغات است و در نهايت به صورت هاي مشترك بازاريابي و يابند كه حاصل تالشدست مي
كند كه اين عوامل سبب كاهش ريسك حسابرسي هاي فروش نمود پيدا ميكاهش مؤثر هزينه

الزحمه درخواستي حسابرس نيز كاهش خواهد يافت.شود؛ در نتيجه حقمي
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 دمهمق -1

بر اساس استانداردهاي حسابرسي، حسابرس هنگام ارزيابي ريسك حسابرسي، بايد از محيط 
كنترلي شامل نگرش و شيوه اجرايي مديريت شناخت داشته باشد. به منظور شناسايي و برآورد 

 اي برخوردار است. اينريسك حسابرسي، ارزيابي مناسب وضعيت كلي شركت از اهميت ويژه
). ادبيات در حال 23: 2013، 1پذيرد (كوزوبي از پيشينه و فرهنگ نيز تأثير ميشناخت و ارزيا

ه الزحمگذاري حسابرسي اثبات كرده است كه حقكننده قيمترشد مربوط به عوامل تعيين
- كار از قبيل؛ اندازه و پيچيدگي صاحبهاي صاحبحسابرسي به عوامل ريسك مرتبط با ويژگي

)، كيفيت كنترل داخلي (هوگ و 1986، 4؛ پالمروس1984، 3نسيس؛ فرا1980، 2كار (سيمونيك
، 7همكاران) و ريسك تجاري (بنتلي و 2012، 6)، راهبري شركتي (زينگز2011، 5هولينگزورس

الزحمه حسابرسي نسبت به اين عوامل دهد كه حق) مرتبط است. شواهد بيشتر نشان مي2013
ين، بنابرا حساسيت بيشتري داشته است.ريسك، در دوران پس از قانون ساربينز آكسلي 

كار خود را در نظر هاي ريسك صاحبحسابرسي، مشخصهالزحمه حقحسابرسان در تعيين 
كنند. همچنين، نتايج ميهاي باالتر جبران الزحمههاي مربوط را از طريق حقگرفته و ريسك

اي هك مربوط به صورتكند كه حسابرسان نبايد تنها روي ريسها اين موضوع را تأييد ميآن
اشند (بدارد و كار داشته بتري نسبت به رفتار تجاري صاحبمالي تاكيد كنند، بلكه بايد ديد وسيع

) نيز معتقدند 2005( 10نيكنن و پتري). 166: 2006، 9؛ آلن و همكاران277: 2004، 8جانستون
بندي و فرآيند ، زمانشود بر ماهيتكار با آن روبرو ميكه ريسك تجاري يا ابهامي كه صاحب

را منعكس  كارگذارد. در نتيجه متغيرهايي كه ويژگي ريسك صاحبحسابرسي اجرا شده تأثير مي
هاي در همين راستا، پژوهش ).143(ص. الزحمه حسابرسي دارند كنند ارتباط مستقيمي با حقمي

طبق وابسته است.  نمشتريانشا ارتباط شركت با هالزحمه حسابرسي به نحواخير نشان دادند حق
ي ه حسابرسالزحمحق هاي موجود دو ديدگاه ضد و نقيض در رابطه بين تمركز مشتري ونظريه

داشتن مشتري عمده و تمركز مشتري باالتر ممكن است باعث  وجود دارد. طبق ديدگاه اول،
افزايش ريسك تجاري شركت شود كه اين امر، منجر به برآورد ريسك حسابرسي بيشتر و در 

 مطابق سويي ازهاي حسابرسي است. حسابرسي باالتر به دليل افزايش تالش هالزحمنتيجه حق
 ردنك ساده براي هاشركت باالتر، مشتري تمركز و عمده مشتري داشتن صورت در دوم، ديدگاه
 هب و همكاري طريق از كمتر، عملياتي هايپيچيدگي به رسيدن و خود كار و كسب فعاليت
 از برخورداري مزاياي واقع، در. كنندمي اقدام تأمين، زنجيره طول در طالعاتا گذارياشتراك

 رد اطالعات تسهيم ها،موجودي بهينه مديريت توليد، هماهنگي افزايش جمله، از مشتري تمركز
 وردبرآ به منجر امر، اين كه شود شركت تجاري ريسك كاهش باعث است ممكن تأمين زنجيره
 هايتالش كاهش دليل به ترپايين حسابرسي الزحمهحق نتيجه رد و كمتر حسابرسي ريسك

. )2016، 11(كريشنان و همكاران است حسابرسي
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الزحمه حسابرسي ارتباط كار با حقخالصه اينكه، در فرايند حسابرسي، عوامل ريسك صاحب
ار است. ذهاي اجراء شده حسابرس طي فرايند حسابرسي تأثيرگچراكه اين عوامل بر فعاليت ،دارد

با توجه به اين جوانب، تمركز مشتري ممكن است ريسك حسابرسي را تحت تاثير و حسابرسان 
كنند اين ريسك را پوشش دهند. به عبارت ديگر، الزحمه حسابرسي تالش از طريق تغييرات حق

ر ثتوان انتظار داشت كه آن را عاملي مواگر حسابرسان از تاثيرات تمركز مشتري آگاه شوند، مي
 اين كه كداميك ازريزي حسابرسي بدانند و در كانون توجه قرار دهند. در اين شرايط، در برنامه

در عمل با شواهد تجربي  الزحمه حسابرسيو حق دو ديدگاه فوق در رابطه با تمركز مشتري
بيشتري همراه است، نياز به پژوهش دارد و اين پژوهش درصدد يافتن جوابي براي اين سؤال 

  است.

ود. در شپژوهش مطرح مي در ادامه پس از بررسي ادبيات پژوهش و بيان پيشينه نظري، فرضيه
يري و گشوند و در بخش پاياني به نتيجههاي پژوهش توصيف و تفسير ميبخش بعد يافته

  پيشنهادها پرداخته خواهد شد.

  

  مباني نظري و پيشينه پژوهش -2
  

ها به اهدافشان، نقشي مشتري در دستيابي سازمان امروزه در محيط كسب و كار، جلب رضايت
شوند و ها محسوب مياند كه مشتريان، مهمترين دارايي آنها دريافتهمهم و اساسي دارد. سازمان

: 1393آورند (كردستاني و همكاران، بنابراين ارتباط با مشتريان را تعاملي سودمند به شمار مي
ي مشتريان به يك توان گفت كه همه. ازسوي ديگر، نمي)2005، ١٢به نقل از پالكوياناكي 82

اي كه در مطالعات مديريت ارتباط با مشتري بر آن اندازه در موفقيت سازمان نقش دارند. نكته
ا را هشود، مسأله تمركز بر مشتريان كليدي است. مديريت ارتباط با مشتري، سازمانتأكيد مي

ها براي مبادالت آتي ترغيب كرده و نشان و حفظ آن براي تشخيص مشتريان كليدي و با اهميت
هاي جلب مشتري جديد و همچنين دهد كه تمركز بر مشتريان كليدي، باعث كاهش هزينهمي

 82: 1393شود (كردستاني و همكاران، افزايش درآمدهاي سازمان از جانب مشتريان وفادار مي
 80كند؛ يعني و نيز همين مطلب را بيان ميپارت 20 - 80). قانون 2012، 13به نقل از پاتاتوكاس

  شود.درصد مشتريان تأمين مي 20درصد سود سازمان از 

  

  الزحمه حسابرسي تمركز مشتري و حق
الزحمه حسابرسي انجام شده كه هر كدام به مطالعات بسيار زيادي در زمينه عوامل مؤثر بر حق

اي كه در اين زمينه انجام شده و ن مطالعهاند، اما مهمتريهاي خاصي از آن پرداختهبررسي جنبه
) است. در 1980به دليل پشتوانه نظري آن اساس ساير مطالعات قرار گرفته، مطالعه سيمونيك (

الزحمه حسابرسي وابسته به نرخ هر ساعت كار حسابرسي و تعداد ساعات كار مطالعه وي، حق



  1396 بهار، 12، پياپي 1، شماره چهارم/مجله علمي پژوهشي دانش حسابداري مالي، دوره 48

هاي تيسك خطا و اشتباه در صوربيني رحسابرسي است كه بسته به نظر حسابرس درباره پيش
هاي قوي در شركت، حسن شهرت مديران، اندازه شركت مورد مالي، متغير است. وجود كنترل

بيني حسابرس از ريسك و ساعات مورد نياز براي هاي فرعي، بر پيشرسيدگي و تعداد شركت
ديريت، از تمركز م پردازد كهگذارد. درنهايت، حسابرس به برآورد ريسكي ميحسابرسي تأثير مي

گيرد و با توجه به آن، كار حسابرسي را شدت وجود مسئله نمايندگي و ساير عوامل نشأت مي
). اگر چه 24: 2012، ١۴كند (بن علي و لسيجالزحمه خود را تعيين ميريزي كرده و حقبرنامه
اشد، اما بهاي عمومي نميطور مستقيم قابل مشاهده با دادههاي واقعي حسابرسي بهتالش

الزحمه حسابرسي بازتابي از تالش حسابرسان است دهد كه حقهاي قبلي نشان ميپژوهش
) نيز نشان داد 2015( 16). نتيجه پژوهش آنمول و همكاران1278: 2015، ١۵(دوگار و همكاران

دهنده كيفيت حسابرسي باالتر است، به اين دليل كه الزحمه حسابرسي بيشتر نشانكه حق
) 2012جام شده با تالش بيشتر حسابرسان همراه شده است. كريشنان و همكاران (حسابرسي ان

دهنده تالش حسابرس باشد، رابطه مثبت بين الزحمه حسابرسي نشانمعتقدند تا حدي كه حق
كار، بيانگر آن است كه حسابرسان الزحمه حسابرسي و عوامل ريسك در سطح صاحبحق

  ).511(دهند كار افزايش ميايش ريسك صاحبهاي خود را در واكنش به افزتالش

  

هاي حسابرسي، شواهد الزحمهي موجود در زمينه عوامل مؤثر بر حقدر كنار ادبيات گسترده
ود هاي حسابرسي وجالزحمهكمي در زمينه ريسك مربوط به مشتريان شركت و تأثير آن بر حق

 دهد. ازشركت را تحت تاثير قرار ميدهند كه تمركز مشتري، عملكرد دارد. مطالعات نشان مي
يك طرف، داشتن مشتري عمده و تمركز مشتري باالتر، به عنوان عاملي براي تحت فشار قراردادن 

اي است كه در محيط هاي اوليهشود. اين ديدگاه، نشأت گرفته از پژوهششركت، مطرح مي
   راي عملكرد بهتر شركت هستند.دهد كه مشتريان عمده مانعي بشود و نشان مياقتصادي انجام مي

  

مده كنند مشتريان عها بيان ميزني استوار است. آناستدالل اين پژوهشگران بر پايه قدرت چانه
زني بااليي كه دارند فروشندگان وابسته به خودشان را تحت فشار قرار با استفاده از قدرت چانه

ي از قبيل كاهش قيمت محصوالت، تمديد دهند تا براي آنان امتيازاتي فراهم آورند؛ امتيازاتمي
هاي اعتباري بلندمدت و نگهداري موجودي كاالي اضافي كه اين عوامل اعتبار تجاري، فروش

). از طرف ديگر، داشتن 2016شود (كريشنان و همكاران، سبب افزايش ريسك تجاري شركت مي
، افزايش تسهيم اطالعات مشتري عمده، مزايايي از قبيل افزايش هماهنگي و مشاركت در توليد

هاي اداري وعمومي و توزيع ها، كاهش هزينهي تأمين، افزايش مديريت موجوديدر طول زنجيره
كند تعامل با مشتريان عمده و در نظر ) بيان مي2012و فروش و ... را به همراه دارد. پاتاتوكاس (

يم هاي توليد و تسههماهنگي هاي توليد بسيار مفيد است.ها، براي هماهنگيگرفتن تقاضاي آن
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- هاي عمدهجويي در هزينهها و صرفهي تأمين، سبب بهبود مديريت موجودياطالعات در زنجيره

هايي كه تمركز مشتري شود. همچنين، ايشان نيز معتقد است شركتها ميي نگهداري موجودي
ش و تبليغات اندكي را هاي فروي وجود مشتريان عمده و وفادار، هزينهباال دارند، به واسطه

شوند. هنگامي كه شركت با چند مشتري عمده در ارتباط باشد، ديگر نيازي به تحمل متحمل مي
 ي نامدار در ليستهاي هنگفت تبليغات و بازاريابي ندارد. در واقع، وجود مشتريان عمدههزينه

جر به جذب خريداران محصوالت شركت، خود تبليغ بزرگي است كه بدون پرداخت وجه، من
مشتريان جديد و اعتباربخشي به محصوالت شركت خواهد شد. به عبارت ديگر، داشتن مشتري 

مار ها به شعمده و تمركز مشتري باالتر، عاملي براي افزايش هماهنگي توليد و مديريت موجودي
  رود. مي

-ل تالشحاص يابند كهبر اين اساس، فروشندگاني كه مشتريان متمركز دارند به منافعي دست مي

هاي فروش هاي مشترك بازاريابي و تبليغات است و در نهايت به صورت كاهش مؤثر هزينه
ريان دهد كه روابط مؤثر مشتهاي مرتبط با اين ديدگاه نشان ميكند. طيفي از پژوهشنمود پيدا مي

هاي شركت دهد و بهعمده با فروشندگان خود، تسهيم اطالعات در طول زنجيرة تأمين را ارتقا مي
تأمين كننده/ فروشنده در توليد ساده و مؤثر و نيز افزايش مديريت سرمايه در گردش كمك 

 يالزحمه حسابرسي رابطهشود. حقكند كه اين عوامل سبب كاهش ريسك تجاري شركت ميمي
تواند . ريسك تجاري صاحب كار مي)367-364(كار دارد مستقيمي با ريسك تجاري صاحب

يش ريسك تجاري حسابرسان تبديل شود. منظور از ريسك تجاري، شرايطي است كه به افزا
تواند حذف شود. بنا به گزارش موسسه آمريكايي خارج از كنترل حسابرس است و نمي

كار و ريسك تجاري صاحب -1حسابداران خبره عمومي، ريسك تجاري شامل دو مؤلفه است: 
كار و ريسك تجاري ريسك تجاري صاحب). AICPA ،1992ريسك تجاري حسابرس ( -2

كار، خطر مربوط به توقف فعاليت حسابرس، ارتباط نزديكي با هم دارند. ريسك تجاري صاحب
اي است كه در هاي بالقوهكار است. در حالي كه ريسك تجاري حسابرس، ريسك هزينهصاحب

تواند ه حسابرس نميآيد. از آنجا كاثر توقف فعاليت شركت صاحبكار، براي حسابرس پيش مي
-خطر توقف فعاليت يا عملكرد ضعيف يك شركت را از بين ببرد، لذا معموالً تمايل دارد تا حق

، 17كاري كه ريسك تجاري آن باالست را افزايش دهد (بل و همكارانالزحمه حسابرسي صاحب
عمده  يانتوان انتظار داشت كه مشتر). بنابراين، با توجه به مطالب پيشين مي43-36؛ 2001

سابرسي الزحمه حشركت عاملي موثر در فرايند حسابرسي باشند و حسابرسان بايد در تعيين حق
  اين موضوع را مد نظر داشته باشند.

  پيشينه تجربي 

 الزحمه حسابرسي) در پژوهشي به بررسي رابطه تمركز مشتري و حق2016كريشنان و همكاران (
- د تمركز مشتري باعث كاهش ريسك تجاري شركت ميها نشان داپرداختند. نتايج پژوهش آن

  الزحمه حسابرسي دارد. شود. در واقع، تمركز مشتري رابطه منفي و معناداري با حق
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) در پژوهشي به بررسي رابطه تمركز مشتري و سودآوري بر اساس 2016( 18ايروين و همكاران
ان داد كه در مرحله رشد بين ها نشهاي پژوهش آنها پرداختند. يافتهمراحل چرخه عمر شركت

تمركز مشتري و سودآوري رابطه منفي و معنادار و در مرحله بلوغ بين تمركز مشتري و سودآوري 
  رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

ري پذي) به بررسي يك ويژگي خاص از مديرعامل شركت، يعني ريسك2015( 19چن و همكاران
رعامل شركت نسبت به نوسانات بازده سهام پرداختند مديرعامل تحت عنوان حساسيت پاداش مدي

  هاي حسابرسي دارد.الزحمهمثبتي با حق رابطهو به اين نتيجه رسيدند كه 

) در پژوهشي به بررسي رابطه تمركز مشتري عمده با اجتناب از 2014( 20هيوانگ و همكاران
 2011تا  1988زماني  شركت براي دوره –سال  48386ها شامل ماليات پرداختند. نمونه آن

ها نشان داد كه تمركز مشتري رابطه مثبت و معناداري با اجتناب از ماليات بود. نتايج پژوهش آن
  ها دارد.شركت

  

گذاري خدمات حسابرسي با ها را بر قيمت) تأثير وضعيت مالياتي شركت2014( 21دناهو و نكل
اي وضعيت هفتند پيچيدگيدر نظرگرفتن تخصص صنعت حسابرس بررسي كردند و نتيجه گر

ل هاي حسابرسان مستقمالياتي شركت و الزامات گزارشگري آن، كاربردهاي زيادي براي تصميم
هايي كه وضعيت مالياتي پرريسك (نامطمئن) ها، در موقعيتهاي آندر پي دارد. بر اساس يافته

رد توسط ف شود. همچنين، حسابرسيالزحمه حسابرسي بيشتري پرداخت ميحاكم است، حق
الزحمه بيشتري در پي دارد كه اين موضوع ارتباطي به وضعيت مالياتي شركت متخصص، حق

  ندارد و از آن مستقل است.

- ي شناخت و ارزيابي حسابرسان از ويژگي) در پژوهشي در زمينه2013( 22جانسون و همكاران

و برآورد  از حد مديريت هاي شخصيتي مديران، به اين نتيجه رسيدند كه بين اعتماد به نفس بيش
ريسك حسابرسي، ارتباط مثبتي برقرار است. به عبارتي، اگر حسابرس اين ويژگي شخصيتي 

تري الزحمه بيشمديران را تشخيص دهد و ريسك گزارشگري مالي را بيش از حد برآورد كند، حق
  كند.مطالبه مي

اي عملكرد شركت و بازارهاي تمركز مشتري : مفهومي بر«) پژوهشي با عنوان 2012پاتاتوكاس (
گيري تمركز مشتري معرفي را جهت اندازه 2CCانجام داد. او در اين پژوهش، مقياس  »سرمايه

ي مثبتي بين تمركز مشتري و معيارهاي ارزيابي نمود. نتايج پژوهش ، بيانگر آن است كه رابطه
تعداد دفعات گردش دارايي،  ها، بازده حقوق صا حبان سهام،عملكرد مالي از قبيل بازده دارايي

حاشيه سود ويژه، حاشيه سود عملياتي و... وجود دارد. همچنين، نتايج پژوهش نشان داد كه 
هاي اداري، عمومي و توزيع و فروش همراه افزايش تمركز مشتري با كاهش قابل توجه در هزينه

  است.
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پرداخت كه بر اساس الزحمه حسابرسي ) به بررسي سطح راهبري شركتي و حق2012زينگز (
حمه الزهاي چيني انجام شد. نتايج نشان داد كه بين سطح راهبري شركتي و حقهاي شركتداده

رسي الزحمه حسابباشد، حقحسابرسي رابطه منفي وجود دارد. هرچه سطح راهبري شركتي باالتر 
  كمتر خواهد بود.

-اطميناني مديريت و حقيش) در پژوهشي به بررسي ارتباط ب1394حساس يگانه و همكاران (

ها هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آنالزحمه حسابرسي در شركت
ذيري پهاي شخصيتي مديران است كه بر ريسكترين ويژگيمعتقدند بيش اطميناني يكي از مهم

 ريسك گذارد. چنانچه حسابرس اين ويژگي شخصيتي مديران را تشخيص دهد وتأثير مي
حمه تواند حق الزاطميناني مديران، بيش از حد برآورد كند، ميگزارشگري مالي را به دليل بيش

هايش را به منظور كاهش ريسك عدم كشف كامل كند. از سوي ديگر، بيشتري مطالبه كند و اقدام
از  دكنناطمينان به فرايند گزارشگري مالي شركت اطمينان دارند، تالش ميچون مديران بيش
الزحمه كمتري پرداخت كنند. در هاي حسابرسي را كم كنند و حقي رسيدگيطريق مذاكره، دامنه

اط الزحمه حسابرسي ارتباطميناني مديريت و حقها نشان داد بين بيشنهايت، نتايج پژوهش آن
  منفي و معناداري برقرار است. 

  

الزحمه رقابت بازارمحصول با حقبررسي رابطه ) در پژوهشي به 1394ديانتي ديلمي و بياتي (
لزحمه اپرداختند. نتايج بدست آمده از پژوهش نشان داد كه رقابت بازار محصول بر حق حسابرسي

 ها نشان دادند كه رقابت، باعث كاهشحسابرس مستقل تأثيرمنفي معناداري دارند. به عبارتي آن
وضوع به نوبه خود باعث كاهش شود كه اين ممشكالت نمايندگي بين مديران و سهامداران مي

ابد و يشود. بنابراين، ريسك حسابرسي كاهش ميهاي كنترلي ميعدم تقارن اطالعاتي و هزينه
  الزحمه درخواستي حسابرس نيز كاهش خواهد يافت.در نتيجه حق

الزحمه حسابرسي و پاداش ي بين حق) در پژوهشي به بررسي رابطه1394سجادي و همكاران (
الزحمه حسابرسي و پاداش هيئت ره پرداختند. نتايج پژوهش آنان نشان داد بين حقمدي هيئت

بر اين، افزايش پاداش پرداختي به مديران، به دليل افزايش مديره ارتباط مثبتي وجود دارد. عالوه
لزحمه اتر و در نتيجه پرداخت حقها و عمليات شركت است كه به حسابرسي با كيفيتپيچيدگي

  ياز دارد.بيشتر ن

) در پژوهشي به بررسي تاثير تمركز مشتري بر عملكرد مالي شركت 1393كردستاني و عباشي (
امل كه ش مالي عملكرد بر مشتري تمركز داد كه نشان مده از پژوهشبدست آ پرداختند. نتايج

خوردار برهاي در واقع شركت .دارد مثبتي تاثير ها و بازده حقوق صاحبان سهام است،بازده دارايي
ا بيانگر هكنند. همچنين نتايج پژوهش آناز تمركز مشتري باال، عملكرد مالي بهتري راتجربه مي
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آن بود كه سطح تمركز مشتري و سطح موجودي كاال، با يكديگر ارتباط منفي دارند و با افزايش 
  يابد.تمركز مشتري، سطح موجودي كاالي شركت كاهش مي

يشينه مطالعات انجام گرفته و با توجه به هدف اين پژوهش كه بررسي با توجه به مباني نظري و پ
-پژوهش به شرح زير مطرح مي هالزحمه حسابرسي است، فرضيو حق تمركز مشتريرابطه بين 

  شود:

  معناداري وجود دارد.رابطه منفي و حسابرسي الزحمه حقو  بين تمركز مشتري فرضيه:

  

  پژوهش شناسي روش -3
  

اي هتواند از نوع پژوهشي متغيرهاي مربوط، نميعدم امكان كنترل كليه اين پژوهش با توجه به
به هاي شتجربي محض باشد، اما با توجه به تجزيه و تحليل اطالعات گذشته، از نوع پژوهش

دست آمده از اين پژوهش به حل يك شود. همچنين، با توجه به اينكه نتايج بهتجربي شمرده مي
دازد، از لحاظ هدف كاربردي و از لحاظ روش نيز از نوع تجزيه پرمشكل يا موضوع خاص مي

و تحليل همبستگي رگرسيوني است. براي تجزيه و تحليل اطالعات، در بخش آمار توصيفي، 
 هايهاي مركزي همچون ميانگين و ميانه و شاخصها با استفاده از شاخصتجزيه و تحليل داده

ها از الگوي رگرسيون همچنين، براي آزمون فرضيه است. پراكندگي انحراف معيار انجام شده
و  هاي الگوهاي رگرسيوني تركيبيهاي تلفيقي استفاده شده است. براي انتخاب از بين روشداده

ليمر  Fشود. اگر در آزمون ليمر استفاده مي Fهاي تابلويي با اثرهاي ثابت از آزمون الگوي داده
هاي تابلويي با اثرهاي ر تمام است اما، اگر روش دادههاي تركيبي انتخاب شود، كاروش داده

ثابت انتخاب شود الزم است تا آزمون هاسمن نيز انجام شود. از آزمون هاسمن براي تعيين 
ي، شود (افالطوناستفاده از الگوي اثرهاي ثابت در مقابل الگوي اثرهاي تصادفي استفاده مي

1392.(  

هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بين تي آماري اين پژوهش، كليه شركجامعه
هاي پذيرفته شده در بورس است. براي انتخاب نمونه، از بين تمام شركت 1394تا 1389هايسال

  :هايي كه شرايط زيررا داشتند، براي انجام آزمون انتخاب شدنداوراق بهادار تهران، شركت

دربورس  1388ها پيش ازسال ي بررسي، شركتهامنظورهمگن شدن نمونه آماري درسال به. 1
  ؛اوراق بهادارتهران پذيرفته شده باشند

  ؛ها منتهي به پايان اسفندماه باشد. به لحاظ افزايش قابليت مقايسه، دوره مالي شركت2

-ها و شركتگذاري، ليزينگ، بانكگري مالي، سرمايههاي واسطه. نمونه آماري شامل شركت3

  ؛هاي مذكورمتفاوت استزيرا ماهيت دارايي شركت شود؛هاي بيمه نمي

  ؛ها طي دوره زماني اين پژوهش، تغييرفعاليت يا تغييردوره مالي نداده باشند. شركت4

  .ها دردسترس باشدهاي مدنظرشركت. داده5
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-سال 360شركت (بالغ بر  60هاي موجود تنها گفته و محدوديتبا توجه به معيارهاي پيش
  نمونه نهايي انتخاب گرديد. شركت) به عنوان

  پژوهش مدل

) از مدل رگرسيوني 2016( كريشنان و همكارانپژوهش، بر اساس پژوهش  براي آزمون فرضيه
ير ز پژوهش براساس مدل هاي تركيبي استفاده شده است. بنابراين، فرضيهچند متغيره با داده

  است: بررسي شده

�����=��+������+��SIZE��+ β�SG��+������� + ��������+ )     1مدل       

β	AGE��+ �
	
���+������+β�������+ ����������� + ���	��	��  +��� 
  متغير وابسته

شود. گيري ميالزحمه حسابرس، اندازهبر اساس لگاريتم طبيعي حق :)(LAFالزحمه حسابرس حق
-ركتالزحمه شالزحمه حسابرس، همگن كردن حقعلت استفاده از لگاريتم طبيعي در محاسبه حق

  هاي قبلي استفاده شده است.پژوهش همهباشد. اين روش در هاي بزرگ و كوچك مي

  متغير مستقل

23(ريتمركز مشت
CC( :تمركز مشتري شركت i  در سالt  است كه بر اساس مشتريان عمده

  آيد:شركت، با استفاده از رابطه زير به دست مي

���� = ∑ ��������
������

�
�

�
�	��   			رابطه	1)																																																																		

:   t.در سال   jهبه مشتري عمد i فروش شركت ��������

:    t.در سال  iفروش كل شركت ��������

كننده است. در ايران، استاندارد تمركز مشتري شركت فروشنده/ تأمين هنمايند CCفوق،  هدر رابط
هيأت تدوين  131 هيانييا الزام خاصي براي افشاي مشتريان عمده وجود ندارد، ولي بر اساس ب

درصد  10استانداردهاي حسابداري مالي، در صورتي كه درآمد حاصل از فروش به يك مشتري، 
 هايدرصد كل درآمد شركت را تشكيل دهد، افشاي چنين مشترياني در صورت 10تر از يا بيش

شده  استفاده رو براي تعيين مشتريان عمده، از اين استانداردمالي الزامي است. در پژوهش پيش
است كه دو عامل را در  24هيرشمن -است. مقياس تمركز مشتري، مفهومي از شاخص هرفيندال

گيرد؛ يكي مشتريان عمده كه با شركت در تعامل هستند و ديگري اهميت نسب هر مشتري نظر مي
مشتري ه تمركز قرار دارد و مقادير كمتر نشان دهند 1و  0بين  CCه شركت. دامنه در درآمد ساالن

  ).367: 2012كمتر است (پاتاتوكاس، 

 
  هاي كنترلمتغير

  هاي شركت در پايان دوره است.برابر با لگاريتم طبيعي جمع دارايي: (SIZE)شركت  هانداز

  .درصد رشد ساالنه فروش استبرابر با : (SG)رشد فروش 
م با سودقبل ازبهره وماليات تقسيبيانگر شاخص سودآوري كه برابر است : ROA)(ها بازده دارايي
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  . tدر سالi هاي شركت برمجموع دارايي
متغير موهومي است كه اگر شركت در سال جاري زيان داشته باشد عدد يك (LOSS): دهيزيان

  و در غير اين صورت صفر است.

  .tدر سال  iبرابر است با لگاريتم طبيعي سن شركت  :(AGE)سن شركت 
بيانگر نسبت ارزش دفتري به ارزش  :(BTM)حقوق صاحبان سهام ازارنسبت ارزش دفتري به ب

  .tدر سال  iبازار حقوق صاحبان سهام شركت 
  يد.آهاي شركت در پايان دوره به دست ميها به كل دارايياز نسبت كل بدهي :(LEV)اهرم مالي 

(ARINV):  گين ر ميانبا حاصل جمع حساب هاي دريافتني و موجودي كاال تقسيم باست برابر
  .tدر سال  iهاي شركت كل دارايي

در اين پژوهش تغيير حسابرس، متغيري است كه اگر حسابرس : )AUDCHG(تغيير حسابرس
و در غير اين صورت عدد صفر را  1شركت در سال جاري نسبت به سال قبل تغيير كند عدد 

  باشد.مي

ه بر اساس بررسي همپيشگان جامعه حسابداران رسمي هر سال :)BIG(اندازه مؤسسه حسابرسي
و بررسي هايي كه از موسسات عضو بعمل مي آورد، با توجه به شاخص هاي از پيش تعيين شده، 
اقدام به ارزيابي موسسات و امتياز دهي به آنان مي نمايد. امتياز كسب شده توسط هر موسسه 

ساس امتيازهاي خواهد بود. در نهايت، جامعه فهرست موسسات عضو را بر ا 1000تا  0بين 
ها را به صورت رسمي در سايت كسب شده به چهار درجه الف، ب، ج و د تقسيم و رتبه بندي آن

خود اعالم مي كند. در اين پژوهش، اندازه مؤسسه حسابرسي يك متغير مجازي است كه اگر 
شركت توسط سازمان حسابرسييا يكي از موسسات درجه الف مورد رسيدگي قرار گرفته باشد 

  پذيرد.و در غير اين صورت عدد صفر را مي 1د عد

 
  هاي پژوهشيافته -4
 

 آمار توصيفي

  نشان داده شده است. 1نتايج آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش در نگاره 

  . آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش1نگاره 

 حداقل حداكثر انحراف معيار ميانه ميانگين متغير

LAF 266/6 196/6 708/0 086/8 517/4 
CC 278/0 180/0 284/0 991/0 001/0 

SIZE 162/13 193/13 142/1 637/16 171/10 

SG 219/0 180/0 363/0 783/1 898/0- 
ROA 279/0 105/0 498/0 076/3 123/0- 
LOSS 142/0 000/0 350/0 000/1 000/0 
AGE 450/3 555/3 423/0 007/4 493/2 
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BTM 438/0 330/0 369/0 411/1 152/0- 
LEV 709/0 674/0 446/0 731/1 008/0 

ARINV 639/0 640/0 377/0 502/1 009/0 
AUDCHG 211/0 000/0 409/0 000/1 000/0 

BIG 849/0 000/1 359/0 000/1 000/0 

  

ي دهد كه بيانگر پارامترهاي توصيفآمار توصيفي مربوط به متغيرهاي پژوهش را نشان مي 1نگاره 
 هايها عمدتاً شامل اطالعات مربوط به شاخصبراي هر متغير به صورت مجزاست. اين پارامتر

 راكندگيهاي پمركزي، نظير بيشينه، كمينه، ميانگين و ميانه و همچنين اطالعات مربوط به شاخص
ترين شاخص مركزي ميانگين است كه نشان دهنده نقطه تعادل و نظير انحراف معيار است. مهم

ين هاست. براي مثال ميانگمركز ثقل توزيع است و شاخص مناسبي براي نشان دادن مركزيت داده
دهد است كه نشان مي 278/0و  266/6حسابرسي و تمركز مشتري به ترتيب برابر با  الزحمهحق

-خصاند. ميانه يكي ديگر از شاهاي مربوط به اين متغيرها حول اين نقطه تمركز يافتهدادهبيشتر 

شود، ميانه مشاهده مي 1دهد. همان گونه كه در نگاره هاي مركزي است كه وضيعت را نشان مي
 ها كمتر از اين مقدار و نيميدهد نيمي از دادهكه نشان مي 193/13متغير اندازه شركت برابر با 

طور كلي، پارامترهاي پراكندگي معياري براي تعيين ميزان ديگر بيشتر از اين مقدار هستند. به
ها نسبت به ميانگين است از جمله مهم ترين ها با يكديگر يا ميزان پراكندگي آنپراكندگي داده

رابر بپارامترهاي پراكندگي، انحراف معيار است. مقدار اين پارامتر براي متغير اندازه شركت 
هاي دهد در بين متغيراست كه نشان مي 284/0و براي متغير تمركز مشتري برابر با  142/1

پژوهش، اين دو متغير به ترتيب داراي بيشترين و كمترين ميزان پراكندگي هستند. همچنين، الزم 
ي پرت اهي دادههاي پرت بر نتايج پژوهش، كليهبه توضيح است به منظور اجتناب از تاثير داده

 اند.متغيرها در سطح يك درصد حذف شده

  

هاي تركيبي و مدل ها از دادهها و آزمون فرضيهدر اين پژوهش براي تجزيه و تحليل داده
ده است، هاي تركيبي استفاده شرگرسيوني چند متغيره استفاده شده است. با توجه به اينكه از داده

ها از نوع ي پژوهش دادهديد كه براي فرضيهليمر و هاسمن مشخص گر  Fلذا با انجام آزمون 
در پژوهش حاضر براي تشخيص خودهمبستگي مدل از  تابلويي و از نوع اثرهاي ثابت است.

 2دوربين ـ واتسون نزديك به عدد  آمارهآزمون دوربين ـ واتسون استفاده شده است. اگر مقدار 
بر اين، براي بررسي معناداري كل مدل توان پذيرفت. عالوهخطاي مدل را مي جملهباشد، استقالل 

  نيز آزمون فيشر اجرا شده است. 

  پژوهش آمده است: همربوط به فرضي در ادامه نتايج مدل
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  . نتايج حاصل از برآورد مدل پژوهش2نگاره 

 VIFآماره  سطح خطا tآماره  ضريب متغير متغير

 702/7- 821/5- 000/0 
 

CC 775/0- 963/2- 003/0 053/1 
SIZE 029/0 925/0 355/0 919/1 
SG 069/0 940/0 348/0 129/1 

ROA 058/0 854/0 394/0 272/1 
LOSS 045/0 522/0 602/0 169/1 
AGE 963/3 895/10 000/0 081/1 
BTM 204/0 240/2 026/0 096/1 
LEV 135/0- 418/1- 157/0 272/3 

ARINV 095/0 837/0 403/0 141/3 
AUDCHG 040/0- 693/0- 489/0 052/1 

BIG 051/0 697/0 486/0 038/1 
ضريب تعيين                                                                 

 
747/0   

   684/0  ضريب تعيين تعديل شده

فيشر (سطح  Fآمارة 
 معناداري)

 777/11)000/0(   

   768/1  دوربين ـ واتسون آماره

  

) و 777/11دست آمده (به Fه و با توجه به آمار 2با توجه به نتايج قابل مشاهده در نگاره 
توان بيان كرد كه در مجموع مدل پژوهش باشد، مي) مي00/0كه برابر ( همچنين سطح خطاي آن

ت آمده دسشده بهاز معناداري بااليي برخوردار است. همچنين، با توجه به ضريب تعيين تعديل
هاي مستقل و متغير توان بيان كرد كه در مجموعدرصد است، مي 4/68براي مدل كه برابر با 
دهند. افزون بر اين، با درصد تغييرات متغير وابسته را توضيح مي 4/68كنترل پژوهش حدود 

توان ادعا كرد كه است، مي 768/1دست آمده كه برابر دوربين ـ واتسون به آمارهتوجه به مقدار 
يرهاي مستقل نيز به همخطي متغ. هاي مدل وجود نداردماندهخودهمبستگي مرتبه اول ميان باقي
ها بررسي شد كه براي متغيرهاي مستقل همه تخمين  (VIF)كمك شاخص عامل تورم واريانس

  .دست آمد و نشان داد مشكل همخطي ميان متغيرهاي مستقل وجود نداردبه 10كمتر از 

  

ا توجه پردازد. بالزحمه حسابرسي ميرابطه بين تمركز مشتري و حقفرضيه پژوهش به بررسي 
از برآورد مدل پژوهش، ضريب متغير تمركز مشتري برابر  2دست آمده در نگاره ه نتايج بهب

تر از سطح خطاي ) و كم003/0است و با توجه به سطح معناداري آن كه برابر با ( -775/0
ان با كنندگان/ فروشندگتأمينكه  است. بنابراين، ضريب منفي متغير نشان دهنده آن است 05/0
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طح كنند. در نتيجه اين فرضيه در سي بيشتر هزينه حسابرسي كمتري پرداخت ميتمركز مشتر
گيرد. نتيجة آزمون فرضيه منطبق با مباني نظري و با درصد مورد تأييد قرار مي 95معناداري 
) مطابقت دارد.2016( كريشنان و همكارانپژوهش 

 گيري و پيشنهادهانتيجه -5

رفته هاي پذيالزحمه حسابرسي شركتمركز مشتري و حقهدف اين پژوهش بررسي رابطه بين ت
شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدين منظور يك فرضيه براي بررسي اين موضوع تدوين 

هاي موجود مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. مطابق با مباني نظري ارتباط مستقيمي بين و داده
ه الزحم، حسابرسان در تعيين حقبنابراينرد. الزحمه حسابرسي وجود دامفاهيم ريسك و حق

هاي مربوط را از كار خود را در نظر گرفته و ريسكهاي ريسك صاحبحسابرسي، مشخصه
منفي  طهرابكه تمركز مشتري  نتايج پژوهش نشان دادكنند. ميهاي باالتر جبران الزحمهطريق حق

داشتن مشتري عمده و با ديدگاه دوم، حسابرسي دارد چرا كه مطابق  هالزحمو معناداري با حق
رود ها به شمار ميتمركز مشتري باالتر، عاملي براي افزايش هماهنگي توليد و مديريت موجودي

ل يابند كه حاصو بر اين اساس، فروشندگاني كه مشتريان متمركز دارند، به منافعي دست مي
فروش  هايورت كاهش مؤثر هزينههاي مشترك بازاريابي و تبليغات است و در نهايت به صتالش

كند. همچنين، روابط مؤثر مشتريان عمده با فروشندگان خود، تسهيم اطالعات در نمود پيدا مي
كننده/ فروشنده، در توليد ساده و مؤثر هاي تأميندهد و به شركتطول زنجيره تأمين را ارتقاء مي

ين عوامل سبب كاهش ريسك تجاري كند كه او نيز افزايش مديريت سرمايه در گردش، كمك مي
و  ها. بررسي ما با لحاظ نمودن ديدگاهشودحسابرسي مي هالزحمكاهش حقشركت و در نتيجه 

ي هزينه و منافع روابط ميان هاي جديدي درباره مسئلهرويكردهاي حسابرسان، بينش و نشانه
نمايد.صنعتي در طول زنجيره تامين را فراهم مي

، بيانگر اين است كه ريسك تجاري حسابرسي هالزحمحقركز مشتري و وجود رابطه بين تم
هاي نامشهودي همچون مشتريان عمده باشد كه توجه به آنرا تواند تحت تأثير داراييشركت مي

د با تواننكنندگان، ميها و ساير استفادهگذاران، اعتباردهندگان، بانكسازد. سرمايهضروري مي
ها و مشاهده مشتريان عمده در ليست خريداران محصوالت ي شركتهاي مالمراجعه به صورت

ده هاي بهتري بگيرند. از اين رو افشاي مشتريان عمشركت، اطمينان بيشتري كسب نموده و تصميم
شود رسد. با توجه به نتايج پژوهش، پيشنهاد ميهاي مالي ضروري به نظر ميدرصورت

ها، عالوه بر در نظر گرفتن معيارهاي و ريسك شركت هاي خود از عملكردحسابرسان در ارزيابي
- ي توجه استفادهمالي، به عوامل غيرمالي مانند تمركز مشتري نيز توجه كنند. از طرفي الزمه

هاي مالي به اطالعاتي همچون تمركز مشتري، افشاي مناسب اين اطالعات از كنندگان ازصورت
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هاي گزارشگري مالي ملي، استاندارد خاصي در هاست و از آنجايي كه در استانداردسوي شركت
رابطه با افشاي مشتريان عمده وجود ندارد، الزم است الزامات افشاي چنين اطالعاتي براي 

  گذاران بهبود يابد.گيري سرمايهها فراهم شود تا فرايند تصميمشركت

ي وجود تورم و هاي مالي به واسطههايي مانند عدم تعديل اقالم صورتاين پژوهش محدوديت
همچنين عدم كنترل بعضي از عوامل مؤثر بر نتايج پژوهش از جمله تأثير متغيرهايي چون عوامل 
اقتصادي، شرايط سياسي، وضعيت اقتصاد جهاني، قوانين و مقررات بوده كه ممكن است بر بررسي 

ه الزحمحق كه در اين پژوهش متغيرهاي اصلي،روابط اثرگذار باشد. همچنين، با توجه به اين
باشند، بايد بيان شود كه متاسفانه تعداد بسيار محدودي از حسابرسي مستقل و تمركز مشتري مي

نمايند و ها را افشا ميهاي موجود در بورس اوراق بهادار تهران اطالعات مربوط به آنشركت
جام هر شركت محدود شود. افزون بر اين، با ان 60اين موضوع باعث شد كه تعداد نمونه به 
هاي ديگري راه مستلزم انجام پژوهش يهشود و ادامپژوهش، راه به سوي مسيري جديد باز مي

 شود:هايي به شرح زير پيشنهاد مياست. بنابراين، انجام پژوهش

  بررسي رابطه بين تمركز مشتري و ساير معيارهاي كيفيت حسابرسي •

  حل چرخه عمر شركتبررسي رابطه بين تمركز مشتري و سودآوري بر اساس مرا •

  بررسي رابطه بين تمركز مشتري عمده با اجتناب از ماليات •

 بررسي رابطه بين تمركز مشتري و كيفيت سود •
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