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چكيده
هدف این مقاله بررسی آثار کاربرد مدل سایمونیک در برآورد چسبندگی حقالزحمههای
حسابرسی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران میباشد .دادههای پژوهش از صورتهای مالی
شرکتهای مورد مطالعه استخراج و با استفاده از نرمافزارهای  Excelو  Eviewsتجزیه و تحلیل
گردید؛ جهت بررسی روابط بین متغیرها نیز از رگرسیون چندمتغیره استفاده شد .یافتهها نشان داد
که حقالزحمههای حسابرسی متناسب با پیشبینی مدل استاندارد حقالزحمه حسابرسی تغییر
نمیکنند .در یک دوره کوتاهمدت (یکساله) ،تغییر در عوامل مؤثر بر حقالزحمه حسابرسی به
تغییرات سریع یا متقارن در حقالزحمه حسابرسی منجر نمیگردد و تغییرات افزایشی در
حقالزحمه حسابرسی بیشتر از تغییرات کاهشی است و یک چسبندگی رو به باال روی میدهد .در
طی دوره میانمدت (دوساله و سهساله) ،تغییرات افزایشی و کاهشی در حقالزحمههای حسابرسی
از روند خاصی تبعیت نمی کنند ،در طی دوره بلندمدت نیز چسبندگی حالت عکس مییابد و تمایل
به کاهش افزوده می گردد (چسبندگی رو به پایین) .همچنین تفاوت میان تغییرات افزایشی و
کاهشی نیز در طی دوره بلندمدت کاهش مییابد و شدت اثر چسبندگی ،کمتر میشود .با توجه به
نتایج حاصل پژوهش ،حسابرسان و صاحبکاران میتوانند چسبندگی حقالزحمههای حسابرسی را
بهمنظور مدیریت رفتار حقالزحمههای حسابرسی در طول زمان ،پیشبینی نمایند.
واژههاي كليدي :بازار خدمات حسابرسی ،حقالزحمههای حسابرسی ،چسبندگی حقالزحمه.
 -1دانشیار گروه حسابداری  ،دانشگاه کردستان ،کردستان ،ایران( .نویسنده مسئول)
 -2کارشناس ارشد حسابداری ،دانشگاه کردستان ،کردستان ،ایران.

r.jamei@uok.ac.ir
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تأثیرکاربردمدلسایمونیکدربرآوردچسبندگي 

 -1مقدمه
در ادبیات علم اقتصاد ،هنگامی که کیفیت قابل تشخیص نبود ،قیمت اغلبب ببه عنبوان معیباری
برای کیفیت مورد استفاده واقع میشد .این موضبو در ادبیبات حبقالزحمبههبای حسابرسبی ،نیبز
کاربرد دارد که در آن حقالزحمه حسابرسی به عنبوان معیباری ببرای کیفیبت حسابرسبی اسبتفاده
میشود .بهطوری که رقابتی بودن بازار خدمات حسابرسی و ریسک ایبن کبه حسابرسبان مبیتواننبد
خدمات حسابرسی خود را در سطح باالیی قیمت گذاری کنند ،به یک نگرانی برای نهادهای نظبارتی
و همچنین محققان و پژوهشگران آمریکایی از دهه  7312میالدی تبدیل شده بود .از زمانی که بازار
برای خدمات حسابرسی متمرکز شد و از زمان شکست های حسابرسبی ،توجبه ببه مسبکله کیفیبت
حسابرسی معطوف شد (ویلرز ،هی و ژانگ.)0 :0270 ،7
حسابرسان جهت قیمت گذاری خدمات حسابرسی خود از عوامل گوناگونی استفاده مبیکننبد و
تحقیقات زیادی نیز در رابطه با شناسایی و ارزیابی این عوامل انجام شده است .عوامل توصبیفی کبه
در اغلب مطالعات مدنظر قرار گرفتهانبد ،شبامل ریسبک ،حجبم و پیچیبدگی عملیبات واحبد مبورد
رسیدگی بوده است (حجازی ،قیطاسی و قیطاسی .)0 :7937 ،هر عاملی از ویژگیهای واحبد مبورد
رسیدگی ،که بتواند بر حجم فعالیت حسابرس و در نتیجه حقالزحمه خبدمات حسابرسبی اثرگبذار
باشد ،بر یکی از سه عامل توصیفی واحد مورد رسیدگی یعنی ریسک ،حجم و پیچیدگی عملیات آن
واحد اثرگذار است (رجبی و خشوئی.)93 :7931 ،
نحوه تعیین حقالزحمه حسابرسی ،هم برای حسابرسان و هم صاحبکاران آنها و هم اشخاصبی
که سیاستگذاری و قانونمندی را دنبال میکنند ،اهمیبت دارد (تنبانی و نیکبخبت.)779 ،7933 ،
برای مدیران و کمیته های حسابرسی ،هنگام مدیریت حقالزحمه های حسابرسی ،ببرای حسابرسبان
هنگام بررسی ریسکها و فرصتهای مرتبط با تغییرات در عوامبل تعیبینکننبده حبقالزحمبههبای
حسابرسی و برای قانون گذاران در تعامل با رقابت پذیری بازار خدمات حسابرسی ،مفید است (ویلبرز
و همکاران .)0 :0270 ،امّا در کشور ما نحوه تعیین حقالزحمههای حسابرسی به معضل تبدیل شده
و آشفتگی قیمت گذاری خبدمات حسابرسبی ،موجبب شبده هبیا مبنبای مشخصبی ببرای تعیبین
حق الزحمه حسابرسی مالی وجود نداشته باشد و بعضاً قضاوتهبای حرفبهای حسابرسبان منجبر ببه
پیشنهادهای ضد و نقیضی گردد ،که تناسبی با یکدیگر نبدارد .ایجباد مبدلهبایی کبه حبقالزحمبه
حسابرسی را به شکل مناسبی تعیین میکنند ،یکی از بهترین ابزارهایی است که میتواند به تحلیبل
بازار کار حسابرسی و تداوم فعالیت در شرایط رقابتی کمک کند (تنانی و نیکبخت.)770 :7933 ،
در چنین محیط رقابتی ،گاهی برخی مؤسسات سود خود را برای تداوم بقای کاری خود آنچنان
پایین میآورند که توجیهپذیر نیست و رقابتی بیپایه و اساس را شکل میدهند؛ بدین معنا که وقتی
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شرکتی با بحران مواجه میشود ،ریسک کار خدمات حسابرسی در این شرکت باال رفته و با افبزایش
ریسک ،آزمون محتوایی نیز باال رفته و حجم کار افزایش مییابد .در چنین شرایطی انتظار میرود که
بهای خدمات حسابرسی افزایش یابد ،در صورتیکه چنین نمیشود و صاحبکار توقع انجام کار با نرخ
پایینتر دارد .محدودیت انعقاد قراردادها مؤسسات حسابرسی را به سمت سود کمتر سوق داده اسبت
(ایوبی.)70 :7930 ،
مدلهای حقالزحمه حسابرسی کنونی ،بر مبنای این فرض ضمنی مبیباشبند کبه حبقالزحمبه
حسابرسی بر مبنای عوامل مؤثر بر آنها ،در یبک نقطبه زمبانی اسبت و هبیاگونبه "چسببندگی"0
اثرگذار بر سطح حقالزحمه ها را در نظر نمیگیرند (ویلرز و همکاران .)5 :0270 ،چسببندگی ببدین
معناست که تغییر در عوامل مبؤثر ببر حبقالزحمبه حسابرسبی ببه تغییبرات سبریع یبا متقبارن در
حقالزحمه حسابرسی منجر نمیشود ،به عبارتی حقالزحمههای حسابرسی ببه تغییبرات در عوامبل
مؤثر بر آنها ،به صورت آنی واکنش نشان نمیدهند ،از این رو این پژوهش به دنببال بررسبی رفتبار
چسبندگی حقالزحمه های حسابرسی در شرکتهای پذیرفتبه شبده در ببورس اوراق بهبادار تهبران
میباشد.
 -2چارچوب نظري پژوهش
 -1-2چسبندگی هزینه
چسبندگی هزینهها ،یکی از ویژگیهای رفتاری نسبت به تغییرات سطح فعالیت اسبت و بیبانگر
آن است که بزرگی افزایش در هزینهها هنگام افزایش در سبطح فعالیبت ،بیشبتر از بزرگبی کباهش
هزینهها در هنگام کاهش در سطح فعالیت است (سرائی .)9 :7930 ،برای مثال هزینهها ببه نسببت
افزایش در سطح فروش افزایش پیدا میکنند ،امّا به نسبت کباهش در سبطح فبروش کباهش پیبدا
نمیکنند ،به این رفتار نامتقارن هزینهها ،چسبندگی هزینه یا هزینههای چسبنده گفته میشبود .دو
نظریه زیر ،دالیل وقو پدیده چسبندگی هزینه را مطرح میکنند:
نظریه تصميمات سنجيده :3طبق این نظریه ،چسبندگی هزینههبا نتیجبه تصبمیمات سبنجیده
مدیران است .هنگامی که فروش کاهش مییابد ،برخی از مدیران این کاهش را موقتی تصور کبرده و
انتظار بازگشت فروش به سطح قبلی را در آینده نزدیک دارند .بنابراین در تصمیمی سنجیده ،منبابع
مربوط به فعالیتهای عملیاتی را در دورههای کاهش فروش حفظ میکنند؛ زیرا اگر منابع در پاسبخ
به کاهش فروش حذف شده و در دورههای افزایش فروش ،مجدداً تحصیل شوند ،هزینههای شرکت
در بلندمدت افزایش مییابد (بولو ،معزز ،خانحسینی و نیکو نسبتی.)30 :7937 ،
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نظریه تأخير در تعدیل هزینه :4بر اساس نظریه مذکور ،هزینهها به این دلیل دچار چسببندگی
میشوند که سرعت کاهش فروش و هزینهها نمیتواند یکسان باشد .شدت چسبندگی در کوتاهمدت،
بیشتر از میانمدت و بلندمدت است و چسبندگی هزینهها در بلندمدت ،کاهش مییابد و نوسانهای
هزینه به نوسانهای فروش نزدیکتر میشبود .عبالوه ببر ایبن چسببندگی هزینبه ،در نوسبانهبا و
کاهشهای بااهمیت فروش دیده میشود ،ولی این پدیده در کاهشهای ناچیز مشاهده نمیشود ،در
واقع حقیقت این است که هزینهها نمیتواند به سرعت کاهش فروش ،کاهش یابند (بولو و همکاران،
.)30 :7937
 -2-2چسبندگی قيمت
در افکار عمومی این گونه تصور میشود که زمانی که قیمت کاال افزایش مییاببد ،دیگبر کباهش
نخواهد یافت .این پدیده ،یعنی افزایش قیمتها به شکل مداوم و عدم کباهش قیمبت حتبی بعبد از
تغییر شرایط ،نمونه بارز مفهوم چسبندگی قیمتها است .مفهومی اقتصادی کبه ببر اسباس تعریب
عبارت است از :عدم تمایل قیمت کاالها برای اصالح بعد از تغییر شرایط اقتصادی .البته چسببندگی
قیمت ،مفهومی پیچیده است و یک تعری ساده از آن میتواند منجر به عدم درک کامل مکبانیزمی
گردد که اقتصاد کینزی برای نشان دادن اهمیت آن تشریح میکند .چسببندگی قیمبتهبا مبانع از
حرکت راحت و بالمانع قیمتها در بازار با تغییر شرایط اقتصادی و تغییر در عرضه و تقاضبای ببازار
است و عمدتاً نشاندهنده ناکارآمدی بازار است ،همچنین این چسبندگی ممکبن اسبت چسببندگی
رو به باال (تمایل قیمت به افزایش و مقاومت در برابر کاهش) یا چسبندگی رو به پبایین (تمایبل ببه
کاهش و مقاومت در برابر افزایش) باشد (همتی و بیات.)05 :7937 ،
 -3-2چسبندگی دستمزد یا حقالزحمه
پدیده چسبندگی ،ممکن است در مورد قیمت خدمات نیز اتفاق بیافتد؛ بدین معنبا کبه بزرگبی
افزایش در حقالزحمه خدمات ،هنگام افزایش در سطح یک عامل خاص ،بیشتر از بزرگی کاهش آن
در هنگام کاهش در سطح آن عامل است؛ بدین معنا که حقالزحمهها در مقابل کباهشهبا از خبود
مقاومت نشان داده و بیشتر تمایل به ا فزایش یافتن داشبته باشبند یبا ببرعکس؛ ببه عببارت دیگبر
چسبندگی حقالزحمه نیز ممکن است چسبندگی رو به باال (تمایل به افبزایش و مقاومبت در براببر
کاهش) یا چسبندگی رو به پایین (تمایل به کاهش و مقاومت در برابر افزایش) باشد ،که معموالً در
شرایط رقابتی در بازار خدمات ،چسبندگی رو به پایین اتفاق میافتد.
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 -4-2حقالزحمه حسابرسی واقعی
منافع اقتصادی حسابرس از طریق حبقالزحمبهای تبممین مبیگبردد کبه از انعقباد قبرارداد ببا
صاحبکاران عاید میشود .حقالزحمه حسابرسی شامل هرگونه وجهی است که باببت ارائبه خبدمات
حسابرسی و طبق توافق یا قرارداد به حسابرس یا مؤسسه حسابرسی پرداخبت مبیشبود (مهرانبی و
جمشیدی اوانکی .)09 :7932 ،حق الزحمه باید تابعی از مقدار کار انجام شده (کمیت) و با توجه ببه
مهارتی که برای انجام کار الزم است (یعنی کیفیت) و میزان هزینههبای مربوطبه (اعبم از حقبوق و
مزایا و یا هزینه های غیرمستقیم و باالسری) و باالخره مسکولیتی که تقبل میشبود ،باشبد (مختبار،
 .)1 :7900هماکنون اغلب سازمان ها و شرکت ها ،از خدمات مؤسسات حسابرسی بهرهمند میشبوند
و برای تعیین قیمت خدمات حسابرسی سراغ مناقصه میرونبد ،در حبالیکبه مناقصبه ،ببا روح کبار
حسابرسی که یک قضاوت مستقل را میطلبد ،منافات دارد .نگاه تجاری به حسابرسی ،نگاهی کبامالً
ویران گر است (بزرگ اصل .)9 :7933 ،طبق استانداردهای حسابرسی و موازین آیین رفتار حرفبهای،
حسابرسان باید پیش از شرو کار حسابرسی قراردادی تنظیم کنند .یکی از مواردی کبه در قبرارداد
تنظیم میشود ،میزان حق الزحمه ،نحوه تعیین آن و چگونگی پرداخبت آن ببه حسبابرس اسبت .در
این قسمت ،مبنای تعیین حق الزحمبه توسبط خبود حسبابرس تعیبین مبیشبود .مبنبای محاسببه
حقالزحمه می تواند از مؤسسه ای به مؤسسه دیگر تغییر کنبد .البتبه هبر مؤسسبه حسابرسبی روش
زیربنای محاسبه حق الزحمه را برای قراردادهای حسابرسی متفاوت خود به شبکل یکسبانی ببه کبار
می برد .در ایران تا قبل از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ،قسمت عمده حسابرسی توسط سازمان
حسابرسی صورت می گرفت .شیوه حسابرسی سازمان حسابرسی حالت بودجهای دارد؛ بدین صبورت
که ابتدا کار توسط سرپرست ارشد حسابرسی ارزیابی شده و برآورد زمانی برای کار صورت میگیرد.
سپس نیروی کار موردنیاز در ردههای مختل پیشبینی و زمان موردنیباز هبر یبک از ردههبا ببرای
اجرای کار حسابرسی تعیین میشود .با توجه به این برآوردها ،هزینبه هبای کارکنبانی و حسابرسبی
تعیین گردیده و درصدی به عنوان سربار به این مبلغ اضافه میشبود کبه در نهایبت حبقالزحمبه و
مبلغ نامه پذیرش کار تعیین می شود .تعدادی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی
نیز نوعاً از این روش استفاده میکنند .گروهی دیگر از مؤسسات حسابرسی نیز بر مبنای حسابرسبی
مبتنی بر ریسک و با توجه به حجم عملیات ،ریسک موجود در حسابها و عوامل دیگر حبقالزحمبه
حسابرسی را تعیین میکنند (لوایی.)0 :7933 ،
حقالزحمههای استاندارد حسابرسی منعکسکننده هزینههای تالش و کوشش و ریسک دعباوی
قضایی حسابرسان میباشد و به عواملی همچون اندازه ،پیچیدگی و ریسک خباص شبرکت بسبتگی
دارد.
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 -5-2عوامل مؤثر بر حقالزحمههاي حسابرسی
حق الزحمه حسابرسبی ببه عوامبل متعبددی بسبتگی دارد کبه میبزان اهمیبت ایبن عوامبل در
کشورهای مختل متفاوت است .یکی از مناقشات اصلی حرفه حسابرسبی ،در حبال حاضبر تعیبین
حداقل نرخ حقالزحمه حسابرسی و نرخ شبکنی برخبی از مؤسسبات حسابرسبی اسبت .امّبا در نظبر
گرفتن حسابرسی به عنوان یک کاالی همگبن و قیمبتگبذاری غیررقبابتی آن ،اسبتقالل و کیفیبت
خدمات حسابرسی را به خطر میاندازد (مهرانی و جمشیدی اوانکبی .)07 :7932 ،عوامبل مبؤثر ببر
حقالزحمه حسابرسی در بسیاری از پژوهشها به دو گروه اصلی تقسیم شده است:
ال  -عوامل مربوط به عرضبه کننبدگان خبدمات حسابرسبی ماننبد :تخصبص صبنعتی مؤسسبه
حسابرسی ،شهرت و اعتبار مؤسسبه حسابرسبی ،اسبتقالل حرفبهای مؤسسبه حسابرسبی،
اندازه مؤسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی.
ب -عوامل مربوط به متقاضیان خدمات حسابرسبی ماننبد :دعباوی حقبوقی شبرکت صباحبکار،
شهرت و اعتبار شبرکت صباحبکار ،انبدازه شبرکت صباحبکار ،ریسبک شبرکت صباحبکار
(جمشیدی اوانکی.)9 :7933 ،
 -6-2برآورد حقالزحمه استاندارد حسابرسی
حقالزحمههای استاندارد حسابرسی منعکسکننده هزینههای تالش و کوشش و ریسک دعباوی
قضایی حسابرسان میباشد و به عواملی همچون اندازه ،پیچیدگی و ریسک خباص شبرکت بسبتگی
دارد .بر اساس مدل سایمونیک ،)7332( 5مبدل قیمبتگبذاری حسابرسبی شبامل سبه نبو متغیبر
احتمال وقو زیان ،ورشکستگی واحد مورد رسیدگی و تابع تولید حسابرسان میباشد .احتمال وقو
زیان واحد مورد رسیدگی از طریق اندازه شرکت صاحبکار (کل داراییهبا) انبدازهگیبری مبیگبردد.
ورشکستگی صاحبکار از طریق آزمون  ،zهمچنین تابع تولید حسابرسبان از طریبق متغیبر مجبازی
حسابرسان بزرگ و مشهور اندازهگیری میشود .همچنین یک متغیر مجبازی ببرای سبالهبایی کبه
منتهی به پایان سال مالی نباشند ،برای کنترل فصل های غیرکاری در حسابرسی ،همچنبین نسببت
جاری ،نسبت آنی و اهرم مالی (نسبت بدهیهای بلندمدت به کل داراییهبا) ببرای کنتبرل ریسبک
صاحبکار در نظر گرفته شدند (لوایی.)0 :7933 ،
0
مطالعات بعدی از یافتههای سایمونیک حمایت نکردند .کبرس ول و همکباران ( ،)7335نشبان
میدهند که در بازارهای استرالیا ،حسابرسان دارای نبام تجباری کبه تخصبص در صبنعت دارنبد ،در
مقایسه با حسابرسان دارای نام تجاری و غیرمتخصص ،به طور میبانگین  %90ببیشتبر حبقالزحمبه
حسابرسی دریافت مینمایند .پالمروس ،)7333( 1به درستی دریافت که مؤسسات دارای نام تجاری
پژوهشهای حسابداری مالي و حسابرسي
شماره  /93پائیز 1931

رضاجامعيومولودخانقلي

 515

حقالزحمههای حسابرسی بیشتری را دریافت مینمایند .یافتههای وی مشخص میکند که ساعات و
حقالزحمههای حسابرسی متناسب با اندازه مؤسسات حسابرسی افزایش مییاببد ،او مبیگویبد کبه
افزایش ساعات حسابرسی شده توسط حسابرسان دارای نام تجاری ،فعالیبتهبای مولبدتری (کسبب
شواهد بیشتر) را برای ارائه سطوح باالتر تضمین کیفیت (کیفیت باالتر) ،به صاحبکاران در پی دارد.
فرگوسن و همکاران ،)0229( 3به بررسی نقبش تخصبص صبنعت حسبابرس ببر قیمبتگبذاری
خدمات  5موسسه بزرگ حسابرسی در استرالیا پرداختند .آنان قیمبت خبدمات حسابرسبی را در دو
سطح تخصص در سطح شرکت و تخصص در سطح دفباتر بررسبی کردنبد .آنبان بیبان نمودنبد کبه
قیمتگذاری بر اساس تخصص در صنعت در درجه اوّل ،مبتنی بر تخصص حسابرس در سطح دفاتر
میباشد.
3
کارسون ( ،)0223بیان نمود که حقالزحمه خدمات حسابرسی همواره با حسابرسان متخصبص
جهانی مرتبط است ،صرفهنظر از این که این مؤسسات حسابرسی متخصصان ملی باشند یا خیر.
چوی و همکاران ،)0223( 72مدلی را ارائه دادند که در آن بیان نمودند که محیط قبانونی نقبش
بسیار مهمی را در تعیین مسکولیت قانونی حسابرس ایفا مبیکنبد و نشبان دادنبد کبه حبقالزحمبه
خدمات حسابرسی با مسکولیت قانونی حسابرس مرتبط ولی با پیچیدگی حسابرسی مرتبط نیست.
هانگ و همکاران ،)0223( 77که در دوره پس از قانون سبایبز اکسبلی ،نگرانبی درمبورد کباهش
حقالزحمه حسابرسی وجود ندارد؛ زیرا چها ر موسسه بزرگ حسابرسی در دوره پس از قانون سبایبز
اکسلی ،با توچه به پذیرش مشتری و تصمیمات سرمایهگذاری ،محافظهکارتر شدهاند.
 -3پيشينه پژوهش
ویلرز و همکاران ( ،)0270در پبژوهش خبود ببه بررسبی رفتبار چسببندگی حبقالزحمبههبای
حسابرسی در شرکتهای آمریکایی طی سالهای  0222تا  0223پرداختنبد ،نتبایج پبژوهش آنبان
نشان داد که حقالزحمههای حسابرسی در کوتاهمدت و متناسبب ببا مبدل اسبتاندارد حبقالزحمبه
حسابرسی تغییر نمیکنند؛ همچنین در بلندمدت ،تمایل به افزایش حقالزحمه حسابرسی ببیشتبر
از کاهش آن است و تفاوت بین نوسانات افزایشی و کاهشی در حقالزحمه حسابرسبی در بلندمبدت
تعدیل میشود و انحراف از مدل استاندارد حقالزحمه ،کاهش مییابد.
نیکوال و پرگو ،)0279( 70در پژوهش خود به بررسی این موضو پرداختنبد کبه آیبا چسببندگی
هزینهها در شرکتهای کوچک و متوسط ایتالیایی در دورهٔ زمانی  7330-0272اتفاق افتاده اسبت
یا خیر .یافتههای آنها نشان داد که چسبندگی هزینهها تنها در ارتباط با هزینبههبای دسبتمزد رخ
میدهد و چسبندگی هزینهها در مورد هزینههای اداری ،عمومی و فروش وجود ندارد.
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کاچولی و همکاران ،)0272( 79مشباهده مبیکننبد کبه «شبواهد موجبود نشبان مبیدهبد کبه
حق الزحمه های حسابرسی به تغییرات در محرکهای ایجادکننده آن ،واکنش نشان مبیدهنبد ،امّبا
این واکنش کند و غیرقابل پیشبینی میباشد.
قاش و الستگارتن ،)0220( 70نشان می دهند که قدرت توضیحی مدل حبقالزحمبه حسابرسبی
(یا  )R2هنگامی زیاد است که سطوح در نظر گرفته می شوند ،امّا زمانی پایین است که تفباوتهبای
سال به سال به کار میروند .این نتیجه نشان میدهد که حقالزحمههای حسابرسی در هر سبال ببه
اندازه پیشبینی مدل تغییر نمیکنند.
فرگوسن و همکاران ،)0225( 75شواهدی را مبنی بر چسبندگی حقالزحمههبای حسابرسبی در
نمونهای از شرکتهای انگلیسی و استرالیایی ،مورد بررسی قرار دادند.
فرانسیس و وانگ ،)0225( 70حقالزحمههای حسابرسبی را در سبال  0222و  0227ببه منظبور
بررسی اثر افشاسازی حق الزحمه حسابرسی بررسی کردند کبه نتبایج پبژوهش آنبان نشبان داد کبه
انحرافهای خیلی کوچکتری در حقالزحمبههبای حسابرسبی ببرآورد شبده ببرای سبال  0227در
مقایسه با سال  0222وجود دارد.
مارتین ،)7339( 71در پژوهشی نشان داد که قیمتها در صبورتی کمتبر چسببنده هسبتند کبه
فروشندگان بیشتر و تبانی کمتری بین آنها وجود داشته باشد ،و این نکته را متبذکر مبیشبود کبه
قیمتها در بازارهای رقابتیتر ،کمتر چسبنده هستند.
سپاسی ،فتحی و شیبه ( ،)7939در پژوهشی تحت عنوان آزمون تجربی چسبندگی هزینهها ببه
بررسی چسبندگی هزینههای عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهبران در
سه سطح بهای تمام شده کاالی فروش رفته ،هزینههای اداری ،عمومی و فروش و سبایرهزینههبای
عملیاتی طی سالهای  7930تا  7937پرداختند .نتایج بررسیهای آنان بیانگر آن اسبت کبه شبدت
افزایش در هر سه سطح هزینه به ازای افزایش یکسان  %7در سطح فعالیت ،بزرگتر از شدت کاهش
هر سه سطح هزینه به ازای کاهش یکسان  %7در سطح فعالیت است .بدین ترتیب بهای تمبام شبده
کاالی فروش رفته ،هزینههای اداری ،عمومی وفروش و سایرهزینههای عملیاتی در شرکتهای مورد
بررسی دارای رفتار چسبندگی هزینه میباشند .همچنین نتایج نشباندهنبده چسببندگی در سبطح
هزینههای عملیاتی کل نیز میباشند.
نمازی ،غفاری و فریدونی ( ،)7937به بررسبی رفتبار چسببندهٔ هزینبههبای اداری ،عمبومی و
فروش ،بهای تمام شده و مجمو بهای تمام شده و هزینههبای اداری ،عمبومی و فبروش در ببورس
اوراق بهادار تهران ،پرداختند .یافتههای آنان ،حاکی از وجبود رفتبار چسببندهٔ هزینبههبای اداری،
عمومی و فروش ،بهای تمام شده و مجمو بهای تمام شده و هزینبههبای اداری ،عمبومی و فبروش
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است ،همچنین هزینههبای اداری ،عمبومی و فبروش تنهبا ببرای تغییبرات ببیش از  %92در درآمبد
فروش ،از خود رفتار چسبنده نشان میدهند.
فخر حسینی ،شاهمرادی و احسانی ( ،)7937چسبندگی قیمت و دسبتمزد و سیاسبت پبولی در
اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار دادند ،نتایج یافتههای آنان نشان داد که الگوی طراحی شده ،قبادر
است برای توضیح وقایع و تمثیر تکانههای مختل بر متغیرهای کالن از حالت باثبات را شبیهسبازی
کند .همچنین نشان داد توابع عکسالعمل آنی متغیر تبورم در براببر همبه تکانبههبا ببه جبز تکانبه
تکنولوژی ،قیمت نفت ،مخارج دولت و عرضه پول افزایش مییابد.
کردستانی و مرتضوی ( ،)7937در پژوهش خود با شناسبایی عوامبل تعیبینکننبده چسببندگی
هزینههای شرکتها ،وارونگی چسبندگی هزینهها در دوره پس از کاهش فروش بررسی کردنبد .ببر
اساس نتایج پژوهش آنان ،چسبندگی هزینههای فبروش ،اداری و عمبومی در دوره پبس از کباهش
فروش ،وارونه میشود و کاهش فروش در دو دوره متوالی موجب کاهش چسبندگی بهای تمام شده
کاالی فروش رفته و هزینههای فبروش ،اداری و عمبومی در دوره دوّم مبیشبود و هبر چبه میبزان
داراییها بیشتر باشد ،این چسبندگی بیشتر میشود ،امّا شواهدی از تمثیر طول دوره مطالعبه ،رشبد
اقتصادی و تعداد کارکنان بر چسبندگی هزینهها به دست نیامد.
بولو ،معزز ،خان حسینی و نیکو نسببتی ( ،)7937در پژوهشبی رابطبه ببین دیبدگاه مبدیریت و
چسبندگی هزینهها در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند .بر اساس نتایج پبژوهش
آنان ،که بر اساس اطالعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهبران ،ببرای دوره پبنج
ساله انجام شد هنگامی که مدیران به فروش در آینده خوشبین هستند ،شدت چسبندگی هزینهها
افزایش مییابد.
کردستانی و مرتضوی ( ،)7937با بررسبی تبمثیر تصبمیمات سبنجیده مبدیران ببر چسببندگی
هزینهها ،فرضیه تصمیمات سنجیده در مورد بهای تمام شده فروش و هزینههای فبروش ،عمبومی و
اداری  730شرکت را مورد آزمون قرار دادند ،.نتایج پژوهش آنان نشان داد که انتظار افزایش فبروش
آتی توسط مدیریت ،موجب کاهش چسبندگی بهای تمام شده فروش میشود.
 -4اهميت پژوهش
هدف اصلی این پژوهش ،بررسی رفتار چسبندگی حقالزحمههبای حسابرسبی در شبرکتهبای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با ارائه مدلی برای محاسبه حقالزحمههبا) مبیباشبد ،ببا
توجه به این که تاکنون پژوهشی در این زمینبه صبورت نگرفتبه اسبت ،پبژوهش حاضبر ببه دنببال
پاسخگویی به سؤاالت زیر است:
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 )7چرا مدل حقالزحمه حسابرسی ،به طبور کامبل سبطح حبقالزحمبههبای حسابرسبی را
توضیح نمیدهد؛
 )0چرا حقالزحمه های حسابرسی به محرکهایی که منجر به افزایش آن میشود ،سریعتبر
از محرکهایی که منجر به کاهش آن میگردند ،واکنش نشان میدهند؛
 )9آیا حقالزحمهها در بازارهای رقابتی برای خدمات حسابرسان ،کمتر چسبنده هستند یبا
خیر.
 -5فرضيههاي پژوهش
 فرضيه  :1حقالزحمههای حسابرسی متناسب ببا پبیشبینبی مبدل اسبتاندارد حبقالزحمبه
حسابرسی تغییر نمیکنند.
 فرضيه  :2چسبندگی حقالزحمه های حسابرسی به عوامل افزایشی بیشتر از عوامل کاهشی
است.
 فرضيه  :3در دورههای طوالنی ،تغییرات چسبندگی حبقالزحمبههبای حسابرسبی از خبود
رفتاری معکوس نشان میدهند.
 -6جامعه و نمونه آماري
جامعه آماری پژوهش ،شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهبادار تهبران طبی سبالهبای
 7931تا  7939میباشند .در این مطالعه ،تلفیقی از دادههای سری زمانی و مقطع زمانی (دادههبای
ترکیبی) استفاده شده است و در مجمبو ( 002سال/شبرکت) ،ببه عنبوان نمونبه آمباری پبژوهش
انتخاب گردید .روش نمونهگیری حذف سیستماتیک بوده و نمونبه از ببین شبرکتهبایی کبه حبائز
شرایط زیر باشند ،انتخاب شده است:
 )7جزء شرکتهای مالی (مثل بانکها ،مؤسسات بیمه) و شرکتهای سرمایهگذاری و
واسطهگری نباشد.
 )0بین سالهای  7931تا  7939در بورس اوراق بهادار فعالیت داشته باشد.
 )9شرکتهایی که طی سالهای  7931تا  7939دوره مالی خود را طی این مدت تغییر
نداده باشند.
 )0اطالعات صورتهای مالی آنها به صورت کامل و پیوسته ،در دوره مورد بررسی در
دسترس باشد.
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 )5دادههای مربوط ببه حبقالزحمبه حسابرسبی آنهبا ،در یادداشبت هبای توضبیحی همبراه
صورتهای مالی موجود باشد.
کل شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال 39
شرکتهای مالی ،شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگری
شرکتهای غیر فعال در بورس
شرکتهایی با تغییر سال مالی
شرکتهای با اطالعات مالی ناقص
تعداد شرکتهای نمونه:

039
()30
()712
()93
()703
02

با توجه به این که دوره پژوهش  1سال متوالی میباشد ،بنابراین حجم نهایی نمونه ( 002سال-
شرکت) در نظر گرفته شده است.
 -7روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت و روش ،همبسبتگی اسبت .دادههبای مبالی
پژوهش از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفتبه شبده در ببورس اوراق بهبادار کبه ببر روی سبایت
سببازمان بببورس اوراق بهببادار واقببع شببده ،اسببتخراج شببده اسببت؛ همچنببین دادههببای مربببوط بببه
حقالزحمههای حسابرسی از یادداشتهای همراه صورتهای مالی بخش هزینههای اداری و عمومی
و معین سایر هزینهها استخراج شده است .پس از گردآوری دادههبای اوّلیبه ،ایبن دادههبا از طریبق
روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی و ببا اسبتفاده از نبرمافزارهبای  Excelو  Eviewsتجزیبه و
تحلیل شد.
 -8یافتههاي پژوهش
مدل مورد استفاده برای محاسبه حقالزحمه حسابرسی در این پژوهش ،برگرفته از مدل سایمونیک
( ،)7332میباشد که به صورت مدل  7تعری میگردد:
()7
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حقالزحمه حسابرسی برآورد شده برای هر شرکت در هر سال ( ،)LAFEEتابعی از متغیرهای
 YE ،BANKRUPTCY ،DE ،QUICK ،CATA ،LTAو  LOSSاست .متغیرها به صورت زیر
تعری میشوند:
 = LAFلگاریتم طبیعی حقالزحمههای حسابرسی به ریال
 = LTAلگاریتم طبیعی کل داراییهای شرکت صاحبکار به میلیون ریال
 = CATAنسبت داراییهای جاری به کل داراییهای شرکت صاحبکار
 = QUICKنسبت داراییهای آنی (داراییهای جاری منهای سرمایهگذاریها) به کل داراییهای
شرکت صاحبکار
 = DEنسبت بدهیهای بلندمدت به کل داراییهای شرکت صاحبکار
 = BANKRUPTCYنسبت سود قبل از اقالم غیرمترقبه به کل داراییهای شرکت صاحبکار
 = YEعبارت است از یک متغیر تصنعی که مقدار آن در صورتی که سال مالی پایان سال نباشد
برابر یک و در غیر این صورت برابر یک است.
 = LOSSعبارت است از یک متغیر تصنعی که در صورتی که زیان در طول سال جاری متحمل
شده باشد ،برابر یک و در غیر این صورت صفر است.
 -1-8یافتههاي توصيفی
جدول  7و  0آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش شامل شاخصهای مرکزی (میانگین ،میانه و
مد) و شاخص های پراکندگی (کمترین داده ،بیشترین داده و انحراف معیار) را نشان میدهد.
جدول  -1آمارههاي توصيفی متغيرهاي كمی مدل 1
انحراف

تعداد

متغيرها

مينيمم

ماكزیمم

ميانگين

LAF

75/202

09/302

02/902

7/723

LTA

72/292

71/322

79/070

7/733

79/932

CATA

2/202

0/702

2/500

2/000

2/532

2/032

QUICK

2/202

0/202

2/502

2/000

2/502

2/012

002

DE

2/222

2/372

2/720

2/772

2/202

2/202

002

BANKRUPTCY

-2/702

2/703
2/701
7/092
منبع :یافتههای پژوهشگر

2/702

2/212

002

معيار
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مد

02/022

02/372

002

79/722

002
002

مشاهدات
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جدول  -2آمارههاي توصيفی متغيرهاي كيفی مدل 1
متغير

YE

LOSS

مینیمم

2

2

ماکزیمم

7

7

میانگین

2/232

2/212

انحراف معیار
میانه

2/011
2/222

2/053
2/222

مد

2/222

2/222

تعداد مشاهدات

002

آمارههاي توصيفی

002
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جدول  9همبستگی پیرسون جفتی ،میان متغیرها را در مبدل ببرآورد حبقالزحمبه حسابرسبی
نشان میدهد .همانطور که جدول زیر نشان میدهد ،متغیر لگاریتم حبقالزحمبههبای حسابرسبی
( )LAFبا متغیر لگاریتم کل داراییها ( )LTAرابطه مثبت و معنادار و با متغیر نسببت دارایبیهبای
جاری به کل داراییها ( )CATAرابطه منفی و معنادار دارد .همچنین مشاهده مبیشبود کبه میبان
برخی از متغیرهای مستقل مدل (برای مثال میان متغیر لگاریتم کل داراییها با متغیرهبای نسببت
داراییهای جاری به کل داراییها ،نسبت داراییهای آنی به کل داراییها و یبا میبان متغیبر نسببت
دارایی های جاری به کل دارایی ها با متغیرهای نسبت داراییهبای آنبی ببه کبل دارایبیهبا ،نسببت
بدهیهای بلندمدت به کل داراییها و نسبت سبود قببل از اقبالم غیرمترقببه ببه کبل دارایبیهبا)،
همبستگی وجود دارد؛ جهت اطمینان از اینکه ارتباط خطبی میبان متغیرهبای مسبتقل ،ببر نتبایج
پژوهش اثرات نامطلوبی خواهد داشت یا خیر؛ عامل تورم واریانس ( )VIFرا محاسبه نمودیم .مقبدار
شاخص عامل تورم واریانس برای تمامی متغیرها کمتر از  72به دست آمد ،از این رو میتوان نتیجه
گرفت که وجود این همخطی مشکلی را برای نتیجبهگیبری ببر مبنبای مبدل ایجباد نخواهبد کبرد
(همبستگی پیرسون جفتی در سطح معناداری  2/25مورد بررسی قرار گرفته است).
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جدول  -3ماتریس همبستگی متغيرها در مدل برآورد حقالزحمه حسابرسی
همبستگی
پيرسون

LAF

LTA

CATA

QUICK

DE

BANKRU
PTCY

YE

LOSS

7

2/909

-2/230

-2/201

-2/270

2/200

-2/293

2/273

LTA

2/909

7

-2/930

-2/933

2/207

2/219

2/205

-2/233

CATA

-2/230

-2/930

7

2/305

-2/021

2/700

-2/250

2/203

QUICK

-2/201
-2/270

-2/933
2/207

2/305
-2/021

7
-2/910

-2/910
7

2/231
-2/002

-2/200
2/293

2/217
2/779

BANKRUPTCY

2/200

2/219

2/700

2/231

-2/002

7

-2/200

-2/91

YE

-2/293

2/205

-2/250

-2/200

2/293

-2/200

7

-2/252

2/273

-2/233

2/203

2/217

2/779

-2/91

-2/252

7

LAF

DE

LOSS

سطح معناداری
LAF

-

2/222

2/293

2/235

2/020

2/233

2/070

2/950

LTA

2/222

-

2/222

2/222

2/997

2/203

2/710

2/295

CATA

2/293

2/222

-

2/222

2/222

2/222

2/700

2/753

QUICK

2/235

2/222

2/222

-

2/222

2/200

2/233

2/210

DE

2/020

2/997

2/222

2/222

-

2/222

2/070

2/272

BANKRUPTCY

2/233

2/203

2/222

2/200

2/222

-

2/900

2/222

YE

2/070

2/710

2/700

2/233

2/070

2/900

-

2/750

LOSS

2/950

2/295

2/753

2/210

2/272

2/222

2/750

-
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جدول  0تحلیل رگرسیون را برای متغیرهای پژوهش به ازای سالهای  31تا  39نشان میدهد.
تنها مدل رگرسیونی سالهای  30 ،37 ،32و  39در سطح خطای  5درصد معنادار هستند و همگی
تقریباً از یک سطح ضریب تعیین برخوردارند ،ضریب تعیین ( )R2بیانگر آن است که چند درصد از
تغییرا ت متغیر وابسته توسط متغیر مستقل توضیح داده می شود .همچنین جهت تشخیص
خودهمبستگی مدل رگرسیونی از آماره دوربین -واتسون استفاده گردید .از آنجا که آماره دوربین-
واتسون بدست آمده برای تمامی سالها بین  7/5تا  0/5میباشد ،عدم وجود همبستگی در اجزاء
تمامی مدلهای رگرسیونی اثبات میگردد.
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جدول  -4نتایج تحليل رگرسيون مدل برآورد حقالزحمه حسابرسی
87

88

88

89

81

82

83

70/950

75/077

70/200

71/100

70/010

71/053

70/232

LTA

2/020

2/991

2/971

2/733

2/007

2/001

2/900

CATA

2/235

-2/270

0/233

9/392

-9/357

-5/397

-7/950

QUICK

2/700
2/715

2/001
2/730

-0/991
-7/330

-0/279
2/930

0/700
7/093

5/020
2/039

7/310
7/031

BANKRUPTCY

2/252

7/029

7/901

-2/903

7/315

2/073

-2/971

مقدار ثابت

DE

YE

-2/723

-2/127

-2/050

2/205

2/751

2/705

2/230

LOSS

-2/271

2/092

7/230

2/000

2/525

2/013

-2/913

R2

2/50

2/07

2/91

2/03

2/00

2/01

2/52

دوربین-واتسون
تعداد مشاهدات

7/302
02

7/103
02

0/250
02

7/300
02

7/371
02

7/100
02

7/307
02

معناداری مدل

2/030

2/910

2/759

2/222

2/220

2/207

2/222
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در ادامه به منظور اندازه گیری چسبندگی حقالزحمه هبای حسابرسبی ،از مبدل جبامع چسببندگی
هزینه آندرسون و همکاران استفاده مینماییم .در زیر به آزمون فرضیههای پژوهش میپردازیم:
 -2-8آزمون فرضيه اوّل
در این پژوهش به منظور تحلیل مدل ،از مجموعه دادههای ترکیبی استفاده شبده اسبت؛ ببدین
ترتیب که چند شرکت در طول زمان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند .در این روش ابتدا
بایستی برای انتخاب بین روشهای دادههای تابلویی و دادههای تلفیقی ،از آزمبون  Fلیمبر اسبتفاده
شود .در صورت انتخاب روش تابلویی ،آزمون  Hهاسمن برای انتخاب از بین روشهای اثرات ثاببت و
اثرات تصادفی انجام میشود .مطابق ببا نتبایج آزمبون  Fلیمبر و آزمبون هاسبمن ،روش رگرسبیونی
مناسب انتخاب میشود و بر اساس آن فرضیههای پژوهش ،مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
فرضيه  :1حقالزحمههای حسابرسی متناسب با پیشبینی مدل اسبتاندارد حبقالزحمبه حسابرسبی
تغییر نمیکنند.
برای آزمون فرضیه  7از مدل  0استفاده مینماییم:
()0
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در این مدل ،که مدل استاندارد حقالزحمه حسابرسی نامیده میشود؛  AFبیبانگر حبقالزحمبه
حسابرسی و  EAFبیانگر حقالزحمه حسابرسبی پبیشبینبی شبده اسبت ،و مقیباس ببه کبار رفتبه
حقالزحمه حسابرسی سال جاری تقسیم بر حقالزحمه حسابرسی سال ماقبل است .ابتدا باید برای
انتخاب بین روشهای دادههای تابلویی و دادههای تلفیقی ،از آزمون  Fلیمر استفاده شود:
جدول  -5آزمون  Fليمر مدل دوّم
 Fليمر محاسبه شده

سطح احتمال )prob( F

نتيجه آزمون

00/709

2/333

دادههای تلفیقی

منبع :یافتههای پژوهشگر

آماره  Fلیمر محاسبه شده برابر  00/709و مقبدار  P-Valueآزمبون  Fلیمبر ببیشتبر از سبطح
معناداری  %5میباشد ( ،)P <2/25لذا باید از روش دادههای تلفیقی استفاده نمود و نیازی به انجبام
آزمون  Hهاسمن نیست .جدول  0نتایج بدست آمده از روش دادههای تلفیقی فرضبیه دوّم را نشبان
میدهد .طبق نتایج بدسبت آمبده ضبریب  β1کمتبر از یبک (کمتبر از  )%722بدسبت آمبده اسبت
( ،)β1=2/030که نشان میدهد حقالزحمه حسابرسی به طور کامل با میزان پیشبینی شده توسبط
مدل استاندارد حقالزحمه حسابرسی تطبیق نمییابد (تقریباً با  03/0درصد از تغییرات پبیشبینبی
شده تطبیق می یابد) ،درنتیجه فرضیه یک تمیید میگبردد؛ از ایبن رو مبیتبوان نتیجبه گرفبت کبه
حقالزحمههای حسابرسی متناسب با پبیشبینبی مبدل اسبتاندارد حبقالزحمبه حسابرسبی تغییبر
نمیکنند.
جدول  -6مدل چسبندگی ساده (روش دادههاي تلفيقی)
متغيرهاي مستقل

ضریب

آماره t

p-value

عرض از مبدأ ()β2

2/220

0/970

2/207

)ln(EAFt/EAFt-1

2/030

5/730

2/222

R2

2/00

آماره فیشر

00/333

آماره دوربین -واتسون

0/900

سطح معناداری مدل

2/222
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 -3-8آزمون فرضيه دوّم
فرضيه  :2چسبندگی حقالزحمههای حسابرسی به عوامل افزایشی بیشتر از عوامل کاهشی است.
فرضیه دو بررسی می کند که آیا بزرگی افزایش در حقالزحمه حسابرسبی واقعبی (هنگبام یبک
درصد افزایش در حقالزحمه حسابرسی برآورد شده) ،بیشتر از بزرگی کباهش در آن (هنگبام یبک
درصد کاهش در حقالزحمه حسابرسی برآورد شده) است؛ بهعبارت دیگر این فرضیه به بررسی ایبن
موضو میپردازد که آیا افزایش حقالزحمههای حسابرسی (هنگامی که افزایشی مورد انتظار اسبت)
بیش تر از کاهش آن است (هنگامی که کاهشی مورد انتظار اسبت) یبا خیبر؛ در واقبع ایبن فرضبیه
بررسی می کند که آیا حقالزحمههای حسابرسی از خود رفتار چسبندگی بروز میدهنبد یبا خیبر و
این چسبندگی رو به باال است (تمایل به افزایش و مقاومت در برابر کاهش) یا رو به پبایین (تمایبل
به کاهش و مقاومت در برابر افزایش) .برای آزمون فرضیه  0از مدل  9استفاده مینماییم:
⁄
⁄
()9
⁄

که در این مدل  AFبیانگر حقالزحمه حسابرسی و  EAFبیانگر حقالزحمه حسابرسبی پبیشبینبی
شده است؛ همچنین:
) = Log(EAFt/EAFt-1لگاریتم طبیعی از "حقالزحمه حسابرسی برآورد شده در سبال  tتقسبیم ببر
حقالزحمه حسابرسی برآورد شده در سال )"(t-1؛
 = Decrease – Dummyمتغیر  Decrease – Dummyیک متغیر تصنعی است که در صورتیکه
حاصل ) Log (EAFt/EAFt-1مثبت باشد (یعنی در زمان افزایش حقالزحمه حسابرسی برآورد شده)
برابر صفر است ،بنابراین ضریب  β1درصد افزایش در حقالزحمه حسابرسی واقعبی را در نتیجبه %7
افزایش در حقالزحمه حسابرسی برآورد شده نشان مبیدهبد .همچنبین از آنجبا کبه ارزش متغیبر
 Decrease_ Dummyدر زمانی که حقالزحمه حسابرسی برآورد شده کباهش مبییاببد براببر یبک
است ،بنابراین مجمو ضرایب  β1+β2بیانگر درصد کاهش در حقالزحمه حسابرسی واقعی در نتیجه
 %7کاهش در حقالزحمه حسابرسی برآورد شبده اسبت .ابتبدا بایبد ببرای انتخباب ببین روشهبای
دادههای تابلویی و دادههای تلفیقی ،از آزمون  Fلیمر استفاده شود:
جدول  -7آزمون  Fليمر مدل سوّم
 Fليمر محاسبه شده

سطح احتمال )prob( F

نتيجه آزمون

79/533

2/233
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آماره  Fلیمر محاسبه شده برابر  79/533و مقبدار  P-Valueآزمبون  Fلیمبر ببیشتبر از سبطح
معناداری  %5میباشد ( ،)P <2/25لذا باید از روش دادههای تلفیقی استفاده نمود و نیازی به انجبام
آزمون  Hهاسمن نیست .با توجه به اینکه فرضیه دو بررسی میکند که آیا افزایش حقالزحمههبای
حسابرسی (هنگامی که افزایشی مورد انتظار است) بیش تر از کاهش آن است (هنگامی که کاهشبی
مورد انتظار است) یا خیر؛ بنابراین اگر حقالزحمبههبای حسابرسبی چسببنده باشبند ،بایبد درصبد
افزایش در حقالزحمههای حسابرسی در دورههای افزایش حقالزحمههای حسابرسی ببرآورد شبده،
بیش تر از درصد کاهش حقالزحمههای حسابرسی در دورههای کاهش حقالزحمههبای حسابرسبی
برآورد شده باشد .به عبارت دیگر باید  β>0 7و  β2>0باشد .طبق نتایج بدست آمده ضریب  β1برابر
 2/030میباشد ،که نشان میدهد در نتیجه یک درصد افزایش در حبقالزحمبه حسابرسبی ببرآورد
شده ،حقالزحمه حسابرسی واقعی تنها  03/0درصد افبزایش مبییاببد .همچنبین ضبریب  β2براببر
 -2/703میباشد ( β1>0و  ،)β2<0در واقع حقالزحمه حسابرسی واقعی به طبور میبانگین ،تنهبا ببا
 90/0درصد ( ،)2/030-2/703از کاهش پیشبینی شده توسط مدل حقالزحمه حسابرسبی تطبابق
مییابد؛ بهعبارتی با یک درصد کاهش در حقالزحمه حسابرسی برآورد شده ،حقالزحمه حسابرسبی
واقعی تنها  90/0درصد کاهش مییابد؛ در نتیجبه در ازای  %7افبزایش در حبقالزحمبه حسابرسبی
برآورد شده ،حقالزحمه حسابرسی واقعی  %03/0افزایش مییابد؛ در حالیکه در ازای  %7کاهش در
حقالزحمه حسابرسی برآورد شده ،حقالزحمه حسابرسی واقعی  %90/0کباهش مبییاببد .بنبابراین
فرضیه دو تمیید می گردد؛ به عبارت دیگر ،حقالزحمههای حسابرسی در مقاببل کباهشهبا از خبود
مقاومت نشان داده و بیش تر تمایل به افزایش یافتن دارنبد ،بنبابراین مبی تبوان نتیجبه گرفبت کبه
حقالزحمههای حسابرسی دارای چسبندگی میباشند و این چسبندگی رو به باال (تمایل به افبزایش
و مقاومت در برابر کاهش) است.
جدول  -8مدل چسبندگی نرمال (روش دادههاي تلفيقی)
متغيرهاي مستقل

ضریب

آماره t

p-value

عرض از مبدأ ()β2

2/229

0/217

2/293

)ln(EAFt/EAFt-1

2/030
-2/703

5/097
-0/901

2/222
2/222

)Decrease-Dummy* ln(EAFt/EAFt-1
R2

2/01

آماره دوربین  -واتسون

0/007

آماره فیشر

00/209

سطح معناداری مدل

2/222
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 -4-8آزمون فرضيه سوّم
فرضيه  :3در دورههای طوالنی ،تغییرات چسبندگی حبقالزحمبههبای حسابرسبی از خبود رفتباری
معکوس نشان میدهند.
برای آزمون فرضیه  9از مدل  0استفاده مینماییم:

()0
⁄

در فرضیه سوّم بررسی می شود که آیا تغییرات افزایشی و کاهشبی در سبال بعبد تغییبر جهبت
می دهند یا خیر؛ و سپس با بررسی این موضو ادامه مییابد که آیا تفاوت بین تغییبرات افزایشبی و
کاهشی طی دوره های زمانی طوالنی تر کاهش خواهد یافت یا خیر .در ایبن مبدل متغیبر ln(EAFt-
) 1/EAFt-2بیانگر تغییرات صعودی در حقالزحمههای حسابرسی برآورد شده مرببوط ببه یبک سبال
قبل از ) ln(EAFt/EAFt-1است و متغیر ) Decrease–Dummyt-1*ln(EAFt-1/EAFt-2بیبانگر میبزان
کاهش برآورد شده در حقالزحمههای حسابرسی مربوط به یک سال قببل اسبت .ابتبدا بایبد ببرای
انتخاب بین روشهای دادههای تابلویی و دادههای تلفیقی ،از آزمون  Fلیمر استفاده شود:
جدول  -8آزمون  Fليمر مدل چهارم
 Fليمر محاسبه شده

سطح احتمال )prob( F

نتيجه آزمون

73/235

2/230

دادههای تلفیقی

منبع :یافتههای پژوهشگر

آماره  Fلیمر محاسبه شده برابر  73/235و مقبدار  P-Valueآزمبون  Fلیمبر ببیشتبر از سبطح
معناداری  %5میباشد ( ،)P <2/25لذا باید از روش دادههای تلفیقی استفاده نمود و نیازی به انجبام
آزمون  Hهاسمن نیسبت .طببق جبدول  72در سبال اوّل ( β7=2/573و  )β0= -2/700در ازای %7
افزایش در حقالزحمه حسابرسی برآورد شده ،حقالزحمه حسابرسی واقعی  %57/3افزایش مییاببد،
و در ازای  %7کاهش در حقالزحمه حسابرسی برآورد شده ،حبقالزحمبه حسابرسبی واقعبی %91/0
( )2/573-2/700کاهش مییابد ،میتوان گفت که در سال اوّل چسبندگی رو به باال وجبود دارد .در
حالی که در سبال بعبد ( β7=2/219و  )β0= /203در ازای  %7افبزایش در حبقالزحمبه حسابرسبی
برآورد شده ،حقالزحمه حسابرسی واقعی  %1/9افزایش مییابد و در ازای  %7کاهش در حقالزحمبه
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حسابرسی برآورد شده ،حق الزحمه حسابرسی واقعی  )2/219+2/203( %72/0کاهش مییابد؛ بدین
معنا که در سال اوّل حقالزحمه حسابرسی در ازای یک درصد تغییر صورت گرفته ،افزایشی بیش از
کاهش خواهد داشت (چسبندگی رو به باال) ،در حالی که در سال بعد این حالبت عکبس شبده و در
ازای یک درصد تغییر صورت گرفته ،افزایشی کمتبر از کباهش خواهبد داشبت (چسببندگی رو ببه
پایین) و در واقع چسبندگی معکوس میگردد و تمایل به کاهش افزوده میشود ،در نتیجبه فرضبیه
سوّم تمیید میگردد.
جدول  -19معكوس شدن چسبندگی در دوره بعد (روش دادههاي تلفيقی)
متغيرهاي مستقل

ضریب

آماره t

p-value

عرض از مبدأ ()β2

2/220

7/232

2/200

)Decrease-Dummy* ln(EAFt/EAFt-1

2/573
-2/700

5/050
-9/923

2/222
2/222

)ln(EAFt-1/EAFt-2

2/219

2/000

2/221

)Decrease-Dummyt-1 * ln(EAFt-1/EAFt-2

2/203

2/775

2/273

)ln(EAFt/EAFt-1

R2

2/92

آماره دوربین  -واتسون

0/001

آماره فیشر

07/720

سطح معناداری مدل

2/222
منبع :یافتههای پژوهشگر

در ادامه فرضیه سوّم بررسی می کنیم کبه آیبا تغییبرات افزایشبی و کاهشبی حبقالزحمبههبای
حسابرسی ،هنگامی که دوره های زمانی بیش تر از یک سال در نظر گرفته مبیشبوند ،تغییبر جهبت
می دهد یا خیر .به منظور بررسی تغییرات حقالزحمههبای حسابرسبی ،عبالوه ببر دوره زمبانی یبک
ساله ،دوره های زمانی دوساله ،سهساله و چهارساله را نیز در نظر می گیبریم .میبزان ایبن تفباوت در
دوره های زمانی مختل  ،بسیار مهم و میزان اثر چسبندگی متفاوت است .طبق جدول  ،77هنگبامی
که دوره زمانی دوساله در نظر گرفته میشوند ،ضریب متغیبر مسبتقل ) ln(EAFt/EAFt-2در سبطح
خطای  5درصد معنادار نیست .همچنین هنگامی که دوره زمانی ،سهساله در نظر گرفتبه مبیشبود،
ضرایب متغیرهای مستقل ) ln(EAFt/EAFt-3و ) Decrease-Dummy* ln(EAFt/EAFt-3در سبطح
خطای  5درصد معنادار نیست ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت کبه تغییبرات افزایشبی و کاهشبی در
طول دوره دوساله و سهساله تغییر جهتی ندارد؛ بهعبارتی چسبندگی در طبول دوره دوسباله و دوره
پژوهشهای حسابداری مالي و حسابرسي
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سهساله حالت عکس نمییابد .هنگامیکه دوره زمانی ،چهارساله در نظبر گرفتبه مبیشبود ،ضبرایب
تمامی متغیرهای مستقل مدل ،در سطح خطای  2/25معنادار میباشد ،در ازای یک درصد افبزایش
موردانتظار ،حقالزحمه حسابرسی واقعی  93/0درصد افزایش مییابد و در ازای یک درصبد کباهش
موردانتظار ،حقالزحمه حسابرسی واقعی  02/0درصبد ((β1 +β2=2/930+ 2/202کباهش مبییاببد،
بنابراین در طول دوره چهارساله ،چسبندگی معکوس میشود (تمایل به کاهش افزوده میشود).
جدول  -11چسبندگی طی دورههاي بيش از یک سال
ستون الف
مجموع دو سال بعدي
متغيرهاي مستقل

عرض از مبدأ ()β2

ستون ب

ستون ج

مجموع سه سال بعدي مجموع چهار سال بعدي

)Ln(AFt/AFt-2

)Ln(AFt/AFt-3

)Ln(AFt/AFt-4

ضریب

ضریب

ضریب

آماره t

آماره t

آماره t

p-value

p-value

p-value

2/209
0/092

2/202
9/159

2/273
9/523

2/222

2/222

2/222
-2/230
)ln(EAFt/EAFt-2

-7/220
2/975
7/000

)Decrease-Dummyt-1 * ln(EAFt/EAFt-2

3/315
2/222
2/003

)ln(EAFt/EAFt-3

7/955
2/711
2/351

)Decrease-Dummy* ln(EAFt/EAFt-3

7/320
2/253
2/930
0/001

)ln(EAFt/EAFt-4

2/275
2/202

)Decrease-Dummy* ln(EAFt-1/EAFt-4

2/109
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ستون الف
مجموع دو سال بعدي
متغيرهاي مستقل

ستون ب

ستون ج

مجموع سه سال بعدي مجموع چهار سال بعدي

)Ln(AFt/AFt-2

)Ln(AFt/AFt-3

)Ln(AFt/AFt-4

ضریب

ضریب

ضریب

آماره t

آماره t

آماره t

p-value

p-value

p-value

R2

2/90

2/00

2/201
2/03

آماره دوربین -واتسون

0/255

0/001

0/910

آماره فیشر

03/029

7/093

7/332

سطح معناداری مدل

2/222

2/200

2/227
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 -8بحث و نتيجهگيري
با توجه به نتایج بدست آمده ،میتوان استدالل نمود که حقالزحمبههبای حسابرسبی ،ببه طبور
کامل با میزان برآورد شده توسط مدل اسبتاندارد حبقالزحمبه حسابرسبی تطبابق نمبییابنبد .ایبن
نتیجه گیری با نتایج پژوهش کاچولی و همکاران ( ،)0272قاش و الستگارتن ( )0220و فرگوسبن و
همکاران ( ،)0225مطابقت دارد ،در رابطه با این موضو که حقالزحمههای حسابرسی متناسبب ببا
پیشبینی مدل تغییر نمیکنند ،میتوان بیان کرد که حسابرسان برای جلبب مشبتری (صباحبکار)
جدید در سال اوّل ،حقالزحمه حسابرسی کمتری پیشنهاد میدهند ،ببه همبین دلیبل حبقالزحمبه
حسابرسی به میزانی کمتر از آنچه توسط مدل برآورد میشود ،تغییر میکند؛ همچنین حسابرسان
معموالً در سالهای ابتدای رابطة خود با صاحبکار ،به دلیل ناآشنایی با شبرکت و نبو فعالیبتهبای
شرکتی که باید رسیدگی کنند ،هزینههای زیادی را متحمل میشوند .در نتیجه ،آنان تالش میکنند
این زیان را در سالهای بعدی رابطة خود با صاحبکار ،جبران کنند ،این موضو سبب فاصله گرفتن
حقالزحمه حسابرسی از مدل استاندارد حقالزحمه میگردد .یافتههای حاصل از فرضبیه دوّم نشبان
میدهد که حقالزحمه های حسابرسی به عوامل افزایشی ،سریعتر از عوامل کاهشبی واکبنش نشبان
می دهند .در واقع ویژگی "چسبنده بودن" باعث میشود تا این حقالزحمهها ،در مقابل کاهشهبا از
خود مقاومت نشان داده و بیشتر تمایل به افزایش یافتن داشته باشند؛ این فرضیه بیان میدارد کبه
چسبندگی حقالزحمه های حسابرسی به عوامل افزایشی بیش تر از عوامل کاهشی است .یافتبههبای
حاصل از فرضیه سوّم نشان داد که چسبندگی حقالزحمههای حسابرسی در طی دوره کوتباهمبدت
(دوره زمانی یکساله) ،یک چسبندگی رو به باال (تمایل به افزایش و مقاومت در برابر کاهش) است؛
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از سوی دیگر تغییرات افزایشی و کاهشی در حقالزحمههبای حسابرسبی در طبی دوره میبانمبدت
(دوره های زمانی دوساله و سهساله) از روند خاصی تبعیت نمیکنند ،شاید بتوان اینگونبه اسبتدالل
کرد که در کشوری مانند ایران ،عواملی مانند تورم در طول دورههای زمانی خاصبی موجبب از ببین
رفتن روندهای مشخص افزایشی و کاهشی در حقالزحمه هبای حسابرسبی مبیگردنبد؛ یافتبههبای
حاصببل از ایببن فرضببیه همچنببین بیببان مببیدارد کببه در دوره بلندمببدت (دوره زمببانی چهارسبباله)
چسبندگی حالت عکس می یابد و تمایل به کباهش افبزوده مبیگبردد (چسببندگی رو ببه پبایین)،
همچنین تفاوت میان تغییرات افزایشبی و کاهشبی در طبول دوره بلندمبدت کباهش مبییاببد ،یبا
بهعبارتی شدت اثر چسبندگی ،کمتر میشود .کاهش تفباوت میبان تغییبرات افزایشبی و کاهشبی،
بیانگر رقابتی بودن بازار خدمات حسابرسی طی دوره بلندمدت مذکور است ،زیرا بخبش عمبدهای از
این تعدیالت مربوط به آگاهی حسابرسان از حقالزحمهای اسبت کبه مؤسسبات حسابرسبی رقیبب
درخواست می کنند؛ در نتیجه می توان بیان داشت که حقالزحمه هبای حسابرسبی در ببازار رقبابتی
برای خدمات حسابرسان ،کمتر چسبنده هستند .این نتیجه گیری با نتایج پژوهش مبارتین ()7339
همخوانی دارد ،وی نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسید که قیمتها در بازارهای رقبابتی ،کمتبر
چسبنده هستند .از سوی دیگر در بازار رقابتی برای خدمات حسابرسبی ،حسابرسبان فرصبتطلبب
مجبورند رفتار فرصتطلبانه خود را به منظور از دست ندادن صاحبکار و حفظ کار خود تغییر دهند،
و این موضو موجب معکوس شدن چسبندگی در سال های بعد می گردد .نتایج ببه دسبت آمبده از
فرضیه اوّل و سوم با نتایج پژوهش ویلرز و همکاران ( ،)0270مطابقت دارد .با توجّه ببه یافتبههبای
پژوهش ،حسابرسان و صاحبکاران باید چسبندگی حقالزحمهها را کنتبرل و پبیشبینبی نماینبد تبا
بتوانند رفتار حقالزحمه های حسابرسی را در طول زمان بهگونهای مناسب مدیریت کننبد؛ شبناخت
رفتار حقالزحمه های حسابرسی در بلندمدت ،می تواند به شبناخت آنبان از ببازار کبار حسابرسبی و
قیمت گذاری مناسب خدمات حسابرسی کمک شایانی نماید .حسابرسبان ببا آگباهی از چسببندگی
حقالزحمه های حسابرسی ،می توانند واکنش صاحبکار را نسبت به تغییر در حقالزحمبه حسابرسبی
خود پیشبینی نموده و حقالزحمه حسابرسی خبود را ببهگونبهای مبدیریت نماینبد کبه کیفیبت و
استقالل حرفهای آنان حفظ گردد.
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