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چکیده
هـاي  شـرکت هـاي حسابرسـی در   الزحمـه ی رفتـار چسـبندگی حـق   ش بررسهدف این پژوه

هـاي  دادهباشـد. مـی 1391تا 1387هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال
مـورد تجزیـه و   Eviewsو Excelهـاي  افـزار آوري، بـا اسـتفاده از نـرم   اولیه پس از گرد

متغیره و بـراي آزمـون   از رگرسیون چندوابط بین متغیرهاتحلیل واقع شدند و براي بررسی ر
دهـد کـه   فرضیات از مدل آندرسون و همکاران استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان مـی 

الزحمـه  هاي حسابرسی به طـور سـریع بـا میـزان بـرآورد شـده توسـط مـدل حـق         الزحمهحق
هـا از  اهشهـاي حسابرسـی در مقابـل کـ    الزحمهیابند، به بیان دیگر حقحسابرسی تطابق نمی

هـا را  تـوان آن تر تمایل به افزایش یافتن دارند و در نتیجه میخود مقاومت نشان داده و بیش
تـر، کـاهش   هـاي زمـانی طـوالنی   در نظر گرفت. ایـن چسـبندگی در طـول دوره   "چسبنده"

شوند، حالت عکس هاي زمانی، چهارساله در نظر گرفته میکه وقتی دورهیابد؛ به طوريمی
مـدت رقـابتی   حسابرسی، در طول دوره میانخدمات دهد که بازار . این امر نشان میدیابمی

گـذاري اسـتراتژیک خـدمات خـود، در طـی دوره      بوده و حسابرسان قادر بـه حفـظ قیمـت   
مدت نیستند.  میان

هــاي حسابرســی، بــازار خــدمات حسابرســی، الزحمــهرقابــت، حــقهــاي کلیــدي: واژه
چسبندگی هزینه.



مقدمه
که کیفیت قابل تشـخیص نبـود، قیمـت اغلـب بـه عنـوان       ر ادبیات علم اقتصاد، هنگامید

هـاي  الزحمه. این موضوع در ادبیات حق]18[شد معیاري براي کیفیت مورد استفاده واقع می
الزحمه حسابرسی به عنوان معیاري بـراي کیفیـت   حسابرسی، نیز کاربرد دارد که در آن حق

که رقابتی بودن بازار خدمات حسابرسی و ریسـک ایـن   طوري. بهشودحسابرسی استفاده می
گذاري کننـد، بـه   توانند خدمات حسابرسی خود را در سطح باالیی قیمتکه حسابرسان می

مریکـایی از دهـه   آهـاي نظـارتی و همچنـین محققـان و پژوهشـگران      یک نگرانی براي نهاد
سابرسـی متمرکـز شـد و از    ي خدمات حکه بازار برامیالدي تبدیل شده بود. از زمانی1970

]. 20[هــاي حسابرســی، توجــه بــه مســئله کیفیــت حسابرســی معطــوف شــد  زمــان شکســت
گـذاري خـدمات حسابرسـی خـود از عوامـل گونـاگونی اسـتفاده        حسابرسان جهـت قیمـت  

کنند و تحقیقات زیادي نیز در رابطه با شناسایی و ارزیابی این عوامل انجـام شـده اسـت.    می
انـد، شـامل ریسـک، حجـم و     صیفی کـه در اغلـب مطالعـات مـدنظر قـرار گرفتـه      عوامل تو

هـاي واحـد   هـر عـاملی از ویژگـی   ].19[پیچیدگی عملیات واحد مورد رسیدگی بوده است 
الزحمـه خـدمات   مورد رسیدگی، کـه بتوانـد بـر حجـم فعالیـت حسـابرس و در نتیجـه حـق        

واحد مورد رسیدگی یعنـی ریسـک،   گذار باشد، بر یکی از سه عامل توصیفی حسابرسی اثر
الزحمـه حسابرسـی،   حوه تعیین حقن].3گذار است [حجم و پیچیدگی عملیات آن واحد اثر

گــذاري و سیاســتهــا و هــم اشخاصــی کــههــم بــراي حسابرســان و هــم صــاحبکاران آن
هاي حسابرسی، هنگـام  ]. براي مدیران و کمیته2دارد [کنند، اهمیتمندي را دنبال میقانون

هـا و فرصـت  هاي حسابرسی، براي حسابرسان هنگام بررسـی ریسـک  الزحمهمدیریت حق
هـاي حسابرسـی و بـراي قـانون    الزحمـه کننـده حـق  هاي مرتبط با تغییرات در عوامل تعیـین 

امـا در کشـور   ].20[پذیري بازار خدمات حسابرسی، مفید اسـت  گذاران در تعامل با رقابت
گـذاري  حسابرسی به معضـل تبـدیل شـده و آشـفتگی قیمـت     هاي الزحمهما نحوه تعیین حق

الزحمـه حسابرسـی   خدمات حسابرسی، موجب شده هیچ مبناي مشخصـی بـراي تعیـین حـق    
هاي ضـد و  اي حسابرسان منجر به پیشنهادهاي حرفهمالی وجود نداشته باشد و بعضاً قضاوت

الزحمه حسابرسـی را بـه   هایی که حقایجاد مدلنقیضی گردد، که تناسبی با یکدیگر ندارد. 
تواند به تحلیل بازار کـار  هایی است که میکنند، یکی از بهترین ابزارشکل مناسبی تعیین می



الزحمــه هــاي حــق]. مــدل2[حسابرســی و تــداوم فعالیــت در شــرایط رقــابتی کمــک کنــد 
ابرسـی بـر مبنـاي    الزحمه حسباشند که حقحسابرسی کنونی، بر مبناي این فرض ضمنی می

گذار بر سـطح  اثر"1چسبندگی"گونه ها، در یک نقطه زمانی است و هیچامل مؤثر بر آنعو
هـاي  الزحمـه حـق . چسبندگی بدین معناست کـه  ]20[گیرند ها را در نظر نمیالزحمهحق

دهند.ها، به صورت آنی واکنش نشان نمیحسابرسی به تغییرات در عوامل مؤثر بر آن
هـاي حسابرسـی در   الزحمـه رفتـار چسـبندگی حـق   هدف اصلی ایـن پـژوهش، بررسـی    

هــاي پذیرفتـه شــده در بـورس اوراق بهــادار تهــران (بـا ارائــه مـدلی بــراي محاســبه     شـرکت 
باشد، با توجه به این که تـاکنون پژوهشـی در ایـن زمینـه صـورت نگرفتـه       ها) میالزحمهحق

گویی به سواالت زیر است:است، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ
هـاي حسابرسـی را   الزحمـه الزحمه حسابرسی، به طور کامل سطح حقدل حقچرا م. 1

؛دهدتوضیح نمی
شـود، هایی که منجـر بـه افـزایش آن مـی    هاي حسابرسی به محركالزحمهحق. چرا 2
؛دهندواکنش میگردند، هایی که منجر به کاهش آن میتر از محركسریع
اي خدمات حسابرسان، کمتر چسـبنده هسـتند   هاي رقابتی برها در بازارالزحمه. آیا حق3

یا خیر.

مبانی نظري پژوهش
افـرادي از  توسط2003اولین بار در سال برايها،مفهوم چسبندگی هزینه:چسبندگی

هـا،  در رابطـه بـا چسـبندگی هزینـه    ].4[مطـرح شـد   4و جاناکیرامان3، بنکر2آندرسونجمله
هـا و مخـارج،   دهد که رابطه میان فـروش میمطالعات تحقیقاتی حسابداري مدیریت، نشان

هـا  تـر از کـاهش آن  ها سریعبا افزایش و کاهش حجم متقارن نیست؛ سرعت افزایش هزینه
الزحمـه  باشد. البته باید توجـه داشـت چسـبندگی هزینـه، بـا چسـبندگی قیمـت یـا حـق         می

کنـد کـه   حسابرسی تفاوت دارد، چسبندگی هزینه بـه تغییـرات در کـل مخـارج اشـاره مـی      
باشند؛ در حالی که چسبندگی قیمت یا چسـبندگی  تحت کنترل مدیران شرکت خریدار می
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الزحمه حسابرسی به قیمـت یـک قلـم بسـتگی دارد کـه بـین مـدیران شـرکت در حـال          حق
در واقع تئوري چسبندگی هزینه ها، عنوان می ].20[شود حسابرسی و حسابرس مذاکره می

هنگام کاهش فعالیت کمتـر از میزانـافزایش هزینـه هـا بـر اثـر       کند میزان کاهش هزینه ها به 
افزایش فعالیت است؛ در واقع سرعت افزایش در برخی از هزینه ها در هنگام افزایش سـطح  

.]4[فروش، بیشتر از سرعت کاهش در سطح هزینه ها در هنگام کاهش سطح فروش است 
جهی اسـت کـه بابـت    گونه والزحمه حسابرسی شامل هرحق:الزحمه حسابرسیحق

ارائه خدمات حسابرسی و طبق توافق یا قرارداد به حسابرس یا مؤسسـه حسابرسـی پرداخـت    
الزحمه باید تابعی از مقدار کار انجام شده (کمیت) و بـا توجـه بـه مهـارتی     ]. حق9شود [می

هـاي مربوطـه (اعـم از حقـوق و     که براي انجام کار الزم است (یعنی کیفیت) و میزان هزینـه 
]. 8شود، باشد [مستقیم و باالسري) و باالخره مسئولیتی که تقبل میهاي غیرمزایا و یا هزینه

الزحمـه حسابرسـی بـه عوامـل     حـق :هاي حسابرسـی الزحمهعوامل مؤثر بر حق
هـاي مختلـف متفـاوت اسـت.     متعددي بستگی دارد که میزان اهمیت این عوامـل در کشـور  

الزحمـه  در حـال حاضـر تعیـین حـداقل نـرخ حـق      سـی، یکی از مناقشات اصلی حرفه حسابر
شکنی برخی از مؤسسات حسابرسی است. اما در نظر گرفتن حسابرسـی بـه   حسابرسی و نرخ

رقـابتی آن، اسـتقالل و کیفیـت خـدمات     گـذاري غیـر  عنوان یـک کـاالي همگـن و قیمـت    
].9اندازد [حسابرسی را به خطر می

مروري بر پیشینه پژوهش
دهـد کـه   شواهد موجود نشـان مـی  «کنند که )، مشاهده می2010(1ارانکاچولی و همک

واکـنش نشـان مـی   آن،کننده هاي ایجادهاي حسابرسی به تغییرات در محركالزحمهحق
].13[باشد بینی میاما این واکنش کند و غیرقابل پیشدهند، 

حمـه  الزدهنـد کـه قـدرت توضـیحی مـدل حـق      )، نشان می2006(2گاش و الستگارتن
شـوند، امـا زمـانی پـایین     ) هنگامی زیاد است که سطوح در نظر گرفته میR2حسابرسی (یا 
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الزحمـه دهد که حـق روند. این نتیجه نشان میهاي سال به سال به کار میاست که تفاوت
].16کنند [بینی مدل تغییر نمیهاي حسابرسی در هر سال به اندازه پیش

هــاي الزحمــهاهدي را مبنــی بــر چســبندگی حــق)، شــو2005(1فرگوســن و همکــاران
].14هاي انگلیسی و استرالیایی، مورد بررسی قرار دادند [اي از شرکتحسابرسی در نمونه

بـه  2001و 2000هـاي حسابرسـی را در سـال    الزحمه)، حق2005(2فرانسیس و وانگ
ژوهش آنـان  الزحمه حسابرسی بررسی کردند کـه نتـایج پـ   منظور بررسی اثر افشاسازي حق

هـاي حسابرسـی بـرآورد شـده     الزحمـه هاي خیلی کوچکتري در حـق نشان داد که انحراف
.]15[وجود دارد2000در مقایسه با سال 2001براي سال 
هـا در صـورتی کمتـر چسـبنده هسـتند کـه       دهـد کـه قیمـت   نشـان مـی  )،1993(3مارتین

شـود  شد، و این نکته را متذکر میها وجود داشته بافروشندگان بیشتر و تبانی کمتري بین آن
].17تر، کمتر چسبنده هستند [ها در بازارهاي رقابتیکه قیمت

هــاي اداري، ي هزینــه)، بــه بررســی رفتــار چســبنده1391نمــازي، غفــاري و فریــدونی (
هـاي اداري، عمـومی و   ه و مجموع بهاي تمام شده و هزینـه عمومی و فروش، بهاي تمام شد

هـاي آنـان، حـاکی از وجـود رفتـار      یافتـه .بهـادار تهـران، پرداختنـد   فروش در بورس اوراق
هاي اداري، عمومی و فروش، بهاي تمام شده و مجموع بهاي تمـام شـده و   ي هزینهچسبنده

هاي اداري، عمـومی و فـروش تنهـا    همچنین هزینههاي اداري، عمومی و فروش است، نههزی
].11[دهند خود رفتار چسبنده نشان میوش، از% در درآمد فر30براي تغییرات بیش از 
)، چسبندگی قیمت و دستمزد و سیاست پـولی  1391مرادي و احسانی (فخر حسینی، شاه

هاي آنان نشان داد که الگوي طراحی در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار دادند، نتایج یافته
هـاي کـالن از حالـت    تغیرهاي مختلف بر مشده، قادر است براي توضیح وقایع و تأثیر تکانه

العمل آنی متغیر تورم در برابر همـه  سازي کند. همچنین نشان داد توابع عکسثبات را شبیهبا
یابـد  ها به جز تکانه تکنولوژي، قیمت نفت، مخارج دولت و عرضـه پـول افـزایش مـی    تکانه

]5.[
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ده کننــعوامـل تعیـین  )، در پــژوهش خـود بـا شناســایی   1391کردسـتانی و مرتضـوي (  
هـا در دوره پـس از کـاهش    هـا، وارونگـی چسـبندگی هزینـه    هاي شـرکت چسبندگی هزینه

هـاي فـروش، اداري و   بررسی کردند. بر اساس نتایج پژوهش آنان، چسبندگی هزینهفروش
شود و کاهش فروش در دو دوره متـوالی  عمومی در دوره پس از کاهش فروش، وارونه می

هـاي فـروش، اداري و   کاالي فروش رفته و هزینهموجب کاهش چسبندگی بهاي تمام شده
هـا بیشـتر باشـد، ایـن چسـبندگی بیشـتر       شود و هر چه میزان داراییعمومی در دوره دوم می

شـود، امـا شـواهدي از تـأثیر طـول دوره مطالعـه، رشـد اقتصـادي و تعـداد کارکنـان بـر            می
].7ها به دست نیامد [چسبندگی هزینه

)، در پژوهشی رابطه بین دیدگاه مـدیریت  1391و نیکو نسبتی (بولو، معزز، خان حسینی
ها در بورس اوراق بهادار تهران را مـورد بررسـی قـرار دادنـد. بـر اسـاس       و چسبندگی هزینه

هاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهـادار  نتایج پژوهش آنان، که بر اساس اطالعات شرکت
بـین  کـه مـدیران بـه فـروش در آینـده خـوش      هنگامیتهران، براى دوره پنج ساله انجام شد

].1[یابدها افزایش میهستند، شدت چسبندگى هزینه
تر زیـان کاري شرطی، در شناسایی سریعمحافظهاي در مطالعه)،1394هاشمی و نجاتی (

این عـدم تقـارن   ، بررسی نمودند.نامندنسبت به سود که آن را عدم تقارن زمانی سود نیز می
نامنـد.  ها مـی شود که آن را چسبندگی هزینهتواند از پدیده دیگري نیز ناشی یزمانی سود م

در لکنیابد؛ ها هنگام افزایش فروش، افزایش میچسبندگی هزینه به این معناست که هزینه
یابد. این پـژوهش درصـدد شناسـایی تـأثیر     هنگام کاهش فروش، به همان میزان کاهش نمی

آن پـژوهش، هـاي مـورد اسـتفاده   باشد. دادهکاري شرطی میهها بر محافظچسبندگی هزینه
تـا  1382هـاي  شده در بورس اوراق بهـادار تهـران، در طـی سـال    شرکت پذیرفته115شامل 
هـا از الگـوي رگرسـیون چنـد     هـا و آزمـون فرضـیه   وتحلیل دادهباشد. براي تجزیهمی1391

نشـان  آنـان هاي پژوهشاصل از فرضیهشده است. نتایج حهاي ترکیبی استفادهمتغیره و داده
یابد؛ به ایـن  کاري شرطی کاهش میدهد که پس از کنترل اثر چسبندگی هزینه، محافظهمی

باشـد.  هـا مـی  معنا که بخشی از الگوي عدم تقـارن زمـانی سـود ناشـی از چسـبندگی هزینـه      
گرفته شـود،  ها نادیدهکاري شرطی اثر چسبندگی هزینههمچنین اگر هنگام برآورد محافظه

.]6[گیري شده بیش از مقدار واقعی آن برآورد خواهد شد.کاري اندازهمیزان محافظه



ها در بورس )، در پژوهشی با بررسی رفتار چسبندگی هزینه1389پور (نمازي و دوانی
هاي اداري و عمومی و فروش را به عنوان نمونه مورد واکاوي اوراق بهادار تهران، هزینه

، در 1386تا 1377ساله از سال 10پژوهش آنان نشان داد براي یک دوره نتایج د.  قرار دادن
یابد؛ افزایش می% 65هاي اداري، عمومی و فروش % افزایش در سطح فروش، هزینه1ازاي 

% 41هاي اداري، عمومی و فروش % کاهش در سطح فروش، هزینه1در حالی که در ازاي 
ها در همچنین چگونگی تغییر در شدت چسبندگی هزینهیابد. در این پژوهش کاهش می

هاي مختلف بررسی شد و نتایج نشان داد که هاي زمانی متفاوت و در میان شرکتدوره
هایی که در دوره قبل از آن کاهش درآمد رخ داده، ها در دورهشدت چسبندگی هزینه

ها بت جمع داراییهایی که نسها براي شرکتکمتر است. همچنین شدت چسبندگی هزینه
].10به فروش بزرگتري دارند، بیشتر است [

جامعه و نمونه آماري
هـاي پذیرفتـه شـده در بـورس اوراق بهـادار تهـران طـی        شرکت،جامعه آماري پژوهش

هاي سـري زمـانی و مقطـع    می باشند. در این مطالعه، تلفیقی از داده1391تا 1387هاي سال
(سال/شرکت)،  بـه عنـوان   1521اده شده است و در مجموع، هاي ترکیبی) استفزمانی (داده

گیري حذف سیسـتماتیک بـوده و نمونـه    جامعه آماري پژوهش انتخاب گردید. روش نمونه
هایی که حائز شرایط زیر باشند، انتخاب شده است:آماري از بین شرکت

ذاري گـ هاي سـرمایه . جزء شرکت هاي مالی (مثل بانک ها، موسسات بیمه) و شرکت1
گري نباشد.و واسطه

در بورس اوراق بهادار فعالیت داشته باشد.1391تا 1387هاي . بین سال2
اسفند ماه هر سال باشد.29ها منتهی به . سال مالی آن3

هاي پژوهشفرضیه
هاي حسابرسی، سریعاً بـا میـزان پیشـنهاد شـده توسـط مـدل حـق       الزحمه: حق1فرضیه 

یابند.میالزحمه حسابرسی تطبیق ن
است.هاي حسابرسی کمتر از افزایش آنالزحمه: کاهش حق2فرضیه 



هـاي حسابرسـی از میـزان پیشـنهاد شـده توسـط مـدل حـق        الزحمـه : تغییر حق3فرضیه 
تر حالت عکس خواهد یافت.هاي زمانی طوالنیالزحمه حسابرسی، در طول دوره

در سال آینـده تغییـر جهـت مـی    الف: تفاوت میان تغییرات صعودي و نزولی -3فرضیه 
دهد.

الزحمـه حسابرسـی، هنگـامی    ب: تفاوت بین تغییرات صعودي و نزولـی حـق  -3فرضیه 
.تر از یک سال در نظر گرفته شودیهاي زمانی طوالنیابد که دورهکاهش می

شناسی اجراي پژوهشروش
هاي . دادهاین پژوهش از نظر هدف، کاربردي و از نظر ماهیت و روش، همبستگی است

هـاي پذیرفتـه   هاي مالی شرکتالزحمه حسابرسی، از صورتهاي مربوط به حقمالی و داده
شده در بورس اوراق بهادار که بر روي سایت سازمان بـورس قـرار گرفتـه، اسـتخراج شـده      

هاي آمار توصیفی و آمار ها از طریق روشهاي اولیه، این دادهاست. پس از گردآوري داده
تجزیه و تحلیل شد.Eviewsو Excelهاي افزارو با استفاده از نرماستنباطی

هاي پژوهشیافته
الزحمـه کنـیم تـا حـق   مدل رگرسیون زیر را به صورت مجزا براي هر سال برآورد مـی 

بینی شده براي هر شرکت در هر سال را محاسبه کنیم:هاي حسابرسی پیش
):1مدل(

بـراي هـر شـرکت در هـر سـال، تـابعی از متغیرهـاي        الزحمه حسابرسی برآورد شده حق LTA ،CATA ،QUICK  ،DE ،ROL ،FORDUM وLOSSــر ــه اســـت. متغیـ ــا بـ هـ
شوند:صورت زیر تعریف می LAFهاي حسابرسی به ریالالزحمه= لگاریتم طبیعی حق LTAها به میلیون ریال= لگاریتم طبیعی کل دارایی CATAهاداراییهاي جاري به کل= نسبت دارایی



QUICKهاي جاريهاي جاري به بدهی= نسبت دارایی DEها= نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی ROLها= نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی FORDUM   عبارت است از یک متغیر تصنعی که در صورتی که درآمـد حاصـل از =
صورت صفر است.عملیات خارجی باشد برابر با یک، در غیر این  LOSS        عبارت است از یک متغیر تصـنعی کـه در صـورتی کـه زیـان در طـول سـال =

جاري یا هر دو سال قبلی متحمل شده باشد، برابر یک اسـت و در غیـر ایـن صـورت صـفر      
است.

مـورد  1به صورت خالصه در جدول شـماره  هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش،شاخص
توصـیفی مربــوط بـه متغیرهـاي مــدل    هـاي  ر آمــاره. جـدول زیـ  گرفتــه اسـت قـرار  بررسـی 

دهد:الزحمه حسابرسی را نشان میحق

هاي توصیفی: آماره1جدول 
میانه انحراف 

استاندارد میانگین ماکزیمم مینیمم متغیرها

880/11 269/1 820/12 560/13 770/10 (LAF)یهاي حسابرسالزحمهلگاریتم حق
161/2 298/0 144/2 399/3 179/0 (LTA)اهلگاریتم کل دارایی
667/0 212/0 637/0 935/0 395/0 (CATA)هاهاي جاري به کل دارایینسبت دارایی
069/0 120/0 105/0 533/0 001/0 (QUICK)هاي جاريهاي جاري به بدهینسبت دارایی
076/0 176/0 096/0 239/0 002/0 (DE)هانسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی
080/0 127/0 118/0 193/0 006/0- (ROL)هانسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی
000/0 118/0 082/0 000/1 000/0 FORDUM
000/0 107/0 006/0 000/1 000/0 LOSS

الزحمـه  در مدل برآورد حـق راهاپیرسون جفتی، میان متغیرهمبستگی2شماره جدول 
هاي جفتی میان متغیرهاي مستقل نسـبتاً  ول تمام همبستگیدهد. طبق جدحسابرسی نشان می

)، بـه اسـتثناي همبسـتگی    0,5تـر از  کـافی بـزرگ نیسـتند (کوچـک    انـدازه کم هستند و بـه 
(نسـبت  DEهـا) و  هـاي جـاري بـه کـل دارایـی     (نسبت داراییCATAپیرسون جفتی میان 

خطـی میـان   هنده وجود همداست و نشان0,670ها) که میزان بدهی بلندمدت به کل دارایی
شـود، مشـاهده   ) محاسـبه مـی  VIFکه عامل تورم واریـانس ( این دو متغیر است، اما هنگامی

خطـی مشـکلی را بـراي    باشد، بنابراین وجود این هـم می10گردد که این مقدار کمتر از می
گیري بر مبناي مدل ایجاد نخواهد کرد.نتیجه



الزحمه حسابرسی: همبستگی متغیرها در مدل حق2جدول 
LOSS FORDUM ROL DE QUICK CATA LTA همبستگی پیرسون

107/0- 229/0 081/0 050/0- 121/0 051/0 470/0 LAF
465/0- 071/0- 013/0- 063/0- 186/0 093/0 1 LTA

230/0 293/0 045/0 670/0 274/0 1 CATA

271/0- 161/0 094/0 531/0- 1 QUICK

161/0 093/0 031/0- 1 DE

042/0- 159/0 - 1 ROL
086/0- 1 FORDUM

سطح معناداري
000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 LAF
000/0 000/0 000/0 000/0 010/0 000/0 LTA
000/0 000/0 000/0 246/0 000/0 CATA
000/0 123/0 000/0 000/0 QUICK
000/0 000/0 000/0 DE
000/0 000/0 ROL
015/0 FORDUM

1391تا 1387طی سال الزحمه حسابرسی رانتایج مدل رگرسیون برآورد حق3جدول 
هد:دنشان می

1391تا 1387- الزحمه حسابرسی: نتایج رگرسیون مدل برآورد حق3جدول 
p-value tآماره  ضریب متغیر

000/0 762/23 479/0 عرض از مبدأ (ضریب ثابت)
000/0 498/10 025/0 LTA

000/0 574/1 033/0 CATA

000/0 248/0 004/0 QUICK

000/0 935/0 - 001/0- DE

000/0 562/1- 011/0- ROL

000/0 499/2 024/0 FORDUM

004/0 124/0 001/0 LOSS

75/0 R2تعدیل شده
1521 تعداد کل

000/0 سطح معناداري مدل

نماییم. بـراي  مدل رگرسیون را براي هر سال به صورت مجزا برآورد میه همین ترتیبب
به صورت زیر است:1391مدل رگرسیون براي سال 4مثال با توجه به جدول 



1391سال –الزحمه حسابرسی : نتایج رگرسیون مدل برآورد حق4جدول 
p-value tآماره  ضریب متغیر

000/0 784/7 475/0 از مبدأ (ضریب ثابت)عرض
000/0 870/2 022/0 LTA

000/0 485/0 030/0 CATA

015/0 025/0 001/0 QUICK

000/0 582/0- 002/0- DE

000/0 562/0- 018/0- ROL

000/0 663/0 019/0 FORDUM

001/0 113/0 003/0 LOSS

38/0 R2تعدیل شده
316 تعداد کل
000/0 سطح معناداري مدل

هـاي حسابرسـی، از مـدل جـامع     الزحمـه گیري چسبندگی حقمه به منظور اندازهدر ادا
:پردازیمدر زیر به آزمون فرضیه میچسبندگی هزینه آندرسون و همکاران، 

هاي حسابرسی، سریعاً با میزان پیشنهاد شـده، توسـط مـدل حـق    الزحمهحق:1فرضیه 
.یابندالزحمه حسابرسی تطبیق نمی

نماییم:از مدل زیر استفاده می1فرضیهبراي آزمون
):2مدل(

الزحمـه حسابرسـی   بیـانگر حـق  EAFالزحمـه حسابرسـی و   بیانگر حقAFدر این مدل 
الزحمـه حسابرسـی سـال جـاري تقسـیم بـر       بینی شده است، و مقیاس به کـار رفتـه حـق   پیش
ا نشـان  نتـایج بدسـت آمـده از مـدل بـاال ر     5الزحمه حسابرسی سال ماقبل است. جدول حق
%) بدسـت آمـده   100کمتـر از یـک (کمتـر از    1βدهد، طبق نتایج بدست آمده ضـریب  می

بینـی  الزحمه حسابرسی به طور کامل با میزان پـیش دهد حق)، که نشان می1β=0,213است (



بینـی شـده تطبیـق    درصـد از تغییـرات پـیش   21,3یابـد (فقـط بـا    شده توسط مدل تطبیق نمی
گردد.یه یک تأیید مییابد)، در نتیجه فرضمی

: مدل چسبندگی ساده 5جدول 
p-value tآماره  ضریب هاي مستقلمتغیر

000/0 394/0 112/0 )0βعرض از مبدأ  (

000/0 05/1 213/0 ln(EAFt-EAFt-1)

است.هاي حسابرسی کمتر از افزایش آنالزحمهکاهش حق: 2فرضیه 
هـاي حسابرسـی (هنگـامی کـه     مـه الزحقکنـد کـه آیـا کـاهش حـ     فرضیه دو بررسی می

کاهشی مورد انتظار است) کمتر از افـزایش آن اسـت (هنگـامی کـه افزایشـی مـورد انتظـار        
نماییم:از مدل زیر استفاده می2است) یا خیر. براي آزمون فرضیه 

):3مدل(

بینـی  الزحمـه حسابرسـی پـیش   بیـانگر حـق  EAFالزحمه حسابرسی و بیانگر حقAFکه 
الزحمه حسابرسی بـرآورد شـده در   حق"= لگاریتم طبیعی از Log (EAFt/EAFt-1)شده است؛

؛"(t-1)الزحمه حسابرسی برآورد شده در سال تقسیم بر حقtسال  Decrease – Dummy      متغیري اسـت کـه هنگـامی کـه حاصـل =Log (EAFt /EAFt-1)تغیر منفی است، برابر یک و در غیر این صورت برابر صفر است؛ چون ارزش م Decrease – Dummy    هنگـامی کـه حاصـلLog (EAFt/EAFt-1)   ،مثبـت باشـد
1βالزحمه حسابرسی برآورد شده صـفر اسـت؛ بنـابراین ضـریب     یعنی در زمان افزایش حق

الزحمـه  % افـزایش در حـق  1الزحمـه حسابرسـی واقعـی را در نتیجـه     درصد افزایش در حـق 
_Decreaseاز آنجا که ضـریب متغیـر  حسابرسی برآورد شده را نشان می دهد. همچنین Dummyیابـد برابـر یـک    الزحمه حسابرسی بـرآورد شـده کـاهش مـی    در زمانی که حق



β1است؛ بنابراین مجموع ضرایب  + β2  الزحمـه حسابرسـی   بیانگر درصد کـاهش در حـق
دو الزحمه حسابرسی بـرآورد شـده اسـت، چـون فرضـیه     % کاهش در حق1واقعی در نتیجه 

هاي حسابرسی (هنگامی که کاهشـی مـورد انتظـار    الزحمهکند که آیا کاهش حقبررسی می
است) کمتر از افزایش آن است (هنگامی که افزایشی مورد انتظار اسـت) یـا خیـر؛ بنـابراین    

هـاي  الزحمـه هاي حسابرسـی چسـبنده باشـند، بایـد درصـد افـزایش در حـق       الزحمهاگر حق
هـاي حسابرسـی بـرآورد شـده بیشـتر از درصـد       هالزحمـ هاي افزایش حقحسابرسی در دوره

هـاي حسابرسـی بـرآورد    الزحمههاي کاهش حقهاي حسابرسی در دورهالزحمهکاهش حق
β2β1(یعنی باشدβ2>0و 0β<1شده باشد. به عبارت دیگر باید + β2<.(

دهــد، همــانطور کــه مشــاهده نتــایج بدســت آمــده از مــدل بــاال را نشــان مــی6جــدول 
ــی ــود، ممـ ــر شـ ــت Decrease–Dummy*Log(EAFt/EAFt-1)تغیـ ــادار اسـ معنـ

)p-value=0     1)، طبــق نتــایج بدســت آمــده ضــریبβ باشــد، کــه  مــی0,660برابــر
ــزایش در حــق  نشــان مــی ــرآورد  دهــد کــه در نتیجــه یــک درصــد اف الزحمــه حسابرســی ب
یابـد. همچنــین ضــریب  درصــد افـزایش مــی 66الزحمـه حسابرســی واقعـی تنهــا   شـده، حــق  2βــر بر ــی-0,319اب ــد (م ــق 0β>2و0β<1باش ــع ح ــه)، در واق ــی  الزحم ــاي حسابرس ه

ــا     ــانگین، تنه ــور می ــه ط ــد (34,1ب ــیش 0,660-0,319درص ــاهش پ ــده در  ) از ک ــی ش بین
ي یــک درصــد کــاهش در نتیجــهیابنــد و درحمــه حسابرســی، کــاهش مــیالزمــدل حــق

درصــد 34,1هــا الزحمــه حسابرســی واقعــی تنحــقالزحمــه حسابرســی بــرآورد شــده، حــق
الزحمــه حسابرســـی بـــرآورد  % افــزایش در حـــق 1یابــد. در واقـــع در ازاي  کــاهش مـــی 

ــزایش مــی66الزحمــه حسابرســی واقعــی  شــده، حــق ــد؛ در حــالی% اف % 1کــه در ازاي یاب
% 34,1الزحمــه حسابرســی واقعــی الزحمــه حسابرســی بــرآورد شــده، حــقکــاهش در حــق
ــی  ــاهش مـ ــد. کـ ــیه دو تأییـــ  یابـ ــیدرنتیجـــه فرضـ ــارت دیگـــر،    گـــرددد مـ ــه عبـ ؛ بـ

باشند.حسابرسی داراي چسبندگی میهاي الزحمهحق



مدل چسبندگی نرمال: 6جدول 
p-value tآماره  ضریب هاي مستقلمتغیر

000/0 095/0 118/0 عرض از مبدأ

000/0 986/0 660/0 ln(EAFt-EAFt-1)

000/0 207/4- 319/0 - Decrease-Dummy*
ln(EAFt-EAFt-1)

هاي حسابرسـی از میـزان پیشـنهاد شـده توسـط مـدل حـق       الزحمهتغییر حق:3فرضیه 
یابد.تر حالت عکس میهاي زمانی طوالنیالزحمه حسابرسی، در طول دوره

نماییم:از مدل زیر استفاده می3ن فرضیه براي آزمو
):4مدل(

ت صـعودي و نزولـی در سـال    غییـرا شود که آیا تفاوت میان تدر فرضیه سوم بررسی می
یابـد کـه آیـا     دهند یا خیر؛ و سپس با بررسـی ایـن موضـوع ادامـه مـی     آینده تغییر جهت می

تر کاهش خواهد یافـت  هاي زمانی طوالنیصعودي و نزولی طی دورهغییراتتفاوت بین ت
الزحمـه بیانگر تغییرات صعودي در حـق ln(EAFt-1/EAFt-2)یا خیر. در این مدل متغیر 

اسـت و  ln(EAFt/EAFt-1)بینی شده، مربوط به یـک سـال قبـل از   اي حسابرسی پیشه
ــر  ــقDecrease–Dummyt-1*ln(EAFt-1/EAFt-2)متغی ــانگر ح ــهبی ــاي الزحم ه

حسابرسی برآورد شده کاهش یافته مربوط به یک سال قبل است. همانطور که جـدول زیـر   
ــان مـــی  % افـــزایش در 1) در ازاي 2β=-0,110و 1β=0,615دهـــد، در ســـال اول ( نشـ

یابـد، و  % افزایش می61,5الزحمه حسابرسی واقعی الزحمه حسابرسی برآورد شده، حقحق
الزحمـه حسابرسـی واقعـی    الزحمه حسابرسی برآورد شـده، حـق  % کاهش در حق1در ازاي 

و 1β=0,387یابـــد؛ در حـــالی کـــه در ســـال بعـــد ()کـــاهش مـــی%0,110-0,615 (50,5
0,454=2βــزایش در حــق1زاي ) در ا ــرآورد شــده، حــق % اف الزحمــه الزحمــه حسابرســی ب

الزحمـه حسابرسـی   % کاهش در حـق 1یابد، و در ازاي % افزایش می38,7حسابرسی واقعی 



یابد؛ بدین معنا که در سال اول % کاهش می84,1الزحمه حسابرسی واقعی برآورد شده، حق
رت گرفتـه، کاهشـی کمتـر از افـزایش     الزحمه حسابرسی در ازاي یک درصد تغییر صوحق

خواهد داشت، در حالی که در سال بعد این حالت عکس شده و در ازاي یک درصد تغییـر  
شـود؛ در  صورت گرفته، کاهش آن بیشتر از افزایش است و تمایـل بـه کـاهش افـزوده مـی     

گردد.نتیجه قسمت الف فرضیه سوم پذیرفته می

بعد: معکوس شدن چسبندگی در دوره7جدول 
p-value tآماره  ضریب متغیر

000/0 126/0 115/0 عرض از مبدأ 

000/0 125/0 387/0 ln(EAFt-EAFt-1)

000/0 379/0 454/0 Decrease-Dummy* ln(EAFt-EAFt-1)

000/0 952/0 615/0 ln(EAFt-1-EAFt-2)

000/0 212/0- 110/0- Decrease-Dummyt-1* ln(EAFt-1-EAFt-2)

هـاي زمـانی یـک    هاي حسابرسـی، عـالوه بـر دوره   الزحمهررسی تغییرات حقبه منظور ب
ساله و چهارساله نیز در نظر گرفته شد. میـزان تفـاوت بـین    هاي زمانی دوساله، سهساله، دوره

شـوند  هـاي زمـانی مختلـف، در نظـر گرفتـه مـی      که دورهتغییرات صعودي و نزولی هنگامی
بـه طـور میـانگین    6متفاوت است. با توجه به جـدول  بسیار مهم است و میزان اثر چسبندگی

سـاله  )، در طول دوره یـک 0,660-0,319درصد (34,1هاي حسابرسی به میزان الزحمهحق
سـاله در نظـر   هـاي زمـانی دو  هنگامی که دوره8یابند، همچنین با توجه به جدول کاهش می
) از 0,745-0,231د (درصـ 51,4هـاي حسابرسـی بـه میـزان     الزحمـه شـوند، حـق  گرفته مـی 

هـاي زمـانی   رسـد. هنگـامی کـه دوره   اله کاهش مـی کاهش مورد انتظار در طول دوره دو س
درصـد  53,4شوند، میزان تفاوت بین تغییرات صعودي و نزولی به ساله در نظر گرفته میسه

درصـد از کـاهش   53,4هـاي حسابرسـی بـه میـزان     الزحمـه رسد و حق) می0,246-0,780(
سـاله  هاي زمـانی چهـار  که دورهیابد. هنگامیساله کاهش میه خود طی دوره سهبرآورد شد

دیگـر  Decrease-Dummy*ln(EAFt-1-EAFt-4)شـوند، متغیـر   در نظر گرفته مـی 
P-value)معنادار نیست.  = درصـد  70,2الزحمـه حسابرسـی بـه    و کاهش حق(0.015

-Decreaseبـراي متغیـر   tه ، آمـار 7و 6یابـد. طبـق جـدول    ) افزایش مـی 0,098-0,82(



Dummy*ln(EAFt-EAFt-1)دهنـده  هاي زمانی در نظـر گرفتـه شـده نشـان    طی دوره
سـاله،  اي دودر طـول دوره -2,132سـاله،  درطـول دوره یـک  -4,207کاهشی تدریجی از 

باشد و این پـارامتر در  ساله میدر طول دوره چهار-0,562ساله و در طول دوره سه-1,784
ــول دو ــارط ــر     ره چه ــرایب متغی ــین ض ــت. همچن ــادار نیس ــاله معن ln(EAFt-EAFt-1)س

درصـد از  66هاي حسابرسی، بـه طـور میـانگین    الزحمهدهنده این است که افزایش حقنشان
درصـد  74,5سـاله،  الزحمه حسابرسی در طول دوره یکمیزان برآورد شده توسط مدل حق

ــول دوره دو ــاله، در ط ــول دوره  78س ــد در ط ــهدرص ــاله و س ــول دوره  82س ــد در ط درص
تفســیر کــرد کــه چســبندگی تــوانباشــد. بــه بیــان دیگــر، از ایــن نتــایج مــیســاله مــیچهــار

یابد، از این رو این نتایج شـواهدي را در  اي حسابرسی به مرور زمان کاهش میهالزحمهحق
آورد.تأیید قسمت ب فرضیه سوم فراهم می



هاي بیش از یک سال: چسبندگی طی دوره8جدول 

متغیرهاي مستقل

ستون جستون بستون الف
مجموع دو سال بعدي

Ln(AFt-AFt-2)
ضریب
tآماره 

p-value

مجموع سه سال 
بعدي

Ln(AFt-AFt-3)
ضریب
tآماره 

p-value

مجموع چهار سال 
بعدي

Ln(AFt-AFt-4)
ضریب
tآماره 

p-value

بدأعرض از م
121/0145/0151/0
265/0270/0260/0
000/0000/0000/0

ln(EAFt-EAFt-2)

745/0
342/1
000/0

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

231/0-
132/2-

000/0

ln(EAFt-EAFt-3)

780/0
382/1
000/0

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

246/0-
784/1-

000/0

ln(EAFt-EAFt-4)

82/0
870/2
000/0

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

098/0 -
562/0-
015/0-

514/0534/0722/0نسبت کاهش
R223/037/056/0تعدیل شده

000/0000/0000/0سطح معناداري مدل

گیرينتیجه
یج بدست آمده، فرضیات اول، دوم و سوم، همگـی تأییـد شـدند. بـه طـور      با توجه به نتا

باشند و به طـور سـریع   هاي حسابرسی، چسبنده میالزحمهتوان نتیجه گرفت که حقکلی می
گیـري بـا   یابند. این نتیجـه الزحمه حسابرسی تطابق نمیبا میزان برآورد شده توسط مدل حق

) و فرگوســن و 2006گــاش و الســتگارتن ()، 2010کــاچولی و همکــاران (نتــایج پــژوهش 
هاي حسابرسـی بـه عـواملی کـه     الزحمهبه بیان دیگر، حق)، مطابقت دارد.2005همکاران (



شـوند، واکـنش   شوند، سریعتر از عواملی که منجر به کـاهش مـی  ها میمنجر به افزایش آن
هـا، در  الزحمـه حـق شـود تـا ایـن   باعث می"چسبنده بودن"دهند. در واقع ویژگی نشان می

تر تمایل به افزایش یافتن داشـته باشـند؛ از   ها از خود مقاومت نشان داده و بیشمقابل کاهش
تـوان دریافـت کـه ایـن     در نظـر گرفـت. همچنـین مـی    "چسـبنده "هـا را  توان آناین رو می

ي هاکه وقتی دورهیابد، به طوريتر، کاهش میهاي زمانی طوالنیچسبندگی در طول دوره
تـوان  شـود. از ایـن رو مـی   شوند، چسبندگی معکوس مـی زمانی چهارساله در نظر گرفته می
یابـد و ایـن   هاي حسابرسی به مرور زمان کاهش میالزحمهاستدالل نمود که چسبندگی حق
مدت رقـابتی بـوده و   حسابرسی، در طول دوره میانخدمات امر حاکی از آن است که بازار 

مـدت  گذاري استراتژیک خدمات خـود، در طـی دوره میـان   قیمتحسابرسان قادر به حفظ 
هاي حسابرسی در بازارهاي رقابتی، کمتر چسبنده هستند؛ ایـن  الزحمهنیستند و در نتیجه حق

) که در پـژوهش خـود بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه        1993گیري با نتایج پژوهش مارتین (نتیجه
د؛ همخوانی دارد.ها در بازارهاي رقابتی، کمتر چسبنده هستنقیمت

پیشنهادات
گردد:موضوعات زیر به پژوهشگران آتی پیشنهاد می

الزحمه حسابرسیهاي حسابرسی بر چسبندگی حق. تأثیر قوانین و استاندارد1
هاي زمانی متفاوت با دوره زمانی پژوهش انجام این پژوهش براي دورهمقایسه و . 2
هایی مانند اندازه شرکت، حجم با شاخصالزحمه حسابرسیرابطه بین چسبندگی حق3

عملیات و ریسک حسابرسی ، نوع مؤسسه حسابرسی و...
الزحمه حسابرسی. تأثیر تورم بر چسبندگی حق4
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Investigating stickiness behavior of audit fees in accepted
companies in Tehran Stock Exchange

Abstract



The subject of the study is to investigate the stickinessbehavior of audit fees in accepted companies in Tehran StockExchange	 during	 1387	 to	 1391	 years.	 After	 collecting	 of	primary data, the data was analyzed by using of Excel andEviews software. To examine the relationships betweenvariables are used multiple regressions and to test thehypothesis are used Anderson et al model. The results showthat audit fees do not immediately adjust to the levelssuggested by an audit fee model٫ in other words, audit feesresist against the reductions and they desire to increase
٫therefore it can be consider "sticky". During the longer periodsof time, this stickiness is reduced, so that when the time periodsare considered quadrennial, it is reversaled. This indicates thatthe audit market is competitive during the medium time periodand auditors are not able to maintain a pricing strategy fortheir services in the medium time period.
Key words: competition, audit fees, audit services market, coststickiness.


