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Abstract
Objective: Audit pricing is one of the most critical issues for practitioners and regulators. In
Iran, the report of Admission and Supervision Committee of the Trusted Audit Firms of
Securities and Exchange Organization in 2009 raised serious concerns about the low audit fees
to carry out audit services. "In spite of the actions taken by Iranian Institute of Certified Public
Accountants (IACPA), competition to keep engagement with the client firms sometimes leads
to fee discounting by the auditors, has raised a confusing problem with certain detrimental
effects." However, audit fee studies in Iran are only the replication of foreign research about
audit fees. In addition, empirical research of audit fees in Iran suffers from several
methodological issues, including omitted correlated variable bias, overlooked environmental
circumstances and endogenity issues raised from sample selection bias. This paper attempts to
solve these problems and tests the potential role of several environmental variables, such as
determining audit fees before starting audit project. In addition, another driver to study this
issue is developing the audit fee model for Iranian context as a significant issue for researchers,
practitioners and regulators.
Hypotheses: Eierle et al. (2021) as the latest review study about the factors influencing the
audit fee show the importance of examining the external environment in forming a
comprehensive picture of the audit fee framework and understanding global and regional
differences. Accordingly, this paper examined the role of two specific variables in the Iranian
environment in determining the audit fee and the role of a variable that less attention has been
paid to it. In Iran, the audit contract is signed with a determined fee prior to starting the audit
project (MohammadRezaei and Faraji, 2019). However, "escape" clauses are usually included
in the contract allowing the auditor to perform additional work and receive overtime payments
in an unobservable situation, including the going concern issues or other factors affecting the
audit risk (Palmrose, 1987: Hassanzadeh Baradaran et al., 2015). In other words, one of the
essential factor in determining the audit fees of current year is the audit fees of last year, not
the actual audit hours (effort) of current year. In addition, determining the audit fee before
starting of the audit project raises the question of whether the current year's fee is more in line
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Abstract

with the current characteristics of the client firm or with the last year's characteristics of the
client. It is important to note that what information the auditor has about the client when
determining the fee? Clearly, when the audit fee is determined, the financial statements of the
client firm is not available for current year. The auditor has more access to the information of
the last year's audited financial statements and the last year's audit report. Finally, we used the
‘bundle pricing strategy’ in marketing (loyd, 2016) to predict the possible relationship between
the role of mid-term audit fees and end-of-period audit fees. Consistent with the bundle pricing
view, it can be argued that auditors may consider the mid-term and end-of-term fees as a single
bundle pricing to reap the benefits.
Method: 1029 firm-year observations were collected from companies listed on Tehran Stock
Exchange for seven years, from 2011 to 2017. Two regression models are estimated using
ordinary least squares and generalized method of moments to examine research hypotheses.
Findings: The findings reveal that the audit fee of the last year is used as an essential basis for
determining the audit fee of the current year. This is the case, because in Iran the audit fee is
determined before starting audit project. Such a finding is also supported by both the ordinary
least squares model and the generalized method of moments. In addition, the findings show
that the current year's audit fee is associated with some characteristics of the client firm and the
audit project in last year. Despite determining the audit fee prior to the audit project starting
and the availability of the client characteristics and the audit project of the last year at the time
of determining the current year’s fee, after the completing the audit project of current year, the
auditors are able to adjust their audit fee by amending the contract. The results also showed
that the interim audit fee is negatively correlated with the end-of-term audit fee. Such a finding
provides very original evidence consistent with the bundle pricing perspective.
Conclusion: The findings of this study indicate that the factors affecting the audit fee in the
Iranian audit market are different from what prior research were documented at the
international era. Such evidence suggests that both legislators and researchers should consider
the environmental factors in legislation and audit fee studies. In addition, it is suggested that
small audit firms and the audit firms without specific guidelines for determining audit fees use
the model presented in this study because only last year's fee is not the basis in determining the
current year's audit fee. In addition, since last year's fee affects the current year's audit fee, it is
suggested that audit fee contracts be set flexibly between the audit firm and the client. Finally,
given that the importance of bundling pricing approach in a competitive audit market, it is
suggested that audit firms consider mid-term and end-of-term fees as a bundle. In this case, the
auditors can consider a discount for each of the mid-term or end-of-term fees, depending on
the circumstances, in order to obtain the client's consent and keep the job.
Keywords: Audit Fee, Last Year’s Fee, Environmental Circumstances, Bundle Pricing.
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چکیده
هدف :اغلب پژوهشهای کمّی حوزه حقالزحمه حسابرسی در داخل کشور از مشکالت روش شناسی متعددی از جمله سوگیری ناشی از
متغیرهای محذوف همبسته رنج میبرند  .پژوهش حاضر نه تنها سعی کرده است مشکل مذکور را مرتفع نماید ،بلکه نقش احتمالی چندین متغیر
محیطی مانند تعیین حقالزحمه قبل از شروع کار را آزمون کند.
روش :برای نیل به این هدف 9201 ،شرکت-سال مشاهده از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی  7ساله
 9912-9911آزمون شدهاند .از دو الگوی حداقل مربعات معمولی و گشتاورهای تعمیمیافته برای تخمین الگوهای رگرسیونی ،استفاده شده است.
یافتهها :یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که حقالزحمه حسابرسی سال قبل رابطه مثبت و معناداری با حقالزحمه حسابرسی سال جاری
دارد .ضریب تعیین الگو برای الگوی برآورد الگوی حقالزحمه حسابرسی با دادههای سال جاری ،باالتر از برآورد حقالزحمه حسابرسی براساس
دادههای سال قبل است ،ولی این تفاوت از نظر آماری معنادار نیست .مطابق دیدگاه قیمتگذاری دستهای ،حقالزحمه حسابرسی میان دورهای
رابطه منفی و معناداری با حقالزحمه پایان سال دارد.
نتیجهگیری :نتایج ارائه شده توسط پژوهش حاضر بیانگر آن است که عوامل مؤثر بر حقالزحمه حسابرسی در بازار حسابرسی ایران ،متفاوت از
آن چیزی است که پژوهشهای قبلی در سطح بینالملل ،مستند کردهاند .چنین شواهدی پیشنهاد میکند هم قانون گذاران و هم پژوهشگران در
قانون گذاری و مطالعات حقالزحمه حسابرسی ،به عوامل محیطی ،عنایت بیشتری داشته باشند.
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مقدمه

اتخاذ تصمیمات اقتصادی درست توسط طیف وسیعی از استفادهکنندهگان ،در گرو وجود تقارن اطالعاتی ناشی از
گزارشگری مالی باکیفیت است (هی .)1013 ،1حسابرسان میتوانند نقش عمدهای در اعتبار بخشی به اطالعات مالی
صاحبکاران ،بازی کنند (بالسام 1و همکاران .)1003 ،مؤثر بودن نقش اعتباربخشی حسابرسان ،به غیر از بعد استقالل ،در
گرو صالحیت و تالش حسابرسی است (دی آنجلو .)1791 ،3تالش حسابرسی رابطه مستقیمی با حقالزحمه حسابرسی
دارد ،به طوری که حقالزحمههای کمتر از حد استاندارد ،میتواند منجر به کاهش بودجه حسابرسی ،عدم اجرای مناسب
و کافی آزمونهای حسابرسی و نهایتاً کیفیت پایین حسابرسی شود (بریستکر و رایت .)1001 ،4بنابراین ،حقالزحمه
حسابرسی و نحوه تعیین آن نظر مسئولین ،نهادهای ناظر ،فعاالن حرفه و پژوهشگران را به شدت به خود جلب کرده است.
سیمونیک )1790( 5حقالزحمه حسابرسی را تابعی از هزینههای حسابرسی و سود میداند .هزینههای حسابرسی به دو
قسمت تقسیم میشود :بهای منابع به کار گرفته شده توسط حسابرس و هزینههای مورد انتظار ناشی از دعاوی حقوقی و
قضایی علیه حسابرس (ریسک دادخواهی) .در حال حاضر دو شاخه از ادبیات پژوهشی حقالزحمه بر تحقیقات آرشیوی
حسابرسی استقرار دارد .شاخه قدیمی و وسیعتر ادامه الگوهای قبلی است اما با هدف شناسایی سریع عوامل جدید که
حقالزحمه حسابرسی و احتماالً مخارج حسابرسی را تحت تأثیر قرار میدهد (هی و همکاران .)1000 ،در این راستا،
فراتحلیلهای هی و همکاران ( )1000و هی ( )1013متغیرهای مؤثر بر حقالزحمه حسابرسی را در قالب سه دسته کلی از
عوامل مرتبط با صاحبکار ،مرتبط با حسابرس و خاص مرتبط با کار حسابرسی ،طبقه بندی کردهاند.
در ایران نیز به پیروی از پژوهشهای خارجی ،مطالعات زیادی (مانند ،تنانی و نیکبخت1397 ،؛ زلقی و همکاران،
 )1377در ارتباط با عوامل مؤثر بر حقالزحمه حسابرسی انجام شده است .اما آنچه نیاز به مطالعات جدید و بیشتر را نمایان
میسازد ،مشکل حقالزحمههای پایین حسابرسی به دلیل بازار حسابرسی خاص کشور و مشکالت روششناسی
پژوهشهای قبلی (بویژه متغیرهای محذوف همبسته و عدم توجه به ساختار بازار حسابرسی کشور) است .در این راستا ،در
بند  7-1گزارش عملکرد سال  1379کمیته پذیرش و نظارت بر مؤسسات حسابرسی معتمد بورس ،نگرانی شدیدی در
ارتباط با پایین بودن نرخ حقالزحمه ارائه خدمات حسابرسی آورده شده است« .رقابت بر تداوم رابطه با صاحبکار و به تبع
آن ،نرخشکنی در حقالزحمه علیرغم مالحظات جامعه حسابداران رسمی تبدیل به یک مشکل غامض شده است که قطعاً
آثار زیانباری خواهد داشت» .در این راستا ،پیشتر فعاالن حرفه (مانند ،بزرگ اصل1397 ،؛ هوانسیان فر )1397 ،نسبت به
حقالزحمه ناچیز حسابرسی ،اظهار نگرانی شدید کردهاند و جامعه حسابداران رسمی ایران نیز در سالهای اخیر آئین
نامههای متعددی برای جلوگیری از پدیده نرخ شکنی صادر کرده است .بنابراین ،چنین شرایطی ،پرداختن به حقالزحمه
حسابرسی در فضای پژوهشی ایران را هم چنان توجیه میکند.
نکتهای دیگری که باید بدان اشاره کرد آن است که مطابق مباحث محمدرضائی و فرجی ( ،)1379اغلب پژوهشهای
داخلی در تصریح الگوی حقالزحمه حسابرسی دچار مشکل شده و به دلیل حذف متغیرهایی که میبایست در الگو
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گنجانده میشدهاند ،به احتمال زیاد از مشکل «متغیرهای محذوف هم بسته» 1رنج میبرند 1.این مشکل میتواند به درون
زایی منجر شده و ضریب متغیر مستقل را تورشدار کند (منتج به یافتهها و تفاسیر سویه دار شود) .هم چنین شرایط کشور
متفاوت از مطالعات مرور شده توسط هی و همکاران ( )1000و هی ( )1013است .در این راستا ،ایرله 3و همکاران ()1011
اهمیت پرداختن به شرایط محیطی به منظور شکل دادن یک تصویر کامل از چارچوب نظری قیمتگذاری حسابرسی و
فهمیدن تفاوتهای جهانی و منطقهای در حسابرسی را ،مستند کرده است .در نبود فعالیت مؤسسات حسابرسی بینالمللی
و در شرایطی که نبود مشوقها و صالحیتهای مرتبط با طرف عرضه و تقاضای حسابرسی باکیفیت و رقابت شدید بین
حسابرسان (حسابرسی براساس برخی قوانین اجباری شده است) (محمدرضائی و فرجی ،)1379 ،مشهود است ،عوامل مؤثر
بر تعیین حقالزحمه حسابرسی در ایران ،میتواند متفاوت از آن متغیرهایی باشد که هی و همکاران ( ،)1000هی ()1013
و ایرله و همکاران ( ،)1011آنها را شناسایی کردهاند .به طور مثال در ایران حقالزحمههای حسابرسی ،قبل از شروع کار
حسابرسی تعیین میشوند .در چنین وضعیتی ،مبنای اصلی تعیین قیمت میتواند حقالزحمه سال قبل با اعمال تعدیالتی از
بابت تورم و غیره باشد و یا حقالزحمه حسابرسی براساس ویژگیهای صاحبکار و کار حسابرسی سال قبل (نه سال جاری)،
تعیین شود .اینکه حقالزحمه حسابرسی میان دورهای چه نقشی در تعیین حقالزحمه حسابرسی سالیانه دارد ،خود جای
سؤال است .بنابراین ،پژوهش حاضر در مرحله اول به دنبال کاهش مشکل متغیرهای محذوف از طریق کنترل متغیرهای
مؤثر مطابق با ادبیات پژوهشی در سطح بینالملل و داخلی است .در مرحله دوم و به عنوان هدف اصلیتر ،به دنبال مطالعه
نقش برخی از متغیرهای خاص محیط پژوهشی کشور (حقالزحمه سال قبل ،تعیین حقالزحمه قبل از شروع کار حسابرسی
و حقالزحمه میان دورهای) است.
در ایران حقالزحمههای حسابرسی قبل از شروع کار حسابرسی تعیین میشود .به عبارت دیگر ،صاحبکاران یا در مجمع
عمومی سال قبل ،حسابرس و حقالزحمه آن برای سال جاری را مشخص میکنند یا قرارداد حسابرسی با هیئت مدیره قبل
از شروع کار بسته میشود (محمدرضائی و فرجی .)1379 ،در چنین وضعیتی ،هم سهامداران در مجمع عمومی یا هیئت
مدیره ،حقالزحمه سال قبل را با درصدی مثالً حدود  10درصد ،افزایش میدهد .البته در حالت دوم (تعیین حقالزحمه از
طریق مذاکره حسابرس و هیئت مدیره) قبل از شروع کار حسابرسی ،حقالزحمه حسابرسی سال قبل ،مبنای مذاکره هر دو
طرف است و اختالف فقط بر سر درصد افزایش حقالزحمه است .بنابراین ،در چنین شرایطی ،حقالزحمه سال قبل یک
متغیر توضیح گر مهم در تابع حقالزحمه سال جاری میتواند باشد .به عالوه در چنین شرایطی ،اگر حسابرس بخواهد بیشتر
از درصد معمول (افزایش نرخ تورم) حقالزحمه را افزایش دهد ،به تغییراتی که در صورتهای مالی و گزارش حسابرسی
سال قبل اتفاق افتاده است ،ارجاع میدهد؛ چون حقالزحمه قبل از شروع کار حسابرسی تعیین میشود .لذا ،در این حالت،
استنتاجی که ذهن پژوهشگر را به خود جلب میکند این است که آیا حقالزحمه سال جاری تابعی از ویژگیهای صاحبکار
و قرارداد (کار) حسابرسی سال قبل است یا ویژگیهای مذکور در سال جاری.
3-Eierle

-Omitted correlated variable bias
1

1

 -مرور پیشینه پژوهش حاضر ،مشکل متغیرهای محذوف همبسته

پژوهشهای حق الزحمه حسابرسی در ایران را نشان میدهد.
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عالوه بر تعیین حقالزحمه قبل از شروع کار حسابرسی ،حقالزحمه میان دورهای ممکن است رابطهای با حقالزحمه
پایان دوره داشته باشد .به طور معمول انتظار بر این است که حقالزحمه میان دورهای حدود  40درصد حقالزحمه سال قبل
(بین  30تا  50درصد) باشد (صدرایی و همکاران .)1400 ،اما تعیین حقالزحمه میان دورهای کمتر یا بیشتر از نسبت معمول
میتواند ناشی از استراتژیهای متفاوتی باشد مانند استراتژیهای قیمتگذارای دستهای .مؤسسات حسابرسی به حقالزحمه
حسابرسی میان دورهای و پایان دورهای در قالب یک قرارداد کلی نگاه میکنند هرچند که برای هرکدام یک قرارداد
حسابرسی جداگانه تنظیم میکنند .به عبارت دقیقتر ممکن است حقالزحمه حسابرسی میان دورهای یک حسابرس ،پایینتر
از معمول باشد ولی در حسابرسی پایان دوره همان صاحبکار ،حسابرس این کسری را جبران کند یا برعکس.
پژوهش حاضر به طرق مختلف ،دانش افزایی قابل توجهی برای ادبیات پژوهشی حقالزحمه حسابرسی به همراه دارد.
اول ،این پژوهش از دو طریق مشکل متغیرهای محذوف همبسته را تقلیل میدهد .در مرحله اول ،با اضافه کردن متغیرهایی
که در ادبیات بینالملل به عنوان متغیرهای مؤثر مستند شدهاند ،الگوی حقالزحمه حسابرسی را از این بابت بهبود میبخشد.
در مرحله دوم ،با آزمون نقش برخی از متغیرهای خاص محیطی (حقالزحمه سال قبل ،تعیین حقالزحمه قبل از شروع کار
حسابرسی ،حقالزحمه میان دورهای و تغییرات در بندهای شرط حسابرسی) مشکل متغیرهای محذوف همبسته الگوهای
حقالزحمه حسابرسی آزمون شده توسط پژوهشهای آرشیوی پیشین در داخل کشور را مرتفع میکند .هم چنین ،آزمون
نقش چنین متغیرهایی دستاوردهای جالب و خاصی برای ادبیات پژوهشی در سطح بینالملل به همراه دارد .به طور مثال،
پژوهش حاضر نشان داد زمانی که حقالزحمه حسابرسی قبل از شروع کار حسابرسی تعیین میشود ،متغیر حقالزحمه
حسابرسی میتواند ماهیت پویایی داشته باشد .پژوهش حاضر برای اولین بار شواهدی در حمایت از دیدگاه قیمتگذاری
دستهای برای تشریح رابطه بین حقالزحمه حسابرسی پایان دوره و میان دوره ،فراهم کرده است و نبود شواهد تجربی کافی
در این باره و اهمیت پرداختن بیشتر به نقش این متغیر را برجسته کرده است .پژوهش حاضر با آزمون الگوی حقالزحمه
حسابرسی با اضافه کردن حقالزحمه حسابرسی سال قبل به عنوان یک متغیر توضیح گر اضافی ،از طریق روش پنل پویا،
مشکل درون زایی کنترل نشده در الگوهای حقالزحمه پژوهشهای آرشیوی پیشین در داخل کشور را مرتفع میکند.
بنابراین ،یافتههای پژوهش حاضر با کاهش مشکالت روش شناسی پژوهشهای حقالزحمه حسابرسی در داخل کشور،
نتایج قابل اتکاتری برای بهره برداری پژوهشگران ،فعاالن حرفه و نهادهای ناظر و قانون گذار ،فراهم میکند.
پیشینه نظری و تجربی و بسط فرضیهها
پیشینه نظری و تجربی

سیمونیک ( )1790حقالزحمه حسابرسی را تابعی از هزینههای حسابرسی و سود میداند .سیمونیک ( )1790هزینههای
حسابرسی را به دو قسمت تقسیم میکند -1 :بهای منابع به کار گرفته شده توسط حسابرس (مخارج تولید) و  -1هزینههای
مورد انتظار ناشی از دعاوی حقوقی و قضایی علیه حسابرس (ریسک دادخواهی) .درون مایه اصلی معادله این است که
مخارج تولید ،مخارج دادرسی و حاشیه سود ( عوامل پنهان) ،میتواند عملکردی از ویژگی صاحبکار ،محیط حسابرسی،
سطح اطمینان یا کیفیت حسابرسی و فناوری حسابرس باشد .این یک واقعیت است که تصریح کامل الگو دور از دسترس
پژوهشهای تجربی حوزه حقالزحمه حسابرسی بوده است .اغلب عناصر ویژگی صاحبکار ،محیط حسابرسی ،سطح
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اطمینان یا کیفیت حسابرسی و فناوری حسابرس به طور ضمنی در تصریح الگو رها میشوند یا از طریق طرح پژوهش و نه
به صراحت ،در الگو لحاظ میشوند .منابع به کار گرفته شده توسط حسابرس تابعی از اندازه صاحبکار ،پیچیدگی کار
حسابرسی و ریسک حسابرسی میدانند .بر اساس این دیدگاه ،عوامل قابل مشاهدهای نظیر ارزش دارایی ،درجه و میزان
بدهی ،تعداد زیر مجموعهها (شرکتهای تابعه) ،به عنوان عوامل مؤثر رایج جهت بکارگیری در تخمین الگو ،تبدیل شده
است (آکنو و ستین.)1014 ،1
در حال حاضر دو شاخه از جریان پژوهشی حقالزحمه بر تحقیقات آرشیوی تولید حسابرسی تمرکز دارد .شاخه قدیمی
و وسیعتر ادامه الگوهای قبلی است اما با هدف شناسایی سریع عوامل جدید که حقالزحمه حسابرسی و احتماالً مخارج
حسابرسی را تحت تأثیر قرار میدهد .این جریان ،با پژوهشهایی مشخص میشود که به ندرت تئوری اقتصادی اثبات شده
را آزمون مینمایند بلکه به دنبال شناسایی متغیرهای اضافی مرتبط با حقالزحمه هستند .بسیاری از این پژوهشها با تالش
برای بکارگیری معیارهای اثربخشتری از ریسک یا پیچیدگی پیش روی حسابرس ،برانگیخته میشوند .دیگر پژوهشها
در این زمینه بر عوامل محیطی مؤثر بر تولید حسابرسی متمرکز هستند ،مثالً حضور هیئت مدیرههای بیرونی یا تغییر در
استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی .این الگو همان طور که ذکر شد ،در ابتدا توسط سیمونیک ( ،)1790فرموله شده
است .پاالیش اضافی در حوزههای مختلف توسط افراد مختلفی مانند فرانسیس ،)1794( 1سیمون )1795( 3و فرانسیس و
استوکس )1790( 4اعمال شد .مسائل مربوط به رقابت و تمایز محصول اوایل توسط سیمونیک و ستین ،)1770( 5کارسلوو
همکاران )1771( 0و پیرسون و ترومپتر )1774( 9مورد بررسی قرار گرفت .کارسول و همکاران )1775( 9این امکان را
فراهم نمودند تا تفکر از محدوده (بند) تخصص حسابرس خارج شود .ایرلند و لنوکس )1001( 7مسائل مربوط به تورش
انتخاب را مد نظر قرار دادند .هی و همکاران ( ،)1000هی ( ،)1013ایرله و همکاران ( )1011فراتحلیل های ادبیات پژوهشی
مرتبط با حقالزحمه حسابرسی را ارائه دادند و پژوهش آنها منبع مفیدی از متغیرهای مؤثر در تعیین حقالزحمه حسابرسی
است.
در سالهای اخیر پژوهشگران زیادی در ادامه شاخه قدیمی و وسیعتر الگوهای قبلی ،بیشتر بر عوامل مرتبط با محیط
بیرونی تمرکز کرده (ایرله و همکاران )1011 ،و اقدام به ارائه شواهدی در ارتباط با نقش متغیرهایی هم چون تغییر ساختار
بازار حسابرسی به دلیل ادغام مؤسسات حسابرسی بزرگ (دینگ و جیا1011 ،10؛ گون و همکاران ،)1017 ،11کاهش
قدرت چانه زنی حسابرسان به دلیل اجبار افشای عمومی حقالزحمه حسابرسی (وو و سو1019 ،11؛ آورهالز و همکاران،13
 ،) 1010افزایش ریسک حسابرسان به دلیل پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی (کیم و همکاران)1011 ،14
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 /920حقالزحمه حسابرسی :شواهد اولیه از نقش برخی متغیرهای محذوف

و خصوصیات شرکای مؤسسات حسابرسی پس از اجباری شدن افشای نام شرکای امضای کننده گزارش حسابرسی در
برخی کشورها (کاهان و سان )1015 ،1بر حقالزحمه حسابرسی فراهم کردند.
شاخه کوچکتر و دوم ،از اطالعات مربوط به ساعات کار حسابرسی برای برآوردی از عملکرد تولید یا مقایسه کارایی
حسابرسی استفاده میکنند .این شاخه از ادبیات پژوهشی تولید حسابرس ،بر کمبود دادههای در دسترس مرتبط با ساعات
کار حسابرسی جهت اندازه گیری مستقیم تولید یا ویژگیهای تولید ،تاکید میکنند (آکنو و ستین .)1014 ،تعداد محدودی
پژوهش روی ساعات کار حسابرسی عبارتند از پالمروس ،)1799( 1دیویس و همکاران ،)1773( 3اوکیف و همکاران

4

( ،)1774دوپاچ و همکاران ،)1001(5بالک دیجک و همکاران  )1000(0و بل و همکاران.)1009( 9
در ایران پژوهشهای آرشیوی زیادی به موضوع حقالزحمه حسابرسی پرداختهاند .از جمله میتوان به پژوهش نیکبخت
و تنانی ( ،)1397مرادی و محقق ( ،)1370حساس یگانه و همکاران ( ،)1370منصوری و همکاران( ،)1370صهبای قرقی
و همکاران ( )1379و محمدرضائی و همکاران ( ،)1019زلقی و همکاران ( )1377اشاره کرد .به عنوان نمونه ،یافتههای
محمدرضائی و همکاران ( )1019نشان میدهد حسابرسان معتمد بورس طبقه اول در مقایسه با حسابرسان معتمد سایر
طبقات ،حقالزحمه حسابرسی باالتری دریافت میکنند ،در حالی این مؤسسات از ارائه خدمات حسابرسی باکیفیتتر ناکام
ماندهاند .نویسندگان مذکور ،چنین یافتههایی را براساس دیدگاه تمایز قیمت براساس شهرت تفسیر کردهاند.
در راستای مقاله فراتحلیل هی و همکاران ( )1000دو مشکل عمده پژوهشهای آرشیوی حقالزحمه حسابرسی را
میتوان مشکل متغیرهای محذوف همبسته و درون زایی مطرح کرد .وجود این دو مشکل به تخمینهای سویه دار منجر
شده ،به دنبال آن نتایج ناسازگار و غیر قابل اعتماد حاصل شده و در نهایت الگوی تحقیق معتبر نخواهد بود (ایونز و
همکاران .)1015 ،9اغلب پژوهشهای داخلی حداکثر با  10متغیر تخمین زده شدهاند ،در حالی که در الگوهای حقالزحمه
حسابرسی در سطح بینالملل ،توضیح گرهای بسیار بیشتری در الگو گنجانده شدهاند .اما مشکل درون زایی در پژوهشهای
داخلی بسیار پردامنهتر و ناشی از سرچشمههای متعددی است ،که اغلب پژوهشهای داخلی در کنترل آنها ،ناکام ماندهاند.
اولین سرچشمه آن ،درون زایی ناشی از سوگیری انتخاب مرتبط با متغیر یا متغیرهای مستقل است متغیرهایی مانند نوع
حسابرس و غیره .این مشکل در بازار حسابرسی ایران ،از بعد نظری هم قابل توجیه است .اما یک سوگیری دیگری که به
نظر میرسد خاص فضای پژوهش کشور باشد و اغلب پژوهشهای داخلی به آن نپرداختهاند ،بحث افشای حقالزحمه
حسابرسی به طور جداگانه توسط برخی از شرکتهای بورسی است .این پدیده نیز بحث سوگیری ناشی از انتخاب در
افشای جداگانه یا غیرجداگانه حقالزحمه حسابرسی توسط صاحبکاران را نشان میدهد که باید از طرق مختلف این
موضوع بحث و نهایتاً طرحهای پژوهشی مناسبی برای کاهش مشکل این سوگیری اعمال شود .مشکل دیگری که در رابطه
با مطالعات صورت گرفته در زمینه حقالزحمه حسابرسی در اغلب پژوهشهای داخلی رخ داده است ،عدم تفکیک
مشاهدات حسابرسی شده توسط بخش حسابرسان دولتی و خصوصی است .محمدرضائی و فرجی ( )1379بیان میکنند
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ساختار بازار حسابرسی برای مؤسسات حسابرسی خصوصی رقابتی است و بازار حسابرسی سازمان حسابرسی انحصارگونه
است .بنابراین ،الگوهای قیمتگذاری در چنین بازارهایی با ساختار مختلف ،به شدت میتواند متفاوت باشد .بنابراین
محمدرضائی و فرجی ( )1379پیشنهاد دادهاند در مطالعات مرتبط با حقالزحمه در داخل کشور ،الگوی حقالزحمه
حسابرسی برای مشاهدات مرتبط با سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی خصوصی ،در دو زیرنمونه جداگانه تخمین
زده شود .در غیر این صورت ،تفسیر بدست آمده از نتایج ،میتواند گمراهکننده باشد.
بسط فرضیهها
حقالزحمه سال قبل

در ایران ،قبل از شروع کار حسابرسی ،قرارداد تنظیم شده و مبلغ حقالزحمه در آن زمان تعیین میشود (محمدرضائی
و فرجی .)1379 ،با وجود این ،معموالً بندهای «فرار» داخل قرارداد گنجانده میشود که به حسابرس اجازه انجام کارهای
اضافی و دریافت هزینه اضافه کاریها را در وضعیت غیرقابل مشاهده ،از جمله وجود مشکل تداوم فعالیت یا عوامل مؤثر
بر ریسک حسابرسی ،میدهد (پالمروس1799 ،؛ حسنزاده برادران و همکاران .)1374 ،در این راستا جامعه حسابداران
رسمی ایران در سالهای  1379و  1377طی نامههایی از مؤسسات حسابرسی عضو خواسته است که حقالزحمه سال جاری
را حداقل معادل حقالزحمه سال قبل تعیین کنند و کمتر از آن مجاز نیستند که کار حسابرسی را قبول کنند؛ مگر اینکه
حجم فعالیت صاحبکار به طور محسوسی کاهش یافته باشد .به عبارت دیگر ،حسابرسان برای تنظیم قرارداد به حقالزحمه
حسابرسی سال قبل به عنوان مبنایی مهم توجه میکنند و با در نظر گرفتن تورم سالیانه ،حقالزحمه حسابرسی سال جاری
را قبل از انجام کار حسابرسی پیشنهاد میکنند .به سخن دیگر ،یکی از مهمترین مبانی حقالزحمه حسابرسی سال جاری،
حقالزحمه سال قبل است و نه ساعات کارکرد واقعی حسابرسی در سال جاری .برای صاحبکاران نیز بر همین منوال است
و آنها انتظار دارند که مبلغ پیشنهادی حسابرس ،حداکثر معادل حقالزحمه سال قبل با اضافه کردن اثر تورم سالیانه باشد.
بنابراین ،پژوهشهای داخلی به اهمیت حقالزحمه سال قبل در تعیین حقالزحمه سال جاری توجه کافی نکردهاند و این
مساله به این بر میگردد که بیشتر پژوهشهای داخلی تقلیدی از پژوهشهای خارجی هستند که این تقلید بدون توجه به
شرایط محیطی پژوهش در ایران صورت گرفته است .بنابراین ،حقالزحمه سال قبل باید به عنوان یک متغیر توضیحی مهم
در الگوهای حقالزحمه حسابرسی در ایران گنجانده شود و انتظار میرود که رابطه مستقیمی با حقالزحمه سال جاری
داشته باشد.
فرضیه اول :حقالزحمه حسابرسی سال قبل رابطه مثبتی با حقالزحمه حسابرسی سال جاری دارد.
تعیین حقالزحمه قبل از شروع کار حسابرسی

اگر مطابق شواهد بحث شده در قسمت فرضیه اول ،بپذیریم که حقالزحمه حسابرسی قبل از شروع کار حسابرسی
تعیین میشود ،که دقیقاً شواهد موجود ،مطابق رویه حاکمی است که نامههای جامعه حسابداران رسمی در سالهای 1379
و  1377نشان میدهد؛ سوالی که مطرح میشود این است که حقالزحمه سال جاری با ویژگیهای صاحبکار و کار
حسابرسی سال جاری بیشتر مطابقت دارد یا با ویژگیهای مذکور در سال قبل؟ برای پاسخ به این سؤال باید به این نکته
توجه کرد که در زمان تعیین حقالزحمه ،حسابرس چه اطالعاتی از صاحبکار در دسترس دارد .قاعدتاً ،در هنگام تعیین
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حقالزحمه حسابرسی سالیانه ،صورتهای مالی آن سال در دسترس نیست و حسابرس بیشتر به اطالعات صورتهای مالی
حسابرسی شده سال قبل و گزارش حسابرسی سال قبل دسترسی دارد و بیشتر بر اساس این شواهد ،حقالزحمه را پیشنهاد
میدهد .هر چند برای صاحبکار عدم تقارن اطالعاتی مرتبط با حجم فعالیت در سال جاری کمتر است ،اما چون هنوز سال
مالی تمام نشده است ،ارزیابی کامل از این بابت برای حسابرس ممکن نیست .بنابراین ،در چنین شرایطی ،اگر حسابرس به
دلیل پایین بودن قدرت چانه زنیاش در بازار حسابرسی ایران به دلیل فشار رقابتی باال و نبود تقاضا برای حسابرسی باکیفیت
(محمدرضائی و فرجی ،) 1379 ،نتواند تغییرات در حجم کار حسابرسی سال جاری را از طریق الحاقیههای قرارداد مرتفع
نماید ،عمالً حقالزحمه سال جاری با ویژگیهای صاحبکار و کار (قرارداد) حسابرسی سال قبل ،ارتباط پیدا میکند.
بنابراین ،در چنین شرایطی ،تخمین الگوی حقالزحمه حسابرسی با ویژگیهای صاحبکار و کار حسابرسی سال جاری،
میتواند گمراهکننده باشد و قدرت توضیح دهندگی الگو را کاهش دهد .بنابراین ،فرضیه دوم پژوهش را به شرح زیر
تدوین میکنیم.
فرضیه دوم :قدرت توضیح دهندگی الگوی حقالزحمه حسابرسی با ویژگیهای صاحبکار و کار حسابرسی در سال
قبل ،بیشتر از توضیح دهندگی الگو با ویژگیهای مذکور در سال جاری است.
حقالزحمه حسابرسی میان دورهای
1

استراتژی قیمتگذاری بستهای در بازاریابی  ،ترکیب دو یا چند محصول یا خدمات و فروش آن به یک قیمت به جای
گرفتن پول در قیمتهای متفاوت بابت محصوالت و خدمات متفاوت است .این موضوع باعث ایجاد ارزش بیشتر برای
مشتریان خواهد شد .فروش بستهای بیش از  40سال است قدمت دارد و به عنوان یک استراتژی بازاریابی مؤثر و سودآور
شناخته میشود .در این روش مشتریان  9الی  15درصد پول خود را بیشتر میتوانند ذخیره نمایند .مزایای این نوع
قیمتگذاری این است که معموالً فروش را افزایش ،بهای تمام شده کاالی فروش رفته را کاهش داده و حاشیه فروش را
میافزاید .این نوع استراتژی منجر به ایجاد فرصتهای بازاریابی و شناسایی مشتریان بالقوه جدید میگردد .این نوع
قیمتگذاری معایبی دارد ،مثالً مشتریان بایستی محصوالت و خدماتی را با هم خریداری کنند که گاهی مایل به داشتن
یکی از آنها نیستند .یک محدودیت دیگر این است که فروشندگان بایستی تخفیفی بابت ارائه محصوالت و خدمات خود
در قالب بسته بدهند که امکان دارد منجر به از بین رفتن درآمد شود (لوید.)1010 ،1
در رشته بازاریابی تئوری قیمتگذاری دستهای آزمون شده است ،اما در رشته حسابداری به نظر میرسد که هیچ
پژوهشی از این دیدگاه بهره نبرده است .بنابراین ،میتوان گفت که پژوهش حاضر برای اولین بار این دیدگاه را از رشته
بازاریابی به عاریه گرفته است .در راستای دیدگاه قیمتگذاری دستهای چنین میتوان گفت که حسابرسان ،ممکن است
حقالزحمه میان دوره و پایان دوره را به عنوان یک بسته و به صورت یک جا در نظر گیرند و یک قیمتگذاری برای آن
انجام دهند تا از مزایای حاصل از قیمتگذاری بستهای بهره گیرند .بر این اساس پیش بینی میشود که حسابرس ممکن
2-Loyd

 -1فروش بستهای به تخفیف در حجم خرید و فروش مجزا به فروش
دستههای محصوالت مختلف با قیمتی واحد اشاره دارند (پورزندی،
 ،1373صفحه .)31
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است در حقالزحمه میان دورهای تخفیف بدهد و برای حسابرسی پایان دوره حقالزحمه باالتری را دریافت کند و به این
شکل این کسری را جبران کند ،عکس این اتفاق هم صادق است ،بویژه زمانی که حقالزحمه پایان دوره را مجمع عمومی
صاحبان سهام مشخص کرده باشند ،حقالزحمه میان دورهای بیشتری اخذ شود تا پایین بودن حقالزحمه پایان دوره را
جبران کند .بنابراین ،براساس این دیدگاه رابطه بین حقالزحمه میان دورهای و پایان دورهای ،برعکس باید باشد.
فرضیه سوم :حقالزحمه حسابرسی میان دورهای رابطه منفی با حقالزحمه حسابرسی پایان دوره دارد.
روش تحقیق
گردآوری دادهها

دادهها از روی صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران منتشره در
سایت کدال و اطالعات اعالم شده از سوی جامعه حسابداران رسمی به صورت دستی برای یک دوره زمانی  9ساله -1370
 1370انتخاب شدهاند .علت انتخاب از سال  1370به این دلیل است که پس از سال مذکور به دلیل وجود تحریمها
بحرانهایی به وجود آمده (مانند کاهش شدید ارزش پول ملی) و با دوره قبل از آن قابلیت مقایسه چندانی ندارد .در ارتباط
با توقف دوره پژوهش تا پایان  ،1370این است که در تاریخ  1379/9/17طی نامه شماره  ،110110جامعه حسابدارن رسمی
از مؤسسات حسابرسی خواسته است که حقالزحمه سال جاری را حداقل باید معادل حقالزحمه سال قبل تعیین کنند (نرخ
شکنی از بین برود) .این نامه میتواند در استراتژیهای قیمتگذاری حسابرسان ،بشدت تأثیر بگذارد .بنابراین ،برای
جلوگیری از اثر اخاللگری که این رویداد همزمان میتواند در یافتههای پژوهش بازی کند ،دوره پژوهش حاضر سالهای
بعدی را در نظر نمیگیرد .نمونه پژوهش شامل  147شرکت ( 1017شرکت-سال) است که نحوه انتخاب آنها در جدول
( )1آورده شده است.
جدول  .1فرآیند گردآوری دادهها

فرآیند گردآوری دادهها

تعداد مشاهدات

تعداد کل مشاهدات

1995

کسر میشود :مشاهداتی که حقالزحمه حسابرسی را جداگانه افشا نکردهاند

()1351

مشاهدات در دسترس با دادههای حقالزحمه حسابرسی

1514

کسر میشود :شرکتهایی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و مؤسسه حسابرسی مفید راهبر

()319

کسر میشود :شرکتهایی صنعت مالی

()199

تعداد شرکتهای بورسی در دسترس

1017

ما شرکتهای حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و مؤسسه حسابرسی مفید راهبر را از نمونه حذف کردیم که
علت آن ماهیت دولتی یا شبه دولتی این حسابرسان و شکل متفاوت بازار حسابرسی آنها در مقایسه با حسابرسان خصوصی
است .هم چنین در ایران ،افشای حقالزحمه حسابرسی در یادداشتهای همراه صورتهای مالی اجباری نیست و درصد
باالیی از شرکتها حقالزحمه حسابرسی را جداگانه افشاء نمیکنند (محمدرضائی و فرجی.)1379 ،
تصریح الگوهای پژوهش

برای نشان دادن مشکل متغیرهای محذوف اغلب پژوهشهای داخلی مرتبط با حقالزحمه حسابرسی ،یک فرآیند سه
مرحلهای را به صورت گام به گام جلو بردهایم .در مرحله اول مطابق مقاالت داخلی مرور شده ،یک الگوی حقالزحمه
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حسابرسی را بسط میدهیم سپس در الگوی دوم ،از طریق اضافه کردن متغیرهای مؤثر بر حقالزحمه حسابرسی مطابق
مقالههای فرا تحلیل هی و همکاران ( ،)1000هی ( )1013و مقاله محمدرضائی و همکاران ( ،)1019سعی بر تقلیل سوگیری
ناشی از متغیرهای محذوف همبسته میکنیم .در ادامه برای نشان دادن تورش دار بودن نتایج الگوی اول ،نتایج برآورد این
الگو را با الگوی دوم ،مقایسه کرده و در نهایت ،در الگوهای سوم و چهارم با اضافه کردن متغیرهای خاص محیط پژوهشی
ایران ،فرضیههای پژوهش را آزمون میکنیم.
الگوی ( )1براساس پژوهشهای پیشین در داخل کشور (نیکبخت و تنانی1397 ،؛ مرادی و محقق1370 ،؛ حساس یگانه
و همکاران1370 ،؛ زلقی و همکاران )1377 ،بسط یافته است .بدین شرح که متغیرهایی که بیشترین تکرار را در الگوهای
پژوهشهای مذکور داشتند ،انتخاب شدهاند.
AudFeeit=β0+β1 Sizeit+β2 Levit +β3 Subsit+β4 InvRecit+β5 AudChg it + β6 Audopnit+β7 Lossit+εit

()1

در الگوی ( AudFee ،)1لگاریتم طبیعی حقالزحمه حسابرسی در سال جاری؛  Sizeلگاریتم طبیعی جمع داراییهای
شرکت؛  Levنسبت کل بدهیها به کل داراییها؛  Subsتعداد شرکت فرعی صاحبکار؛  InvRecنسبت مجموع موجودی
مواد و کاال و حسابهای دریافتنی به جمع کل داراییها؛  AudChgتغییر حسابرس؛  Audopnاظهار نظر حسابرس
غیرمقبول؛  Lossزیان ده بودن صاحبکار.
ما الگوی دوم را از طریق اضافه کردن متغیرهای محذوف همبسته به الگوی ( )1مطابق مقالههای فرا تحلیل هی و
همکاران ( )1000و هی ( )1013و مقاله محمدرضائی و همکاران ( ،)1019بسط دادهایم تا از این طریق مشکل متغیرهای
محذوف همبسته تقلیل پیدا کند.
AudFee it = β0 + β1 Size it + β2 Lev it + β3 Subs it + β4 InvRec it + β5 AudChg it
+ β6 Audopn it + β7 Loss it + β8 Busy it + β9 TopAud it
()1
+ β10 Distance it + β11 SReturn it + β12 InConWeak it + β13 Ownership it
+ β14 ConOwn it + β15 BoardInd it + β16 Accruals it + β17 HHI it
+ β18 ForeignSale it +∑ βj IndustryDum + ∑βk YearDum + ε it
در الگوی ( Busy ،)1فصل شلوغ حسابرسی؛  TopAudمؤسسات حسابرسی معتمد بورس طبقه اول؛Distance

پراکندگی جغرافیایی؛  SReturnبازده ساالنه سهام؛  InConWeakضعف سیستم کنترل داخلی؛  Ownershipنوع مالکیت
دولتی-شبه دولتی؛  ConOwnدرصد سهام بزرگترین سهامدار؛  BoardIndنسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره؛
 Accrualsاقالم تعهدی کل؛  HHIرقابت بازار محصول؛  ForeignSaleفروش خارجی؛  IndustryDumو YearDum

متغیرهای دامی سال و صنعت .سایر متغیرهای الگوی ( )1در قسمت الگوی ( )1معرفی شدهاند.
برای آزمون فرضیههای اول و سوم ما الگوی ( )3را از طریق اضافه کردن متغیرهای خاص محیط پژوهش یا همان
متغیرهای مستقل (حقالزحمه سال قبل ،حقالزحمه میان دورهای و تغییرات در بندهای شرط گزارش حسابرسی) به الگوی
( )1بسط دادهایم.
()3

AudFee it = β0 + β1 AudFee it-1 + β2 MidYearAF it + β3 ΔAQP it-1 + β4 Size it
+ β5 Lev it + β6 Subs it + β7 InvRec it + β8 AudChg it + β9 Loss it
+ β10 Busy it + β11 TopAud it + β12 Distance it + β13 SReturn it
+ β14 InConWeak it + β15 Ownership it + β16 ConOwn it
+ β17 BoardInd it + β18 Accruals it + β19 HHI it + β20 ForeignSale it
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+∑ βj IndustryDum + ∑βk YearDum + ε it
در الگوی ( AudFee it-1 ،)3حقالزحمه حسابرسی سال قبل؛  MidYearAFحقالزحمه حسابرسی میان دورهای؛ ΔAQP

تغییرات در بندهای شرط گزارش حسابرسی .سایر متغیرهای الگوی ( )3در قسمت الگوهای ( )1و ( )1معرفی شدهاند .البته
ما در الگوی ( )3متغیر  AudOpnرا حذف کردیم ،چون ممکن بود با متغیر مستقل اصلی ما ΔAQP ،هم خطی باالیی داشته
باشد .در قسمت آزمونهای حساسیت ،الگوی ( )3به الگوی گشتاورهای تعمیم یافته (گشتاورهای تعمیم یافته ) برآورد
خواهد شد.
برای آزمون فرضیه دوم پژوهش ،ما الگوی ( )4را براساس الگوی ( )3فقط با وقفه زمانی یکساله برای متغیرهای مرتبط
با ویژگیهای صاحبکار و کار حسابرسی بسط دادیم.
AudFee it = β0 + β1 AudFee it-1 + β2 MidYearAF it + β3 ΔAQP it-1 + β4 Size it-1
+ β5 Lev it-1 + β6 Subs it-1 + β7 InvRec it-1 + β8 AudChg it + β9 Loss it-1
+ β10 Busy it + β11 TopAud it + β12 Distance it + β13 SReturn it-1
+ β14 InConWeak it-1 + β15 Ownership it + β16 ConOwn it-1
+ β17 BoardInd it-1 + β18 Accruals it-1 + β19 HHI it-1 + β20 ForeignSale it-1
+∑ βj IndustryDum + ∑βk YearDum + ε it

()4

جدول  .2متغیرهای پژوهش

متغیر
حقالزحمه حسابرسی
حقالزحمه میان دورهای
تغییرات تعداد بندهای شرط

نماد

AudFee
MidYearAF
ΔAQP

تعریف عملیاتی
عبارت است از لگاریتم طبیعی حقالزحمه حسابرسی پرداخت شده توسط صاحبکار.
عبارت است از  30الی  50درصد حقالزحمه پایان دوره که بابت بررسیهای اجمالی
صورتهای مالی اخذ میشود.
برابر است با اختالف تعداد بند شرط گزارش حسابرسی در سال جاری و سال قبل.

اندازه شرکت

Size
Lev

از نسبت بدهی به کل داراییها محاسبه میشود.

تعداد شرکتهای فرعی

Sub

بیانگر تعداد شرکتهای فرعی زیر مجموعه شرکت است.

اهرم مالی
موجودی مواد و حسابهای دریافتنی

InvRec

تغییر حسابرس

AudChg

نوع اظهار نظر سال قبل

Audop

زیان صاحبکار

Loss

فصل پرمشغله حسابرسی

Busy

رتبه مؤسسات حسابرسی

TopAud

پراکندگی جغرافیایی

Distance

بازده ساالنه سهام

SReturn

برابر است با لگاریتم طبیعی کل داراییها.

عبارت است از نسبت موجودی مواد و حسابهای دریافتنی به کل داراییها.
در صورتی که حسابرس تغییر کرده باشد برابر با یک و در غیر اینصورت صفر خواهد
بود.
نوع اظهار نظر عدد یک اگر اظهار نظر حسابرس مشروط باشد و عدد صفر برای سایر
حالتها.
در صورتی که شرکتی زیان ده باشد عدد یک و در غیر اینصورت صفر خواهد بود.
در صورتی که سال مالی شرکت منتهی به اسفند باشد عدد یک و در غیر اینصورت صفر
خواهد بود.
متغیر دو ارزشی بوده که برای مؤسسات حسابرسی طبقه اول بورس برابر با یک و برای
سایر مؤسسات صفر خواهد بود .الزم به ذکر است که در نمونه پژوهش شرکتهایی که
حسابرس آنها سازمان حسابرسی بوده به دلیل ماهیت متفاوت از سایر مؤسسات حذف
شده است.
برای شرکتهایی که حسابرس نیز در همان شهر باشد برابر با یک است و در غیر این
صورت صفر است.
عبارت است از میزان بازدهی ساالنه سهام شرکتهای مورد نظر.
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متغیر

تعریف عملیاتی

نماد

اعتماد به سیستم کنترل داخلی

Incomweak

نوع مالکیت

Ownership

درصد سهام بزرگترین سهامدار

Conown

اعضای غیر موظف هیئت مدیره

Board

اقالم تعهدی

Accruals

یک متغیر مصنوعی است که اگر بند حسابرسی در مورد ضعف کنترلهای داخلی در
سال قبل وجود داشته باشد عدد یک و در غیر این صورت صفر است.
در صورتی که بیش از  50درصد سهام شرکتها در اختیار سهامداران دولتی و یا وابسته
به دولت باشد عدد یک و در غیر اینصورت صفر خواهد بود.
عبارت است از درصد سهام تحت اختیار بزرگترین سهامدار شرکت.
عبارت است از نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره به کل اعضای هیئت مدیره.
برابر است با کل اقالم تعهدی که بر اساس کل داراییها همگن میشود.
بر اساس شاخص هرفیندال-هیرشمن محاسبه میشود .شاخص هرفیندال از حاصل جمع
توان دوم سهم بازار کلیه بنگاههای فعال در صنعت به دست میآید.
رابطه :1

∑𝑘𝑖= 1𝑠𝑖 ^2

= HHI
که در آن  HHIشاخص هرفیندال-هریشمن K ،تعداد بنگاههای فعال در بازار و Si
رقابت بازار محصول

HHI

سهم بازار شرکت iام است که از رابطه زیر به دست میآید:
رابطه :1

𝑗𝑋 𝑆𝑖 = 𝑋𝑗 / ∑𝑛𝑙=1
که در آن  xjنشان دهنده فروش شرکت jام و  lنشان دهنده نوع صنعت است .شاخص
هرفیندال میزان تمرکز صنعت را اندازه گیری میکند.هر چه این شاخص بزرگتر باشد،
میزان تمرکز بیشتر بوده و رقابت کمتری در صنعت وجود دارد و بر عکس.

فروش خارجی
تورم سالیانه

ForeignSale
Inflation

در صورتی که شرکتی فروش خارجی داشته باشد عدد یک و در غیر این صورت صفر
خواهد بود.
بیانگر میزان تورم در سالهای مختلف است.

متغیرهای کنترلی
متغیرهای کنترلی پژوهش حاضر ،به پیروی از مقاالت معتبر خارجی مانند مقاالت مروری هی و همکاران ( ،)1000هی
( )1013و مقاالت داخلی مانند محمدرضائی و همکاران ( ،)1019در الگوهای رگرسیونی ،گنجانده شدهاند .متغیرهایی
همچون اندازه ،اهرم مالی ،موجودی کاال ،حسابهای دریافتنی و تعداد شرکتهای فرعی ،به منظور کنترل اندازه ،ریسک
مالی و پیچیدگی صاحبکار ،در الگوهای رگرسیونی گنجانده شدهاند (دی فاندو همکاران .)1000 ،1به عالوه ،مطابق
پژوهش هی و همکاران ( ،)1000فروش خارجی در  37پژوهش به عنوان نمایندهای از عامل پیچیدگی در نظر گرفته شده
و آن را به عنوان عاملی اثرگذار بر حقالزحمه ،مستند کردهاند .مطالعات گذشته نشان دادهاند که تغییر حسابرس منجر به
تخفیف حقالزحمه حسابرسی میشود (چو و همکاران .)1011 ،1مشکالت در راه اتمام حسابرسی ممکن است ریسک
حسابرسی و کیفیت کار حسابرسی را تحت تأثیر قرار داده و بر حقالزحمه نیز اثرگذار باشد (سیمونیک .)1790 ،یکی از
مهمترین شاخصها برای نشان دادن این مورد ،نوع اظهار نظر مردود یا مشروط و نقش آن بر حقالزحمه حسابرس است
(نیکبخت و تنانی .)1397 ،عملکرد مالی منفی (زیان) صاحبکار میتواند ریسک حسابرسی و نهایتاً حقالزحمه حسابرسی
را تحت تأثیر قرار دهد (هی و همکاران .)1000 ،مطالعات نشان داده است که «فصل شلوغ» حسابرسی منجر به تقریباً 10
-Cho et al

2

-Defond et al

1
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درصد افزایش در میانگین حقالزحمه حسابرسی میشود که این به عنوان «صرف حقالزحمه حسابرسی» در نظر گرفته
میشود (ان جی و همکاران .)1019 ،1بر اساس دیدگاه «تمایز قیمت براساس کیفیت» ،مؤسسات حسابرسی طبقه اول به
احتمال بیشتری حقالزحمه باالتری دریافت میکنند (محمدرضایی و همکاران.)1019 ،
در برخی کشورها ،یک یا چند کالن شهر وجود دارد که هزینهها در آنها به میزان قابل توجهی باالتر است (برای مثال
لندن در انگلستان ،آمستردام در هلند و  .)...پژوهشهای پیشین نشان دادهاند که اگر حسابرسی در یکی از این کالن شهرها
روی دهد ،حقالزحمه باالتر خواهد رفت (هی .)1013 ،بنابراین ،پراکندگی جغرافیایی عاملی اثرگذار بر حقالزحمه به
شمار میرود .انتظار میرود کنترل داخلی بر حقالزحمه حسابرسی اثرگذار باشد و این بدین دلیل است که فرایند حسابرسی
باید بر تغییرات محیط کنترلی یک سازمان حساس باشد (نکل و ونسترالن .)1009 ،1مطالعات متعددی اشاره داشتند که نوع
مالکیت صاحبکار عاملی اثر گذار بر حقالزحمه حسابرسی است زیرا بر هزینههای نمایندگی یا ریسک واحد تجاری تأثیر
دارد .به منظور کنترل تأثیر ساختار مالکیت ،درصد سهام بزرگترین سهامدار و نوع مالکیت ،در الگو آورده شده است
(محمدرضایی و همکاران .)1019 ،پژوهشهای مختلفی وجود دارند که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم استدالل
نمودهاند که رقابت بازار محصول از طریق تحت تأثیر قرار دادن ریسک حسابرسی بر میزان حقالزحمه حسابرسی اثرگذار
است (نیوتن1779 ،34؛ هی و همکاران .)1000 ،رشد سطح عمومی قیمتها عاملی است که قیمت هر کاال و خدمتی را
افزایش میدهد ،حسابرسی نیز خدمتی است که از این امر ،مستثنی نیست .حال اگر تورم در اقتصاد کشوری قابل مالحظه
باشد ،میتواند یکی از عوامل تأثیر گذار و با اهمیت در تعیین حقالزحمه حسابرسی محسوب گردد (نیکبخت و تنانی،
 .)1397پژوهشهای پیشین ثابت کردند زمانی که اقالم تعهدی باالست ،حسابرس به احتمال زیادی حقالزحمه بیشتری را
مطالبه خواهد کرد (هنینگر .)1001 ،3آن دسته از شرکتهایی که ریسک بازده سهام آنها بیشتر است فرصت بیشتری را
به شاکیان به منظور بازیافت کردن زیان خود از طریق نسبت دادن آن به گزارش نادرست حسابرسی ،فراهم میآورند،
بازده ساالنه سهام از طریق تأثیر بر ریسک دادخواهی بر حقالزحمه اثر گذار است (حبیبو همکاران.)1013 ،4
یافته های پژوهش
آمارههای توصیفی

آمار توصیفی متغیرهای پژوهش ،در جدول ( )1آورده شده است .پنل (الف) جدول ( )1آماره توصیفی متغیرهای
پیوسته پژوهش را نشان میدهد .میانگین لگاریتم طبیعی حقالزحمه حسابرسی  0/330است .همچنین میانگین حقالزحمه
حسابرسی  507میلیون ریال است .برای حقالزحمه میان دورهای نیز مقادیر آمار توصیفی در جدول نشان میدهد که
میانگین حقالزحمه میان دورهای  41/4درصد کل حقالزحمه است .در مطالعات کردستانی و همکاران ( )1379نیز میانگین
لگاریتم طبیعی حقالزحمه حسابرسی  0/95بوده است .میانگین موجودی مواد و حسابهای دریافتنی  0/459است و نشان
میدهد نسبت موجودی مواد و حسابهای دریافتنی به کل داراییها  45/9درصد است .همچنین اهرم مالی بیانگر آن است
که  57/9درصد از دارایی شرکتها ناشی از بدهی بوده است .در همین راستا میانگین تغییر در تعداد بندها شرط -0/009
است.
-Heninger
-Habib et al

3
4

-Ng et al
-Knechel and Vanstraelen

1
2
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جدول .3آمار توصیفی تمامی متغیرهای پژوهش (تعداد مشاهدات)1221 :

پنل الف) متغیرهای پیوسته
نماد

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

متغیر

AudFee

507

417

1971

77

450

LnAudFee

0/330

0/391

9/097

4/995

0/997

MidYearAF

0/414

0/359

0/915

0/131

0/155

InvRec

0/459

0/404

0/914

0/054

0/130

اندازه شرکت

Size

13/404

13/413

15/947

11/137

1/197

اهرم مالی

Lev

0/579

0/570

1/100

0/100

0/144

SReturn

0/515

0/131

3/149

-0/407

0/704

ΔAQP

-0/190

0

1

-3

1/111

درصد سهام بزرگترین سهامدار

Conown

0/505

0/500

0/710

0/140

0/117

اعضای غیر موظف هیئت مدیره

Board

3/510

4

5

1

0/791

Accruals

-0/009

-0/011

0/155

-0/101

0/119

HHI

0/009

0/000

0/071

0/000

0/011

Inflation

0/197

0/150

0/349

0/070

0/075

Sub

1/999

0

11

0

3/157

حقالزحمه حسابرسی
لگاریتم حقالزحمه حسابرسی
حقالزحمه میان دورهای
موجودی مواد و حسابهای دریافتنی

بازده ساالنه سهام
تغییرات تعداد بندهای شرط

اقالم تعهدی
رقابت بازار محصول
تورم سالیانه
تعداد شرکتهای فرعی

پنل ب) متغیرهای گسسته
متغیر

فراوانی

نماد

صفر

یک

صفر

فصل پرمشغله حسابرسی

Busy

939

171

91/01

19/39

رتبه مؤسسات حسابرسی

TopAud

407

010

37/95

00/15

نوع اظهار نظر سال قبل

Audop

505

514

47/09

50/71

AT1

311

909

31/17

09/91

Distance

570

437

59/34

41/00

اعتماد به سیستم کنترل داخلی

Incomweak

193

950

10/53

93/49

نوع مالکیت

Ownership

019

401

01/03

39/79

زیان صاحبکار

Loss

191

949

19/57

91/41

فروش خارجی

ForeignSale

910

307

07/79

30/03

حسابرسی نخستین
پراکندگی جغرافیایی

یک

درصد فراوانی

میانگین درصد سهام بزرگترین سهامدار  50/5درصد است .به عبارت دیگر ،این آماره توصیفی نشان میدهد که تمرکز
مالکیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشهود است (مشایخی و مشایخ .)1009 ،به همین ترتیب
تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره  3/51است و باید گفت که تقریباً  3نفر از اعضای هیئت مدیره غیرموظف هستند که
مطابق با آمارههای توصیفی ارائه شده توسط صهبای قرقی و همکاران ( )1379در مورد ساختار هیئت مدیره شرکتهای
ایرانی است .همچنین نرخ تورم برای دوره مورد نظر  19/7درصد است که بیانگر تورم باالی ایران در طی سالهای مورد
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نظر است .میانگین  1/99برای تعداد شرکت فرعی بیانگر آن است که به طور متوسط هر شرکت دارای دو شرکت فرعی
است .الزم به ذکر است که برای کاهشدادن اثر مشاهدات پرت بر روی نتایج پژوهش ،از تکنیک وینزوری بهره بردیم،
به نحوی که یک درصد کوچکترین و بزرگترین دادههای مربوط به متغیرهای پیوسته را با اعداد نزدیکترین مشاهدات به
آن دادهها ،جایگزین شده است.
با بررسی متغیرهای گسسته مشاهده میشود که  91/01درصد از شرکتها ،سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه دارند.
 37/95درصد از شرکتها توسط حسابرسان معتمد بورس ،طبقه اول حسابرسی شدهاند 47/09 .درصد از شرکتها نیز
دارای گزارش مشروط بودهاند .به همین ترتیب  31/17درصد از شرکتها در هر سال برای اولین بار توسط یک حسابرس
مورد حسابرسی قرار گرفتهاند .به همین ترتیب  01/03درصد از شرکتها ماهیت دولتی دارند 19/57 ،درصد از شرکتها
زیانده بودهاند و در نهایت  07/79درصد از شرکتهای مورد بررسی ،فروش خارجی داشتهاند.
الزم به ذکر است پس از بررسی آمار توصیفی متغیرهای مورد نظر ،همبستگی متغیرها و همچنین آزمون عامل تورم
واریانس نیز انجام شد تا اطمینان حاصل شود که به دلیل وجود همبستگی باال بین دو متغیر ،نتایج الگوهای پژوهش تحت
تأثیر قرار نمیگیرد .نتایج آزمونهای مورد نظر بیانگر عدم وجود همبستگی باالتر از  90%بوده است .همچنین نتایج عامل
تورم واریانس بیانگر آن بوده است که در تمامی الگوهای پژوهش ،مقادیر این آماره کمتر از سطح بحرانی  10بوده است.
نتایج آزمون فرضیهها

در جدول ( ،)3نتایج الگوی اولیه حقالزحمه حسابرسی بر اساس مطالعات داخلی آورده شده است .بر اساس نتایج
جدول ( ،)3مشاهده میشود که احتمال آماره  Fبرابر با صفر بوده و با توجه به کمتر بودن آن از سطح خطای  5درصد،
الگو در حالت کلی تأیید میشود .همچنین ضریب تعیین نشان میدهد که حدود  50درصد از تغییرات حقالزحمه
حسابرسی توسط متغیرهای طرف راست معادله توضیح داده میشود .با بررسی متغیرهای پژوهش مشاهده میشود که اندازه
شرکت ،تعداد شرکتهای فرعی و موجودی مواد و حسابهای دریافتنی منجر به افزایش حقالزحمه حسابرسی میشود.
جدول  .0الگوی حقالزحمه حسابرسی اولیه (تعداد مشاهدات)1221 :

AudFee it= β0 + β1 Size it + β2 Lev it + β3 Subs it + β4 InvRec it + β5 AudChg it+β6 Audopn it + β7 Loss it + ε it
سطح معناداری
آماره t
خطای استاندارد
ضریب
نماد
متغیر
اندازه شرکت

Size

**0/170

0/010

19/100

0/000

اهرم مالی

Lev

-0/031

0/090

-0/300

0/911

تعداد شرکتهای فرعی

Sub

**0/019

0/009

1/390

0/019

**

موجودی مواد و حسابهای دریافتنی

0/911

0/071

9/970

0/000

حسابرسی نخستین

AT1

-0/019

0/040

-0/900

0/495

اظهارنظر حسابرس

Audop

-0/019

0/037

-0/900

0/491

زیان صاحبکار

LOSS

-0/079

0/001

-1/590

0/115

ضریب ثابت

C

1/945

0/107

9/300

0/000

سال و صنعت

Year,Industry

کنترل شد

آماره F

59/65

InvRec

سطح معناداری F

* و ** به ترتیب در سطح  %10و  %5معنادار است.

0/000

ضریب تعیین

0/502
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جدول ( ،)4نتایج برآورد الگوی ( )1آورده شده است .همچنین در جدول ( ،)4بجای کنترل اثرات سال ،یک مرتبه نیز
از شاخص تورم در الگو استفاده شد تا بدین صورت بتوان مقایسه دقیقتری در نتایج انجام داد.
جدول  .1الگوی حقالزحمه حسابرسی توسعه یافته (تعداد مشاهدات)1221 :

AudFee it = β0 + β1 Size it + β2 Lev it + β3 Subs it + β4 InvRec it + β5 AudChg it
+ β6 Audopn it + β7 Loss it + β8 Busy it + β9 TopAud it+ β10 Distance it + β11 SReturn it + β12
InConWeak it + β13 Ownership it+ β14 ConOwn it + β15 BoardInd it + β16 Accruals it + β17 HHI it
+ β18 ForeignSale it +∑ βj IndustryDum + ∑βk YearDum + ε it
متغیر

نماد

الگو بدون کنترل تورم

الگو با کنترل تورم

ضریب

آماره t

ضریب

آماره t

اندازه شرکت

Size

**0/107

14/37

**0/171

15/49

اهرم مالی

Lev

-0/101

-1/19

*-0/159

9

تعداد شرکتهای فرعی

Sub

**0/011

3/07

**0/010

1/91

InvRec

**0/051

9/51

**0/0911

9/13

حسابرسی نخستین

AT1

-0/019

-0/90

-0/043

-1/13

اظهارنظر حسابرس

Audop

0/031

0/97

0/011

0/54

زیان صاحبکار

LOSS

*-0/109

-1/94

-0/009

-1/11

فصل پرمشغله حسابرسی

Busy

0/051

1/09

0/047

1/03

رتبه مؤسسات حسابرسی

TopAud

0/001

0/00

0/004

0/10

پراکندگی جغرافیایی

Distance

*-0/094

-1/99

*-0/091

-1/97

بازده ساالنه سهام

Sreturn

0/001

0/07

0/031

1/01

اعتماد به سیستم کنترل داخلی

Inconweak

0/045

1/00

**0/101

1/41

نوع مالکیت

Ownership

**0/300

9/10

**0/171

0/90

درصد سهام بزرگترین سهامدار

Conown

0/070

1/14

0/099

0/97

اعضای غیر موظف هیئت مدیره

Board

**0/045

-1/13

**-0/043

-1/00

Accruals

**-0/393

-1/19

**-0/319

-1/77

HHI

0/545

-0/01

-0/091

-0/90

Foreign sale

**-0/119

-1/99

**-0/119

-1/71

**-1/313

-0/57

**1/400

9/99

موجودی مواد و حسابهای دریافتنی

اقالم تعهدی
رقابت بازار محصول
فروش خارجی
تورم سالیانه

Inflation

ضریب ثابت

C

سال و صنعت

Year,Industry

**1/191

9/19
کنترل شد

کنترل صنعت

آماره F

45/030

47/840

سطح معناداری F

0/000

0/000

ضریب تعیین

0/543

0/519

* و ** به ترتیب در سطح  %10و  %5معنادار است.

در جدول ( ،)4مشاهده میشود که هر دو الگو در حالت کلی معنادار هستند .ضریب تعیین نیز در هر دو الگو نسبت به
الگوی اولیه افزایش پیدا کرده است .اما در حالتی که اثرات سال کنترل شده است ،میزان توضیح دهندگی تا حدودی
بیشتر است .با بررسی ضرایب متغیرها مشاهده میشود که اندازه شرکت ،تعداد شرکتهای فرعی ،موجودی مواد و
حسابهای دریافتنی ،پراکندگی جغرافیایی و نوع مالکیت منجر به افزایش حقالزحمه حسابرسی میشود .همچنین زیان
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صاحبکار ،اعضای غیر موظف هیئت مدیره ،اقالم تعهدی و فروش خارجی منجر به کاهش حقالزحمه حسابرسی میشود.
در الگوی دوم با کنترل تورم ،مشاهده میشود که تمامی متغیرهای اشاره شده در الگوی اول به جز زیان صاحبکار معنادار
شده است .بنابراین ،با توجه به نتایج دو الگو میتوان دریافت که الگوی حقالزحمه حسابرسی نسبت به الگوی اولیه بهبود
یافته است .همچنین در الگوی با کنترل تورم نتایج کمی بهتر است .اما توضیح دهندگی الگوی اول بیشتر است.
جدول  .1الگوی حقالزحمه حسابرسی -آزمون فرضیههای اول ،دوم و سوم

AudFee it = β0 + β1 AudFee it-1 + β2 MidYearAF it + β3 ΔAQP it-1 + β4 Size it
+ β5 Lev it + β6 Subs it + β7 InvRec it + β8 AudChg it + β9 Loss it+ β10 Busy it + β11 TopAud it + β12
Distance it + β13 SReturn it+ β14 InConWeak it + β15 Ownership it + β16 ConOwn it+ β17 BoardInd it +
β18 Accruals it + β19 HHI it + β20 ForeignSale it+∑ βj IndustryDum + ∑βk YearDum + ε it
متغیر

نماد

الگو با وجود حقالزحمه میان دورهای

الگو بدون وجود حقالزحمه میان دورهای

ضریب

آماره t

ضریب

آماره t

حقالزحمه حسابرس سال قبل

)AudFee(-1

**0/517

11/14

**0/593

19/49

حقالزحمه میان دورهای

MidYearAF

**-0/409

-1/00

-

-

ΔAQP

0/014

0/97

0/007

0/90

اندازه شرکت

Size

**0/143

0/10

**0/117

0/90

اهرم مالی

Lev

-0/107

-1/40

-0/590

-0/93

تعداد شرکتهای فرعی

Sub

-0/001

-0/35

0/005

0/75

InvRec

0/157

1/04

**0/170

3/71

AT1

0/011

-0/19

-0/011

-0/41

زیان صاحبکار

LOSS

**-0/155

-1/37

-0/051

-1/07

فصل پرمشغله حسابرسی

Busy

0/051

1/05

0/010

0/53

رتبه مؤسسات حسابرسی

TopAud

0/039

0/71

-0/013

-0/49

پراکندگی جغرافیایی

Distance

0/010

0/13

0/010

-0/50

بازده ساالنه سهام

Sreturn

-0/017

-1/41

0/001

0/10

اعتماد به سیستم کنترل داخلی

Inconweak

0/040

-1/03

0/003

0/07

نوع مالکیت

Ownership

0/005

1/49

**0/117

3/91

درصد سهام بزرگترین سهامدار

Conown

**0/300

3/11

0/007

1/05

اعضای غیر موظف هیئت مدیره

Board

0/000

0/01

-0/011

-0/91

Accruals

-0/070

-0/55

-0/197

-1/41

HHI

-1/073

-1/17

-0/519

-0/09

Foreign sale

-0/000

-1/44

-0/034

-0/79

ضریب ثابت

C

**0/754

3/30

**0/917

3/01

سال و صنعت

Year,Industry

تغییرات تعداد بندهای شرط

موجودی مواد و حسابهای دریافتنی
حسابرسی نخستین

اقالم تعهدی
رقابت بازار محصول
فروش خارجی

کنترل شد

کنترل شد

آماره F

50/990

75/900

سطح معناداری F

0/000

0/000

ضریب تعیین

0/903

0/910

494

1017

تعداد مشاهدات

* و ** به ترتیب در سطح  %10و  %5معنادار است.
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در جدول ( ،)5نتایج رابطه ( )3پژوهش در ارتباط با فرضیههای اول ،دوم و سوم پژوهش ،آورده شده است .همانطور
که اشاره شد به دلیل آنکه تعداد مشاهدات حقالزحمه میان دورهای برای تمامی مشاهدات در دسترس نبود (کم بود) ،لذا
یک مرتبه نیز بدون اضافه کردن این متغیر ،الگوی پژوهش برآورد گردید.
همانطور که نتایج جدول ( ،)5نشان میدهد ،حقالزحمه حسابرسی سال قبل منجر به افزایش حقالزحمه حسابرسی در
سال جاری میشود .چراکه ضریب مورد نظر مثبت ( )0/517و در سطح اطمینان  75درصد معنادار است .بنابراین ،فرضیه
اول پژوهش مبنی بر اینکه «حقالزحمه حسابرسی سال قبل رابطه مثبتی با حقالزحمه حسابرسی سال جاری دارد» ،تأیید
میشود .همچنین حقالزحمه میان دورهای نیز اثر منفی و معناداری بر حقالزحمه حسابرسی دارد .بنابراین ،فرضیه سوم
پژوهش نیز تأیید میشود .با بررسی ضریب تغییرات در بندهای شرط مشاهده میشود که ضریب مورد نظر در الگوی
اصلی پژوهش رابطه مستقیمی با حقالزحمه حسابرسی دارد .اما این ضریب در هر دو الگو معنادار نیست .بنابراین ،فرضیه
تأیید نمیشود و در آزمونهای حساسیت باید نقش این متغیر دقیقتر آزمون گردد .سایر متغیرهای پژوهش نیز در جدول
قابل مالحظه است.
برای آزمون فرضیه دوم پژوهش (در ایران حقالزحمه حسابرسی بر اساس ویژگیهای شرکت صاحبکار و کار
(قرارداد) حسابرسی در سال قبل تعیین میشود) ،لذا قدرت توضیح دهندگی الگو بر اساس متغیرهای مستقل و کنترلی در
سال جاری (رابطه  )3و سال قبل (رابطه  )4نیز مقایسه شد .در جدول ( ،)0نتایج تأثیر متغیرهای طرف راست معادله ( ،)3با
یک وقفه زمانی (معادله  )4بر حقالزحمه حسابرسی ارائه شده است.
جدول  .7الگوی حقالزحمه حسابرسی با توضیح دهندگی متغیرهای سال قبل

AudFee it = β0 + β1 AudFee it-1 + β2 MidYearAF it + β3 ΔAQP it-1+ β4 Size it-1+ β5 Lev it-1 + β6 Subsit-1
+ β7 InvRec it-1 + β8 AudChg it + β9 Loss it-1+ β10 Busy it + β11 TopAud it + β12 Distance it + β13 SReturn
it-1+ β14 InConWeak it-1 + β15 Ownership it + β16 ConOwn it-1+ β17 BoardInd it-1 + β18 Accruals it-1 + β19
HHI it-1 + β20 ForeignSale it-1+∑ βj IndustryDum + ∑βk YearDum + ε it
متغیر

نماد

الگو با وجود حقالزحمه میان دورهای

الگو بدون وجود حقالزحمه میان دورهای

ضریب

آماره t

ضریب

آماره t

حقالزحمه حسابرس سال قبل

)AudFee(-1

**0/507

10/19

**0/544

15/430

حقالزحمه میان دورهای

MidYearAF

**-0/004

-3/44

ΔAQP

-0/011

-0/01

0/001

0/09

اندازه شرکت

Size

**0/117

5/19

**0/117

0/30

اهرم مالی

Lev

**-0/195

-1/77

-0/054

-0/99

تعداد شرکتهای فرعی

Sub

-0/001

-0/10

0/005

0/74

InvRec

0/111

1/10

**0/159

3/13

AT1

-0/014

-0/51

-0/010

-0/01

زیان صاحبکار

LOSS

**-0/130

-3/10

**-0/133

-1/09

فصل پرمشغله حسابرسی

Busy

0/030

0/51

0/007

-0/11

رتبه مؤسسات حسابرسی

TopAud

0/019

0/59

-0/014

-0/44

پراکندگی جغرافیایی

Distance

0/014

0/49

0/004

0/13

بازده ساالنه سهام

Sreturn

-0/003

0/11

-0/007

-0/59

تغییرات تعداد بندهای شرط

موجودی مواد و حسابهای دریافتنی
حسابرسی نخستین
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متغیر

نماد

الگو با وجود حقالزحمه میان دورهای

الگو بدون وجود حقالزحمه میان دورهای

ضریب

آماره t

ضریب

آماره t

اعتماد به سیستم کنترل داخلی

Inconweak

-0/054

-1/01

0/003

0/07

نوع مالکیت

Ownership

*0/075

1/75

**0/103

4/47

درصد سهام بزرگترین سهامدار

Conown

**0/159

1/41

0/050

-/90

اعضای غیر موظف هیئت مدیره

Board

-0/010

-0/41

-0/030

-1/00

Accruals

-0/307

-1/47

**-0/319

1/34

HHI

-0/370

-0/39

-0/433

-0/51

فروش خارجی

Foreign sale

-0/040

-0/99

-0/014

-0/30

ضریب ثابت

C
Year,Industr
y

**1/434

4/10

**1/199

4/57

اقالم تعهدی
رقابت بازار محصول

کنترل شد

کنترل شد

سال و صنعت
آماره F

45/100

09/510

سطح معناداری F

0/000

0/000

ضریب تعیین

0/944

0/075

371

990

(0/073)0/710

(-0/000)0/544

تعداد مشاهدات
آزمون وونگ (مقایسه با جدول )5

* و ** به ترتیب در سطح  %10و  %5معنادار است.

همانطور که نتایج جدول ( ،)0نشان میدهد ،در الگویی با یک وقفه زمانی ،حقالزحمه حسابرس سال قبل و حقالزحمه
میان دورهای سال قبل نیز اثر معنادار بر حقالزحمه حسابرسی دارد .اما در این الگو ،تغییرات تعداد بندهای شرط سال قبل
بر حقالزحمه حسابرسی معنادار نیست .با مقایسه نتایج جدول ( )0و جدول ( ،)5مشاهده میشود که تعداد مشاهدات معنادار
برای الگوی با متغیرهای سال جاری  5متغیر و با متغیرهای سال قبل  9متغیر معنادار شده است .در الگوی ناقص (با حذف
حقالزحمه میان دورهای) ،نی ز تعداد متغیرهای معنادار در الگوی با متغیرهای سال قبل بیشتر شده است .اما به طور کلی
ضریب تعیین الگوها در جدول ( )0با یک وقفه زمانی ،کمتر از ضریب تعیین الگوها در جدول ( )5بدون وقفه زمانی است.
اما یک راه دقیق بررسی تفاوت دو الگو آزمون وونگ است .نتایج این آزمون برای مقایسه الگوهای جدول ( )0و جدول
( )5بیانگر آن است که دو الگو تفاوت معناداری از نظر آماری با یکدیگر ندارند.
آزمونهای حساسیت

برای درک بهتر عوامل مؤثر بر حقالزحمه حسابرسی عالوه بر آزمونهای اصلی پژوهش ،الگوهای پژوهش بر اساس
روش گشتاورهای تعمیم یافته نیز برآورد گردید .در همین راستا استفاده از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات نمیتواند
مشکل هم بستگی بین متغیرهای توضیحی را حل کرده و هم خطی در الگوها را کاهش داده یا از بین ببرد .به کار بردن
روش گشتاورهای تعمیم یافته ،مزیتهایی همانند حذف تورش های موجود در رگرسیونهای مقطعی را دارد که نتیجه
آن تخمینهای دقیقتر با کارایی باالتر و هم خطی کمتر خواهد بود.
در الگوی گشتاورهای تعمیم یافته نتایج و جداول گزارش نشده نشان میدهد حقالزحمه حسابرسی سال قبل و تغییرات
تعداد بندهای شرط اثر مثبت و معنادار بر حقالزحمه حسابرسی دارد .حقالزحمه میان دورهای نیز اثر منفی و معنادار بر

 /991حقالزحمه حسابرسی :شواهد اولیه از نقش برخی متغیرهای محذوف

حقالزحمه حسابرسی دارد .سایر متغیرهای پژوهش نیز به همین ترتیب در جدول قابل مالحظه است .با مقایسه نتایج روش
گشتاورهای تعمیم یافته و نتایج رگرسیون حداقل مربعات معمولی در جدول ( )5مالحظه میشود در الگوی گشتاورهای
تعمیمیافته تعداد متغیرهای معنادار به مراتب افزایش یافته است.
بحث و نتیجهگیری

در طی چهار دهه گذشته ،حقالزحمه حسابرسی و نحوه تعیین آن (عوامل مؤثر) به دلیل نقش مستقیمی که در تالش
حسابرسی دارد (به عنوان معیار ورودی کیفیت حسابرسی) ،توجه بسیاری از فعاالن حرفه و بازار سرمایه ،نهادهای ناظر و
قانون گذاران و محققان را به خود جلب کرده است .هر چند در سطح بینالملل شواهد قابل قبولی در مورد عوامل مرتبط
با صاحبکار و حسابرس مؤثر بر حقالزحمه حسابرسی وجود دارد ،به منظور رسیدن به یک تصویر جامع از چارچوب
قیمتگذاری حسابرسی و فهم تفاوتها در حسابرسی در سطح جهانی و منطقهای ،بررسی عوامل محیط بیرونی بسیار
اهمیت دارد (ایرله و همکاران )1011 ،اما در ایران ،نه تنها به عوامل خاص محیطی پژوهش توجهی نشده است ،بلکه به
نظر میرسد اغلب پژوهشهای حقالزحمه حسابرسی در ارتباط با عوامل مرتبط با صاحبکار و حسابرس ،از مشکالت روش
شناسی مانند متغیرهای محذوف همبسته رنج میبرند .بدین منظور پژوهش حاضر در وهله اول سعی کرده است یک الگوی
حقالزحمه حسابرسی مطابق با ادبیات پژوهشی بسط دهد تا سوگیری ناشی از متغیرهای محذوف همبسته ،کمترشود .هم
چنین ،در ارتباط با شرایط محیطی خاص ذکر این مطلب ضروری است که در ایران حقالزحمه های حسابرسی قبل از
شروع کار حسابرسی تعیین میشود ،حقالزحمه حسابرسی میان دورهای بیشتر تحت تأثیر مذاکرات و توافقات حسابرس و
مدیریت صاحبکار است و تعداد بندهای شرط گزارش حسابرسی و تغییرات در این بندها که تالش حسابرسی بیشتری را
میطلبند  ،در ایران باالست .بنابراین ،به منظور آزمون نقش شرایط خاص محیطی پژوهش ،نقش چهار متغیر حقالزحمه
حسابرسی سال قبل ،تعیین حقالزحمه حسابرسی قبل از شروع کار ،حقالزحمه حسابرسی میان دورهای و تغییرات در
بندهای شرط گزارش حسابرسی بر حقالزحمه حسابرسی ،مطالعه شده است.
یافتههای این پژوهش نشان داد که حقالزحمه حسابرسی سال قبل ،به عنوان مبنائی مهم برای تعیین حقالزحمه سال
جاری مورد استفاده قرار میگیرد؛ با عنایت به این موضوع که در ایران حقالزحمه حسابرسی قبل از شروع کار حسابرسی،
تعیین میشود .چنین یافتهای هم با الگوی حداقل مربعات معمولی و گشتاورهای تعمیم یافته ،حمایت شده است .یافتههای
پژوهش حاضر نشان میدهد که حقالزحمه سال جاری با برخی ویژگیهای صاحبکار و کار حسابرسی سال قبل ،ارتباط
دارد که این موضوع به مطلب پیش گفته شده ،یعنی تعیین حقالزحمه حسابرسی قبل از شروع کار حسابرسی برمیگردد.
اما ،قدرت الگو در توضیح تغییرات در متغیر وابسته (حقالزحمه حسابرسی) با متغیرهای سال جاری (بدون وقفه) بیشتر
است هر چند تفاوت از نظر آماری معنادار نیست .این موضوع نشان میدهد که علی رغم تعیین حقالزحمه حسابرسی قبل
از شروع کار حسابرسی و در دسترس بودن ویژگیهای صاحبکار و کار حسابرسی سال قبل در زمان تعیین حقالزحمه،
بعد از انجام کار حسابرسی ،حسابرسان توانستهاند با متمم قرارداد ،حقالزحمه حسابرسی خود را تعدیل کنند .نتایج هم
چنین نشان داد که حقالزحمه حسابرسی میان دورهای رابطه منفی با حقالزحمه حسابرسی پایان دوره دارد .چنین یافتهای
شواهد بسیار بدیعی منطبق با دیدگاه قیمتگذاری دستهای فراهم میکند .نهایتاً ،علی رغم اینکه تغییرات در بندهای شرط
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گزارش حسابرسی باید با حقالزحمه حسابرسی رابطه مستقیمی داشته باشد ،نتایج از این پیش بینی پشتیبانی نمیکنند که
این موضوع احتماالً به تعدد (تکرر) و تنوع بندهای شرط گزارش حسابرسی در ایران بر میگردد.
این پژوهش دستاوردهای مهمی برای فعاالن حرفه و نهادهای ناظر و قانون گذاران میتواند به همراه داشته باشد .با
توجه به این که پژوهش حاضر توانسته است مشکالت روش شناسی پژوهشهای قبل را تا حد زیادی مرتفع نماید ،بنابراین
شواهد ارائه شده توسط این پژوهش در ارتباط با عوامل مؤثر بر قیمتگذاری خدمات حسابرسی ،میتواند مورد استفاده
فعاالن حرفه قرار گیرد .پیشنهاد میشود حسابرسان ،در صورت تعیین حقالزحمه حسابرسی براساس حقالزحمه های سال
قبل و ویژگیهای صاحبکار و کار حسابرسی سال قبل ،در صورت تغییرات قابل توجه در ویژگیهای مذکور در سال
جاری ،رقم حقالزحمه حسابرسی را با متمم قرارداد ،تعدیل کنند .پیشنهاد میشود حسابرسان نسبت به بندهای شرط در
تعیین حقالزحمه حسابرسی ،عنایت داشته باشند ،چرا که بندهای شرط نیاز به بودجه زمانی بیشتر (تالش حسابرسی بیشتر
و مدت زمان بیشتر چانه زنی با مدیریت صاحبکار) دارند .یافتههای این پژوهش در ارتباط با نقش حقالزحمه حسابرسی
سال قبل ،شواهد غیرمستقیمی در حمایت از آیین نامه جدید جامعه حسابداران رسمی ایران تحت شماره  110110مورخ
 1379/09/17فراهم میکند که کاهش حقالزحمه سال جاری به کمتر از سال قبل را با توجه به تورم باالی کشور ،ممنوع
کرده است.
این پژوهش یک گستره پژوهشی مناسبی برای پژوهشهای آتی در این حوزه ،میگشاید .اول این که پژوهشهای
کمّی آتی ،حتماً به سوگیری ناشی از متغیرهای محذوف همبسته عنایت داشته باشند و از الگوی بسط داده شده توسط
پژوهش حاضر استفاده کنند .دوم ،متغیرهای آتی به بحث درون زایی و کنترل آن در الگوهایشان ،توجه کنند .سوم،
پژوهشهای آتی به شرایط محیطی کشور در تعیین حقالزحمه حسابرسی ،عنایت داشته باشند و در الگوی حقالزحمه
خود ،حقالزحمه حسابرسی سال قبل را کنترل کنند .شواهد این پژوهش نشان داد که متغیر حقالزحمه حسابرسی یک
متغیر پویایی است و برای مطالعات آتی در سطح بینالملل پیشنهاد میشود که ماهیت پویای این متغیر در مطالعات
حقالزحمه حسابرسی ،مورد توجه و آزمون قرار گیرد .با توجه به نبود شواهد کافی در مورد نقش حقالزحمه حسابرسی
میان دورهای بر قیمتگذاری حقالزحمه پایان دوره ،پیشنهاد میشود پژوهشهای آتی با استفاده از دیدگاه قیمتگذاری
دستهای ،نقش این متغیر را بر قیمتگذاری حقالزحمه حسابرسی ،مطالعه نمایند.
هم چنین ،نتایج پژوهش حاضر به دلیل محدودیتهای مطالعات تجربی از این دست ،باید با احتیاط تفسیر شود .اول
اینکه ،حقالزحمه حسابرسی افشا شده در یادداشتهای همراه صورتهای مالی ،مبنای آزمون بوده است .این در حالی
است که مبلغ افشا شده ممکن است شامل سایر اقالم مانند هزینه مأموریت حسابرسان ،ایاب و ذهاب و اسکان باشد که
تفکیک این اقالم از حقالزحمه حسابرسی ،ممکن نیست .یافتههای ما فقط در شرکتهایی آزمون شدهاند که حقالزحمه
حسابرسی خود را به صورت جداگانه در یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی افشا کردهاند .بنابراین ،در تعمیم
نتایج این پژوهش به شرکتهای بدون افشای جداگانه حقالزحمه حسابرسی بایستی جانب احتیاط صورت گیرد.
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