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چکیده
مشکالت نمایندگي در نتیجه تضاد منافع ،میان مدیران و سهامداران ایجاد مي شود .در این میان ،حسابرسي راهکاری کارآمد
برای محدود کردن اختیارات مدیران در روابط قراردادی محسوب مي شود .این نوشتار ،بررسي چسبندگي دستمزدهای حسابرسي،
تعدیالت مربوط به تفاوتهای افزایشي و کاهشي آن در بلند مدت و عوامل ساختاری موثر بر انحراف حق الزحمه های حسابرسي از
مدل استاندارد آن شامل :بیش اطمیناني مدیریت و پاداش هیات مدیره مي پردازد .به همین منظور ،نمونه ای متشکل از  431شرکت
پذیرفته ش ده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زماني  4331تا  4331انتخاب شده است .آزمون فرضیه های پژوهش به کمک
مدل رگرسیوني داده های ترکیبي صورت گرفته است .نتایج نشان مي دهد میزان افزایش در هزینه های حسابرسي ،هنگام انتظار
افزایش در آن ،بیشتر از میزان کاهش در هزین ه حسابرسي ،هنگام انتظار کاهش در آن است که به معنای چسبنده بودن هزینه
حسابرسي است عالوه بر این ،چسبندگي حق الزحمه های حسابرسي از یک روند مشخص تبعیت نمي کند و در دوره های زماني
بلندمدت تغییر میکند .همچنین نتایج حاکي از آن است که بیش اطمیناني مدیران و پاداشهای هیات مدیره ،انحراف از مدل
استاندارد حق الزحمه حسابرسي را افزایش مي دهد و باعث افزایش شدت چسبندگي (رو به باال) دستمزدهای حسابرسي خواهد شد.
واژههاي كلیدي :چسبندگي حق الزحمه حسابرسي ،مدل استاندارد حق الزحمه ،بیش اطمیناني مدیریت ،پاداش هیات مدیره.
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 -1مقدمه
در باور افکار عمومي در ایران ،اینگونه تصور مي شود با
افزایش قیمت کاال یا خدمات ،دیگر کاهش نخواهد یافت و
افزایش قیمت در مقایسه با کاهش قیمت ،سرعت بیشتری دارد
4
که نمونه بارز مفهوم چسبندگي قیمتها ست (بال و منکیو
 .) 4331،مطالعات انجام شده در حسابداری مدیریت نشان مي
دهد که ارتباط بین فروش و طبقات هزینه ،دقیقا متناسب با
نوسانات افزایشي یا کاهشي نیست و افزایش به مراتب از کاهش
هزینه ها سریع تر رخ مي دهد (اندرسون 2و همکاران.)2003،
باید در نظر داشت که چسبندگي هزینه 3با چسبندگي
قیمت 1متفاوت است .چسبندگي هزینه در ادبیات حسابداری
مدیریت مورد مطالعه قرار مي گیرد و به نوسات کل هزینه قابل
کنترل توسط مدیران اطالق میشود ولي چسبندگي قیمت ،در
زمره ادبیات اقتصادی است و قیمت گذاری خدمات حسابرسي
با توافق مدیر و حسابرس تعیین مي شود.
رسالت حسابرسي ،اعتبار بخشي به گزارش گری مالي و
اعتماد سازی برای استفاده کنندگان از صورتهای مالي است و
در مقابل ،منافع اقتصادی حسابرس از طریق دستمزد تامین
مي شود(ملکیان و نیکروان فرد .)4331،عموما قیمت گذاری
خدمات حسابرسي توسط خود حسابرسان انجام شده و به
صاح بکار اطالع داده مي شود .در صورت تعیین هزینه
حسابرسي مستقل بر مبنای مدلي منطقي ،هم صاحبکار با
رضایت بیشتری این هزینه را قبول مي کند و هم حسابرسان
برای تعیین هزینه حسابرسي مستقل ،مباني مناسبي را در
اختیار دارند و با شکل دهي قضاوت حرفه ای خود ،از پیشنهاد
هزین ه حسابرسي مستقل با تفاوت های فاحش خود داری
میکنند(صفر زاده و بیگ پناه .)4331،نتایج پژوهش های انجام
شده نشان مي دهد که هزینه حسابرسي مستقل ،از عوامل
متعددی تاثیر مي پذیرد اما تغییرات هزینه حسابرسي مستقل
به طور کامل با تغییر در عوامل موثر بر هزینه حسابرسي،
تبیین نمي شود .به بیان ساده تر ،میزان افزایش در هزینه
حسابرسي ،هنگام انتظار افزایش در هزینه ،بیشتر از میزان
کاهش در هزینه حسابرسي ،هنگام انتظار کاهش در هزینه
است که در ادبیات حسابداری از این موضوع به عنوان
1
چسبندگي حق -الزحمه حسابرسي 5یاد مي شود (دی ویلرس
و همکاران.)2041،
7
های و نیکل ( )2040مشاهده کردند که ماهیت
حسابرسي به منزله کاالیي اعتباری ،به تحمیل هزینه و زمان
بیشتر یا کمتر از حد در حسابرسي منجر مي شود .در ادبیات
اقتصادی ،هنگامي که مشاهده کیفیت امکان پذیر نباشد،
قیمت را معیاری برای کیفیت در نظر میگیرند ،حق الزحمه نیز
59

معیاری از کیفیت حسابرسي در نظر گرفته مي شود پس به
نظر منطقي است که موسسات بزرگ حسابرسي ،حق الزحمه
بیشتری را مطالبه کنند و کیفیت حسابرسي آنان نیز باالتر
باشد (رشیدی باغي.)4333،
3
بیش اطمیناني مدیریت  ،از مهمترین عوامل موثر بر قیمت
گذاری خدمات حسابرسي است .اعتماد به نفس بیش از حد
مدیریت از ویژگي های پایدار مدیریتي است که بر سوگیری
مثبت در انتظارات مدیریت تکیه دارد (حیدری .)4333،بیش
اطمیناني مي تواند اعتقاد بي -اساس درباره توانایي های
شناختي ،قضاوتها و استدالل شهودی فرد تعریف شود .با
اقتباس از ا دبیات نظری علم روان شناسي ،به شواهد تجربي در
حوزه های مالي و حسابداری دست یافتند ،چنانچه حسابرس
ریسک گزارشگری مالي را به دلیل بیش اطمیناني مدیران،
بیش از حد برآورد کند ،مي تواند حق الزحمه بیشتری را
مطالبه نماید و اقدام های خود را به منظور کاهش ریسک عدم
کشف کامل کند (حساس یگانه .)4331،عالوه بر این ،طرح
های پرداخت پاداش مدیران بر ریسک گزارشگری مالي تاثیر
معناداری مي گذارد و با افزایش ریسک این طرحها ،حق
الزحمه حسابرسي نیز افزایش مییابد (کیم ،لي و لي.)2041،3
اجماع عموم بر این است در صورت مساوی بودن سایر شرایط،
با افزایش ریسک غیر قابل کنترل شرکت ،میزان پاداش
پرداختي به مدیران افزایش مي یابد و موسسات حسابرسي ،به
منظور تعدیل ریسک ،حق الزحمه حسابرسي بیشتری را
درخواست خواهند کرد (سیمونیک.)4330، 40
به طور کلي بررسي عوامل تاثیر گذار بر دستمزد
حسابرسي از اهمیت زیادی برخوردار است ،زیرا عدم توجه به
این عوامل و قیمت گذاری خدمات حسابرسي به عنوان کاالی
همگن و غیر رقابتي مي تواند تاثیرات منفي بر استقالل و
کیفیت کار حسابرسي بگذارد(مهراني و ایوانکي.)4330،
با وجود ادبیات مستحکم در زمینه حق الزحمه حسابرسي
و بحث و بررسي کاملي درباره جزییات آن ،بر مبنای منطقي و
قابل دفاع نمي توان گفت این کار با توجه به ویژگي های واحد
مورد رسیدگي ،با چه هزینه ای انجام شدني است .بر این
اساس ،پژوهش حاضر ،به دنبال یافتن پاسخي به این سوال
است که آیا چسبندگي حق الزحمه های حسابرسي مستقل،
میزان حق الزحمه ه ای واقعي را تحت تاثیر قرار مي دهد؟ و
آیا متغیر های بیش اطمیناني مدیریت و پاداش هیات مدیره
مي تواند چسبندگي هزینه ها را تحت تاثیر قرار دهد و اگر
اینگونه است این تاثیر چگونه قابل تفسیر است .هدف پژوهش
حاضر ،این است که با الگو گرفتن از (اندرسون و
همکاران ،2003،دی ویلرس و همکاران ،2041،چن44و
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همکاران ،) 2043،عدم تقارن در هزینه های حسابرسي و متغیر
های موثر برآن را آزمون کند تا بدینوسیله بتواند حق الزحمه
های غیر قابل توضیح را حذف نموده انحرافات دستمزد را
کاهش دهد .در ادامه ای پژوهش ،به ترتیب مباني نظری و
پیشینه پژوهش ،روش شناسي پژوهش ،نتایج آزمون فرضیه ها
و تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری تشریح مي شود.
 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
عوامل موثر بر هزینه حسابرسی
درک نحوه تعیین هزینه حسابرسي هم برای حسابرسان،
هم صاحبکاران آنها و هم اشخاصي که سیاست گذاری و
قانونمندی را دنبال مي کنند ،اهمیت دارد .عوامل متعددی در
تعیین هزینه حسابرسي نقش دارند .پژوهشگراني مانند ،دی
ویلرس و همکاران ،2041،برای برآورد حق الزحمه مد نظر هر
شرکت ،از متغیر های زیر برای مدل حق الزحمه استاندارد
استفاده کرده اند.
اندازه شرکت .حسابرسي مالي مبتني بر نمونه گیری است
و هر چه جمع داراییهای صاحبکار بیشتر باشد ،به نمونه های
بزرگتری برای بررسي نیاز است .لذا اندازه شرکت به عنوان
عاملي تاثیر گذار بر هزینه حسابرسي محسوب مي شود
(مهراني و اوانکي.)4330،
بازده دارایي ها .نظریه نمایندگي بیان مي دارد ،که
شرکتهای با داشتن ساز و کارهای حاکمیت شرکتي بهتر ،دارای
عملکرد بهتر و ارزش باالتری هستند و این امر را ناشي از پایین
بودن هزینه های نمایندگي میداند .نتایج پژوهش های گذشته،
توسط موتینهو 42و همکاران ) )2042و نیز چن و دیگران
( )2042نشان مي دهد که بین حق الزحمه حسابرسي و قدرت
سود آوری رابطه مستقیم وجود دارد.
ریسک صاحبکار .در صورتي که ریسک حسابرسي در سطح
باالیي برآورد شود ،حسابرس برای رسیدگي به صورتهای مالي،
سطح تردید حرفه ای خود را باال میبرد که این امر موجب
افزایش حجم رسیدگي حسابرس و در نتیجه افزایش هزینه
حسابرسي مي شود (دوگار 43و همکاران .)2040،در پژوهش ها،
از متغیرهایي مثل زیان ،نسبت بدهي ،نسبت جاری ،برای اندازه
گیری ریسک استفاده مي شود:
41
تحقیقات قبلي (سیتارامن و همکاران  )2002،سطح
زیان صاحبکار ممکن است در حدی باشد که حسابرس در
معرض ریسک ناشي از ناتواني مالي صاحبکار قرار گیرد
(سیمونیک .)4330 ،بنابراین شرکتهای زیان ده دارای ریسک
حسابرسي باالتری بوده و این باعث افزایش حق الزحمه

حسابرسي مي شود .بر این اساس انتظار مي رود بین این متغیر
و حق الزحمه حسابرسي رابطه مستقیمي وجود داشته باشد.
اهرم مالي نیز ،نشان دهنده توان پرداخت بدهي بلند مدت
صاحبکار بوده و از تقسیم جمع بدهي ها به جمع دارائیها
بدست مي آید .نسبت باالی بدهي به دارائي ،احتمال
ورشکستگي شرکت را افزایش مي دهد زیرا نسبت باالی بدهي،
ممکن است با ریسک باالی شرکت در ارتباط بوده و ناشي از
عدم سالمت مالي شرکت ،سوء مدیریت و یا تقلب باشد و مي
تواند منجر به مشکالتي در خصوص نقدینگي و تداوم فعالیت
شرکت شود .در نتیجه حسابرسان ممکن است برای کاهش
دادن این ریسک در شرکتهای با درجه اهرمي باالتر ،رسیدگي
های بیشتری را انجام داده و این منجر به افزایش حق الزحمه
حسابرسي گردد (اصالني .)4330،همچنین نسبت جاری ،نشان
دهنده نقدینگي کوتاه  -مدت شرکت بوده و از تقسیم دارائي
های جاری بر بدهي های جاری بدست مي آید .این نسبت
متداول -ترین ابزار برای اندازه گیری توان پرداخت بدهي های
کوتاه مدت است .پایین بودن نسبتهای جاری با ریسک باالی
شرکت در ارتباط است و باعث افزایش سطح ریسک حسابرسي
مي شود (اکبری .)4335،
چسبندگی حق الزحمه هاي حسابرسی
پژوهش ها نشان مي دهد میزان افزایش هزینه ها ،هنگام
افزایش سطح فعالیت ،بیشتر از میزان کاهش هزینه ها ،هنگام
کاهش حجم فعالیت است .چنین رفتاری چسبندگي هزینه
نامیده مي شود (کالجا 45و همکاران .)2001،پژوهشهای پیشین
در مورد چسبندگي هزینه ها دالیل زیر را مطرح مي کنند:
دسته اول ،پژوهش هایي که ،مطابق فرضیه تصمیمات
سنجیده ،چسبندگي هزینه ها را نتیجه تصمیمات سنجیده
مدیران معرفي مي کنند .مطابق استدالل اندرسون و
همکاران( ) 2003چسبندگي هزینه ها به این علت رخ مي دهد
که مدیران منابع مرتبط با فعالیت های عملیاتي را به طور
سنجیده تعدیل مي کند .زماني که مدیران کاهش فروش را
موقتي پیش بیني کرده و انتظار بازگشت فروش به سطح قبلي
را دارند ،ناگزیرند ،برای انتخاب یکي از گزینه های کاهش
هزینه ها ،از طریق حذف منابع یا تحمل هزینه های بیشتر،
برای بهره برداری کامل از افزایش فروش آتي ،تصمیم گیری
کنند و یکي از اساسي ترین علل چسبندگي هزینه ها،
تصمیمات سنجیده مدیراني است که مي کوشند با توجه به
پیش بیني فروش آتي ،سود را در بلند مدت افزایش دهند
(کردستاني و مرتضوی.)4334،
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دسته دوم ،پژوهشگراني که عامل اعتماد بیش از حد
مدیریت را علت چسبندگي هزینه ها معرفي مي کنند.
چسبندگي هزینه ها که در دوره کاهش فروش مشاهده مي
شود ،موجب کاهش سود یک دوره میگردد ،اما وقوع
چسبندگي هزینه ها نشان مي دهد مدیران تاکید بیشتری بر
سودهای بلند مدت دارند .تحمل هزینه منابع اضافي در دوره
های کاهش فروش که به منظور آمادگي برای افزایش فروش
در آینده انجام مي شود ،موجب تحمل بار هزینه ای کمتری در
بلند مدت شده و این توانایي را به شرکت مي دهد تا فرصت
های افزایش فروش در آینده را از دست ندهند (یاسوکاتا 41و
همکاران .)2044،در دوره های کاهش فروش چنانچه مدیران
افزایش فروش آتي را زیاد پیش بیني کنند ،منابع بیشتری را
برای بهره گیری از افزایش تقاضا حفظ مي کنند (همان منبع).
دسته سوم ،پژوهش هایي که نشان مي دهد ،انگیزه های
مدیریتي ،ممکن است برای دستیابي به سود پیش بیني شده،
به کاهش چس بندگي هزینه ها اقدام کنند یا انگیزهای فرصت
طلبانه و قدرت طلبانه مدیران ممکن است موجب عدم تقارن
در هزینه ها (چسبندگي هزینه) شود (دیرنگ 47و همکاران،
.)2042
انتظار مي رود هزینه حسابرسي با توجه به تغییر در عوامل
موثر بر آن (چه در جهت افزایش هزینه و چه در جهت کاهش
آن) به درستي برآورد شود ،اما نتایج پژوهشگران در سالهای
اخیر بیانگر آن است که میزان افزایش در هزینه حسابرسي
هنگام انتظار افزایش در هزینه حسابرسي ،بیشتر از میزان
کاهش در هزینه حسابرسي ،هنگام انتظار کاهش در آن است.
چنین رفتاری چسبندگي هزینه حسابرسي نامیده مي شود.
ناسازگاری های بازار (اطالعات ناقص) به چسبندگي منجر مي
شود (قیمتها به سرعت تغییر نمي کنند) ،اما رقابت ،فروشنده
ها را به کاهش قیمتها در طول زمان وادار مي کند (دی ویلرس
و همکاران.)2041،
«دوره مشخص قرارداد ها» ،عاملي است که موجب
چسبندگي ميشود .دو طرف خریدار و فروشنده تصمیم
ميگیرند برای دوره مشخص ،کاالیي را با یک سطح از قیمت
مبادله کنند ،در این حالت ،چسبندگي قیمتي رخ ميدهد و
اگر شوکي هم در بخش پولي ایجاد شود ،دیگر نميتوان قیمت
کاال را تعدیل و اصالح کرد .دستمزدهای حسابرسي ،به صورت
قرارداد بین حسابرس و صاحبکار پیش از آغاز کار حسابرسي
تعیین مي شود .با وجود این معموال بندهای" فرار" داخل
قرارداد گنجانده مي شود که به حسابرس اجازه انجام کارهای
اضافي و دریافت هزینه اضافه کاری ها را در وضعیت غیر قابل
مشاهده ،از جمله وجود مشکل تداوم فعالیت ،یا عوامل موثر بر
59

ریسک حسابرسي ،مي دهد (پالمروس .)4333، 43هزینه
قراردادها و سایر هزینه ها ،اغلب سبب افزایش حق الزحمه
حسابرسي مي شود و کمتر شاهد کاهش مبلغ دستمزد هستیم
که همان مفهوم چسبندگي است.
دی ویلرس و همکاران( ،)2041عامل چسبندگي هزینه
حسابرسي اینگونه بیان مي کنند که :حسابرس ،هزینه
حسابرسي را با توجه به میزان رسیدگي ها و ریسک حسابرسي
تعیین مي کند و میزان رسیدگي و ریسک حسابرسي در حین
انجام حسابرسي مشخص مي شود ،لذا حسابرس قبل از برنامه
ریزی جهت اجرای کار و تعیین هزینه حسابرسي ،این موضوع
را مد نظر قرار نمي دهد .در مواردی که میزان رسیدگي و
ریسک حسابرس به میزان چشمگیری کاهش مي یابد ،با توجه
به انعقاد قرارداد قبل از شروع به کار ،هزینه حسابرسي در سال
مورد رسیدگي کاهش نمي یابد و این تغییرات با تاخیر و در
سال مالي بعد شناسایي مي شود که عاملي در جهت ایجاد
چسبندگي هزینه حسابرسي است .انتظار مي رود این موضوع
تاثیری کوتاه مدت داشته باشد و در سالهای آتي توسط
حسابرس مد نظر قرار گیرد.
اندرسون و همکاران( )2003معتقدند که دوره های بلند
مدت (بیشتر از یکسال) چرخه اصالحات را کامل مي کنند ،به
این معنا که چسبندگي در دوره های بلند مدت کاهش مي
یابد .انتظار بر آن است که صاحبکاران در بلند مدت ،کاهش
حق الزحمه را مدیریت کنند.
43
در پژوهش(منون و ویلیام  ،)2004،به مطالعه و بررسي
روند های بلند مدت در حق الزحمه حسابرسي و ارتباط آن با
تغییرات محیطي ،از جمله استاندارد های حسابرسي پرداختند.
چسبنده بودن حق الزحمه حسابرسي ،از عواملي است که در
الگوهای مربوط به پژوهشهای گذشته ،لحاظ نشده و باعث
ضعف الگوها در برآورد مبلغ دقیق آن مي شود .در پژوهش
پیش رو فرض مي شود که افزایش دستمزد حسابرسي در
مقایسه با کاهش حق الزحمه ،سرعت بیشتری دارد.
بیش اطمینانی مدیریت
اعتماد بیش از حد یا فرا اعتمادی که زیر مجموعه نظریه
تجربه محور در مالي رفتاری قرار ميگیرد ،از زیان آورترین
سوگیری های رفتاری در شاخه مالي رفتاری است که
سرمایهگذاران و مدیران از خود بروز ميدهند .اطمینان بیش از
حد منجر ميشود تا سرمایهگذاران مهارتهای پیشبینيکننده
خود را بیش از حد تخمین بزنند و این اعتقاد را پیدا کنند که
ميتوانند بازار را زمانبندی کنند (جمشیدیان.)4331،
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مدیران بیش اطمینان در نتیجه این باور که اطالعات ویژه
ای در اخت یار دارند ،دقت اطالعات خود و به تبع آن سودها و
جریان نقدی آتي واحد تجاری خود را بیش از حد تخمین مي
زنند و چشم انداز مثبتي از ریسک و بازده آینده شرکت دارند
(بومن.)2041، 20
شراند و زچمن )2042( 24دریافتند به دلیل چشم انداز
خوش بینانه مدیران بیش اطمینان نسبت به سود دوره های
آتي ،احتمال پیش بیني اشتباه آنها بیشتر است .در زمینه
شناخت و ارزیابي حسابرسان از ویژگي های شخصیتي مدیران
نیز جانسون 22و همکاران ( ،)2043دریافتند ،بین اعتماد به
نفس بیش از حد مدیریت و برآورد حسابرسي ،ارتباط مثبتي
برقرار است .بنابراین ،اگر حسابرس این ویژگي شخصیتي
مدیران را تشخیص دهد و ریسک گزارشگری مالي را بیش از
حد برآورد کند ،مي تواند حق الزحمه بیشتری مطالبه کند و از
این طریق ،اقدام های حسابرسي را به منظور کاهش ریسک
عدم کشف تحریف با اهمیت کامل کند (بال ،جای رامن و شیوا
کومار .)2042، 23از آنجا که مدیران بیش اطمینان به فرایند
گزارشگری مالي شرکت اطمینان دارند ،تالش مي کنند از
طریق مذاکره ،دامنه و حق الزحمه حسابرسي را کمتر
کنند(کوهن ،گای نر ،کریشنامورتي و رایت ،2044، 21دالیوال،
المورکس ،لئوکس و مولر.)2041 ،25
نتایج پژوهشهای اخیر درباره مدیران بیش  -اطمیناني
نشان مي دهد که خواستار خدمات حسابرسي کمتری هستند
و دستمزدهای حسابرسي در دوره قبل از تجدید ارائه صورت
های مالي به صورت غیر عادی کاهش مي یابد (بلنکلي ،هرت و
مک گرگور .)2042 ،21کاهش دستمزد مي تواند به دلیل
کاهش تالش های حسابرسي یا تخمین کمتر از حد حسابرس
از ریسک صاحبکار باشد.
22

پاداش هیات مدیره

طرح های پرداخت پاداش مدیران بر ریسک گزارشگری
مالي تاثیر معناداری مي گذارد و با افزایش ریسک این طرحها،
حق الزحمه حسابرسي نیز افزایش مي یابد .زمانیکه عملیات
شرکت گسترده و پیچیده باشد ،تقاضا برای نظارت بر فرایند
گزارشگری مالي افزایش مي یابد .همچنین ،این شرکتها به
مدیران غیر موظف نیز برای نظارت بر فرایند حسابرسي نیاز
دارند ،لذا پاداش بیشتری نیز به مدیراني پرداخت مي شود که
عضو کمیته حسابرسي هستند .این افزایش در پاداش ناشي از
ا فزایش حاشیه سود و افزایش در پیچیدگي سیستم گزارشگری
مالي است (ویسوکي.)2040، 23

با وجود اختالف نظرهایي که در مورد ارتباط ریسک و
ساختار پاداش هیات مدیره وجود دارد ،اجماع عموم بر این
است در صورت مساوی بودن سایر شرایط ،با افزایش ریسک
غیر قابل کنترل شرکت ،میزان پاداش پرداختي به مدیران نیز
به خاطر پذیرش سطح باالتری از ریسک ،افزایش مي یابد .در
بخش حسابرسي این افزایش در ریسک را مي توان با افزایش
نرخ حق الزحمه جبران کرد (سیمونیک4330،و پالمروس،
.)4331
پاداشهای مدیران تاکید بر پرداخت های کوتاه مدت
(ساالنه) دارد که ممکن است مشکالتي را برای شرکت ایجاد
کند .با تاکید بر نتایج کوتاه مدت تصمیم های سرمایه گذاری
مدیر نیز ،بر اساس طرح های ساالنه صورت مي گیرد و ممکن
است مدیر ،سایر طرحها را به خاطر بازده آنها در بلند مدت رد
کند و برای رسیدن به هدف خود سود را دستکاری کند که
عاملي برای افزایش حق الزحمه حسابرس در جهت کاهش
انگیزه دستکاری سود مدیران برای دریافت پاداش باالتر
میباشد .همچنین حسابرسان مستقل انتظار دارند مدیراني که
درصد باالیي پاداش به صورت ساالنه دریافت مي کنند ،انگیزه
بیشتری نیز برای دستکاری سود داشته باشند .حسابرسان نیز
با افزایش پیچیدگي -ها و ریسک شرکت ،حق الزحمه باالتری
را درخواست مي کنند (ویساکي .)2040،زماني که اهداف
مدیریت بلند مدت باشد انگیزه او برای دستکاری سود کاهش
یافته و نیاز به خدمات اضافي حسابرسان کاهش مییابد(وافیس
و ویگلین.)2007، 23
 -1-2پیشینه پژوهش
30

دوئلمن ،هارویتز و سان ( )2045به بررسي ارتباط بیش
اطمیناني مدیریت و حق الزحمه حسابرسي پرداختند .نتایج
پژوهش آنان نشان داد شرکت هایي که مدیران بیش اطمینان
دارند ،برای حسابرسي ،دستمزد کمتری پرداخت مي کنند.
همچنین مدیران بیش اطمینان با احتمال کمتری از حسابرس
متخصص صنعت استفاده مي کنند.
دی ویلرس و همکاران ( ،)2041در پژوهش خود بیان
کردند ،بخشي از چسبندگي ناشي از اطالعات ناقص است .در
این حالت فروشنده از واکنش خریدار در برابر تغییر قیمت
شناخت کافي ندارد .برای نمونه ،شناختي از علت تغییر
فروشنده توسط خریدار ندارد .هنگامي که خریدار فروشنده
جدیدی انتخاب مي کند ،عدم قطعیت کاهش مي یابد ،زیرا
مشخص مي شود که خریدار قصد تغییر فروشنده را دارد.
بنابراین ،یکي از عوامل شکاف در بازار ،یعني عامل چسبندگي
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قیمت ،حذف مي شود و انتظار مي رود که قیمت ها به سطح
انتظار نزدیکتر شود.
دهالیوال ،)2041( 34به این نتیجه رسیدند که شرکتهای
دارای کمیته حسابرسي قوی ،کمتر حسابرسان وابسته به
مدیران را استخدام مي کنند و وجود کمیته حسابرسي قوی
مي تواند بر رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیران و دستمزد
حسابرسي تاثیر بگذارد.
32
رینولدز و پیکوني ( ، )2042در تحقیق خود عوامل موثر
بر حق الزحمه حسابرسي را بررسي نموده اند و بر اساس
مطالعات انجام شده برروی عوامل مهم و اثر گذار بر قیمت
گذاری خدمات حسابرسي ،مدلي را پیشنهاد کردند .با استفاده
از مدل رگرسیون دستمزد حسابرسي ،پس مانده این مدل به
عنوان حق الزحمه حسابرسي غیر قابل توضیح ،اندازه گیری مي
گردد .پس مانده یا باقیمانده رگرسیون لگاریتم طبیعي حق
الزحمه حسابرسي بر اساس مجموعه ای از عوامل ،از قبیل
لگاریتم کل دارایي ها محاسبه مي گردد .هر چه این عدد
بزرگتر باشد کیفیت اطالعات حسابداری کمتر است.
چوی و همکاران )2040( 33با تمرکز بر اندازه دفتر کار یک
موسسه حسابرسي ،سطح تخصص را محدود کردند و به این
نتیجه رسیدند که موسسات حسابرسي بزرگ در مقایسه با
موسسات کوچک حق الزحمه و کیفیت سود باالتری دارند .این
امر بیانگرآن است که ،موسسات بزرگ در مقایسه با موسسات
کوچک ،تخصص و تجربه جمعي ارزشمند تر در حسابرسي
شرکت های سهامي دارند این تحقیقات تنها به شناسایي حق
الزحمه اضافي در سطوح مختلف تخصص بدون درنظر گرفتن
عوامل خاص شرکت و اقتصاد ،پرداختند.
قاش و الست گارتن )2001( 31با بررسي مدل استاندارد
حق الزحمه حسابرسي ،نشان دادند که قدرت توضیح دهندگي
مدل استاندارد در حالت ساالنه کمتر از حالت بلند مدت (برای
دوره های چندساله) است .این نتایج بیانگر این است که حق
الزحمه حسابرسي به سرعت و مناسب با پیش بیني مدل
استاندارد تغییر نمي کند .بدارد و جانسن ،)2001( 35به این
نتیجه رسیدند با افزایش پاداش پرداختي به مدیران بر مبنای
حاشیه سود شرکت ،احتمال دستکاری سود افزایش یافته و
حسابرسان نیز برای انجام حسابرسي با کیفیت باال و کشف
موارد دستکاری دستمزد باالتری درخواست مي کنند.
صفر زاده و بیگ( ،)4331در پزوهش خود به بررسي
چسبندگي هزینه حسابرسي مستقل در شرکتهای ایراني
پرداختند .نتایج نشان داد ،تغییرات هزینه حسابرسي مستقل به
طور کامل با تغییر در عوامل موثر بر هزینه حسابرسي تبیین
نمي شود .همچنین میزان افزایش در هزینه حسابرسي ،هنگام
011

انتظار افزایش در آن ،بیشتر از میزان کاهش در هزینه
حسابرسي ،هنگام انتظار کاهش در آن است و تفاوت بین
هزینه واقعي برآوردی حسابرسي مستقل ،با گذشت زمان
کاهش مي یابد.
حساس یگانه و همکاران ( ،)4331در پژوهشي به بررسي
رابطه بیش اطمیناني مدیریت و حق الزحمه حسابرسي
پرداختند .آنان دریافتند بین بیش -اطمیناني مدیریت و حق
الزحمه حسابرسي ارتباط منفي معناداری بر قرار است .بر
اساس بررسي های بیشتر ،بیش اطمیناني مدیریت بر استفاده
از حسابرس متخصص صنعت ،تاثیر معناداری ندارد.
سجادی و همکاران ( ،)4333به بررسي رابطه بین حق
الزحمه های حسابرس ي و پاداش هیات مدیره پرداختند .نتایج
حاکي از این است که بین حق الزحمه حسابرسي و پاداش
هیات مدیره رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .افزایش پاداش
به مدیران به علت افزایش پیچیدگي ها و عملیات شرکت است
که نیازمند حسابرسي با کیفیت باالتر و در نتیجه حق الزحمه
باالتری نیز مي باشد.
بررسي چسبندگي حق الزحمه حسابرسي توسط رشیدی
باغي( ،)4333انجام گرفته است .نتایج ،حاکي از آن است که
چسبندگي حق الزحمه حسابرسي از روند مشخص تبعیت نمي
کند .به بیاني دیگر در دوره -های چند ساله تغییر مي کند و
در دوره های کوتاه -مدت (معموال یک ساله) تغییرات
مشهودی در حق -الزحمه صورت نمي گیرد و همچنین نتایج
بیانگر آن است که موسسه های حسابرسي در سالهای اولیه،
حق  -الزحمه درخواستي خود را تغییر نمي دهند ولي در
سالهای بعدی با توجه به شناختي که از صاحبکار به دست مي
آورند ،اقدام به تعدیل حق الزحمه مي نمایند و در نهایت ،نتایج
نشان دهنده این است که تغییر حسابرس ،سبب نزدیک تر
شدن حق الزحمه های حسابرسي به مدل استاندارد مي شود.
نمازی و دواني( ،)4333بیان کردند ،هزینه های تعدیل و
کاهش سطح دارایي های عملي آتي در دوره های کاهش درآمد،
برای شرکت هایي که بخش باالیي از دارایي های عملیاتي خود
را خریداری کرده اند و درصد باالیي از کارکنان عملیاتي را به
صورت قرارداد -های بلندمدت به استخدام شرکت درآورده اند؛
در مقایسه با سایر شرکت ها بیشتر است؛ زیرا هزینه های مرتبط
با کاهش سطح دارایي های عملیاتي و کارکنان عملیاتي ،که از
طریق قراردادهای کوتا ه مدت به خدمت گرفته شده اند؛ در
مقایسه با وضعیتي که تمامي دارایي ها توسط شرکت خر یداری
شده باشد ،کمتر است .نتایج نشان مي دهد ،شدت چسبندگي
هزینه ها در دوره هایي که در دوره قبل از آن کاهش درآمد رخ
داده ،کمتر است .همچنین شدت چسبندگي هزینه ها برای
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شرکت هایي که نسبت جمع دارایي ها به فروش بزرگ تری
دارند ،بیشتر است.
 -3روش شناسی پژوهش
این تحقیق در حوزه تحقیقات اثباتي مالي قرار میگیرد .با
توجه به استفاده از اطالعات تاریخي شرکتها برای آزمون
فرضیات ،در گروه تحقیقات شبه آزمایشي قرار مي گیرد .با
توجه به روشي که در این تحقیق استفاده مي شود ،نوعي
تحقیق توصیفي همبستگي به شمار مي رود .تحقیق حاضر به
لحاظ معرفت شناسي از نوع تجربه گر ،سیستم استدالل آن،
استقرایي و از جهت نوع مطالعه ،میداني آرشیوی میباشد .در
این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطالعات ،ابتدا از روش
کتابخانه ای استفاده شده است (طبیبي و همکاران.)4333،
اطالعات مورد نیاز شرکتها از طریق مراجعه به صورت های مالي
حسابرسي شده ،ماهنامه بورس اوراق بهادار و سایت کدال و با
استفاده از نرم افزار رهآورد نوین گردآوری شده و سپس با جمع
بندی و محاسبات مورد نیاز در صفحه گسترده نرم افزار اکسل
برای تجزیه و تحلیل آماده شده است .تجزیه و تحلیل نهایي به
کمک نرم افزار آماری  EViews 8انجام شده است.
جامعه آماری شامل شرکت های تولیدی پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران است که با توجه به ماهیت تحقیق و
نیز وجود برخي ناهماهنگي ها میان شرکتهای پذیرفته شده در
بورس ،شرایط زیر به منظور تعیین جامعه آماری تحقیق در نظر
گرفته شده است ،از این رو نمونه آماری به روش حذف
سیستماتیک و شرکت ها با توجه به  1ویژگي زیر انتخاب مي
شوند:
 )4به منظور همگن شدن نمونه آماری در سالهای بررسي،
شرکتها پیش از سال  4331در بورس اوراق بهادار
تهران پذیرفته شده باشند.
 )2برای رعایت قابلیت مقایسه پذیری ،سال مالي شرکت ها
منتهي به  23اسفند ماه هر سال باشد.
 )3شرکت طي سال های  4331تا  4331تغییر سال مالي
نداشته باشد.
 )1نمونه آماری شامل شرکتهای واسطه گری مالي،
سرمایه گذاری ،لیزینگ ،بانکها و شرکتهای بیمه نمي -
شود ،زیرا ماهیت دارایي شرکتهای مذکور متفاوت
است.
با توجه به شرایط فوق 431،شرکت به عنوان نمونه انتخاب
شدند.

 -4متغیرهاي پژوهش و نحوه محاسبه آن
 متغیر وابسته
 :لگاریتم طبیعي حق
حق الزحمه حسابرسي
الزحمه حسابرسي استفاده شده است (هویتاش و
همکاران .)2007،اطالعات مربوط به دستمزد حسابرسي از
یادداشتهای همراه صورت های مالي بخش هزینه های اداری و
عمومي و معین سایر هزینه ها استخراج شده است.
 متغیرهاي مستقل
اندازه شرکت
شرکتها
 :نسبت دارایي های جاری به مجموع
نسبت جاری
دارایي ها
 :نسبت دارایي های جاری (به استثنای
نسبت آني
موجودی کاال) به بدهي های جاری شرکتها
 :نسبت بدهي های بلند -مدت به
بدهي های بلند مدت
مجموع دارایي ها
 :برابر با نسبت سود قبل از بهره و
بازده دارایي ها
مالیات به مجموع دارایي ها
متغیر موهومي است که اگر شرکت در
زیان
سال جاری ،سال قبل یا دو سال قبل ،زیان داشته باشد عدد
یک و در غیر این صورت عدد صفر مي گیرد.
 :لگاریتم طبیعي
/
حق الزحمه برآورد شده
حق الزحمه برآوردی سال جاری به دستمزد برآوردی سال
قبل .برای برآورد حق الزحمه حسابرسي از مدل شماره ()4
پژوهش استفاده مي شود (دی -ویلرس و همکاران.)2041،
متغیر موهومي  : DECREASEاگر حق الزحمه برآوردی
منفي باشد متغیر موهومي یک ،در غیر این صورت صفر است.
 :برای اندازه
بیش اطمیناني مدیریت
گیری متغیر مستقل (اعتماد به نفس مدیریت) از شاخص به
کارگرفته شده در پژوهش مالمندیر و تیت ،)2044( 31از
شاخص درصد افزایش سهام استفاده مي شود .در طول سال
اگر درصد افزایش قیمت سهام بیشتر از درصد کاهش قیمت
سهام باشد ،فرض مي شود اعتماد به نفس مدیریت بیشتر است
و به آن عدد یک ،در غیر این صورت به آن عدد صفر داده مي
شود.
 :مبلغ پاداش هیات
پاداش هیات مدیره
مدیره مستخرج از یادداشت های همراه صورتهای مالي است.
با توجه به تعریف متغیر های پژوهش به پیروی از
(سیمونیک4330،؛ اندرسون و همکاران2003،؛ دی -ویلرس و
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همکاران2041،؛) ،برای برآورد حق الزحمه مد نظر هر شرکت،
از مدل حق الزحمه استاندارد (مدل شماره یک) ،استفاده شده
است .به کارگیری این مدل ،امکان برآورد دقیق هزینه حق
الزحمه حسابرسي را نسبت به مدل چسبندگي هزینه فراهم
مي کند سپس تغییرات حق الزحمه واقعي با تغییرات پیش
بیني شده مدل ،به صورت کلي و نیز تفکیکي مقایسه مي شود.
حق الزحمه حسابرسي تابعي از متغیر های زیر است:
مدل شماره ()4

مدل شماره ()2
(

)

(

)

استفاده از مدلي که مبتني بر شاخص های نسبتي و لگاریتمي
است باعث مي شود که قابلیت مقایسه متغیرها در میان
شرکتهارا افزایش دهد و تفسیر ضرایب برآورد شده را همسان
کند .چون ارزش متغیر  Dدر زمان افزایش دستمزد ،صفر
است ،بنابراین درصد افزایش در حق الزحمه حسابرسي را
زماني که انتظار افزایش وجود دارد ،نشان مي دهد و از آنجایي
که متغیر Dدر هنگام کاهش حق الزحمه برابر یک است،
بنابراین مجموع ضرایب  +بیانگر درصد کاهش در
دستمزدها ،زماني که انتظار کاهش وجود دارد مي باشد .اگر
حق الزحمه ها چسبنده باشد باید درصد افزایش بیشتر از
درصد کاهش باشد .به عبارت دیگر باید <0و  >0باشد.
مدل شماره ()1
(

)
)

برای بررسي فرضیه اول با استفاده از مدل ( ،)2پیش بیني
مي شود مقدار کمتر از یک باشد نشان مي دهد دستمزد
حسابرسي نمي تواند به صورت کامل و متناسب با مدل
استاندارد حق الزحمه ،اصالح میشوند به بیاني دیگر ،واکنش
حق الزحمه حسابرسي متناسب با تغییرات صورت گرفته و
تابعي از عوامل مطرح شده در مدل استاندارد ( )4است.
مدل شماره ()3
)

(

)
)

(
(

)
(

)

(

)

(

برای بررسي فرضیه سوم به پیروی از (نمازی و
دواني4333،؛ دی ویلرس و همکاران2041 ،؛ رشیدی
باغي ،)4333،با استفاده از مدل شماره ( ،)1پیش بیني مي
مثبت و معنادار شود که نشان دهندگي کاهش
شود
چسبندگي حق الزحمه های حسابرسي در دوره بعد است .برای
بررسي فرضیه ،آزمون فرض آماری به شرح زیر است:
> :
+
≤

+

به پیروی از مدل ارائه شده توسط (دی ویلرس و
همکاران2041،؛ و اندرسون ،)2003،برای بررسي فرضیه دوم
با استفاده از مدل شماره ( ،)3پیش بیني مي شود ارتباط با
متغیر وابسته معنادار باشد و این تمایل بیشتر به افزایش حق
الزحمه را نشان مي دهد به بیاني دیگر ،فرض مي شود با توجه
به مباني نظری دستمزد حسابرسي معموال روند افزایش داشته
باشد نه کاهشي (انتظار مي رود اصالحات کاهشي کمتر از
اصالحات افزایش باشد) .افزایش در دستمزدهاست ،زماني
که انتظار افزایش وجود دارد و  +کاهش در دستمزدهای
حسابرسي است زماني که انتظار کاهش وجود دارد .برای تایید
پذیرفته شود .برای بررسي فرضیه ،آزمون
این فرضیه باید
فرض آماری به شرح زیر است:
≤ :
> :
از آنجا که جامعه مورد مطالعه شرکتهای مختلف درانواع
صنایع و در اندازه های متفاوت را شامل میشود بنابراین
011

(

جهت بررسي فرضیه های چهارم و پنجم ،که تاثیر بیش
اطمیناني مدیریت و پاداش هیات مدیره بر چسبندگي هزینه
ها ،آزمون مي کنند ،به پیروی از پژوهش چن و
همکاران2043،؛ حیدری ،)4333 ،برای آزمون فرضیات از مدل
های رگرسیوني شماره ( )5و ( )1استفاده کرده -ایم:
مدل شماره()5
)

(

)
)

)

(
(

(

برای بررسي فرضیه چهارم از مدل شماره ( )5استفاده مي
شود این فرضیه نقش تعدیلي فرا اطمیناني مدیریت ،بر شدت
چسبندگي را آزمون مي نماید .اگر ضریب منفي باشد نشان
از وجود چسبندگي است .اگر حسابرس این ویژگي شخصیتي
مدیران را تشخیص دهد و ریسک گزارشگری مالي را به دلیل
بیش -اطمیناني مدیران ،بیش از حد برآورد کند ،مي تواند
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دستمزد بیشتری مطالبه کند و اقدامهایش را به منظور کاهش
منفي باشد
ریسک عدم کشف کامل کند .پس اگر ضریب
نشان از این است عامل تعدیلي بیش -اطمیناني مدیریت ،باعث
افزایش میزان حق الزحمه حسابرسي و انحراف از مدل
استاندارد حق الزحمه خواهد شد .برای بررسي فرضیه ،آزمون
فرض آماری به شرح زیر است:
:
+
:
+
مدل شماره()1
)
)

(

)

مدل ،بررسي مي کند .از آزمون هاسمن برای تعیین مدل اثرات
ثابت در برابر مدل اثرات تصادفي (انتخاب مدل اثرات تصادفي
برای مشاهداتي که احتمال آزمون آنها بیشتر از  5درصد است)
استفاده میشود .پس از تعیین مدل مناسب برای برآورد پارامترها
و تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تخمینهای الزم برای
آزمون فرضیه ها انجام مي شود .همچنین به منظور پاسخ به
فرضیه های پژوهش و یافتن روابط خاص میان متغیرهای
جامعه از آزمونهای تحلیل رگرسیون ،آزمون معناداری  tاستفاده
شده است.

(
(
)

 -5فرضیه هاي پژوهش
(

برای بررسي فرضیه پنجم از مدل شماره ( )1استفاده مي
شود این فرضیه نقش تعدیلي پاداش هیات مدیره بر شدت
چسبندگي را آزمون مي نماید .اگر ضریب منفي باشد نشان
از وجود چسبندگي است .براین اساس ،طرح های پرداخت
پاداش مدیران بر ریسک گزارشگری مالي تاثیر معناداری مي
گذارد و با افزایش ریسک این طرح ها ،دستمزد حسابرسي نیز
منفي باشد نشان از این
افزایش مییابد .پس اگر ضریب
است عامل پاداش مدیران باعث افزایش میزان حق -الزحمه
های حسابرسي و انحراف از مدل استاندارد حق الزحمه خواهد
شد .برای بررسي فرضیه ،آزمون فرض آماری به شرح زیر است:
:
+
:
+

به دلیل انعقاد قرار داد حسابرسي مستقل به صورت دوره
ای ،تغییرات عوامل موثر بر هزینه حسابرسي مستقل در طي
دوره مالي ،به صورت لحظه ای هزینه حسابرسي مستقل را
تحت تاثیر قرار نمیدهد (صفرزاده ،بیگ پناه ،)4331،بنابراین:
فرضیه اصلی  :1حق الزحمه های حسابرسي نمي تواند طي
یکسال ،متناسب با مدل استاندارد حق الزحمه تعدیل شود.
فرضیه اصلی  :2تمایل به افزایش حق الزحمه های
حسابرسي( ،وقتي که انتظار افزایش وجود دارد) بیشتر از
کاهش در حق الزحمه های حسابرسي (وقتي که انتظار کاهش
وجود دارد) است.
فرضیه اصلی  :3انحراف حق الزحمه های حسابرسي از مدل
استاندارد حق الزحمه در دوره بعد کاهش مییابد.
فرضیه اصلی  :4عامل رفتاری بیش اطمیناني مدیریت ،تفاوت
بین حق الزحمه حسابرسي از مدل استاندارد را افزایش مي
دهد.
فرضیه اصلی  :5پاداش هیات مدیره ،تفاوت بین حق -الزحمه

روش تجزیه و تحلیل یافته ها
برای آزمون فرضیات از آزمون دوربین واتسون ،برای
تشخیص خود همبستگي مدل ،از آزمون فیشر برای بررسي
معناداری کل مدل و از آزمون جاک برا برای نرمال بودن اجزای
اختالل رگرسیون استفاده شده است .همچنین به منظور تعیین
مدل مناسب برای برآورد و تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر
وابسته ابتدا آزمونهای تشخیصي لیمر (چاو( ،بروش پاگان و
هاسمن انجام مي شود .از آزمون لیمر (چاو( برای تعیین مدل
داده های تلفیقي در برابر مدل اثرات ثابت (برای مشاهداتي که
احتمال آزمون آنها بیشتر از  5درصد باشد ،از روش تلفیقي
استفاده شده است) ،از آزمون بروش پاگان به منظور
آزمودن واریانس ناهمساني در مدلهای رگرسیون خطي
استفاده مي شود و وابستگي واریانس جمالت پسماند بدست
آمده از رگرسیون خطي را به مقادیر متغیرهای توضیح دهنده

حسابرسي از مدل استاندارد را افزایش مي دهد.
 -6یافتههاي پژوهش
 -1-6آماره توصیفی و تجزیه و تحلیل آن
در این پژوهش ،ابتدا بـا استفاده از دادههای خـام ،مقدار
متغیرها محاسبه شـده و سپس آمارههای توصیفي متغیرهای
مستقل و وابسته که شامل میانگین ،میانه ،حداکثر ،حداقل و
انحراف معیار دادههای پژوهش است محاسبه و در جدول ()4
ارائه شده است .مقادیر مذکور در جدول شماره( )4شمایي کلي
از وضعیت توزیع دادهها ارائه ميکنند .میانگین حق الزحمه
حسابرسي برابر  1333است و ارزش میانگین اندازه شرکت
 53340و نسبت جاری  03130به دست آمده است .به بیان
دیگر بخش عمده ای از دارایي های شرکت جاریست که به
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تالش و رسیدگي بیشتر حسابرسي نیازمند است .میانگین
بدهي های بلند مدت 03050 ،و میانگین بازده دارایي ها
 03410مي باشد و ارزش میانگین نسبت آني  03170است که
بیانگر توان شرکت در باز پرداخت بدهي هاست .با مقایسه
میانگینها و میانه ها مي توان گفت انحراف منطقي در توزیع هر
متغیر وجود دارد.
مطالعهی همبستگي ،ابزاری آماری است که بهوسیله آن
ميتوان درجهای را انـدازهگیری کـردکه یک متغیر به متغیری
دیگر از نظر خطي مرتبـط ميشود .رابطـهی همبستگي بین

متغیرهای پژوهش در جدول شماره ( )2ارائه شده است .ضریب
همبستگي بین متغیرهای مستقل به کار رفته در یک مدل
نباید زیاد باشد .زیرا ،همبستگي بین متغیرهای مستقل در یک
مدل موجب مخدوش شدن نتایج رگرسیون ميشود.
چنانچه سطح معناداری همبستگي بین دو متغیر ()p-value
از  0/05کمتر باشد همبستگي بین دو متغیر در سطح %5
معنادار و اگر از 0/04کمتر باشد همبستگي بین دو متغیر در
سطح  %4معنادار است.

جدول شماره  -1آماره توصیفی
دستمزد

اندازه

نسبت

نسبت

بدهی

بازده

حسابرسی

شركت

جاري

آنی

بلند مدت

دارایی ها

میانگین
میانه

13333531
13130271

53340000
53330033

03130000
03115305

03170000
03133112

03050000
03033354

03410000
03414133

0300000
03014345

حداکثر

44323172

3321000

03330000

13730000

43210000

33210000

430000

حداقل

23330374

13510000

03070000

-43720000

0300000

-03510000

030000

انحراف استاندارد

03325155

03532232

03437143

03111033

03433340

03453331

03210341

آماره جارک برا

74330153

24533234

43733545

53013135

41430344

13311432

35543371

آزمون معناداری
تعداد مشاهدات

030000
4273

030000
4273

030000
4273

0300000
4273

0300000
4273

0300000
4273

0300000
4273

متغیرها

زیان
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جدول شماره  -2ماتریس همبستگی بین متغیرها
متغیرها
دستمزد حسابرسي

دستمزد

اندازه

حسابرسی

شركت

نسبت جاري

نسبت

بدهی

بازده

آنی

بلند مدت

دارایی ها

4300000
---03311313

430000

030000

----

-03077114

- 03434333

4300000

نسبت جاری

030051

030000

----

نسبت آني

03401332
030002

43010072
030343

03310373
030000

43000000
----

03003553

03034537

-03123513

-03445455

4300000

033330

032530

030000

030000

----

03035311

03033145

03011243

03213222

-03247011

4300000

030023

034177

030473

030000

030000

----

03005433

- 03443727

-0313011

-03433770

03223443

-03144323

4300000

033530

030000

030353

030000

030000

030000

----

اندازه شرکت

بدهي بلند مدت
بازده دارایي ها
زیان
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تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل مي باشد که
مقدار آن در این مدل 0330 ،مي باشد.
میزان دوربین واتسون مدل  2342مي باشد از آنجا که
مقدار آن بین  433تا  235مي باشد ،لذا خود همبستگي در
مدل (همبستگي بین باقیماندههای مدل) وجود ندارد و یا
مقدار آن کم اهمیت است .آماره  Fاعتبار کلي مدل را نشان
مي دهد .از آنجایي که آماره  Fاز  Fجدول بزرگتر است یا به
عبارتي دیگر احتمال  Fکمتر از  %5مي باشد مي توان نتیجه
گرفت که این مدل با احتمال  %35معني دار است و از اعتبار
باالیي برخوردار است.

 -2-6آمار استنباطی
 بررسی مدل شماره()1
نتایج حاصل از تخمین مدل ( )4درجدول شماره ( )3ارائه
گردیده است .نتایج آماری نشان مي دهد که احتمال  tتمام
ضرایب برآوردی به غیر از  DEو  ROIکمتر از  5درصد مي
باشد لذا ضرایب فوق از لحاظ آماری معنادار مي باشند.
متغیر وابسته در این مدل ،لگاریتم نسبت تغییرات حق
الزحمه حسابرسي مي باشد که متغیر های  QUICKرابطه
معکوس و معنادار و سایر متغیرها ،رابطه مستقیمي با متغیر
وابسته دارند .ضریب تعیین بیانگر میزان توضیح دهندگي

جدول شماره  -3نتایج تخمین مدل اول
متغیر ها

ضرایب

خطاي استاندارد

 tآماره

سطح معناداري

اندازه شرکت

03332423

03033023

23343330

0300000

نسبت جاری

03217305

03030231

33335720

030003

نسبت آني

-03034730

03022731

-33533132

030003

بدهي های بلند مدت

03011233

03013114

03333321

033173

بازده دارییها

03034035

03077333

43014411

032334

زیان

03432034

03033334

33337201

030004

عرض از مبدا

43031133

03213753

13252240

030000

03111724

03027474

41331775

)AR(1

030000

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

دوربین واتسون

03307477
آزمون

03333253
آماره آزمون

23424255
سطح معناداری

آماره F

15347153

0300000

Fلیمر(چاو)

433121031

0300000

بروش پاگان

20555333

0300000

هاسمن

353531715

0300000
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 بررسی فرضیه اول (مدل شماره)2
برای بررسي فرضیه اول ،نتایج تخمین مدل شماره ( )2در
جدول شماره ( ،)1بررسي مي شود که نشان از وجود رابطه
مستقیم و معنادار بین حق الزحمه استاندارد حسابرسي و
دستمزد حسابرسي واقعي است .مقدار ضریب برآوردی متغیر
 ،LOGEAFبرابر با  03174مي باشد که عددی کمتر از یک
است .این موضوع بیانگر آن است که حق الزحمه های
حسابرسي متناسب با مدل استاندارد حق الزحمه اصالح مي

شود .به عبارت دیگر ،واکنش حق الزحمه حسابرسي متناسب
با تغییرات صورت گرفته و تابعي از عوامل مطرح شده در مدل
استاندارد شماره ( ) 4مي باشد .ولي نمي تواند فورا با مدل
استاندارد تعدیل شود .لذا با اطمینان  35درصد فرضیه اول
پژوهش مورد تایید قرار مي گیرد .همچنین میزان توضیح
دهندگي مدل 0335 ،مي باشد .میزان دوربین واتسون 43713
بیانگر عدم وجود خود همبستگي در مدل است و همچنین
آماره  ،Fمعتبر بودن کل مدل را تایید مي کند.
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جدول شماره  -4نتایج تخمین مدل دوم
(

)

(

)

متغیر ها

ضرایب

خطاي استاندارد

 tآماره

سطح معناداري

))LOG(EAF/EAF(-1

03174041

0300231

45333177

030000

03037552

03002033

43312137

C

030000

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

دوربین واتسون

03307477

03357523

43713133

آزمون
آماره F

آماره آزمون
25533317

سطح معناداری
0300000

Fلیمر(چاو)

03345140

033313

بروش پاگان

20315335

030000
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 بررسی فرضیه دوم (مدل شماره)3

از اصالحات افزایش باشد) .افزایش در حق الزحمه هاست،
زماني که انتظار افزایش وجود دارد و  +کاهش در حق
الزحمه های حسابرسي است زماني که انتظار کاهش وجود
دارد .اگر حق الزحمه ها چسبنده باشد باید درصد افزایش
بیشتر از درصد کاهش باشد .به عبارت دیگر باید <0و >0
باشد.
نتایج آزمون نشان مي دهد که ضریب به مقدار  0354و
 +برابر ( )0354-03010است .بزرگتر بودن ضریب از
مجموع  )0315 >0354( +نشان از این است میزان
افزایش در دستمزد حسابرسي زمانیکه انتظار افزایش وجود
دارد ،بیشتر از کاهش حق  -الزحمه ها ،زماني که انتظار کاهش
وجود دارد میباشد  .به عبارت دیگر دستمزد های حسابرسي رو
به باال چسبنده هستند و با همان سرعتي که در حال افزایش
هستند کاهش نمي یابند .پس فرض پذیرفته ميشود.

برای بررسي فرضیه دوم ،نتایج تخمین مدل ( )3در جدول
( ) 5بررسي مي شود ،برای مشاهداتي که احتمال آزمون آنها
بیشتر از  %5باشد یا به عبارتي دیگر آماره آزمون آنها کمتر از
آماره جدول باشد ،از روش تلفیقي استفاده شده است و برای
مشاهداتي که احتمال آزمون آنها کمتر از  %5است ،برای
تخمین مدل از روش تابلویي استفاده گردیده است .با توجه به
اینکه نتایج آزمون  Fلیمر بیشتر از  %5مي باشد در این مدل از
روش تلفیقي استفاده مي شود .برای بررسي فرضیه دوم با
استفاده از مدل شماره ( ،)3پیش بیني مي شود ارتباط با
متغیر وابسته معنادار باشد و این تمایل بیشتر به افزایش حق
الزحمه را نشان مي دهد به بیاني دیگر فرض مي شود با توجه
به مباني نظری حق -الزحمه حسابرسي معموال روند افزایش
داشته باشد نه کاهشي (انتظار ميرود اصالحات کاهشي کمتر

جدول شماره  -5نتایج تخمین مدل سوم
)

متغیر ها

)

(

(

ضرایب

خطاي استاندارد

 tآماره

سطح معناداري

))LOG(EAF/EAF(-1

03541345

03001757

40332517

030000

DECREASE_DUMMY
))*LOG(EAF/EAF(-1
C

-03010131

03005314

-40341337

030000

03010470

03002441

43333403

030000

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

دوربین واتسون

03314373

03314344

43305201

آزمون

آماره آزمون

سطح معناداری

آماره F

41032310

0300000

 Fلیمر (چاو)
بروش پاگان

0307212
43151353

03322333
030000
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جدول شماره  -6نتایج تخمین مدل چهارم
)

(

متغیر ها

)

(

(

)

)

)

(

(

ضرایب

خطاي استاندارد

 tآماره

سطح معناداري

))LOG(EAF/EAF(-1

03510343

03002713

43133155

0300000

*DECREASE_DUMMY
))LOG(EAF/EAF(-1

-03013222

03003502

-42331234

030000

))LOG(EAF(-1)/EAF(-2

0300310

03003241

34322353

030000

*)DECREASE_DUMMY(-1
))LOG(EAF(-1)/EAF(-2

03005503

03001004

03343077

033533

C

03020141

03004350

44341225

030000

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

دوربین واتسون

03333043

030333373

43353350

آزمون

آماره آزمون

سطح معناداری

آماره F
آزمون  Fلیمر

24330341
033353

0300000
03133037

آزمون بروش پاگان

43703305

030000
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 بررسی فرضیه سوم (مدل شماره)4
برای بررسي فرضیه سوم با استفاده از مدل شماره( )1در
جدول شماره ( ،)1با توجه به اینکه نتایج آزمون  Fلیمر بیشتر
از  % 5مي باشد در این مدل از روش تلفیقي استفاده مي شود.
آماره دوربین واتسون  ،4335عدم وجود خود همبستگي در
مدل را تایید میکند و ضریب تعیین بیانگر آن است که 0333
درصد از متغیر وابسته توسط متغیر مستقل بیان مي شود.
بیش بیني مي شد مثبت و معنادار شود که نشان دهندگي
کاهش چسبندگي حق الزحمه های حسابرسي در دوره بعد
است .به این معني که تفاوت های مثبت و منفي در طول زمان
کاهش مي یابد.
فرضیه سوم پژوهش مبني بر اینکه طبق مدل استاندارد
حق الزحمه ،انحراف حق الزحمه از سطوح پیشنهادی در دوره
های بلند مدت کاهش مي یابد ،تایید شده است .با توجه به
خروجي های آماری ،مقدار ضریب کوچکتر از مجموع
مي باشد ()0351 >0310که نشان
+
ضرایب
از کاهش شدت چسبندگي حق الزحمه در دوره ی بعد است.
پس فرض تایید مي شود.

چسبندگي را آزمون مي نماید .ضریب منفي است نشان از
وجود چسبندگي است .در این آزمون ،ضریب مثبت است.
کوچکتر از (<0311
ولي از آنجایي که
 ) 0354است حاکي از آن است ،که عامل تعدیلي بیش
اطمیناني مدیریت ،باعث افزایش میزان حق الزحمه های
حسابرسي و انحراف از مدل استاندارد حق الزحمه خواهد شد و
دستمزد افزایش مي یابد .در واقع نتایج این فرضیه نشان مي
دهد ،اگر حسابرس این ویژگي شخصیتي مدیران را تشخیص
دهد و ریسک گزارشگری مالي را به دلیل بیش اطمیناني
مدیران ،بیش از حد برآورد کند ،مي تواند دستمزد بیشتری
مطالبه کند و اقدامهایش را به منظور کاهش ریسک عدم کشف
کامل کند .لذا با اطمینان  35درصد فرضیه اول پژوهش مورد
تایید قرار مي گیرد.
همچنین میزان توضیح دهندگي مدل 0337 ،مي باشد.
میزان دوربین واتسون  43330بیانگر عدم وجود خود
همبستگي در مدل است و همچنین آماره  ،Fمعتبر بودن کل
مدل را تایید مي کند.

 بررسی فرضیه چهارم (مدل شماره)5
برای بررسي فرضیه چهارم با استفاده از مدل شماره( )5در
جدول شماره ( ،)7با توجه به اینکه نتایج آزمون  Fلیمر بیشتر
از  % 5مي باشد در این مدل از روش تلفیقي استفاده مي شود.
این فرضیه نقش تعدیلي فرا طمیناني مدیریت ،بر شدت
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جدول شماره  -2نتایج تخمین مدل پنجم
)

(

)

متغیر ها

(

(

)

(

)

ضرایب

خطاي استاندارد

 tآماره

سطح معناداري

))LOG(EAF/EAF(-1

03542571

03001307

40131117

0300000

DECREASE_DUMMY
))*LOG(EAF/EAF(-1

-03051232

03005133

-33535334

0300000

OVERCONF

-0300434

03001025

-03233533

037132

OVERCONF
*DECREASE_DUMMY
))*LOG(EAF/EAF(-1

03001517

03005104

43413325

032123

03031340

03002353

42343337

0300000

C

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

دوربین واتسون

03370335

03370775

43330323

آزمون

آماره آزمون

سطح معناداری

آماره F

30723307

030000

بروش پاگان
آزمون  Fلیمر(چاو)

47104313
03174344

030000
033332

منبع :یافته های پژوهش

 بررسی فرضیه پنجم (مدل شماره)6

مستقل بیان مي شود .این فرضیه نقش پاداش هیات مدیره ،بـر
شدت چسبندگي را آزمون مي نماید .ضریب منفـي اسـت
نشان از وجود چسـبندگي اسـت .در ایـن آزمـون ،ضـریب
کـوچکتر از
مثبت است .ولي از آنجاییکـه
است یعني 0350<0317نشان مي دهد ،پاداش هیات مدیره،
باعث انحراف از مدل استاندارد حـق الزحمـه خواهـد شـد .بـه
بیاني دیگر ،براین اساس ،طرح های پرداخت پاداش مدیران بـر
ریسک گزارشگری مالي تاثیر معناداری مي گذارد و با افـزایش
ریسک این طرحها ،دستمزد حسابرسي نیز افزایش مي یابد.

برای بررسي فرضیه پنجم با استفاده از مدل شماره ( )1در
جدول شماره( ،)3با توجه به اینکه نتایج آزمون  Fلیمـر بیشـتر
از  % 5مي باشد در این مدل از روش تلفیقي استفاده مي شـود.
آماره دوربین واتسون  ،2341بیانگر عدم وجود خود همبسـتگي
در مدل است و همچنین آماره  ،Fمعتبر بودن کل مدل را تایید
میکند.
با توجه به جدول شماره ( )3ضریب تعیین نشان مي دهد
که  03373درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیـر هـای

جدول شماره ( )8نتایج تخمین مدل ششم
)

)

(

متغیر ها

)

(

)

(

ضرایب

خطاي استاندارد

 tآماره

سطح معناداري

))LOG(EAF/EAF(-1

03503531

03043427

33334312

0300000

DECREASE_DUMMY
))*LOG(EAF/EAF(-1

03013233

03045101

-13403075

0300000

TOTALCOMP

03027074

03003557

33413135

030041

TOTALCOMP *DECREASE_DUMMY
))*LOG(EAF/EAF(-1
C

03004700

03000731

23431002

-03413312

03010313

-23335701

030334
030473

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

دوربین واتسون

03373132

03313731

415533و2

آزمون

آماره آزمون

آزمون معناداری

آماره F

20333733

0300000

بروش پاگان
آزمون  Fلیمر(چاو)

47551373
03332233

0300000
033234

منبع :یافته های پژوهش
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بررسي چسبندگي حق الزحمه هاي حسابرسي و عوامل ساختاري موثر بر  / ...فاطمه تلخابي ،هاشم نیکو مرام ،قدرت اله طالب نیا و رمضانعلي رويايي

 -2نتیجه گیري و بحث
بر اساس یافته های پژوهش ،حق الزحمه های حسابرسي
در کوتاه مدت و متناسب با مدل استاندارد حق الزحمه
حسابرسي ،تعدیل نمي شود .نتایح حاصل از این فرضیه مشابه
یافته های (دی ویلرس و همکاران2041،؛ صفر زاده و
بیگ ) 4331،است .آنان بیان کردند که در دوره های کوتاه
مدت ت غییر مشهودی در حق الزحمه مشاهده نمي شود .به
عبارت دیگر حق -الزحمه های حسابرسي در دوره های بلند
مدت تغییر مي کند .فرضیه دوم تحقیق بیانگر این است که
سرعت افزایش در دستمزد های حسابرسي بیشتر از سرعت
کاهش آن است که منطبق با یافته های (رشیدی-
باغي ،4333،صفر زاده و بیگ )4331،است.
یافته های پژوهشگران نشان مي دهد بي اعتمادی به ریال،
قدرت خرید پول و سابقه چسبندگي قیمتها همواره در اقتصاد
ایران مانع از آن بوده است که در کوتاه مدت قیمت ها اصالح
شده و بر اساس عرضه و تقاضای واقعي نقطه تعادلي قیمت در
بازار به وجود آید .عامل دیگر چسبندگي قیمتها «دوره
مشخص قراردادها» است و اگر شوکي هم در بخش پولي ایجاد
شود ،دیگر نميتوان قیمت کاال را تعدیل و اصالح کرد .نتایج
فرضیه سوم نشان مي دهد ،موسسه های حسابرسي در سالهای
اولیه ،دستمزد های خود را تغییر نمي دهند ،اما در سالهای
بعدی با توجه به شناختي که از صاحبکار به دست مي آورند،
به تعدیل حق الزحمه اقدام مي کنند و تغییـرات ایجـاد شـده
در عوامـل حق الزحمة حسابرسي ،به تغییرات سـریع یـا
متقـارنِ حـق الزحمـة حسابرسـي منجـر نمـي شـود ،به
خصوص ،تغییرات افزایشي بیشتر از تغییرات کاهشي اسـت.
تفـاوت بـین تغییـرات افزایشـي و کاهشي در طول زمان
تعدیل مي شود .بـه بیان دیگر ،مؤسسه های حسابرسي در
سـالهـای اولیـه ،حـق الزحمـة درخواسـتي خـود را تغییـر
نمي دهند ،اما در سالهای بعدی با توجه به شناختي که از
صاحبکار به دست مي آورند ،بـه تعـدیل دستمزد ها اقدام مي
کنند .کاهش این تفاوتها بیانگر رقابتي بودن بازار خدمات
حسابرسـي اسـت؛ زیرا بخشي از این تعدیالت ناشي از
شناخت حق الزحمة درخواستي مؤسسه های رقیب است .نتایج
این فرضیه با یافته های هال ،والش و یاتیس ( )2000و
رشیدی باغي ( )4333مطابقت دارد.
نتایج فرضیه چهارم وجود رابطه مثبت بین بیش اطمیناني
مدیریت و حق الزحمه های حسابرسي و همچنین افزایش
شدت چسبندگي (رو به باال) دستمزد های حسابرسي (انحراف
از مدل استاندارد) را تایید مي کند که مطابق با یافته های
جانسون و همکاران ( )2043و مغایر با نتایج (حساس یگانه و

همکاران )4331،و دوئلمن هارویتز و سان ( )2045است.
مدیران بیش اطمینان احتمال و تاثیر رویدادهای مطلوب را
بیشتر از واقع تخمین مي زنند و احتمال تاثیر رویداد های
منفي را کمتر از واقعیت ارزیابي مي کنند .بنابر این اگر
حسابرس بیش اطمیناني مدیر را تشخیص دهد و آن را عامل
ریسک حسابرس ي در نظر بگیرد ،برای جبران خدمات و تالش
های اضافه به منظور کاهش ریسک عدم کشف تحریف با
اهیمت ،حق الزحمه بیشتری مطالبه مي کنند .برعکس ممکن
است مدیران بیش اطمینان به دلیل اطمینان بیشتر به فرایند
گزارشگری مالي شرکت ،تالش کنند از طریق مذاکره ،دامنه و
حق الزحمه حسابرسي را کمتر کنند و به دنبال آن ،از اقدام ها
و بررسي های دقیق حسابرسان در خصوص کشف رویه های
حسابداری متهورانه مدیران بیش اطمینان نیز کاسته شود.
نتایج این فرضیه ِ بیانگر رابطه مثبت و معنادار بین خوش بیني
مدیران و دستمزد های حسابرسي است .هنچنین نتایج نشان
میدهد ،اطمینان بیش از حد مدیران بر چسبندگي دستمزدها
تاثیر دارد .یافته های فرضیه پنجم نشان میدهد که طرحهای
پرداخت پاداش مدیران بر ریسک گزارشگری مالي تاثیر
معناداری مي گذارد و با افزایش ریسک این طرحها ،حق
الزحمه حسابرسي نیز افزایش مي یابد که با نتایج کیم ،لي و
لي( )2041و سجادی و همکاران ( )4331مطابقت دارد.
پاداش ،مدیران را برای دستکاری سود تحریک مي کند،
بنابراین ،با افزایش پاداش پرداختي به مدیران ،انگیزه آنان برای
دستکاری سود بیشتر شده که نیازمند حسابرسي با کیفیت تر
است در نتیجه حق الزحمه های باالتری نیز درخواست مي
شود .نتایج این فرضیه بیانگر رابطه مثبت و معنادار بین پاداش
هیات مدیره و دستمزد حسابرسي است .همچنین نتایج بیانگر
این است که پاداش هیات مدیره بر چسبندگي حق الزحمه ها
تاثیر دارد.
با ارائه محدودیتهای این تحقیق ،سعي برآن است به
پژوهشگران این پیام داده شود که در مورد فرایند پژوهش
قضاوت عادالنه تری داشته باشند .در این راستا محدودیت های
پژوهش حاضر به شرح زیر قابل ذکر است:
 )4عدم وجود اطالعات الزم االفشا و مورد نیاز برای انجام
پژوهش حاضر درمورد پاداش هیات مدیره که
اندازگیری این متغیر پژوهش را دشوار تر نموده است.
 )2تلفیق شدن هزینه های حسابرسي با هزینه های مالي
و هزینه های مشاوره در یادداشت های توضیحي
صورت های مالي و عدم ارائه آن به صورت جداگانه در
برخي از سالهای مورد پژوهش از محدودیت های این
تحقیق بوده است.
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پیشنهادات مبتني بر نتایج پژوهش به شرح ذیل ارائه ميگردد:
 )4کنترل های قیمتي پیامدهای منفي نظیر صرف هزینه های
باال برای نظارت و افزایش نا اطمیناني در بازار را به دنبال
دارد .قیمتها از مهمترین ابزارهای شکل دهنده
رفتارکارگزاران هستند .شاید کم هزینه ترین راه برای
جلوگیری از تخلفاتي نظیر کاهش کیفیت ،حذف کنترل
های قیمت ي و وا گذاری قیمت گذاری محصوالت به بنگاه
ها و در واقع آزاد سازی قیمتها توسط نهادهای ذیربط باشد
که باعث افزایش رقابت و تقویت سازوکار بازار مي شود و
در سایه رقابت پذیری است که مي توان به افزایش کیفیت
کاالها و سطح خدمات امیدوار بود .مطالعات متعددی از این
تفکر حمایت مي کنند که قیمتها (دستمزدهای حسابرسي)
در بازارهای رقابتي ،میزان چسبندگي پایین تری را به دنبال
دارد (مارتین ،4333 ،37ویس .)4333،33زیرا بازارهای
رقابتي ،دست اندرکاران بازار را مجبور مي کنند که از
قیمتهای استاندارد تبعیت کنند و قیمتهای باالتر از طرف
بازار ،طرد مي شود (دی ویلیرز و همکاران)2041،
 )2به موسسات حسابرس ي پیشنهاد مي شود در زمان تعیین
حق الزحمه ،به ویژگي های شخصیتي مدیران توجه داشته
باشند ،چرا که با در نظر گرفتن ،بیش اطمینـاني مـدیر به
عنوان عامل ریسک حسابرسي ،برای جبران خدمات و
تالشهای اضافه به منظور کـاهش ریسک عدم کشف
تحریف با اهمیت ،به صرف وقت و تخصص بیشتری نیاز
است که افزایش دستمزد ها را در پي خواهد داشت.
 )3پیشنهاد مي شود ،برای کاهش ریسک تقلب و ایجاد
اطمینان در سرمایه گذاران نسبت یه اخذ تصمیمات کارا و
بهینه توسط مدیریت ،طرح های پاداشي مبتني بر عملکرد
بلند مدت در نظر گرفته شود .زیرا با تاکید بر نتایج کوتاه
مدت ،تصمیم های سرمایه گذاری مدیر نیز بر اساس طرح
های ساالنه صورت مي گیرد ،به عبارتي ،برای رسیدن به
هدف خود سود را دستکاری مي کند.
پیشنهادات برای تحقیقات آتي بدین شرح است:
 )4اثر پذیرش استاندارهای بین المللي گزارشگری مالي
) (IFRSبر چسبندگي حق الزحمه های حسابرسي
 )2بررسي قدرت و نفوذ سیاسي بر چسبندگي حق الزحمه
های حسابرسي
 )3حق رای سهامداران در انتخاب حسابرسان و تاثیر آن بر
حق الزحمه های حسابرسي
 )1چرخش اجباری موسسات حسابرسي و تاثیر آن بر قیمت
گذاری خدمات حسابرسي
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اکبری ،فضل اهلل( ".)4335تجزیه وتحلیل صورت های
مالي" ،سازمان حسابرسي ،نشریه 423
اصالني ،امیر(".)4330نقش اقتصادی حسابرسي در
بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت" ،چاپ دوم ،سازمان
حسابرسي" ،نشریه شماره 453
بیگ پناه بهزاد(".)4332قیمت گذاری خدمات حسابرسي،
پایانامه ارشد حسابداری ،دانشکده مدیریت و حسابداری،
دانشگاه شهید بهشتي.
جمشیدیان ،محمد مهدی( ".)4331معرفي یکي از
اشتباهات رایج سرمایهگذاران از دید مالي رفتاری  /اعتماد
بیش از حد یا فرااعتمادی"روزنامه فرصت امروز.
حیدری ،مهدی (".)4333بررسي تاثیر عامل رفتاری
اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر چسبندگي هزینه:
نقش تعدیلي عوامل اقتصادی و عوامل مبتني بر نظریه
نمایندگي درآن" ،بررسي های حسابداری و حسابرسي،
دوره  ،24شماره ،2ص472-454
حساس یگانه یحیي ،حسني القار مسعود ،مرفوع محمد
(" .)4331بیش اطمیناني مدیریت و حق الزحمه
حسابرسي" ،بررسي های حسابداری و حسابرسي ،دوره 22
شماره  ،3ص313-331
رشیدی باغي ،محسن(" .)4333بررسي چسبندگي حق
الزحمه حسابرسي" ،بررسي های حسابداری و حسابرسي،
دوره  ،24شماره  ،1صص 113-134
سجادی سید حسین ،رشیدی باغي محسن ،ابوبکری
عبدالرحمن ،شیرعلي زاده محسن(".)4333رابطه بین حق
الزحمه حسابرسي و پاداش هیات مدیره" ،پژوهش های
تجربي حسابداری ،سال سوم ،شماره  ،44جلد دوم ،صص
53-33
صفر زاده محمد حسین ،بیگ پناه بهزاد (.)4331
"چسبندگي هزینه حسابرسي مستقل در شرکتهای
ایراني"،فصلنامه علمي پژوهشي حسابداری مالي،سال
هفتم ،شماره ،27صص 71-53
طبیبي سید جمال الدین ،ملکي محمد رضا ،دلگشایي
بهرام( ".)4333تدوین پایانامه ،رساله ،طرح پژوهشي و
مقاله علمي" ،انتشارات فرودس ،چاپ پنجم ،صص -45
425
عبدلي محمد رضا ،غالمي مرضیه( ".)4335تاثیر بیش
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