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 چكيده

-پذيري بازار حقگذاري خدمات حسابرسي وسنجش  رقابتدرك عوامل موثر بر قيمت هدف اين تحقيق،
الزحمه باشد. مطالعه رفتار حقالزحمه حسابرسي ميالزحمه حسابرسي از طريق بررسي چسبندگي حق

الزحمه حسابرسي را در برآورد مبلغ دقيق آن روشن تواند علت عدم كاربرد الگوهاي  حقحسابرسي، مي
شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله شركت پذيرفته 61اي متشكل از براي اين منظور، نمونهسازد. 

-انتخاب شده است. فرضيات تحقيق با استفاده از تحليل رگرسيون مبتني بر داده 1392تا  1387هاي بين سال
هاي حسابرسي داراي هالزحمدهد كه حقهاي تركيبي و مقطعي، آزمون شده است. شواهد تحقيق نشان مي

گيرد. الزحمه صورت نميچسبندگي است. به عبارتي با تغيير شرايط، تغيير قابل مالحظه و سريع در مبلغ حق
دهد و اين يعني واكنش صاحبكاران الزحمه، بيشتر از تغييرات منفي رخ ميبه عالوه، تغييرات مثبت در حق

الزحمه اين نتايح حاكي از اين موضوع است كه بازار حق الزحمه، كمتر است.نسبت به افزايش در مبلغ حق
 شود.حسابرسي در ايران غيررقابتي است و تعيين مبلغ آن بر مبناي تمام اطالعات موجود انجام نمي
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 مقدمه 
 انعقاد از كه شودمي تامين ايالزحمهحق طريق از موسسات حسابرسي اقتصادي منافع

 حسابرسي خدمات گذاريقيمت براي حسابرسان، .شودمي عايد كاران صاحب با قرارداد
 ارزيابي و شناسايي با رابطه در نيز زيادي تحقيقات و كنندمي استفاده عوامل گوناگوني از

 اند؛گرفته قرار مدنظر مطالعات اغلب در كه توصيفي عوامل است. شده عوامل انجام اين
است (ساندر،  بوده رسيدگي مورد واحد عمليات پيچيدگي و حجم عوامل ريسك، شامل
1997 ،6.( 

الزحمه ) با بررسي جامع تحقيقات قبل از خود در مورد حق2006هي، نكل و وانگ (
ن عوامل موثر حسابرسي، به اين نتيجه رسيدند كه در بيشتر موارد، متغيرهاي يكساني به عنوا

الزحمه حسابرسي شناسايي شده است. با اين حال، آنها از دو نكته حائز اهميت نيز بر حق
غافل نشدند. يكي اينكه، شدت تاثير (ضريب تعيين) در تحقيقات مختلف، دچار نوسان 
بوده است و دوم، جهت تاثير (رابطه مستقيم يا معكوس) در تحقيقات مورد مطالعه، گاهي 

ها را به مواردي نظير اتخاذ روش ده است. آنها با تجزيه وتحليل خود، اين چالشمتضاد بو
نشده، گيري اشتباه،  تفاوت در شرايط اقتصادي و تجاري، استفاده از متغيرهاي مقياسنمونه

زمان با انجام عدم توجه به كيفيت حسابرسي و انجام خدماتي غير از اعتباردهي هم
 حسابرسي نسبت دادند.

الزحمه حسابرسي، توان نتيجه گرفت كه الگوهاي حقشده ميتوجه به جوانب مطرحبا 
). عالوه 8، 2014الزحمه حسابرسي نيستند(ويليرز و همكاران، كامال قادر به تعيين سطح حق

كارهاي توجيه اين مسئله و  )، از راه2006شده در تحقيق هي و همكاران (بر موارد بيان
الزحمه حسابرسي و چگونگي نوسانات آن در شرايط رفتار حقمتعاقبا حل آن، بررسي 

توان الزحمه حسابرسي، ميرسد كه با بررسي رفتار حقمختلف است و اين طور به نظر مي
 ). 3، 2005درك بهتري از بازار حسابرسي نيز فراهم نمود(فرگوسن و همكاران، 

 
 بيان مسئله و اهميت آن

الزحمه حسابرسي از ديدگاه ادبيات اقتصادي ار حقدر اين تحقيق، به نوسانات و رفت
شود. طبق ادبيات مزبور، چسبندگي الزحمه حسابرسي) توجه مي(حق چسبندگي قيمت

الزحمه در برابر تغيير شرايط، ثابت بوده يا الزحمه حسابرسي به اين معني است كه حقحق
داده در كه تغييرات رخ دهد يا حداقل اين موضوعاينكه واكنش سريع از خود نشان نمي
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). بنابراين 11، 1994آن، كمتر از مقدار مورد انتظار بر اساس الگوها است (بال و منكيو، 
الزحمه حسابرسي از عواملي است كه در الگوهاي مربوط لحاظ نشده و بودن حقچسبنده

شود و بررسي اثرات آن، راهگشاي باعث ضعف الگوها در برآورد مبلغ دقيق آن مي
الزحمه حسابرسي در طول زمان باشد. از طرفي، بررسي حقهاي الگوهاي مربوط ميلشچا

و به عبارت بهتر، ميزان چسبندگي، درك بهتري از بازار حسابرسي را براي پژوهشگران، 
 ). 9، 2006نمايد (هي و همكاران، گذاران فراهم ميحسابرسان و قانون

الزحمه حسابرسي) در ها (حقند كه قيمتكنمطالعات متعددي از اين تفكر حمايت مي
؛ كارلتن، 1993تري را به دنبال دارد (مارتين، بازارهاي رقابتي، ميزان چسبندگي پايين

اندركاران بازار )؛ زيرا بازارهاي رقابتي، دست2000؛ هال و همكاران، 1993؛ ويس، 1986
هاي باالتر از طرف بازار متهاي استاندارد تبعيت كنند و قيكنند كه از قيمترا مجبور مي

). اين تحقيق درصدد است تا در وهله اول، 6، 2014شود (ويليرز و همكاران، طرد مي
االزحمه حسابرسي در بازار حسابرسي ايران را بررسي نموده و در وهله بعد چسبندگي حق

سي بتوان با در نظر گرفتن ميزان چسبندگي مزبور، در خصوص رقابتي بودن بازار حسابر
 اظهار نظر نمود.

 
 چارچوب نظري

 الزحمه حسابرسيحق
شده توسط  هاي حسابرسي، از الگوي ارائه  الزحمه اغلب محققان در تحقيق پيرامون حق

و زيان مورد  كنند. در اين الگو، از دو جزء كار حسابرسي) استفاده مي1980سيمونيك (
 نام برده شده است:الزحمه حسابرسي عنوان عوامل مؤثر بر حق انتظار به

                                            AUDFEE = P × Q + E (L)        )۱رابطه 
) براي انجام Q(و مقدار زمان مورد نياز  )P( سطح كاركنان كار، به هاي هزينه

هاي دعاوي احتمالي، ) شامل هزينهE (L)شود. زيان مورد انتظار (حسابرسي مربوط مي
هاي شهرت و اعتبار و جرائم قانوني احتمالي ناشي از اجراي حسابرسي است. در اين هزينه

شده قابل توجيه است. الزحمه حسابرسي از بعد متغيرهاي معرفيالگو، چسبندگي حق
كارگيري كاركنان جديد اي براي بهموسسات حسابرسي در ايران با اينكه از ظرفيت بالقوه

رسد كه خ به تقاضاهاي جديد برخوردارند؛ ولي به نظر ميو اختصاص زمان بيشتر در پاس
كاهند و موسسات از ظرفيت بالفعل خود استفاده كرده و از ميزان كيفيت كار حسابرسي مي
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الزحمه كمتري نسبت به مبلغ وري، حقهاي انگيزشي براي ارتقاي بهرهيا از طريق روش
ي مورد انتظار ناشي از قصور حسابرس در هادارند. به عالوه، زيانمورد انتظار دريافت مي

توان استدالل نمود كه موسسات حسابرسي از شرايط تجاري ايران كمتر مشهود است و مي
كنند. در هر حال، اين موضوعات در اين الزحمه حسابرسي را تعديل نمياين بابت، حق

 تحقيق آزمون شده است. 
الزحمه حسابرسي به صورت حق )، عوامل موثر بر2006در تحقيق هي و همكاران (

بندي شده است. در اين راستا، عوامل اندازه شركت، پيچيدگي، كلي در سه دسته تقسيم
ريسك ذاتي، سودآوري، اهرم مالي، ساختار مالكيت، كنترل داخلي، حاكميت شركتي و 

الزحمه حسابرسي هاي منتسب به مشتري و كالن موثر بر حقنوع صنعت به عنوان ويژگي
چنين، عوامل كيفيت حسابرس، دوره تصدي حسابرس و موقعيت اسايي شده است. همنش

الزحمه حسابرسي مطرح مكاني حسابرس به عنوان عوامل مختص حسابرس و موثر بر حق
شده است. در ضمن عوامل تاخير در صدور گزارش حسابرسي، فصل اوج كار حسابرسي 

الزحمه عنوان عوامل شغلي موثر بر حقو ارائه خدمات غيرحسابرسي و نوع گزارشگري به 
 حسابرسي بيان شده است.  

)، حاصل بررسي تعداد زيادي از 2006شده توسط هي و همكاران (عوامل معرفي
الزحمه رسد اگر از اين بعد به حقالزحمه حسابرسي است. به نظر ميمطالعات در زمينه حق

ا براي آن، مد نظر داشت و به توان ميزان چسبندگي كمتري رحسابرسي نگاه شود، مي
 عبارتي بازار رقابتي در واكنش به تغييرات در اين عوامل موثر است.

 
 الزحمه حسابرسي)چسبندگي قيمت (حق

2Fهاي چسبندهدر ادبيات اقتصادي، قيمت

شود كه در برابر تغيير هايي گفته ميبه قيمت 1
3Fتحقيق در مورد چسبندگي). 2، 1994سرعت تغيير نكند(بال و منكيو، شرايط، به

ها) (هزينه 2
در حسابداري مديريت به خوبي مستند شده است. مطالعات انجام شده در حسابداري 

ها، دقيقا متناسب با نوسانات  دهد كه ارتباط بين فروش و طبقات هزينهمديريت نشان مي
-تر رخ ميعها سريها به مراتب از كاهش هزينهافزايشي يا كاهشي نيست و افزايش هزينه

ها بدين معني است كه افزايش ). چسبندگي هزينه62، 2003دهد (اندرسون و همكاران، 

                                                                                                                   
1.  Sticky price 
2.  stickiness 
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ها در زمان كاهش ها در زمان افزايش فروش، بيشتر از كاهش همان مقدار هزينههزينه
 10ها درصد افزايش يابد، هزينه 15فروش است. براي مثال، اگر درآمد فروش به ميزان 

ها درصد كاهش يابد، هزينه 15يابد؛ اما اگر درآمد فروش معادل همان درصد افزايش مي
هاي مورد نظر چسبنده خواهند بود يابد. در چنين وضعيتي هزينهدرصد كاهش مي 9معادل 

 ). 1455، 2010(ويس، 
-)، نوسانات حق2003اين تحقيق با الگو گرفتن از تحقيق اندرسون و همكاران (     

كند. البته اين نكته  را بايد مد نظر داشت كه چسبندگي بررسي مي الزحمه حسابرسي را
4Fهزينه

5Fبا چسبندگي فروش 1

(قيمت) متفاوت است. چسبندگي هزينه در ادبيات حسابداري  2
كه، چسبندگي قيمت در زمره ادبيات اقتصادي قرار  مديريت بررسي شده است؛ در حالي

ها توسط شود و اين هزينهها اطالق ميبه نوسانات كل هزينه گيرد. چسبندگي هزينهمي
شود الزحمه حسابرسي با توافق مدير و حسابرس تعيين ميمدير قابل كنترل هستند ولي حق

 ). 4، 2014(ويليرز و همكاران، 
داند كه فروشندگان، ادبيات اقتصادي، چسبندگي قيمت را در شرايطي متصور مي     

اي ها در اقتصاد كالن از اهميت ويژهي قيمتدرك  كاملي از بازار ندارند. چسبندگ
هاي پولي بودن نتايج اعمال سياستبراست؛ زيرا در تشريح علت زمان برخوردار

). در صورتي كه فروشندگان (حسابرسان) درك كاملي از 1994راهگشاست (بال و منكيو، 
رسي)، از شرايط بازار نداشته باشند براي از دست ندادن خريداران (صاحبكاران حساب

 ). 2005ورزند (روتمبرگ، هاي خود اجتناب ميتعديالت زياد و مستمر در قيمت
) نيز نشان دادند در صورتي كه فروشندگان از بازار، 1990بادري و فالكينگر (     

گذاري مبتني بر سازوكار عرضه و تقاضا از اطالعات ناقصي داشته باشند به جاي قيمت
هاي خود را به تدريج تعديل كنند و قيمتي تمام شده استفاده ميگذاري مبتني بر بهاقيمت

ان خود در صاحبكاركنند. بنابراين، در صورتي كه حسابرسان نيز درك كاملي از مي
الزحمه حسابرسي نداشته باشند، همين خصوص چگونگي واكنش آنها به تغييرات در حق

با استفاده از يك مدل استاندارد،  وضع متصور خواهد بود. براي اين منظور در وهله اول،
شركت برآورد خواهد شد. سپس،  -الزحمه حسابرسي مورد انتظار براي هر سالحق

                                                                                                                   
1.  Cost stickiness 
2.  Price stickiness 
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شده توسط مدل، مقايسه خواهد بينيالزحمه واقعي با نوسانات مورد انتظار پيشنوسانات حق
 شد.

 پيشينه و تاريخچه تحقيق
 تحقيقات خارجي

هاي الزحمه حسابرسي را در فاصله بين سالدگي حق)، چسبن2014ويليرز و همكاران ( •
-در اياالت متحده بررسي كردند. نتايج تحقيق آنها حاكي از چسبنده 2008الي  2000

الزحمه حسابرسي بوده است. در ضمن، آنها نشان دادند كه صاحبكاران در بودن حق
، واكنش الزحمه حسابرسي به تصور افزايش كيفيت حسابرسيمقابل افزايش در حق

 الزحمه حسابرسي را پذيرا هستند.دهند و افزايش در حقكمتري نشان مي
الزحمه حسابرسي در نتيجه تغيير در ) در خصوص تغيير در حق2010هي و نكل ( •

مقررات موثر بر آن تحقيق كردند. براي اين منظور آنها تاثير حذف محدوديت 
ه است كه تبليغات براي اخذ كار منجر تبليغات را آزمودند. نتايج تحقيق آنها نشان داد

الزحمه حسابرسي در بازار حسابرسي شده است و اين افزايش در به افزايش مبلغ حق
خصوص موسسات بزرگ، بيشتر بوده است. اين دو محقق با الهام از ادبيات اقتصادي 

 ان به منزله افزايشصاحبكار) بيان نمودند كه افزايش تبليغات از ديد 2004(هان، 
الزحمه حسابرسي مقاومت شود و بنابراين در برابر افزايش در حقكيفيت تعبير مي

 كنند.نمي
الزحمه حسابرسي را در پذيري حق) عدم انعطاف2005فرگوسن، لنكس و تيلور ( •

6Fبازاري با شرايط ناقص و اصطكاكي

مورد بررسي قرار دادند. نتايج تحقيق آنها نشان  1
الزحمه پذيري حقداري بين عدم انعطافارتباط مثبت و معني -1داده است كه: 

الزحمه پذيري حقعدم انعطاف -2حسابرسي و بازار متمركز حسابرسي وجود دارد؛ 
حسابرسي در خصوص تعديالت كاهشي نسبت به تعديالت افزايشي بيشتر است و 

الزحمه حسابرسي بيشتر در نتيجه اطالعات پذيري حقعدم انعطاف  -3هايتا اينكه ن
 كند.ناقص در مورد كيفيت حسابرسي بروز مي

 
 

                                                                                                                   
1.  friction 
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 تحقيقات داخلي
الزحمه حسابرسي تحقيق صورت چه در ايران، در خصوص عوامل موثر بر حقاگر

موثر و متعاقب آن بررسي گرفته است، ولي انجام تحقيق جامع براي بررسي تمام متغيرهاي 
الزحمه حسابرسي در بازار حسابرسي نسبت به الگوي جامع، مغفول مانده و در رفتار حق

الزحمه حسابرسي آزمون تحقيقات، صرفا متغيرهاي جديدي براي سنجش تاثير آنها بر حق
الزحمه حسابرسي از نتايج تحقيقات داخلي به طور اند. بنابراين، درك رفتار حقشده

توان از نتايج برخي تحقيقات، چنين اثري را مشاهده ستقيم ميسر نيست. با اين حال، ميم
 نمود. 

-داري بين حق) نشان دادند كه رابطه مستقيم و معني1387رجبي و محمدي خشوئي ( •
ها و درآمدهاي عملياتي، پايان الزحمه حسابرسي با لگاريتم متوسط مجموع دارايي

و با درصد سهم اولين سهامدار عمده، رابطه معكوس وجود سال مالي و  نوع حسابرس 
ها، نسبت دارد و متغيرهاي تعداد كاركنان، نسبت سود قبل از بهره و ماليات به دارايي

ها به ها، نسبت بدهيوكاال به دارايي هاي دريافتني و موجودي موادمجموع حساب
ه و درصد سهم نهادهاي ها (اهرم مالي)، نسبت اعضاي غيرموظف هيئت مديردارايي

 الزحمه حسابرسي تاثيري ندارد.دولتي بر مبلغ حقدولتي و شبه
) و پالمرز 1980) با استفاده از الگوي سيمونيك (1382طبري (يگانه و علويحساس •

الزحمه حسابرسي مستقل با پيچيدگي بنگاه ) به اين نتيجه رسيدند كه حق1986(
شده براي بخش حسابرسي داخلي نابع صرفاقتصادي در ارتباط است و افزايش م

هاي شود و اين كاهش در بنگاهالزحمه حسابرسي مستقل ميبنگاه موجب كاهش حق
-اقتصادي كه حسابرسان داخلي به سطوحي باالتر از معاون مالي و اداري  گزارش مي

 كنند بيشتر است. 
) و كنترل 1980( ) با استفاده از الگوي سيمونيك1389رحيميان، قيطاسي و كريمي ( •

عوامل كيفيت حسابرسي، اندازه واحد مورد رسيدگي، ريسك مالي، سودآوري، 
پيچيدگي حسابرسي، اظهارنظر حسابرسي، تغيير حسابرس و پايان سال مالي، نشان 

الزحمه حسابرسي در مرحله افول نسبت به مراحل رشد و بلوغ به طور دادند حق
 معناداري باالتر است. 

الزحمه حسابرسي با اندازه داري بين حق) نيز رابطه معني1389اني (نيكبخت و تن •
شركت، پيچيدگي عمليات صاحبكار و نوع حسابرس  مشاهده نمودند و متغيرهاي 
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تاثير هاي مالي را بيكننده صورتريسك حسابرسي،  تحصيالت و تجربه مسئول تهيه
 دانستند. 

با اين نتيجه كه حاكميت شركتي ضعيف ) 1391تبار آهنگر (ملكيان، احمدپور و طالب •
شود، عواملي از قبيل تمركز مالكيت، اهرم الزحمه حسابرسي بيشتري ميمنجر به حق

هاب دريافتني و موجودي كاال به ها و نسبت مجموع حسابمالي، بازده دارايي
 الزحمه حسابرسي يافتند. تاثير بر حقها را بيدارايي

هاي الزحمهالعمل بازار سهام نسبت به حق) عكس1392تناني و منصوري سرنجيانه ( •
الزحمه حسابرسي بيشتر، باعث غيرعادي را بررسي نمودند. آنها با اين استدالل كه حق

افزايش كيفيت حسابرسي و وابستگي مالي حسابرسان به صاحبكار و از دست دادن 
هاي غيرعادي به الزحمهشود به اين نتيجه رسيدند كه بازار سهام به حقاستقالل آنها مي

 دهند. العمل نشان ميطور مثبت عكس
الزحمه حسابرسي در ) به اين نتيجه رسيدند كه مبلغ حق1392عزيزخاني و آقابيگي ( •

هاي آينده دوره تصدي الزحمه حسابرسي سالحسابرسي نخستين باالتر از حق
ابرس و كيفيت حسابرس است و اين امر را با توجه به تاثير آن بر استقالل حس

 حسابرسي تفسير نمودند. 
 

 سواالت تحقيق
 در اين تحقيق، به سواالت زير پاسخ داده خواهد شد:

 هاي حسابرسي نسبت به تغيير شرايط چگونه است؟الزحمهرفتار حق -1
تر صورت الزحمه حسابرسي نسبت به كاهش آن، بيشتر و سريعآيا افزايش در حق -2

 گيرد؟مي
 

 فرضيات تحقيق
بيني است، به چنان كه توسط الگوها قابل پيشهاي حسابرسي، آنالزحمهحق اول:فرضيه 

 دهند.سرعت نسبت به تغيير شرايط واكنش نشان نمي
در ادبيات اقتصادي در مواردي كه كيفيت قابل تشخيص و تميز نباشد، فرض بر اين      

). اين موضوع در 1983تواند معياري براي كيفيت باشد (شپيرو، است كه قيمت مي
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الزحمه الزحمه حسابرسي نيز صادق است و فرض بر اين است كه حقخصوص حق
؛ 1995حسابرسي باالتر، كيفيت حسابرسي بيشتري را در بردارد (كراسول و همكاران، 

الزحمه حسابرسي قان، حصاحبكار). بنابراين در صورتي كه 2005فرگوسن و همكاران، 
الزحمه اي از كيفيت حسابرسي بيشتر تلقي نمايند در برابر افزايش حقبيشتر را نشانه

دهند. با توجه به اين موضوعات و به تبعيت از حسابرسي، مقاومت كمتري از خود نشان مي
ها و براي سنجش الگوهاي ارائه شده در حسابداري مديريت در خصوص چسبندگي هزينه

 الزحمه حسابرسي، فرضيه دوم به اين شرح تدوين شده است:جسبندگي حقميزان 
شده) نسبت به كاهش در بينيهاي حسابرسي (پيشالزحمهافزايش در حق فرضيه دوم:

 گيرد.تر صورت ميشده) بيشتر و سريعبينيهاي حسابرسي (پيشالزحمهحق
 

 روش تحقيق
 -رحسب روش، تحقيق توصيفيتحقيق حاضر بر مبناي هدف، كاربردي و ب     

شود. براي آزمون فرضيات تحقيق، رگرسيون خطي چند متغيره همبستگي محسوب مي
 مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  جامعه آماري اين تحقيق شركت     
از جامعه آماري تحقيق، به مي باشد.  1392تا  1387باشند. دوره زماني تحقيق از سال  مي

 اي كه داراي شرايط زير باشد انتخاب خواهد شد:گري)،  نمونهروش حذفي (غربال
 سال مالي آنها منتهي به پايان اسفندماه باشد. .1
 هاي مالي نباشند.گريگذاري و ساير واسطههاي سرمايهجزو شركت .2
 از اطالعات مالي غير تلفيقي حسابرسي شده برخوردار باشند. .3
هاي توضيحي هاي حسابرسي) در يادداشتالزحمه حسابرسي (هزينهميزان حق .4

 صورتهاي مالي افشا شده باشد. 
شركت انتخاب گرديد. با در نظر گرفتن دوره  61با توجه به اطالعات فوق تعداد      

ها با استفاده از باشد. دادهسال مي -شركت  366هاي تحقيق زماني تحقيق، تعداد كل داده
 اند.تحليل شده EViews8افزار نرم
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 الگوهاي تحقيق و متغيرهاي آن
شده در نتيجه بررسي مطالعات خارجي بينيالزحمه حسابرسي پيشبراي برآورد حق    

؛ ويليرز 2006شده (هي و همكاران، ترين عوامل تاثيرگذار آزمونو داخلي و شناسايي مهم
 استفاده شده است:) از الگوي زير 2014و همكاران، 

 )2رابطه 
Ln FEEit = α + β1 LNSIZEit + β2 CATAit + β3 REC.INVTAit +  β4 

DEBTit +  β5 ROAit + β6 S.OWNERit + β7 BIGit 

                                   + Β8 LOSSit + β9 OPINIONit 
 كه در آن: 

Ln FEEit:  الزحمه حسابرسي شركت لگاريتم طبيعي حقi  در سالt، 
LNSIZEitها و فروش (در ايران موسسات : لگاريتم طبيعي متوسط كل دارايي

-ها و فروش استفاده ميحسابرسي براي محاسبه سطح اهميت نيز از متوسط كل دارايي
 كنند)، 

CATAitها،هاي جاري به كل دارايي: نسبت دارايي 
REC.INVTAit مواد و كاال به كل : نسبت مجموع حسابهاي دريافتني و موجودي

 ها،دارايي
DEBTitها كمي شده ها به كل داريي: معرف اهرم مالي كه از طريق نسبت كل بدهي

 است،
ROAit ها مي: نسبت سودآوري كه همان نسبت سود قبل از ماليات به كل دارايي-

 باشد، 
S.OWNERit ،درصد مالكيت سهامدار عمده : 

BIGit در صورتي كه حسابرس شركت، سازمان 1: متغير مصنوعي داراي ارزش ،
 باشد، مي صفرحسابرسي باشد و در غير اين صورت داراي ارزش 

LOSSit در صورتي كه شركت در سال مورد  1: متغير مصنوعي داراي ارزش
در الگو  صفرحسابرسي يا سال قبل زيان گزارش نموده باشد و در غير اين صورت ارزش 

 شود ولحاظ مي
 OPINIONit در صورتي كه نوع اظهار نظر حسابرس  1: متغير مصنوعي داراي ارزش

 شود. در الگو لحاظ مي صفرشده باشد و در غير اين صورت ارزش تعديل
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شده توسط اندرسون و الزحمه حسابرسي از الگوي ارائهبراي بررسي چسبندگي حق    
-الزحمه پيشبا اين تفاوت كه لگاريتم تغيير در حق) استفاده شده است. 2003همكاران (

ها شده جايگزين عامل هزينه در الگوي مربوط به چسبندگي هزينه 2شده توسط رابطه بيني
 است:

 Ln (AFt/AFt-1) = β0 + β1 Ln (EAFt/EAFt-1) + ɛ   )3رابطه 
الزحمه معرف حق EAFالزحمه واقعي حسابرسي و معرف حق AFكه در آن،      

كمتر  3در رابطه  β1باشد. در صورتي كه مي 2شده با استفاده از رابطه بينيحسابرسي پيش
الزحمه حسابرسي از يك باشد فرضيه اول تاييد خواهد شد و اين بدين معني است كه حق

دهد. به تبعيت از الگوهاي چسبندگي نسبت به مقدار مورد انتظار كمتر واكنش نشان مي
الزحمه حسابرسي نيز بايد بين تغييرات مثيت و منفي رتباط با چسبندگي حقهزينه، در ا

 تفاوت قائل شد. براي اين منظور از الگوي زير استفاده شده است:
 )4رابطه 

Ln (AFt/AFt-1) = β0 + β1 Ln (EAFt/EAFt-1) + β2 Decrease_Dummy × 
Ln (EAFt/EAFt-1) + ɛ                                                             

در  1متغيري مصنوعي است داراي ارزش  Decrease_Dummyكه در آن      
در الگو  صفرمنفي شود و در غير اين صورت ارزش  Ln (EAFt/EAFt-1)صورتي كه  

 4در رابطه  β2اند. در صورتي كه تعريف شده 3منظور خواهد شد. ساير متغيرها در رابطه 
دار باشد فرضيه دوم تحقيق تاييد خواهد شد و بدين معني است كه تعديالت منفي معني

باشد و شدت الزحمه حسابرسي، كمتر از تعديالت مثيت (افزايشي) مي(كاهشي) در حق
الزحمه چسبندگي باالست. اين توضيح ضروري است كه در اين تحقيق، چسبندگي حق

ها مورد مطالعه سال -هاي تركيبي متشكل از كليه شركتردادن دادهحسابرسي با مدنظر  قرا
قرار گرفته است و در پايان براي استحكام نتايج تحقيق و اجراي تجزيه و تحليل حساسيت، 

هاي مورد مطالعه به طور جداگانه نيز الزحمه حسابرسي براي هر يك از سالرفتار حق
 بررسي شده است.

 هاي تحقيقتجزيه و تحليل و يافته
 آمار توصيفي و تجزيه و تحليل آن     

دهد (تعداد مشاهدات، ، آماره توصيفي متغيرهاي تحقيق را نشان مي1جدول شماره 
طور كه قابل مشاهده است لگاريتم طبيعي حداقل مبلغ باشد). همانسال مي -شركت 366
ميليون ريال  18ادل باشد كه معمي 89/2هاي مورد مطالعه الزحمه حسابرسي در دادهحق
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ها ميليون ريال بوده است (داده 317/5الزحمه حسابرسي نيز معادل است و حداكثر مبلغ حق
الزحمه حسابرسي بر حسب ميليون ريال، مقياس شده است). در ضمن، بيشينه مبلغ حق

 تي،باشد؛ به  عبارشده نيز ميسالي است كه داراي بيشينه اندازه معرفي -مربوط به شركت
ريتم طبيعي ميليون ريال (لگا 110,500,000آن معادل ها و فروش متوسط جمع دارايي

درصد از منابع مالي مورد نياز شركت  65چنين، به طور متوسط ) است. هم52/18معادل 
هاي مورد مطالعه از ميانگين سال -ها تامين مالي شده است و شركتتوسط بدهي

ها برخوردار هستند. در ضمن، خطاي استاندارد داراييدرصد كل 12سودآوري به اندازه 
 254/0و  128/0هاي تحقيق به ترتيب ضريب چولگي و ضريب كشيدگي براي داده

ها از توزيع نرمال برخوردارند. به عالوه محاسبه شده است و اين بدين معني است كه داده
-توان نرمالمركزي مي سال) و قضيه حد -شركت 366هاي تحقيق (با توجه به تعداد داده

 ).1388ها را نيز نتيجه گرفت (آذر و مومني، بودن توزيع داده

 الزحمه حسابرسيآمار توصيفي الگوي برآورد حق )۱جدول 
 انحراف معيار حداکثر حداقل ميانگين نام متغير
Ln FEE ۲۶/۶ ۸۹/۲ ۵۴/۸ ۷۸/۰ 
LNSIZE ۰۹/۱۳ ۹۹/۹ ۵۲/۱۸ ۲۷/۱ 
CATA ۶۸/۰ ۰۸/۰ ۹۸/۰ ۱۸/۰ 

REC.INVTA ۵۶/۰ ۰۸/۰ ۹۲/۰ ۱۸/۰ 
DEBT ۶۵/۰ ۰۹/۰ ۷۲/۱ ۲۳/۰ 
ROA ۱۲/۰ ۳۴/۰- ۶۳/۰ ۱۵/۰ 

S.OWNER ۵۱/۰ ۹۹/۰ ۰۲/۰ ۲۰/۰ 
 

الزحمه حسابرسي و ميزان عوامل موثر بر سطح حق 2در وهله بعد، با استفاده از رابطه 
سال، بررسي شده است.  -هاي تركيبي مربوط به شركتتاثير هر يك با در نظر گرفتن داده

، نشان داده شده است. 2الزحمه حسابرسي در جدول شماره نتايج حاصل از برآورد حق
ميليون ريال  83/7باشد كه معادل مي 06/2مقدار ثابت برآورد شده توسط الگو به اندازه 

نظر است. به عبارتي، حسابرسان فارغ از هر شرايطي، اين مبلغ را براي هر كار حسابرسي مد 
هاي اخذ كار، انعقاد قراداد و صدور توان براي پوشش هزينهاند. اين مبلغ را ميقرار داده

هاي اداري نسبت داد. عالئم مورد انتظار در جدول شماره گزارش حسابرسي و ساير هزينه
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) استخراج 2006با مطالعه تحقيقات پيشين در اين رابطه و به ويژه تحقيق هي و همكاران ( 2
 ست. شده ا

الزحمه حسابرسي با اندازه شركت، رابطه مثبت و دهد كه حق، نشان مي2جدول شماره 
الزحمه داري دارد و در صورتي كه حسابرس شركت، سازمان حسابرسي باشد، حقمعني

دار بين چنين، رابطه منفي و معني). همBIGدار بودن بيشتري پرداخت خواهد شد (معني
توان به اين الزحمه حسابرسي وجود دارد و اين موضوع را ميقشده و حاظهار نظر تعديل

نشده) اظهار نمايد از جانب صاحبكار نحو بيان نمود كه اگر حسابرس، نظر مقبول (تعديل
چه نتايج، حاكي از عدم تاثيرگذاري بيشتر دارد. اگرزحمه بيشتري دريافت ميالحق

شده با در نظر ال، ضريب تعيين تعديلشده توسط محققان است؛ با اين حمتغيرهاي معرفي
گرفتن همين تعداد محدود متغيرها (اندازه شركت، نوع موسسه حسابرسي، نوع اظهار نظر و 

باشد و به نظر بودن الگوي به كار رفته ميباشد و حاكي از مناسبمي 48/0مقدار ثابت) نيز 
يران نيز سازگارتر رسد كه اين موضوع با شرايط تجاري و محيط حرفه حسابرسي امي

 گنجد.است. تفسير مشروح اين عوامل، در مجال اين مقاله نمي

 الزحمه حسابرسي نتايج برآورد حق )٢(جدول

 انحراف معيار tآماره  عالمت مورد انتظار ضريب متغير متغير
 سطح 

 داريمعني

LNSIZE ۳۳/۰ + ۸/۱۱ ۰۲۷/۰ ۰۰۰/۰ 
CATA ۰۷/۰- ± ۲۵/۰- ۳۱۴/۰ ۷۹۹/۰ 

REC.INVTA ۰۵/۰- ± ۱۸/۰- ۳۲۱/۰ ۸۵۴/۰ 
DEBT ۱۳/۰- ± ۶۸/۰- ۱۹۸/۰ ۴۹۵/۰ 
ROA ۲۶/۰- ± ۹۱/۰- ۲۹۴/۰ ۳۶۱/۰ 

S.OWNER ۰۰۱/۰ ± ۱۰/۱ ۰۰۱/۰ ۲۷۱/۰ 
BIG ۵۴/۰ + ۰۴/۶ ۰۸۹/۰ ۰۰۰/۰ 

LOSS ۰۱/۰- + ۱۰/۰- ۱۰۱/۰ ۹۱۷/۰ 
OPINION ۰۵/۰- ± ۹۰/۲- ۰۱۷/۰ ۰۰۳/۰ 

α (مقدار ثابت) ۰۰۰/۰ ۳۹۴/۰ ۲۳/۵ ± ۰۶/۲ 

 ۰۲۴/۱واتسون:  -آماره دوربين ۴۸/۰شده: ضريب تعيين تعديل

 F :۰۰۰/۰احتمال آماره  F :۶۷/۳۸آماره 
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-الزحمهبيني نمود كه حقتوان پيش، مي2از نتايج به دست آمده در جدول شماره     
حسابرسان تمام هاي حسابرسي در بازار ايران از چسبندگي بااليي برخوردار باشد؛ زيرا 

دهند و به عبارتي، اطالعات آنها ناقص است. در هر حال، عوامل را مورد بررسي قرار نمي
 براي اثبات اين موضوع، فرضيات تحقيق آزمون شده است. 

 
 آزمون فرضيه اول

الزحمه حسابرسي با توجه به نتايج جدول شماره براي آزمون فرضيه اول، ابتدا حق     
 برآورد شده است:، به شرح زير 2

 EAFti = 2/06 + 0/33 LNSIZE + 0/54 BIG – 0/05 OPINION )5رابطه
 

طور ، نشان داده شده است. همان3نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول در جدول شماره 
باشد و به مي 1باشد و كوچكتر از مي 243/0محاسبه شده  1βشود، مقدار كه مشاهده مي

الزحمه حسابرسي چسبنده بوده و نسبت به مبلغ مورد انتظار واكنش اين معني است كه حق
 شود.دهد و فرضيه اول تحقيق تاييد ميكمتري نشان مي

 نتايج آزمون فرضيه اول )٣(جدول 

Ln (AFt/AFt-1) = β0 + β1 Ln (EAFt/EAFt-1) + ɛ 
 داريسطح معني انحراف معيار tآماره  ضريب متغير

β0 (مقدار ثابت) ۰۰۱/۰ ۰۲۸/۰ ۳۳/۳ ۰۹۴/۰ 
Ln (EAFt/EAFt-1) ۲۴۳/۰ ۳۶/۴ ۱۵۱/۱ ۰۰۰/۰ 

 ۹۷/۱واتسون:  -آماره دوربين ۰۶/۰شده: ضريب تعيين تعديل

 F :۰۰۰/۰داري آماره سطح معني F :۰۱/۱۹آماره 

 
 آزمون فرضيه دوم

دهد. با توجه به اينكه ضريب ، نتايج آزمون فرضيه دوم را نشان مي4جدول شماره     
β2 مي062/0داري دار است (سطح معنيدرصد معني 90شده، در سطح اطمينان محاسبه ،(-

ت كمتر است و به عبارتي شدت بتوان نتيجه گرفت كه تعديالت منفي از تعديالت مث
الزحمه حسابرسي واكنش چسبندگي باالست و يا اينكه صاحبكاران در مقابل افزايش حق

چنين همباشد. ت حاكي از تاييد فرضيه دوم تحقيق ميدهند و اين موضوعاكمتري نشان مي
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) درصد 327/0 -133/0( 19,4الزحمه حسابرسي فقط به اندازه توان اظهار نمود كه حقمي
 يابد.كاهش مورد انتظار توسط الگو، كاهش مي

 نتايج آزمون فرضيه دوم )٤(جدول 
Ln (AFt/AFt-1) = β0 + β1 Ln (EAFt/EAFt-1) + β2 Decrease_Dummy× Ln 

(EAFt/EAFt-1) + ɛ 
 داريسطح معني انحراف معيار tآماره  ضريب متغير

β0 (مقدار ثابت) ۲۶۰/۰ ۰۳۹/۰ ۱۲/۱ ۰۴۳/۰ 
Ln (EAFt/EAFt-1) ۳۲۷/۰ ۵۷/۴ ۱۵۲/۱ ۰۰۰/۰ 

Decrease_Dummy× Ln 
(EAFt/EAFt-1) 

۱۳۳/۰- ۸۶/۱- ۰۸۳/۰ ۰۶۲/۰ 

 ۹۷/۱واتسون:  -آماره دوربين ۰۶۵/۰شده: ضريب تعيين تعديل

 F :۰۰۰/۰داري آماره سطح معني F :۳۱/۱۱آماره 

 
 تجزيه و تحليل حساسيت

هاي تركيبي ي دادهشده  بر مبنابينيالزحمه حسابرسي پيشهاي قبلي، حقدرآزمون     
الزحمه سال، برآورد شده است. براي استحكام نتايج تحقيق، حق -شركت 366از 

شده بينيپيش 1هاي تحقيق بر مبناي رابطه طور جداگانه در هر يك از سالحسابرسي به 
دهد (الزم به ذكر ، نتايج حاصل از اين تجزيه و تحليل را نشان مي5است. جدول شماره 

دار درصد معني 90است كه فقط عوامل تاثيرگذاري ذكر شده است كه در سطح اطمينان 
 اند).بوده
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 الزحمه حسابرسي براي هر سالحاصل از برآورد حقنتايج  )٥(جدول 

 متغير
۱۳۹۲ ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ ۱۳۸۸ ۱۳۸۷ 
 tآماره  tآماره  tآماره  tآماره  tآماره  tآماره 

 داريمعني داريمعني داريمعني داريمعني داريمعني داريمعني

LNSIZE 

۳۱۳/۰ ۳۰۷/۰ ۲۳۰/۰ ۳۲۸/۰ ۳۳۱/۰ ۲۹۹/۰ 

۹۶/۴ ۴۹/۵ ۳۲/۳ ۵۸/۳ ۳۷/۴ ۷۸/۴ 
۰۰۰/۰ ۰۰۰/۰ ۰۰۲/۰ ۰۰۱/۰ ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۰ 

BIG 

۶۶/۰ ۶۴۴/۰ ۶۰۵/۰ ۶۲۸/۰ - ۴۵۶/۰ 
۲۶/۳ ۴۴/۳ ۶۶/۲ ۳۵/۲ - ۵۳/۲ 
۰۰۲/۰ ۰۰۱/۰ ۰۱۰/۰ ۰۲۲/۰ - ۰۱۴/۰ 

OPINION 

- ۰۵۶/۰- ۰۹۳/۰- - ۰۴۵/۰- - 
- ۵۵/۱- ۹۳/۱- - ۷۳۷/۰- - 
- ۰۸۷/۰ ۰۵۹/۰ - ۰۹۸/۰ - 

α (مقدار ثابت) 
۹۵/۲ ۴۵/۲ ۵۶/۳ ۱۲/۲ ۸۳/۲ ۷۶/۱ 
۳ ۰۵/۳ ۸۱/۳ ۶۶/۱ ۵۹/۲ ۱۳/۲ 
۰۰۴/۰ ۰۰۴/۰ ۰۰۰/۰ ۱۰۲/۰ ۰۱۲/۰ ۰۳۷/۰ 

ضريب تعيين 
 شدهتعديل

۵۰۵/۰ ۵۷۶/۰ ۵۱۹/۰ ۳۹۹/۰ ۳۶۳/۰ ۴۸۸/۰ 

 F ۷۹/۷ ۱۰ ۱۸/۸ ۴۲/۵ ۸۰/۴ ۳۶/۷آماره 
داري آماره معني

F 
۰۰۰/۰ ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۰ 

 
شده، با توجه به ضريب هر يك از بينيالزحمه حسابرسي پيشدر وهله بعد، حق     

الزحمه متغيرها در الگوي رگرسيوني همان سال، برآورد خواهد شد و سپس رفتار حق
بودن آن بررسي شده است. نتايج تجزيه و تحليل چسبندگي در اين حسابرسي و چسبنده

خواهد شد و از  213/0، داراي ضريبي معادل 3در رابطه   1βزمينه حاكي از اين است كه 
الزحمه حسابرسي تعبير قتوان از آن به چسبندگي حباشد؛ ميمي 1تر از آنجا كه كوچك

 4در رابطه  2βدار بودن ضريب هاي اضافي حاكي از معنيچنين، تجزيه و تحليلنمود. هم
 باشد.مي -102/0به ميزان 

 
 
 



  17 ...يسنجش رقابت در بازار خدمات حسابرس

 دهاگيري و پيشنهانتيجه
الزحمه حسابرسي و ميزان اين چسبندگي مورد بررسي در اين تحقيق چسبندگي حق     

تواند شواهد مناسبي را براي درك بازار قرار گرفته است. مطالعه اين موضوع، مي
كنندگان استانداردهاي حسابرسي در اختيار حسابرسان، صاحبكاران حسابرسي و تدوين

  حسابداري و حسابرسي قرار دهد.
دهد كه بسياري از متغيرهاي موثر در فرآيند در وهله اول، نتايج تحقيق نشان مي     

الزحمه داراي نقش موثري نيستند. در اين مورد، نتايج تحقيق با حسابرسي در تعيين مبلغ حق
) و 1389) و تحقيق رحيميان و همكاران (1387نتيجه تحقيق رجبي و محمدي خشوئي (

هاي ) سازگار است. در ضمن، نتايج آزمون1391ن و همكاران (همچنين تحقيق ملكيا
الزحمه حسابرسي از چسبندگي برخوردار است. دهد كه حقاضافي انجام شده نشان مي

بيني است، الزحمه نسبت به آن چه كه توسط الگوها قابل پيشبنابراين، تغييرات در مبلغ حق
شود. الزحمه حسابرسي منعكس ميقدهد و تغييرات به مرور زمان در مبلغ حرخ نمي

چنين، نتايج تحقيق حاكي از اين موضوع است كه ميزان تغييرات منفي از تغييرات هم
لزحمه حسابرسي با آهنگ تندتري امثبت، كمتر است و به عبارتي، افزايش در مبلغ حق

و ) و فرگوسن 2014گيرد. نتايج تحقيق با نتيجه تحقيق ويليرز و همكاران (رت ميصو
 ) نيز همخواني دارد. 2005همكاران (

توان عدم كاربرد دقيق الگوهاي الزحمه حسابرسي، ميبا توجه به چسبندگي حق     
جا كه را توجيه نمود. به عالوه، از آن بيني دقيق آنالزحمه حسابرسي در برآورد و پيشحق

توان نتيجه )؛ مي1993دهد (مارتين، خاصيت چسبندگي در بازار غيررقابتي و ناقص رخ مي
-گرفت كه بازار حسابرسي ايران نيز داراي شرايط غيررقابتي است و حسابرسان در قيمت

دهند. اين گذاري خدمات حسابرسي صاحبكاران خود، تمام عوامل را مد نظر قرار نمي
موضوع از جهات مختلف قابل تفسير است. از عوامل غير رقابتي بودن بازار حسابرسي در 

، اجراي حسابرسي توسط سازمان حسابرسي است. سازمان حسابرسي به عنوان نهاد ايران
الزحمه حسابرسي از حاشيه ايمني دولتي در بازار ارائه خدمات، پذيرش كار و تعيين حق

آورد برخوردار است؛ بنابراين نوعي انحصار در بازار حسابرسي ايران را به وجود مي
-توان به عدم اطالعديگر داليل اين موضوع، مي ). از1387(رجبي و محمدي خشوئي، 

رساني دقيق جامعه حسابداران رسمي ايران در خصوص قراردادهاي منعقدشده به صورت 
 زير قابل ارائه است: هايگسترده، شفاف و عمومي، نسبت داد. در اين راستا پيشنهاد
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، بسياري الزحمه حسابرسيدهد كه حسابرسان در تعيين حقنتايج تحقيق نشان مي -1
ها، نسبت حسابهاي از عوامل از قبيل نسبت موجودي مواد و كاال به كل دارايي

ها، وضعيت سودآوري شركت و گزارش زيان و ساير دريافتني به كل دارايي
شده را در نظر نگرفته و صرفا، اندازه شركت (متوسط جمع متغيرهاي شناسايي

هاي ثابت در كه عمده دارايي كنند. از آنجاها و فروش) را لحاظ ميدارايي
هاي بعدي، اضافات و كاهش در شود و در حسابرسيحسابرسي نخستين اثبات مي

رسد توجه به گيرند؛ بنابراين، به نظر ميهاي ثابت مورد حسابرسي قرار ميدارايي
الزحمه مطلوب براي هر كار حسابرسي نقش تواند در تعيين حقساير عوامل مي
 د و باعث افزايش رقابت در بازار حسابرسي گردد.موثري ايفا نماي

شود، سازوكاري اتخاذ نمايد تا به جامعه حسابداران رسمي ايران پيشنهاد مي -2
اطالعات مربوط به تمامي قراردادهاي منعقدشده توسط موسسات حسابرسي و 

هاي مالي اي از صورتچنين نسخهاي و همشاغالن انفرادي به صورت دوره
شده موسسات حسابرسي هاي مالي حسابرسيه صاحبكار و صورتشدحسابرسي

به صورت ساالنه براي عموم افشا شود. بديهي است اين تدابير باعث افزايش 
 چنين افزايش كيفيت حسابرسي نيز خواهد شد.رقابت در بازار حسابرسي و هم

 شود:مي براي بررسي بيشتر موضوع، موارد زير براي بررسي در تحقيقات آتي پيشنهاد
نمودن متغيرهاي كنترلي براي سنجش شرايط خاص از قبيل تغيير با اضافه -1

-حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت و اندازه حسابرس، چسبندگي حق
 هاي حسابرسي مورد بررسي قرار گيرد.الزحمه

الزحمه حسابرسي در شرايط تغيير حسابرس، مورد بررسي قرار چسبندگي حق -2
 گيرد.

 
 حقيقهاي تمحدوديت

هاي شده در بورس اوراق بهادار، هزينههاي پذيرفتهتعداد زيادي از شركت -1
-هاي توضيحي منعكس نميالزحمه حسابرسي) را در يادداشتحسابرسي (حق

هاي هاي مالي شركتكنند. عليرغم اين موضوع و با بررسي تك تك صورت
 شركت انتخاب گرديد. 61مزبور در مجموع تعداد 
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در خصوص موسسات حسابرسي و شاغالن انفرادي در  اطالعات تفصيلي -2
ها و خصوص درآمد ساالنه، مشتريان (صاحبكاران) حسابرسي، ميزان دارايي

تعداد كاركنان در هر رده حسابرسي براي بررسي دقيق موضوع با محدوديت 
 مواجه بوده است.
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 منابع
 ،"و كاربرد آن در مديريت (تحليل آماري) آمار ") 1388آذر، عادل و مومني، منصور (

 انتشارات سمت، تهران.
در تحقيقات حسابداري  Eviewsتجزيه و تحليل آماري با  ") 1392افالطوني، سيد عباس (

 انتشارات ترمه، تهران. ،"و مديريت مالي
العمل بازار سهام  بررسي عكس ") 1392محسن و منصوري سرنجيانه، ميكائيل (تناني، 

، 18، هاي حسابداري ماليپژوهش ،"هاي غيرعادي حسابرسي الزحمه به حقنسبت 
 .105-120صص 

شده براي رابطه بين منابع صرف" )1382طبري، حسين (، يحيي و علوييگانهحساس
مطالعات تجربي حسابداري مالي  ،"حسابرسي داخلي و مخارج حسابرسي مستقل

 .71-96، صص 4، شماره (مطالعات حسابداري)
اثر چرخه عمر واحد  ") 1389الدين؛ قيطاسي، روح اله و كريمي، محمدباقر (ميان، نظامرحي

مطالعات تجربي حسابداري مالي  ،"گذاري خدمات حسابرسيتجاري بر قيمت
 .63-87، صص 28، شماره (مطالعات حسابداري)

گذاري هاي نمايندگي و قيمتهزينه ").1387اله و محمدي خشوئي، حمزه. (رجبي، روح
 .35-52، صص 53، هاي حسابداري و حسابرسيبررسي ، "خدمات حسابرسي مستقل
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