پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي 

سالیازدهم/شماره/24تابستان 8931
صفحه39تا848

آزمون تجربی نظریههای رقیب قیمتگذاری در حسابرسی نخستین:
شواهدی از نحوه تأثیر برخی عوامل محیطی


تاریخدریافت6318/16/61:

تاریخپذیرش 6318/13/68:

زهره مهدیزاده
رضا حصارزاده
محمود الری دشت بیاض

1

2

3

چكیده
قیمتگذاریحسابرسینخستینوتأثیرآنبراستقاللوکیفیتحسابرسی،هموارهموردتوجهبازار
سرمایه ،نهادهای ناظر و نهادهای حرفه حسابرسی بوده است .در رابطه با قیمتگذاری حسابرسی
نخستین،دونظریهرقیبوجوددارد.نظریهاولحامیوقوعپدیدهنرخشکنیونظریهدوممخالفوقوع
پدیدهنرخشکنیمیباشد.هدفاصلیاینپژوهشبررسیوقوعیاعدموقوعپدیدهنرخشکنیباتوجه
بهعواملیهمچوننوعشرکتصاحبکار،میزانرقابتوطبقهشرکتهایبورسیمیباشد.جامعهآماری
یباشد.برای آزمون فرضیهها ازتکنیک
شاملشرکتهای پذیرفته شدهدربورساوراقبهادارتهرانم 
یدهدکهنوعشرکتصاحبکاروطبقه
افتههایپژوهشنشانم 
رگرسیونچندگانهاستفادهشدهاست.ی 
شرکتهایبورسیدرقدرتتبییننظریههایرقیبمؤثرنبودهودرتمامیموارد،پدیدهنرخشکنیبه
مالحظهایدرقدرتتبییننظریهها

صورتمعناداریوجوددارد.درعوض،میزانرقابتتامیزان قابل 
ییابد .
مؤثرمیباشد.بدینصورتکهباافزایشرقابت،پدیدهنرخشکنیکاهشم 

حقالزحمه حسابرسی ،حسابرسی نخستین ،پدیده
یمتگذاری ،
یههایرقیبق 
واژههای كلیدی:نظر 
نرخشکنی.
 -1کارشناسی ارشد حسابرسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
 -2دانشیار گروه حسابداری ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران( .نویسنده اصلی و مسئول مکاتبات)Hesarzadeh@um.ac.ir .

 -3استادیار گروه حسابداری ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
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متگذاريدرحسابرسينخستین:شواهديازنحوهتأثیربرخيعواملمحیطي
آزمونتجربينظریههايرقیبقی 

 -1مقدمه
حرفهایرابهخودجلبکردهاست،رقابتبیشاز
یهایعمومیکهنظرنهادهای 
یکیازنگران 
6
حقالزحمه حسابرسینخستین
حدحسابرسانبرسرتصاحبکارووقوعپدیدهنرخشکنی در 
پژوهشهایصورتگرفتهدر

حرفهایحسابدارانخبره.)6112 ،2بررسی 
یباشد )کمیتهاخالق 
م
یدهدکه
سالهایبعدیدورهتصدینشانم 
یمتگذاریحسابرسینخستینو 
خصوصچگونگیق 
یههای رقیب
یهها ،با عنوان نظر 
در این زمینه حداقل دو نظریه متفاوت وجود دارد .این نظر 
4
یمتگذاری حسابرسی نخستین ،توسط دی آنجلو  )6186(3و دای ( )6116به شرح زیر بیان
ق 
شدهاست :
یآنجلو()6186ازآنجاکهتغییرحسابرسبرایصاحبکاروحسابرسجدید
براساسنظریهد 
یتوانندازاین
ینه برخواهدبود،لذاتمایلیبرایتغییرحسابرسوجودنداردوحسابرسانفعلیم 
هز 
یشتری
حقالزحمه ب 
یتوانند 
سالهایآتیبدونواهمهازتغییرم 
موضوعبهرهجویند،چراکهدر 
حقالزحمه
یکنندباارائهتخفیفدر 
(شبهمنافعآتی)راطلبنمایند.بنابراینحسابرسانتالشم 
حسابرسینخستین،کاررادرشرایطرقابتیبهدستآورندتاازمنافعآندرسالهایآتیبهره
یباشد .
کمترم 
سالهایآتی 
حقالزحمهحسابرسینخستیننسبتبه 
جویند.بااینوصف ،
چانهزنی صاحبکار و افشای
یآنجلو ،افزایش قدرت  
در مقابل ،دای ( )6116با نقد نظریه د 
یداند.همچنینازآنجاکه
صورتهایمالیرامانعپدیدهنرخشکنیم 

حقالزحمه حسابرسیدر

حسابرسدرحسابرسینخستینزمانبیشتریراصرفمینماید،لذاحسابرسدرحسابرسینخستین
سالهای آتی به دلیل کاهش زمان صرف شده،
یکند .اما در  
حقالزحمه بیشتری را طلب م 

1
5
حقالزحمه حسابرسی
ییابد (ترنر 2112،؛فالنگین .)2112،بااینوصف ،
حقالزحمه نیزکاهشم 

یشترمیباشد .
سالهایآتیب 
حقالزحمه 
نخستیننسبتبه 
بررسیشو اهدتجربیحاصلازتحقیقاتگذشتهپیراموندونظریهرقیبیادشده،حاکیازآن
یینکنندگیمتفاوتیداشتهباشند.
استکهحسبشرایطمختلف،ایندونظریه،میتوانند قدرتتب 
پژوهشها شواهدی از وجود پدیده نرخ شکنی در حسابرسی نخستین و

برای مثال در آمریکا ،
1
8
7
یدهند (سیمون و فرانسیس 6188 ،؛ اترج و
یآنجلو را نشان م 
بعبارتی قدرت تبیین نظریه د 
پژوهشهاشواهدیازعدموجودپدیدهنرخشکنی

گرینبرگ.)6111،61درمقابل،دراسترالیااکثر
یدهند(فرانسیس6184،؛باترورث66و
درحسابرسینخستینوقدرتتبییننظریهدایرانشانم 
هگتون.)6115،62درواقع ،نتایجمتناقضناشیازپژوهشهایموجود،احتمالتأثیرشرایطمحیطی
یههایرقیب) تقویت
را بر چگونگی قیمتگذاری حسابرسینخستین(قدرتتبیینهریکازنظر 
یکند .
م
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /22تابستان 1331

يزاده،رضاحصارزادهومحمودالريدشتبیاض
زهرهمهد 

 39

پژوهشهای پیشین ،موضوع وقوع پدیده نرخ شکنی را به صورت کلی و بدون

به طور کلی ،
نمودهاند .همچنین
توجه به تأثیرعوامل محیطی بر وقوع یا عدم وقوع پدیده نرخ شکنی بررسی  
بودهاند.پژوهش حاضر عالوه بر در
یههای رقیبمتمرکز 
یشتر پژوهشهای پیشین بر یکی از نظر 
ب 
نظر گرفتن تأثیر عوامل محیطی با اهمیت شامل سطح رقابت در ارائه خدمات حسابرسی ،نوع
شرکت صاحبکار و طبقه شرکت بورسی ،هر دو نظریه را به صورت همزمان مورد واکاوی قرار
یدهد .
م

 -2مبانی نظری ،پیشینه و فرضیههای تحقیق
 -1-2حقالزحمه حسابرسی
حقالزحمه  حسابرسیجزئیمهمازتعامالتحسابرسیومسلماًبخشیحیاتیازروندتغییر

64
63
یدهدکهرابطه
یگردد(کیسر وویلسون .)2161،شواهدتجربینشانم 
حسابرسمحسوبم 
حقالزحمه حسابرسیوتغییرحسابرسوجوددارد.صاحبکاراناغلببهدلیل
قویودوطرفهبین 
حقالزحمه حسابرسی در
حقالزحمه حسابرس فعلی و یا زمانی که انتظار کاهش  
باال بودن  
یکنند(کمیسیونرقابت.)2162،65
حسابرسینخستینراداشتهباشند،اقدامبهتغییرحسابرسم 
حقالزحمه  حسابرسینخستینازسویحسابرسبهمنظوربرآوردهکردن
بنابراینارائهتخفیفدر 
تمایالتصاحبکاروتصاحبقراردادحسابرسیقابلدرکمیباشد .
سالهای
یمتگذاری حسابرسی نخستین و  
بررسی متون حسابرسی در خصوص چگونگی ق 
یههای
ی دهدکهدراینزمینهحداقلدونظریهمتفاوتوجوددارد.نظر 
بعدیدورهتصدینشانم 
یآنجلو()6186ودای(،)6116بهشرحزیربیانشدهاست :
مذکورتوسطد 
ینههای باالیشناخت
ینههای باالیتغییر حسابرس و نیزهز 
یآنجلو( )6186معتقد استهز 
د 
یگردد (بردار 6
اولیه ،باعث ایجاد مزیت رقابتی برای حسابرس فعلی نسبت به حسابرسان رقیب م 
الزحمههایآتی

درشکلیکراببینید)واینمزیترقابتیبهحسابرسفعلیاجازهمیدهدکه 
حق
ینههای قابل اجتناب قرارداد حسابرسی تعیین کند (بردار  2در شکل یک)و از این
را باالتر از هز 
طریقمنافعخودراتأمیننماید.باآگاهیازاینمزیترقابتی،در بازاررقابتیخدماتحسابرسی،
ینمایند (بردار
حسابرسان برایتصاحبکار،مبلغ قرارداد حسابرسی نخستین را با تخفیف ارائه م 
یگویند.بنابراینبراساس
-3الفو-3بدرشکلیک).بهاینپدیدهدرحوزهحسابرسی،نرخشکنیم 
یرود که مبلغ حقالزحمه حسابرسی نخستین کمتر از مبلغ
یآنجلو ( ،)6186انتظار م 
نظریه د 
الزحمهحسابرسیسالهایآیندهدورهتصدیحسابرسیباشد .


حق

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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متگذاريدرحسابرسينخستین:شواهديازنحوهتأثیربرخيعواملمحیطي
آزمونتجربينظریههايرقیبقی 

شكل  -1نظریه دی آنجلو
برگرفتهازتحلیلهایدیآنجلو 6186،

منبع:


حقالزحمه حسابرسی نخستین ،تابع
دای ( )6116معتقد است تخفیف ارائه شده در مبلغ  
یباشد (شکل دو را ببینید) .برای مثال چنانچه صاحبکار
چانهزنی (و نه مزیت رقابتی) م 
قدرت  
الزحمههایآتی

آنگاه احتمالعدمپرداخت 
حق
دارایقدرتچانهزنیباشد(بردار 6شکلدو) ،
یشود (بردار  2در شکل دو) و لذا حسابرس نمیتواند به امید
اضافی توسط صاحبکار بیشتر م 
الزحمههایآتی،اقدامبهنرخشکنینماید(بردار3شکلدو) .

بازیافت 
حق
ازطرفدیگر،دای() 6116بهاثرافشاوعدمافشایشبهمنافعبروقوعپدیدهنرخشکنی
استفادهکنندگان

یشتر) بر نگرش 
حقالزحمه ب 
رانتها ( 
ینماید .چرا که مشاهده شبه  
اشاره م 
یکندکهافشای
برونسازمان ینسبتبهاستقاللحسابرساثرسوییدارد.درنتیجهدایاستداللم 

رانتها (بردار 2درشکلدو)ونهایتاً
حقالزحمه (بردار -4الفدرشکلدو)منجربهحذفشبه 

یشود (بردار  3در شکل دو) .همچنین دای بیان میکند عدم
باعث حذف پدیده نرخ شکنی م 
یتوانند مبلغ
حقالزحمه ،برای حسابرسان فرصت مناسبی است و حسابرسان به راحتی م 
افشای  
سالهای آتی جبران
حقالزحمه در  
تخفیف ارائه شده در حسابرسی نخستین را از طریق افزایش  
نمایند.بنابراینعدمافشا باعثایجاد شبهرانت(بردار -4بدرشکلدو)وبهدنبالآنوقوع
پدیدهنرخشکنیمیگردد(بردار5درشکلدو) .


پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /22تابستان 1331

يزاده،رضاحصارزادهومحمودالريدشتبیاض
زهرهمهد 

شكل  -2نظریه دای
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منبع:برگرفتهازتحلیلهایدای 6116،



با توجه به توضیحات پیش گفته و همچنین با در نظر داشتن این نکته که در ایران ،اغلب
یرود
یشود،بنابراینباتوجهبهشکل 2انتظارم 
صورتهایمالیافشام 

حقالزحمه حسابرسیدر

بخشیازنظریهدای(بخشمشخصشدهازطریقخطوطممتد)نسبتبهبخشدیگر(بخشنقطه
یینکنندگیبیشتریداشتهباشد.بهطورکلیبراساسنظریهدای(،)6116انتظار
چین)قدرتتب 
حسابرسیسالهای

یشتر ازمبلغحقالزحمه 
کهمبلغحقالزحمهحسابرسینخستینب 

یرود 
م
آیندهدورهتصدیحسابرسیباشد .
حقالزحمه حسابرسیراطبقدونظریهیادشدهنشان
یمتگذاری 
به طور کلی نمودار زیر روندق 
یدهد :
م




پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /22تابستان 1331

31

متگذاريدرحسابرسينخستین:شواهديازنحوهتأثیربرخيعواملمحیطي
آزمونتجربينظریههايرقیبقی 

نمودار  -1روند نظریههای رقیب قیمتگذاری حسابرسی نخستین
؛برگرفتهازتحلیلهایدای 6116،

منبع:دیآنجلو6186،



راهاندازی برای
در نمودار  A ،6هزینه حسابرسی A1 ،هزینه حسابرسی نخستین K ،هزینه  
حقالزحمه براساس
حسابرس به عالوه هزینه تغییر حسابرس برای صاحبکار ،خط نقطه چین روند  
حقالزحمه براساس نظریه دای ( ،)6116را نشان
یآنجلو ( )6186و خط ممتد روند  
نظریه د 
یدهد .
م


 -2-2پیشینه پژوهش
حقالزحمهحسابرسیوازجملهایران(برای
پژوهشهایزیادیدرکشورهایمختلفپیراموان 

مثال،دیانتیوبیاتی6314،؛حیدرپوروجعفری6315،؛مشایخیوهمکاران)6315،انجامشده
یآورد .به
است .اما نتایج این پژوهشها  شواهد جامعی در خصوص پدیده نرخ شکنی فراهم نم 
نها ،نتایج در قالب جدول  6خالصه
پژوهشها و نمایش تصویر کلی از آ 

منظور تلخیص نتایج 
یشود .
م






پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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زهرهمهد 
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جدول  -1نتایج پژوهشهای تجربی قیمتگذاری حسابرسی نخستین
كشور /محققان

سال

دوره زمانی

شواهد نشان دهنده وقوع

با نظریه .....

انتشار

پژوهش

پدیده نرخ شكنی...

همخوانی دارد.

استرالیا
فرانسیس 
باترورتوهگتون 
کراسول61وفرانسیس 


 6184
 6115
 6111


انگلستان
 68

پونگ67وویتنگتون
 21
گرگوری61وکولییر
 26
پیل

یباشد 
نم 
 6174-6178
یباشد 
نم 
 6187-6188
*
یباشد
  6185-6187بهصورتترکیبیم 


 6114
 6111
 2163



دای 
دای 
یآنجلو 
دایود 


** 

یباشد
  6186-6188بهصورتترکیبیم 
یباشد 
م
 6116
*** 
یباشد
  2117-2161بهصورتترکیبیم 

دایودیآنجلو 
دیآنجلو 
یآنجلو 
دایود 



آمریكا
سیمونوفرانسیس 
اتردجوگرینبرگ 
 23
گوش22ولوستگارتن
 25
سانکاراگوراسوامی24وویزنانت
استنلی21وهمکاران 

 6188
 6111
 2115
 2111
 2165

 6171-6184
 6183-6187
 2111-2113
 2111-2118
2111-2111

یباشد 
م
یباشد 
م
یباشد 
م
یباشد 
م
یباشد 
م

یآنجلو 
د 
دیآنجلو 
دیآنجلو 
دیآنجلو 
دیآنجلو 



آلمان
27

 28

بیگوس وزیمرمن
کهلر21وهمکاران 
 31
وایلد
کراب36وهمکاران 

 2111
 2161
 2161
 2164



ایران
عزیزخانیوآقابیگی 

یباشد 
نم 
 2115
یباشد 
م
 2115-2117
**** 
یباشد
  2115-2118بهصورتترکیبیم 
یباشد 
م
 2115-2166

 6312

 6371-6388

دای 
دیآنجلو 
دایودیآنجلو 
دیآنجلو 


یباشد 
نم 

تاحدودیدای

***** 

یدهد که تغییر حسابرس از مؤسسات حسابرسی غیر بزرگ به
* وقوع پدیده نرخ شکنی تنها در صورتی رخ م 
مؤسساتحسابرسیبزرگباشد .
یهای انجام شده توسط مؤسساتی غیراز هشت مؤسسه بزرگ حسابرسیرخ
**پدیدهنرخشکنی فقط در حسابرس 
دادهاست .
یدهد .
***تنهادرصورتیکهصاحبکارمؤسسهحسابرسیبزرگباشدپدیدهنرخشکنیرخم 
شرکتها حسابرسخودرابهچهارمؤسسهبزرگحسابرسیتغییردادهباشند،پدیدهنرخ

یکه
****تنهادرصورت 
یدهد .
شکنیرخم 
دادهها ی سطح کل بازار و بدون در نظر گرفتن عوامل محیطی میباشد .همچنین
***** این یافتهها مبتنی بر  
حقالزحمه و
یافته هانشاندهندهعدموقوعنرخشکنیدرحسابرسینخستینمیباشد.امارابطهمعناداریبین 

یشود .
سالهایآتیمشاهدهنم 
الزحمههای 


حق
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ی گرددکهدرکشورهایمختلفوحتیدربرخیازکشورهاطی
باتوجهبهجدول6مشخصم 
یباشند .شاید بتوان یکی از دالیل نتایج
یههای متفاوت م 
دوره زمانی مختلف ،نتایج حامی نظر 
بهطورکلی،
یکنند .
متناقضراعدمتوجهبهیکسریازعواملدانستکهطیزمانیامکانتغییرم 
عرضهکنندگانخدماتحسابرسی
حقالزحمهحسابرسیبهدوگروهعواملمربوطبه 
عواملمؤثربر 
یشود.درپژوهشحاضرسعیشدهاست
وعواملمربوطبهمتقاضیانخدماتحسابرسیتقسیمم 
چانهزنیورقابتمتفاوت
ازمجموعهاینعوامل،عواملیموردبررسیقرارگیردکهازلحاظقدرت 
باشند.لذابررسیتأثیرعواملیهمچوننوعشرکتصاحبکار،میزانرقابتوطبقهشرکتبورسیبر
یمتگذاریحسابرسینخستینمسألهپیشرودراینپژوهشاست .
قدرتتبییننظریههایرقیبق 

 -3-2تحلیل در بافتار بازار بورس و فرابورس
یشودکهحداقلسرمایه
شرکتها دربازاربورسایرانمشاهدهم 

باتوجهبهشرایطپذیرش
ثبتشده،حداقلتعدادسهامدارانونسبتحقوقصاحبانسهامبهکلداراییبهترتیب6111
یباشد(سازمانبورساوراقبهادار.)6381،ایندرحالیاستکه
میلیاردریال6111،نفرو%31م 
شرکتها درفرابورسایراندررابطهبااینمواردبهترتیب 61میلیاردریال211،

شرایطپذیرش
یباشد(سازمانبورساوراقبهادار.)6388،همچنینبدیهیاستکهسایرشرکتهای
نفرو%65م 
ثبتشدهنزدسازمان(ناشرانغیربورسیوغیرفرابورسی)وثبتنشدهنزدسازماننیزازشرکتهای
شرکتهای

شرکتهایبورسینسبتبه

یتواننتیجهگرفتکه
یباشند.لذام 
کوچکترم 

فرابورسی
یباشند .
بزرگترم 
غیربورسی(فرابورسی،ثبتشدهنزدسازمانوثبتنشدهنزدسازمان) 
بزرگتربهزمان
حسابهای 

یشترومانده
بزرگتربهدلیلداشتنحجممعامالتب 
شرکتهای 


34
33
32
یفوند وهمکاران2111،؛های و
یشتریبرایرسیدگینیازدارند(سیمونیک 6181،؛د 
ب 
ییابد
حقالزحمه حسابرسینیزافزایشم 
همکاران.)2111،لذاباافزایشاندازهشرکتصاحبکار ،
(نیک بخت و تنانی .)6381 ،بنابراین مؤسسات حسابرسی برای کسب منافع مورد انتظار
یپردازند(بامول.)6182،35بااینوصفانتظاروقوعپدیدهنرخ
صاحبکارانبزرگباهمبهرقابتم 
شرکتها وجود دارد (همخوانی با نظریه

حقالزحمه حسابرسی نخستین در این نوع 
شکنی در  
یآنجلو) .
د 
یمتگذاری حسابرسی نخستین پرداخته است .نتایج
پیل ( )2163در پژوهشی به بررسی ق 
شرکتهایبزرگباتخفیفهمراه

پژوهشحاکیازآناستکههموارهحسابرسینخستیندر
یخورد(حامینظریه
دورههایآتینیزبهچشمم 
حقالزحمه در 
استوشواهدیازبهبودمبلغ 
یآنجلو).عالوهبرمواردمذکوراینپژوهشنشانمیدهدازآنجاکهحسابرسیشرکتهایکوچک
د 
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منافعنسبتاً کمیرابرایحسابرسبهدنبالداردلذارغبتکمتری برایجذبحسابرسیایننوع
یبرند(حامی
بهرهاینم 
کوچکترازتخفیفاتاینتغییرات 

شرکتهاوجوددارد.درنتیجهمشتریان

یههایزیرقابلتوضیحاست :
نظریهدای).بنابراینباتوجهبهمطالبارائهشدهفرض 
لزحمههای بعدی

حقا
حقالزحمه حسابرسی نخستین نسبت به  
شرکتهای بورسی  

فرضیه  :1در 
نتراست .
پایی 
حقالزحمههای بعدی
حقالزحمه حسابرسی نخستین نسبت به  
فرضیه  :2در شرکتهای غیربورسی  
باالتراست .
بارشدرقابتدرحرفه،مؤسساتحسابرسیضرورتارائهخدماتباکیفیتهرچهبهتروبهای
یهای به غیر از کیفیت و متفاوت کردن
یافتهاند .لذا برای رقابت بر پا 
یشتر در 
کمتر به بازار را ب 

حقالزحمهخود و بهترین پیشنهادها برای آن
خدمات ،مؤسسات حسابرسیبه دنبال بهینه نمودن  
هستند.بدین ترتیب که هم درآمدخود را حداکثرسازند و هم کار را در شرایط رقابتی از دست
ندهند(چوی31وهمکاران .)2118،
جانستون،37بدارد38واترج()2114بهایننتیجهرسیدندکهدروضعیترقابتی،ارتباطمعنادارتری
برنامهریزی شدهوجود دارد .همچنین در وضعیت رقابتی ،با افزایش
بین محرکهای هزینه و تالش  
یرود کهدرفضای
حقالزحمهحسابرسیکاهش مییابد.بنابراین ،انتظار م 
برنامهریزی شده  ،
تالش  
حقالزحمههایسالهایآتیباشد(همخوانیبا
کمتر از 
الزحمههای حسابرسینخستین 

رقابتی  
حق
نظریهدیآنجلو) .
46
41
شرکتها به

لونتیس ،31ویتمن و کارامانیس ( )2166با در نظر گرفتن هزینه حسابرسی 
ینههای نمایندگی در
عنوانهزینه نمایندگی به بررسی رابطه بین رقابتی بودنبازار محصول و هز 
یونان پرداختند .آنها به این نتیجه رسیدند که ساعات انجام حسابرسی و همچنین هزینه
یباشد.بهعبارتدیگر،
حسابرسیداراییکرابطهمعکوسومعناداربارقابتیبودنبازارمحصولم 
ینههای نمایندگی
رقابتی بودنبازار محصول باعث کاهش هزینه حسابرسی بهعنوان نمادی از هز 
یگردد :
یآنجلو).باتوجهبهمطالبذکرشدهفرضیههایزیرمطرحم 
یگردد(حامینظریهد 
م
نتر
الزحمههایبعدیپایی 

حقالزحمهحسابرسینخستیننسبتبه 
حق
فرضیه  :3درفضایرقابتی 
است .
الزحمههای بعدی

حقالزحمه حسابرسینخستیننسبتبه 
حق
کمتر رقابتی 
فرضیه  :4در فضای 
باالتراست .
43
42
حقالزحمهاضافی را تنها برای مشتریان کوچک
کاسترال  ،فرانسیس ،لویس و والکر( )2114
شرکتهای

چانهزنی کمتری دارند .همچنین هرچه اندازه 
مشاهده کردند ،زیرا این مشتریان قدرت  
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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آنها
ییابد ،زیرا قدرت چانه زنی  
حقالزحمهحسابرسی کاهش م 
یشود  
بزرگتر م 
تحت حسابرسی  
ییابد.
افزایشم 
45
44
حقالزحمهحسابرسان
چانهزنی در حوزه 
کارسون وفارگر ( )2117نیز با تمرکز بر قدرت  
شرکتهای صنعتی

شرکتهای صنعتی کوچک بر عکس 

متخصص در یک صنعت دریافتند که 
یپردازند ومعتقدندشرکتهای
آنهام 
حقالزحمهحسابرسانرامتناسبباتخصصصنعتی 
بزرگ 
حقالزحمهباالیناشیازتخصص
یشودکه 
چانهزنیباالییدارندواینمزیتسببم 
بزرگ،قدرت 
صنعتیحسابرسانراخنثیکنند .
حقالزحمهحسابرسی،ساعات کار بودجه شده از سوی
واضح است که مبنای تعیین و ارزیابی  
چانهزنی تعیین کننده بهای این خدمت ارزنده
حسابرس است؛ اما آنچه امروزهمرسوم است ،توان 
شرکتهادر اعمال نفوذ در یکدیگر

چانهزنی،توانایی نسبی 
است(احمدزاده.)6316،درواقعتوان 
وتواناییاثرگذاریدرشرایطمعامالتتعریفشدهاست(کردستانیوغالمیروچی .)6312،
طبقهبندی مؤسسات حسابرسی و اشخاصموضوع ماده 61
ازطرفدیگر،ماده 1دستورالعمل 
یدارد«،شرکت مکلف
دستورالعملمؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهاداربیانم 
یشود ،حسابرس
است با توجه به طبقهخودکه بر حسب معیارهای ذکر شده در ماده  5تعیین م 
مستقلوبازرس قانونی را از میان مؤسسات حسابرسی معتمد که در همان طبقه یا طبقات باالتر
یتوانگفتکهدرانجام
قرار دارند ،انتخاب نماید» (سازمانبورساوراقبهادار.)6316،بنابراینم 
شرکتهاییکهطبقهباالتریدارندرقابتبینمؤسساتحسابرسیکمتر میباشد چرا

حسابرسی
کمتریقادربهحسابرسیآنشرکتهامیباشند .
کهمؤسساتحسابرسی 
شرکتهایبورسیباطبقهباالترازتوان

بنابراینباتوجهبهنتایجپژوهشهایمذکورواینکه
شرکتها یبورسیباطبقهپایینبرخوردارهستندوهمچنینباافزایش

چانهزنیباالترینسبتبه

یههایزیر
طبقهشرکت،رقابتبینمؤسساتحسابرسیمعتمدبورسکاهشمییابد.بنابراینبیانفرض 
یرسد :
منطقیبهنظرم 
فرضیه   :5در شرکتها ی بورسی با طبقه باال ،حقالزحمه  حسابرسی نخستین نسبت به
الزحمههایبعدیباالتراست .


حق
حقالزحمه حسابرسی نخستین نسبت به
شرکتهای بورسی با طبقه پایین  ،

فرضیه  :6در 
نتراست .
الزحمههایبعدیپایی 


حق
حقالزحمه حسابرسیوحسابرسینخستینمنفی
یههایفوق،چنانچهرابطهبین 
درتوضیحفرض 
یباشد.
باشد،نشاندهندهوقوعپدیدهنرخشکنیودرنتیجهتأییدکنندهنظریهدیآنجلو()6186م 
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حقالزحمه حسابرسی نخستین نسبت به حق
اما چنانچه رابطه مذکور مثبت باشد ،باالتر بودن  
یدهدکهبانظریهدای()6116همخوانیدارد .
الزحمههایسالهایآتیرانشانم 


 -3روش پژوهش
شرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانو

جامعه آماری این پژوهششاملکلیه
شرکتهایمالی(مثل

یباشدکهشرایطزیرراداراباشند:الف)عضو
شرکتهایغیربورسیایرانم 

یهگذاری نباشند .ب) در فاصله زمانی  6388الی
شرکتهای سرما 

بانکها و مؤسسات بیمه) و 

شرکتهایغیربورسی ایران

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانیا

 6313جزء 
شرکتهادر طی دوره زمانی تحقیق،

دادههای مورد نیاز تحقیق برای آن 
بودهباشندوپ)کلیه  
موجودودردسترسباشد .
شرکتها یغیربورسیدراینپژوهشتمامیشرکتهایپذیرفتهشدهدرفرابورس

منظوراز
یباشد،که
ایران،ثبتشدهنزدسازمان(ناشرغیربورسیوغیرفرابورسی)وثبتنشدهنزدسازمانم 
یباشد.بامدنظرقراردادن محدودیتهای فوق ،جامعه
آنها درشبکهکدالقابلرویتم 
اطالعات 
یباشد .ازآنجاکهکاهشنمونهمنجربهتحتالشعاع
آماری این تحقیق شامل  117سال-شرکتم 
یگرددبنابراینکلجامعهدردسترس،موردبررسیقرارگرفتهاست .
قرارگرفتنکلنتایجم 

 -4مدل مورد استفاده در پژوهش
برای آزمون پژوهش همانند آزمون پیل ( )2163از الگوی رگرسیون چندگانه زیر برای آزمون
یههایپژوهشاستفادهشدهاست :
فرض 
()6

LNAFEE = β0 + β1LNILit + β2INVRECit + β3LOSSit + β4TLTAit + β5CURRENTit +
β6QUALit + β7RETSALit + β8FAILit + β9BUSYit + β10BIGit + β11ADDRESS +
β12TYPEFEE + ∑β13INDUSjit + ∑β14YEARkit + β15SWITCHit + it


حقالزحمهحسابرسی؛،LNILلگاریتمطبیعیمتوسط
که درآن ،LNAFEEلگاریتم طبیعی  
حسابهایدریافتنیبه

ییهاوفروش؛،INVRECنسبتمجموعموجودیکاالو
ارزشدفتریدارا 
ییها؛،LOSSیکاگرشرکتزیاندهباشد،صفردرغیراینصورت؛، TLTAنسبتجمع
جمعدارا 
ییهایجاریبهبدهیهایجاری؛
ییهایپایانسال؛، CURRENTنسبتدارا 
بدهیهابهجمعدارا 
 ،QUALیک اگر شرکت گزارش حسابرسی تعدیل شده داشته باشد ،صفر در غیر این صورت؛
فروشها؛،FAILیکاگرشرکتمشمولماده646باشد،صفر

،RETSALنسبتسودعملیاتیبه
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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در غیر این صورت؛،BUSYیک اگر پایان سال شرکت  21اسفند باشد ،صفر در غیر این صورت؛
 ،BIGیک اگرمؤسسه حسابرسی در رتبه الف جامعه حسابدارانرسمیجای گرفته باشد صفر در
غیراینصورت؛، ADDRESSاگردفترمرکزیمؤسسهحسابرسیدرتهرانباشد،صفردرغیراین
حقالزحمه حسابرسیتنهامربوطبهخدماتحسابرسیباشد،صفر
صورت؛،TYPEFEEیکاگر 
درغیراینصورت؛ ،INDUSjیک اگر متغیر مربوط به صنعت  jامباشد ،صفر در غیر این صورت؛
 ،YEARkیک اگر متغیر مربوط به سال  kامباشد ،صفر در غیر این صورت؛ ،SWITCHیک اگر
حسابرستغییرکردهباشد(حسابرسینخستینباشد)،صفردرغیراینصورت؛iنمادشرکتمورد
نظروtنمادسالموردنظراست .
 -5اندازه گیری متغیرهای تحقیق
 -1-5متغیر وابسته
حقالزحمه حسابرسی است که برای محاسبه آن همچون
متغیر وابسته این پژوهش  ،
48
47
41
پژوهشهایپیشین(کارسونوهمکاران2162،؛کوه ،تانگ و ژو 2161،؛رجبیومحمدی

یکبخت و تنانی 6381 ،و واعظ ،احمدی و رشیدی باغی )6313 ،از لگاریتم
خشوئی ;6387 ،ن 
حقالزحمه
طبیعی حق الزحمه حسابرسی استفاده شده است .همچنین اطالعات مربوط به  
ینههایاداریاستخراجشدهاست .
صورتهایمالیبخشهز 

یادداشتهایهمراه

حسابرسیاز

 -2-5متغیر مستقل
یههای پژوهش همانند پژوهش پیل ( )2163از متغیر
در این پژوهش ،برای آزمون فرض 
مصنوعی  SWITCHاستفادهشدهاست.بدینترتیبکهاگرحسابرسنسبتبهسالقبلتغییر
کردهباشدیکودرغیراینصورتصفردرنظرگرفتهشدهاست.استفادهازاینمتغیرمصنوعی،
حقالزحمه حسابرسی نخستین و سنوات بعد از حسابرسی
یمتگذاری  
امکان بررسی چگونگی ق 
یآورد .
نخستینرافراهمم 

 -3-5متغیرهای كنترلی
پژوهشها در زمینه عوامل

متغیرهای کنترل مورد استفاده در این پژوهش بر اساس نتایج 
اندازهگیری اندازه
تأثیرگذاربرحق الزحمهحسابرسیانتخابگردیدهو بهعنوانمعیارهاییبرای  

یباشند (سیمونیک6181،؛
صاحبکار،پیچیدگیعملیات،ریسکتجاریصاحبکاروسایرموارد م 
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هیوهمکاران2111 ،؛وهوانگ 41وهمکاران.)2111،پونگوویتینگتون(،)6114رسیدگیبه
حقالزحمه
یشمارند ،که منطقاً بر  
ییها را دو بعد گسترده حسابرسی برم 
معامالت و تأیید دارا 
گلمحمدی
یباشند.بنابرایندراینپژوهشهمچونپژوهشپورحیدری و 
حسابرسیتأثیرگذارم 
ییها وفروش ( )LNILبرای
شورکی(،)6314ازمتغیرلگاریتم طبیعی متوسطارزشدفتری دارا 
پژوهشهای قبلی (سیمونیک6181 ،؛ دی فوند و

سنجش اندازه شرکت استفاده شده است .
بزرگتر به دلیل داشتن
همکاران2111 ،؛ هی و همکاران )2111 ،نشان دادهاند که شرکتهای  
یباشند.
یشتریبرایرسیدگیم 
بزرگتر،نیازمندزمانب 
وماندهحسابهای 

یشتر
حجممعامالتب 
بیناینمتغیروحقالزحمهحسابرسیوجوددارد .

بنابراینانتظاروجودرابطهمثبت
هیوهمکاران()2111نشاندادندکهباافزایشپیچیدگیعملیاتصاحبکار،زمانوتخصص
یشتری برای حسابرسی آن الزم است .در این پژوهش ،برای اندازهگیری پیچیدگی عملیات
ب 
)ازنسبتمجموعموجودیکاالوحسابهایدریافتنیبه

همانند،پژوهشهیوهمکاران(2111
یرودکهاینمتغیررابطهمثبتیباحقالزحمه
ییها()INVRECاستفادهشدهوانتظارم 
جمعدارا 
حسابرسیداشتهباشد .
نایمی)2112(51نشاندادکهحتیبامحدودبودنریسکحقوقی،ریسکتجاریصاحبکاربر
حقالزحمهحسابرسیتأثیرگذاراست.برایناساس،دراینپژوهشهمانندمطالعهنایمی()2112

از متغیرهای سودآوری ()LOSS؛ اهرم مالی ( )TLTAو نسبت جاری ( )CURRENTبرای
اندازهگیری قسمتیازریسکتجاریصاحبکاراستفادهشدهاست .همچنینباپیرویازپژوهش

53
52
56
پالمروس ()6181متغیرQUALوپژوهشچان وهمکاران)6113(،وفرس ()6117متغیر
RETSALن یزبرایسنجشریسکتجاریصاحبکاربهمدلافزودهشدهاستوازآنجاکهاحتمال
یباشدلذامتغیر
حقالزحمه مؤثرم 
یدهدوبعبارتیدر 
ورشکستگی،ریسکحسابرسیرا افزایشم 
55
54
FAILنیزدرمدلگنجاندهشدهاست(بیتی 6113،؛کالتورثی وپیل .)2117،
از متغیر فصل شلوغی کار ( )BUSYبرای کنترل محدودیت پرسنلی مؤسساتحسابرسیدر
حسابرسیشرکتهای با

کهمیزانحقالزحمه 

یرود 
فصلشلوغیکاراستفادهشدهاست.انتظارم 
الزحمهحسابرسیسایرشرکتهاباشد


شلوغیکارحسابرسی،باالترازحق
پایانسالمالیدردوره
58
شرکتهای پذیرفته

(چنی،51جتر 57وشیوکمار .)2114،ازآنجاکهپایانسالمالیبسیاریاز
یرود کهدراینمقطعتقاضابرای
یباشد ،انتظارم 
شدهدربورساوراق بهادارتهران 21اسفندم 
یشتر از مقاطعزمانیدیگرباشد.بنابراین،دراینپژوهشاز
حسابرسیمستقلصورتهای مالیب 

کهپایانسالمالیآنها21اسفنداست،استفادهشدهو

شرکتهایی

متغیرBUSYبرایشناسایی
یشود .
متغیروحقالزحمهحسابرسیپیشبینیم 

رابطهایمثبتبیناین
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دادهاند
فراوانیوجودرابطهمیاننوعحسابرسوحقالزحمهحسابرسیرانشان  

پژوهشهای 

اینپژوهشهانشان

(سیمونیک6181،؛هیوهمکاران2111،؛کارسونوهمکاران.)2162،نتایج
حسابرسی،حقالزحمهباالتری را نسبتبهسایرمؤسسات

ینالمللی 
یدهد کهمؤسساتبزرگب 
م
یباشد
دریافتداشتهواینحقالزحمهاضافیمربوطبهنامتجاریویاقدرتبازاراینمؤسساتم 

(کامرمن.)2115،51بنابراینباتوجهبهبازارحسابرسیایرانازمتغیرBIGجهتکنترلاینمورد
استفادهشدهاست .
حقالزحمه حسابرسی به
همچنین به منظور کنترل تأثیر آدرس مؤسسه حسابرسی و نوع  
ترتیبازدومتغیر ADDRESSو TYPEFEEبهرهگرفتهشدهاست.عالوهبراینمتغیرها،در
صنعتبهدلیلتفاوتهایموجودمیان

ثربرحقالزحمهحسابرسیکنترلاثرنوع

بررسیعواملمؤ
11
صنایعازنظرقوانینومقرراتوسطوحریسک(جاب ،هگتونوباترورث)6111،وهمچنیناثر
یباشد.برایناساس،دراینپژوهشازمتغیرهای
سالمالیبهدلیلتغییراتنرختورم ضروریم 
مصنوعینوعصنعت()INDUSوسالمالی)(YEARاستفادهشدهاست .
یچلی12
اندازهگ یریمیزانرقابتبینمؤسساتحسابرسیهمانندتحقیقاتگرالون16وم 
برای 
14
13
()2117؛هی ()2111؛لی ()2161؛غفارلو()6311ونمازیوابراهیمی()6316ازشاخص
هرفیندالاستفادهگردیدهاست.اینشاخصبینعددصفرویکدرنوساناست.هرچهبهعددصفر
یدهد و از طریق مدل  2قابل محاسبه
یکتر شود ،کاهش تمرکز و افزایش رقابت را نشان م 
نزد 
یباشد :
م
] [ ∑

()2


حقالزحمه کل مؤسسات
حقالزحمه حسابرسی مؤسسه  iام :S ،مجموع  
که در مدل   :si ،2
یباشد .
حسابرسیدرسالtاموNتعدادکلمؤسساتحسابرسیم 
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ،طبق ماده 5

همچنین برای تعیین طبقه 
طبقهبند ی مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار ،کلیه اشخاص
دستورالعمل  
حقوقی مشمول ماده  61دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد ،بر اساس معیارهای میانگین
جمعداراییهاودرآمدفروش،ارزشبازاروتعدادکارکنان،بهچهارگروه"اول""،دوم""،سوم"و

یشوند(سازمانبورساوراقبهادار.)6316،درپژوهشحاضر،بهمنظور
طبقهبندیم 
"چهارم"  
شرکتهایبورسیازمحتوایجدولموجوددراینمادهاستفادهشدهاست.

طبقهبندی
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 -6آمار توصیفی
نتایجحاصلازآمارتوصیفیمندرجدرجدول 2گویایاینمطلباستکهاختالفمیانگین
شرکتهایبورسیو

سالهایآتیدر
حقالزحمهحسابرسی 
حقالزحمه حسابرسینخستینو 
بین 
کمتر رقابتیوشرکتهایبورسیباطبقهباالوپایینمعناداروهموارهپدیدهنرخ
غیربورسی،فضای 
حقالزحمه
یشتررقابتیاختالفمیانگینبین 
شکنیرخمیدهد.ایندرحالیاستکهدرفضایب 
یباشد .
حقالزحمهحسابرسیسالهایآتیمعنادارنم 
حسابرسینخستینو 

جدول -2آمار توصیفی -میانگین
نوع شركت صاحبكار
حق الزحمه:

بورسی

 111
نخستین
 65157
یعدی 
 -317
اختالف 
سطحمعناداری  * 1/111

غیربورسی
 311
 511
 -617
* 1/111

میزان رقابت

طبقه شركت بورسی

بیشتر رقابتی كمتر رقابتی

طبقه باال طبقه پایین

 114
 814
 -231
 1/111

 311
 843
 -453
* 1/111

 111
 65112
 -113
* 1/164

 436
 535
 -614
* 1/111

یدهد.
*معناداریدرسطحخطای%5رانشانم 
منبع:یافتههایپژوهشگر 



همچنینجدول 3مقدارمیانگینمتغیرهایاستفادهشدهدرتجزیهوتحلیلپژوهشحاضررا
براساسطبقاتگوناگونازجملهنوعشرکتصاحبکار،میزانرقابتوطبقهشرکتبورسیگزارش
طبقهبندی نمونه براساس نوع شرکت صاحبکار ،با مقایسه میانگین
یکند .به عنوان مثال ،در  
م
یگرددکهمطابقباانتظاراتموجودلگاریتمطبیعی
حقالزحمهحسابرسیمشخصم 
لگاریتمطبیعی 
یباشد و سطح
شرکتهای غیربورسی م 

حقالزحمه حسابرسی در شرکتهای بورسی باالتر از 

معناداری ارائه شده در این قسمت حاکی از وجود تفاوت معنادار بین میانگین لگاریتم طبیعی
یباشد .نتایج جدول  3طبق روال مذکور نشان
حقالزحمه در دو گروه (بورسی و غیربورسی) م 

یدهدکهبراساسطبقهبندی هایصورتگرفتهبرخیازمتغیرهادارایاختالفمیانگینمعنادار
م
هستند(مواردمذکوربا*درجدولمشخصگردیدهاست).
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جدول  -3آمار توصیفی -میانگین
نوع شركت صاحبكار
بورسی غیربورسی اختالف

میزان رقابت
بیشتر

كمتر

سطح

معناداری رقابتی

رقابتی

اختالف

طبقه شركت بورسی
سطح
معناداری

طبقه باال

طبقه
پایین

اختالف

سطح
معناداری

لگاریتمحق
الزحمه

21/21

61/13

1/57

*1/111

21/16

61/12

1/11

1/612

21/11

61/13

1/71

*1/111

لگاریتم 
دارایی 

63/31

62/11

1/71

*1/111

63/68

62/78

1/41

*1/111

64/38

62/71

6/18

*1/111

نسبتموجودیو
حسابهایدریافتنی


1/45

1/31

1/11

*1/111

1/31

1/42

-1/13

*1/146

1/43

1/45

-1/12

1/221

توعگزارش
حسابرس

1/51

1/13

-1/17

*1/131

1/57

1/12

-1/15

1/633

1/12

1/53

1/11

1/115

نسبتسود
عملیاتی

1/64

-61/31

61/51

1/623

-5/34

-61/66

4/77

1/137

1/64

61/74 -61/11

1/344

1/63

1/31

-1/67

*1/111

1/22

1/61

1/13

1/221

1/61

1/64

-1/14

1/646

نسبتداراییبه
بدهیجاری

6/41

3/74

-2/28

*1/115

6/86

3/22

-6/46

1/113

6/51

6/44

1/11

1/528

اهرم 
مالی

1/11

1/72

-1/11

1/153

1/11

1/18

1/16

1/735

1/15

1/11

-1/16

1/452

شمول 
ماده646

1/66

1/22

-1/66

*1/111

1/65

1/67

-1/12

1/434

1/15

1/64

-1/11

*1/111

پایان 
سالمالی

1/78

1/76

1/17

*1/121

1/71

1/81

-1/61

*1/111

1/18

1/83

-1/65

*1/111

بزرگی 
حسابرس

1/17

1/55

1/62

*1/111

1/11

1/12

-1/12

1/528

1/78

1/16

1/67

*1/111

محل 
دفترمرکزی

1/13

1/13

1/11

1/118

1/12

1/14

-1/12

1/466

1/11

1/16

1/15

*1/164

دامنه 
حقالزحمه

1/71

1/72

1/14

1/676

1/74

1/75

-1/16

1/723

1/71

1/71

1/11

1/158

حسابرسی
نخستین

1/23

1/31

-1/17

*1/168

1/28

1/24

1/14

1/657

1/26

1/25

-1/14

1/354

زیاندهی 

یدهد .
*معناداریدرسطحخطای%5رانشانم 
منبع:یافتههایپژوهشگر 

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /22تابستان 1331

يزاده،رضاحصارزادهومحمودالريدشتبیاض
زهرهمهد 

 813

 -7آزمون فرضیهها
یباشد.درپژوهشحاضرازآزمون
روشمورداستفادهدراینپژوهشرگرسیونچندمتغیرهم 
یتواننتیجه
فیشرجهتبررسیمعناداریکلمدلاستفادهشدهاست.باتوجهبهنتایجحاصل،م 
گرفتکهمدلتحقیقمعناداراست؛ زیرامقدارسطحخطایاحتمالمربوطبهآماره  Fدرکلیه
یباشد .در نتیجه ،حتی در سطح اطمینان  11درصد نیز مدل
کمتر از یک درصد م 
جداول زیر  
معنادار میباشد .همچنین از آزمون  tجهت بررسی معناداری هریک ازمتغیرها بهره گرفته شده
استونتایجحاصلازاینآزمونبههمراهسایراطالعاتدرجداولذیلگنجاندهشدهاست .
جدول 4نتایجآزمون فرضیههایاولودومپژوهشرانشانمیدهد .تحلیلیافتههای مربوطبه
حقالزحمه حسابرسی نخستین نسبت به
شرکتهای بورسی  

فرضیه اول مبنی بر اینکه در 
شرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراق

یدهدکهتعداد
یینتراست،نشانم 
الزحمههایبعدیپا 


حق
یباشد.ضریبتعیینتعدیلشدهنشان
بهادارتهراندرجامعهآماریاینپژوهش484سال-شرکتم 
میدهدکه55درصدازتغییراتمتغیروابستهازطریقمتغیرهایمدلقابلتوضیحاست.همچنین
باتوجهبهسطحمعناداریمتغیرحسابرسینخستینکهکمتراز 1515میباشدمیتواننتیجهگرفت
یباشدوازطرف
حقالزحمهٔ حسابرسیمؤثرم 
کهتغییرحسابرس(حسابرسینخستین)برمیزان 
یتوانبهوجودرابطهٔ معکوسبیناینمتغیربا
دیگرباتوجهبهمنفیبودنضریباینمتغیر،م 
حقالزحمه
حقالزحمهحسابرسیپیبرد.بعبارتدیگرنتایجنشانمیدهدکهدرشرکتهایبورسی 

کمتراست .
سالهایبعدی 
حقالزحمهحسابرسی 
حسابرسینخستیننسبتبه 
حقالزحمه
شرکتهای غیربورسی  

همچنین در بررسی یافتههای فرضیه دوم مبنی بر اینکه در 
شرکتهای

یشودکهتعداد
الزحمههایبعدیباالتراست،مشاهدهم 

حسابرسینخستیننسبتبه 
حق
غیربورسیدرجامعهآماریاینپژوهشوضریبتعیینتعدیلشدهبهترتیب284سال-شرکت
یباشد.بعالوهباتوجهبهسطحمعناداریمتغیرحسابرسینخستینکهبرابربا15133
و51درصدم 
یتوان به وجودرابطه معنادار و
یباشد و با در نظر گرفتن ضریب منفی آن م 
کمتر از  1515م 
و 
حقالزحمه وحسابرسینخستینپیبرد.همانطورکهدرتحلیلنتایججدول 4بیان
معکوسبین 
شدهاستنتایجحاصلازشرکتهایبورسیوغیربورسیحامیوقوعپدیدهنرخشکنیوبهبیاندیگر
یباشند .
یآنجلو()6186م 
حامینظریهد 
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متگذاريدرحسابرسينخستین:شواهديازنحوهتأثیربرخيعواملمحیطي
آزمونتجربينظریههايرقیبقی 

جدول -4نتایج آزمون فرضیههای اول و دوم تحقیق و جزئیات آمارهها
فرضیه .2

فرضیه 1

)شرکتازنوعغیربورسیباشد)

( MV1=1شرکتازنوعپذیرفتهشدهدر
بورساوراقبهادارباشد) 

MV1=0

عرضازمبدأ
لگاریتمدارایی
حسابهایدریافتنی

نسبتموجودیو
توعگزارشحسابرس
نسبتسودعملیاتی
زیاندهی
نسبتداراییبهبدهیجاری
اهرممالی
شمولماده646
پایانسالمالی
بزرگیحسابرس
محلدفترمرکزی
دامنهحقالزحمه
حسابرسینخستین
مشاهدات
ضریبتعیینتعدیلشده
آمارهF
سطحمعناداریF

ضرایب

آمارهt

64/513
1/311
1/741
-1/611
1/111
1/133
1/113
1/232
1/174
1/682
1/357
1/115
-1/313
-1/612

21/668
8/511
4/362
-6/116
3/144
1/211
1/181
2/256
1/541
6/731
3/836
4/123
-4/181
-6/848

سطح
معناداری
1/111
1/111
1/111
1/112
1/113
1/715
1/417
1/125
1/583
1/183
1/111
1/111
1/111
1/133

ضرایب

آمارهt

64/735
1/414
-1/112
-1/682
-1/611
-1/667
-1/161
-1/614
1/211
-1/111
1/211
1/251
-1/235
-1/224

41/556
61/115
-1/387
-3/131
-6/442
-6/164
-1/488
-1/724
2/621
-1/711
4/115
2/232
-3/341
-3/345

284
1/516
63/131
1/111

سطح
معناداری
1/111
1/111
1/111
1/113
1/651
1/366
1/121
1/471
1/135
1/448
1/111
1/121
1/116
1/111

484
1/541
27/116
1/111

اثراتزمانیومقطعیدرمدللحاظشدهاست
منبع:یافتههایپژوهشگر 



یههایسوموچهارمپژوهشرانشانمیدهد.نتایجحاصلازفرضیه
جدول 5نتایجآزمون فرض 
الزحمههای

حقالزحمه حسابرسی نخستین نسبت به  
حق
سوم مبنی بر اینکه در فضای رقابتی  
تراست،نشانمیدهدکهتعداد311سال-شرکتازجامعهآماریاینپژوهشفضای

بعدیپا 
یین
تررقابتیرادرزمینهکسبخدماتحسابرسیتجربهنمودهاند.همچنینضریبتعیینتعدیل


بیش
درصدمیباشدوباتوجهبهسطحمعناداریمتغیرحسابرسی نخستینکهبرابر 15641و

شده 48
میباشد میتوان نتیجه گرفت که در فضای بیشتر رقابتی ،تغییر حسابرس
بزرگتر از   1515
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الزحمهحسابرسیمؤثرنمیباشد.به عبارتدیگرنتایج نشان


(حسابرسینخستین)برمیزانحق
حسابرسیسالهای

وحقالزحمه 
درفضایرقابتیبینحقالزحمه حسابرسی نخستین  

میدهد که 

آتیتفاوتمعناداریوجودندارد .
حقالزحمه حسابرسی
کمتر رقابتی 
همچنینیافتههایفرضیهچهارممبنیبراینکهدرفضای 

یدهدکه372سال-شرکتازجامعه
الزحمههایبعدیباالتراست،نشانم 

نخستیننسبتبه 
حق
نمودهاند.دراین
کمتررقابتیرادرزمینهکسبخدماتحسابرسیتجربه 
آماریاینپژوهشفضای 
حوزه  13،درصدازتغییراتمتغیروابستهازطریقمتغیرهایمدلقابلتوضیحاست.افزونبراین،
یباشدوباتوجه
باتوجهبهسطحمعناداریمتغیرحسابرسینخستینکهبرابر15111وکمتراز1515م 
به منفی بودن ضریب متغیر مذکور میتوان به وجود رابطه معنادار و معکوس بین این متغیر با
کمتر رقابتی
یدهد که در فضای  
حقالزحمه حسابرسی پی برد .به عبارت دیگر نتایج نشان م 

حقالزحمهحسابرسیسالهایبعدیکمتراست.بهطورکلی
حقالزحمهحسابرسینخستیننسبتبه 

حقالزحمهحسابرسی
مندرجاتجدول5نشانمیهدکهدرفضایبیشتررقابتیتفاوتمعناداریبین 
کمتررقابتینتایجحامیوقوعنرخ
نخستینوسالهایآتیوجودندارد.ایندرحالیاستکهدرفضای 
یباشد .
یآنجلو()6186م 
شکنیودرواقعحامینظریهد 
جدول1نتایجآزمون فرضیههایپنجموششمپژوهشرا نشانمیدهد.درتحلیلنتایجفرضیه
حقالزحمه حسابرسینخستیننسبتبه
شرکتهایبورسیباطبقهباال ،

پنجم،مبنیبراینکهدر
شرکتهایبورسیباطبقهباالدرجامعه

یتونادعاکردکهتعداد
الزحمههایبعدیباالتراست،م 


حق
آماریاینپژوهش618سال-شرکتمیباشد.ضریبتعیینتعدیلشدهدراینقسمت12درصد
کمتراز1515میباشد.
یباشد.همچنینسطحمعناداریمتغیرحسابرسینخستینبرابر15113و 
م
ازطرفدیگرضریبمتغیرمذکورمنفیاست.لذاازاینمطلبوجودرابطهمعنادارومعکوسبین
یشود.بهعبارتدیگرنتایجنشانمیدهدکهدرشرکتهای
حقالزحمهوحسابرسینخستیننتیجهم 

سالهایبعدیکمتر
حقالزحمهحسابرسی 
حقالزحمهحسابرسینخستیننسبتبه 
بورسیباطبقهباال 
است .
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جدول -5نتایج آزمون فرضیههای سوم و چهارم تحقیق و جزئیات آمارهها

عرضازمبدأ
لگاریتمدارایی
حسابهای

نسبتموجودیو
دریافتنی
توعگزارشحسابرس
نسبتسودعملیاتی
زیاندهی
نسبتداراییبهبدهیجاری
اهرممالی
شمولماده646
پایانسالمالی
بزرگیحسابرس
محلدفترمرکزی
دامنهحقالزحمه
حسابرسینخستین
مشاهدات
ضریبتعیینتعدیلشده
آمارهF
سطحمعناداریF

فرضیه 4

فرضیه 3

کمتررقابتی)
) MV2=0درفضای 

شتررقابتی)
( MV2=1درفضایبی 

سطح

سطح

ضرایب

آمارهt

63/148
1/318

31/111
61/523

1/111
1/111

1/615

6/635

1/257

1/165

-1/654
1/111
1/118
1/114
-1/612
1/412
1/363
1/314
1/116
-1/661
1/311

-2/212
2/157
1/183
1/817
-6/565
3/228
3/368
4/311
5/255
-6/115
-4/186

1/123
1/141
1/134
1/421
1/636
1/116
1/116
1/111
1/111
1/116
1/111

-1/645
1/111
-1/186
1/141
1/311
1/128
-/188
1/277
1/618
-1/471
-1/182

معناداری

ضرایب

آمارهt

65/113
1/342

32/176
66/213

1/111
1/111

3/371

1/116

-6/168
2/211
-1/732
6/625
3/177
1/614
-6/181
3/171
6/117
-5/845
-6/151

1/151
1/128
1/414
1/216
1/112
1/841
1/277
1/111
1/611
1/111
1/641

372
1/127
31/741
1/111

معناداری

311
1/478
67/431
1/111

اثراتزمانیومقطعیدرمدللحاظشدهاست
منبع:یافتههایپژوهشگر 



حقالزحمه
شرکتهایبورسیباطبقهپایین ،

همچنینیافتههایفرضیهششممبنیبراینکهدر
یدهند که تعداد
یینتر است ،نشان م 
الزحمههای بعدی پا 

حسابرسی نخستین نسبت به  
حق
شرکتها ی بورسی با طبقه پایین در جامعه آماری این پژوهش و ضریب تعیین تعدیل شده به

یباشد.بعالوهسطحمعناداریمتغیرحسابرسینخستینکه
ترتیب361سال-شرکتو41درصدم 
کمتر از  1515است به همراه ضریب منفی آن ،رابطه معنادار و معکوس بین
برابر  15161و  
یدهد که در
یدهد .به بیان دیگر نتایج نشان م 
حقالزحمه و حسابرسی نخستین را نشان م 
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حقالزحمهحسابرسی
حقالزحمهحسابرسی نخستین نسبت به  
شرکتهایبورسیباطبقهپایین 

شرکتهای

سالهایبعدیکمتراست.درواقعنتایجموجوددرجدول 1دررابطهباهردونوع

یآنجلو()6186همخوانیدارد .
بورسیباطبقهباالوپایینبانظریهد 

جدول -6نتایج آزمون فرضیههای پنجم و ششم تحقیق و جزئیات آمارهها

عرضازمبدأ
لگاریتمدارایی
حسابهایدریافتنی

نسبتموجودیو
توعگزارشحسابرس
نسبتسودعملیاتی
زیاندهی
نسبتداراییبهبدهیجاری
اهرممالی
شمولماده646
پایانسالمالی
بزرگیحسابرس
محلدفترمرکزی
دامنهحقالزحمه
حسابرسینخستین
مشاهدات
ضریبتعیینتعدیلشده
آمارهF
سطحمعناداریF

فرضیه 6

فرضیه 5

شرکتهایبورسیباطبقهپایین)

) MV3=0

شرکتهایبورسیباطبقهباال)

( MV3=1

ضرایب

آمارهt

64/258
1/464
1/147
-1/182
-1/672
-1/242
-1/167
-1/111
1/186
1/232
1/212
1/313
-1/671
-1/653

28/211
66/656
1/231
-6/673
-6/353
-6/881
-1/311
-1/311
1/511
2/411
3/168
2/715
-2/255
-2/171

سطح
معناداری
1/111
1/111
1/863
1/242
1/677
1/116
1/758
1/112
1/571
1/164
1/113
1/117
1/125
1/161

361
1/416
64/821
1/111
اثراتزمانیومقطعیدرمدللحاظشدهاست
یافتههایپژوهشگر 
منبع :
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ضرایب

آمارهt

65/445
1/371
1/112
-1/461
-1/831
-1/183
-1/141
1/681
1/447
-1/635
1/581
-1/617
-1/613
-1/336

67/663
1/873
1/266
-3/871
-6/511
-1/381
-1/721
1/442
6/415
-1/151
4/712
-1/181
-6/264
-2/775
618
1/121
63/314
1/111

سطح
معناداری
1/111
1/111
1/833
1/111
1/626
1/118
1/473
1/151
1/612
1/331
1/111
1/412
1/227
1/113
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 -8بحث و نتیجه گیری
سالهای
وحقالزحمه  
حقالزحمه حسابرسی نخستین  
هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین  
آتیباتوجهبهتأثیرعواملگوناگونهمچوننوعشرکتصاحبکار،میزانرقابتوطبقهشرکت
یههای رقیب
بورسی میباشد .به عبارت دیگر پژوهش حاضر به دنبال بررسی قدرت تبیین نظر 
قیمتگذاری حسابرسینخستیندربازارحسابرسی ایرانباتوجهبهتأثیرعواملگوناگونمیباشد.
شرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانو

تحقیقحاضربااستفادهازاطالعاتمالی
سالهای 6388الی 6313نشاندادکهنوعشرکتصاحبکار
شرکتهایغیربورسیایرانطی 

یمتگذاری حسابرسی نخستین مؤثر
یههای رقیب ق 
یههای اول و دوم) درقدرت تبیین نظر 
(فرض 
الزحمههایبعدی

حقالزحمه حسابرسینخستیننسبتبه 
حق
یباشدودرهردونوعشرکت ،
نم 
یدهد (تأیید نظریه
یباشد .بعبارت دیگر در هر دو نوع شرکت پدیده نرخ شکنی رخ م 
کمتر م 

یآنجلو).نتایج حاصل در ارتباط با شرکتهای بورسی با نتایج پژوهش پیل()2163همخوانی دارد؛ چرا
د
یباشد از آنجا که حسابرسی شرکتهایبزرگ منافع زیادی برای حسابرسان دارد ،لذا
که وی معتقد م 
وجود منافع منجر به افزایش رقابت میان حسابرسان جهت تصاحبحسابرسی این شرکتها و در نتیجه
وقوع پدیده نرخشکنی در حسابرسی نخستین شرکتهای بزرگ میگردد .همچنینفرضیههایسومو
یمتگذاری حسابرسی
چهارم پژوهش که به تأثیر میزان رقابت بر قدرت تبیین نظریههای رقیب ق 
یشتر رقابتی اگرچه ضریب متغیر حسابرسی
یدهندکه در فضای ب 
پرداختهاند ،نشان م 

نخستین 
یباشداماسطح معناداریبزرگتر از1515
نخستینمنفی(نشاندهندهوقوعپدیدهنرخشکنی)م 
سالهای آتی
حقالزحمه حسابرسی  
حقالزحمه حسابرسی نخستین با  
یباشد و به بیان دیگر  
م
کمتر رقابتی وقوع پدیده نرخ شکنی
تفاوت معناداری ندارد .این در حالی است که در فضاهای  
یگردد.همچنین
یآنجلوتأییدم 
کمتر رقابتی نظریهد 
یباشد.بهعبارتدیگردرفضای 
معنادارم 
شرکتهایبورسیبودهاست

یههایپنجموششمپژوهشکهدرارتباطباتأثیرطبقه
نتایجفرض 
یههای
حاکیازآناست کهطبقهشرکتبورسی (طبقهباالیاپایینباشد)درقدرتتبیین نظر 
رقیبمؤثرنبودهودرهردوحالتپدیدهنرخشکنیرخمیدهد،بنابرایندرهریکازدوحالتمذکور
یآنجلوقابلبیاناست .
نیزنظریهد 
یمتگذاریورقابتبازار
یتواندکاربردهایمتنوعیداشتهباشدچراکهق 
یافتههایاینتحقیقم 
یآید
یهگذارانبهشمارم 
برایخدماتحسابرسیموضوعمهمیبرایقانونگذاران،محققانوسرما 
حقالزحمه حسابرسی
(سنایت .)6177 ،15برای مثال اگر رفتار مؤسسات حسابرسی در تعیین  
قانونگذاری و نظارت کنند .بعالوه
یتوانند اقدام به  
قانونگذاران بهتر م 
نخستین مشخص باشد  ،
یتوانددالیلیرابراینتایجمتناقضبه
یههایرقیب،م 
شناسایی عواملمؤثر برقدرتتبییننظر 
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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پژوهشها ی پیشین ارائه نماید .برای مثال نتایج پژوهش حاضر مشخص نمود که

دست آمده از 
یباشد .اما نوع شرکت
یهها مؤثر م 
مالحظهای در قدرت تبیین نظر 

میزان رقابت تا میزان قابل 
یباشدودرهردوحالت
یههایموجودمؤثرنم 
شرکتهایبورسیدرتبییننظر 

صاحبکاروطبقه
یمتگذاریباتخفیفدر
یشتریدارد.همچنینازآنجاکهرویهق 
یآنجلوقدرتتبیینب 
نظریهد 
حسابرسینخستینکیفیتحسابرسی(استنلیوهمکاران)2165،واستقاللحسابرس(کمیسیون
بورساوراقبهادار11آمریکا6178،؛انجمنحسابدارانرسمیآمریکا6178،17؛وودوتی)2166،18
یتوانیکیازمسائلمهمدرعرصه
یکند،بنابراینبررسیوتوجهبهاینموضوعرام 
رامختلم 
خدماتحسابرسیتلقینمود .
باتوجهبهمشاهدهپدیدهنرخشکنیدربازارحسابرسیایرانوجلوگیریازتأثیرسوءآنبر
حقالزحمه حسابرسیپیشنهادمیگردد.چرا
کیفیتواستقاللحسابرس،افشاجزییاتمربوطبه 
یکنندولذااینامربهدلیلتأثیرسویی
مشاهدهترم 

کهجزییاتارائهشده،شبهمنافعآتیراقابل
کهبرنگرشاستفادهکنندگانبرونسازمانیداردازوقوعشبهمنافعآتیوبهدنبالآنوقوعپدیدهنرخ
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