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چكیده
طبق نظریه چرخه عمر ،شرکتها در مراحل مختلف چرخه عمر دارای خصوصیات متفاوتی
هستند که بر ریسک تجاری و عملکرد آنها تأثیر میگذارد .از آنجاییکه ،ریسک تجاری مبنایی
برای تعیین حقالزحمه حسابرسی است .بنابراین ،هدف این پژوهش بررسی میزان حقالزحمه
حسابرسی بر اساس مراحل چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
بدین منظور دو فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و دادههای مربوط به  18شرکت عضو بورس
اوراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .برای تفکیک مراحل چرخه عمر شرکت از روش
الگوی جریانهای نقدی دیکینسون ( )1188استفاده شده است .الگوی رگرسیون پژوهش با
استفاده از روش دادههای تابلویی با رویکرد اثرات ثابت ،بررسی و آزمون شد .نتایج بدست آمده
نشان داد که ورود شرکت به مرحله رشد تأثیر منفی و معناداری بر حقالزحمه حسابرسی دارد .به
عبارتی دیگر ،شرکتها در مرحله رشد حقالزحمه حسابرسی کمتری پرداخت میکنند .همچنین،
نتایج نشان داد که ورود شرکت به مرحله بلوغ تأثیر مثبت و معناداری بر حقالزحمه حسابرسی
دارد .به عبارت دیگر ،شرکتها در مرحله بلوغ حقالزحمه حسابرسی بیشتری پرداخت میکنند.
واژههای كلیدی :چرخه عمر شرکت ،مرحله رشد ،مرحله بلوغ و حقالزحمه حسابرسی.
 -1دانشیار گروه حسابداری ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران( .نویسنده اصلی و مسئول مکاتبات) vkhodadadi@scu.ac.ir
 -2کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 -3کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
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حقالزحمهحسابرسيبراساسمراحلچرخهعمرشرکت(منتجشدهازالگوهايجریاننقد)
بررسي 

 -1مقدمه
قیمت گذاری و رقابت بازار برای خدمات حسابرسی موضوع مهمی برای قانونگذاران،
پژوهشگران و سرمایهگذاران به شمار میآید .های و نیکل )1181( 8مشاهده کردند که ماهیت
حسابرسی به منزله کاالیی اعتباری ،به تحمیل هزینه و زمان بیشتر یا کمتر از حد در حسابرسی
منجر میشود .با وجود ادبیات مستحکم در زمینه حقالزحمه حسابرسی ،بحث و بررسی کاملی
درباره جزئیات آن ،از جمله صرف ناشی از حقالزحمه به منزله معیاری از کیفیت حسابرسی،
محدودیتهای حقالزحمه و سایر جنبهها انجام نگرفته است .همچنین ،شناسایی کاملی از رفتار
حقالزحمه حسابرسی در طول زمان بهدست نیامده ،در حالیکه بررسی رفتار حقالزحمه حسابرسی
در بلند مدت ،بیانگر شناخت ما از بازار حسابرسی است .در اغلب پژوهشهای انجام شده در رابطه
با شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر حقالزحمه حسابرسی ،عوامل توصیفی شامل عوامل ریسک،
حجم و پیچیدگی عملیات واحد تجاری مورد توجه قرار گرفته است .جانستون و بدارد)1119( 1
معتقدند جهت استفاده از خدمات حسابرسی باید مبلغی به عنوان حقالزحمه خدمات حسابرسی
پرداخت شود .این مبلغ توسط حسابرس و با توجه به ارزیابی وی از حجم و ریسک کارحسابرسی
تعیین میگردد .سیمونیک و آستین )8311( 9بیان کردند که حقالزحمه حسابرسی به وسیله
ریسک تجاری تعیین میشود .درنتیجه ،حقالزحمه حسابرسی باید هزینههای مورد انتظار ادراک
حسابرس از ریسک تجاری پیشروی شرکتها را منعکس کند (لیون وماهر .)891 ،1110 4،رونی و
ساگانسن )1189( 0معتقدند چرخه عمر شرکت یک متغیر نسبتاً جدید در ادبیات حسابداری است
و می تواند به عنوان یک ابزار برای ارزیابی ریسک تجاری شرکت استفاده شود .طبق تئوری چرخه
عمر ،شرکت ها در مراحل مختلف چرخه عمر از نظر مالی و اقتصادی دارای نمودگرها و رفتارهای
خاصی هستند؛ بدین نحو که ویژگیهای مالی و اقتصادی یک شرکت تحت تأثیر مرحلهای از چرخه
عمر است که شرکت در آن قرار دارد (بیکسی .)864 ،1111،6یونسو و سیونمی )1180( 1اعتقاد
دارند تمرکز اکثر پژوهشهای پیشین درباره حقالزحمه حسابرسی به ارتباط بین مدیران و مالکان
و مسئله نمایندگی بوده و توجه چندانی به چرخه عمر و محیطهای گوناگون فعالیت شرکتها که
به تنوع در حقالزحمه حسابرسی میانجامد ،نشده است .همچنین ،آنها معتقدند که اطالعات
کیفی مانند چرخه عمر شرکت میتواند نقش مهمی در تعیین حقالزحمه حسابرسی ،از طریق
تسهیل در ارزیابی ریسک تجاری شرکت ایفا کند.
خالصه اینکه ،مراحل چرخه عمر شرکت سازوکاری برای اندازهگیری معیار چند بعدی و
گسترده ریسک تجاری میباشد و میتواند برای حسابرسان به عنوان شاخص احتمال خطر
حسابرسی مفید واقع شود .از سویی ،حسابرسی مستقل مبنایی برای شفافیت اقتصادی ،اعتماد
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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مردم و جامعه به بازار سرمایه و همچنین مبنایی برای پاسخگویی دولت در برابر مردم فراهم
می آورد .در نتیجه ،نباید همانند کاالها و خدمات معمولی با آن برخورد شود .در این شرایط ،جهت
حفظ نقش رسالت حسابرسی میبایست حقالزحمه در خور شان حرفه حسابرسی و متناسب با
فرایند اجرای آن در نظر گرفته شود .بنابراین ،هدف این پژوهش ،بررسی حقالزحمه حسابرسی بر
اساس مراحل چرخه عمر شرکت است .همچنین ،بررسی موضوع مطالعه مبتنی بر ادبیات اقتصادی
و حسابداری مدیریت است که تغییرات حقالزحمه حسابرسی را میآزماید و میتواند برای
حسابرسان ،مدیران و قانونگذاران کاربرد داشته باشد.
در ادامه پژوهش مبانی نظری و پیشینه مطالعات انجام گرفته و فرضیهها مرور میشود و سپس به
مدلها ،روشهای پژوهش و در نهایت نتیجهگیری و پیشنهادها پرداخته خواهد شد.
 -2مبانی نظری پژوهش
قیمتگذاری خدمات حسابرسی یکی از موضوعات مورد عالقه بسیاری از پژوهشگران حسابرسی
است و تاکنون مطالعات زیادی در این زمینه انجام شده است .آگاهی از نحوه تعیین حقالزحمه
حسابرسی هم برای صاحبکار و هم برای حسابرس مهم است .حسابرسان جهت تعیین حقالزحمه
حسابرسی از عوامل گوناگونی استفاده میکنند و پژوهشهای زیادی نیز در رابطه با شناسایی و
ارزیابی این عوامل انجام شده است .بن علی و لسیج )1181( 1معتقدند که در نهایت حسابرس
ریسکی را برآورد میکند که از تمرکز و شدت وجود مسئله نمایندگی و سایر عوامل نشأت میگیرد
و با توجه به آن ،پس از برنامهریزی کار حسابرسی ،حقالزحمه خود را تعیین میکند .واعظ و
همکاران ( ) 8931اعتقاد دارند دو جنبه خاص از بازار رقابتی ممکن است انتظارات عمومی در مورد
حقالزحمه حسابرسی را با محدودیت مواجه کند؛ جنبه اول بیانگر این واقعیت است که حسابرسی
صاحبکاران جدید ،به تالش بیشتری برای کسب دانش کافی نسبت به ریسکهای حسابرسی
نیازمند است .جنبه دیگر ،احتمال پیشنهاد قیمت پایینتر موسسههای حسابرسی به منظور جذب
صاحبکاران است تا در آینده بتوانند حقالزحمه حسابرسی را افزایش دهند .این دو جنبه میتواند بر
حقالزحمه حسابرسی تأثیر گذار باشد .لیون و ماهر ( )1110معتقدند که حقالزحمههای حسابرسی
به وسیله ریسک تجاری تعیین میشوند .در نتیجه ،حقالزحمه حسابرسی باید هزینههای مورد
انتظار ادراک حسابرس از ریسک تجاری پیشروی شرکت را منعکس کند .مؤسسات حسابرسی باید
ریسک مرتبط با ارائه خدمات حرفه ای در شرایط خاص را به طور مناسب در نظر بگیرند .در حین
اینکه حسابرس ،ریسکهای مرتبط با صاحبکار را ارزیابی میکند ،معقوالنه به نظر میرسد که دو
ریسک مرتبط با صاحبکاران ،یعنی ریسک تجاری و ریسک حسابرسی بر یکدیگر تأثیر بگذارند
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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(بدارد و همکاران .)813 ،1114،بسیاری از پژوهشگران ،این نظریه را تأیید میکنند که ارتباط
مثبتی بین بعضی از مفاهیم ریسک و حقالزحمه حسابرسی وجود دارد .به این ترتیب ،حسابرسان
باید در تعیین حقالزحمه حسابرسی ،مشخصههای ریسک صاحبکار خود را در نظر گرفته و
ریسکهای مربوط را از طریق حقالزحمههای باالتر جبران کنند .همچنین ،نتایج آنها این موضوع
را تأیید میکند که حسابرسان نباید تنها روی ریسک مربوط به صورتهای مالی تاکید کنند ،بلکه
باید دید وسیعتری نسبت به رفتار تجاری صاحبکار داشته باشند (بل و همکاران ،1118 ،3آلن و
همکاران .)1116 ،81پژوهشهای فرانسیس ،)8314( 88جاب و همکاران )8336( 81نشان میدهد
که ریسک از عوامل چند بعدی تشکیل شده است .این پژوهشگران بیان داشتند که شرکتها در
مراحل مختلف چرخه عمر ،ویژگیهای متفاوتی دارند که بر ریسک تجاری و عملکرد آنها تأثیر
میگذارد .لی و اسالکم )1110( 89بیان نمودند که ریسک شرکتها در مراحل چرخه عمر تغییر
میکند .بنابراین ،شرکتها با ریسکهای تجاری و عملیاتی متفاوت در مراحل مختلف چرخه عمر
روبرو میشوند .به عالوه ،ریسک تجاری صاحبکار و ریسک حسابرسی به یکدیگر وابسته میباشند.
همچنین ،شرکتها در مراحل مختلف چرخه عمر ،ویژگیهای متفاوتی دارند به عبارتی ،فرصتها،
تهدیدها و فشارهای محیط داخلی و خارجی سازمان با مراحل چرخه عمر تغییر میکند (جواهر و
مکالفلین.)418 ،1118 ،84
در این شرایط ،با توجه به ویژگیهای متفاوت شرکت در مراحل مختلف چرخه عمر که بر
ریسک تجاری و عملکرد شرکت اثرگذار است ،انتظار میرود که مراحل چرخه عمر شرکت بر
حق الزحمه پرداختی به حسابرس اثرگذار باشد .اما یکی از مسائلی که همواره در استفاده از معیار
چرخه عمر وجود دارد این است که ،چگونه میتوان مراحل چرخه عمر شرکت را تفکیک کرد.
شناخت مراحل چرخه عمر شرکتها میتواند به سرمایهگذاران و اعتباردهندگان و سایر
استفادهکنندگان از اطالعات حسابداری در پیشبینی وضعیت آتی شرکت کمک کند .به عبارتی
دیگر ،هر یک از مراحلی که شرکت در آن قرار دارد به استفادهکنندگان اطالعات حسابداری کمک
می نماید تا ارزیابی بهتری از اطالعات مالی شرکت ،نیازهای جاری و آتی آن و نیز عملکرد و
قابلیتهای مدیریت به عمل آورند (حقیقت و قربانی .)8916 ،از این رو ،هر اندازه بتوان مراحل
چرخه عمر شرکت را به نحو مناسب تفکیک و ارزیابی کرد پیشبینیهای دقیقتری انجام خواهد
شد .از آنجاییکه در روش آنتونی و رامش )8331( 80از معیار سن شرکت و همچنین استفاده از
نقاط انفصالی که هیچ یک از تئوریهای اقتصادی از آن حمایت نمیکند استفاده میگردد .میتوان
انتظار داشت که روش الگوی جریانهای نقدی دیکینسون )1188( 86یک روش تفکیک کننده
بهتری برای چرخه عمر شرکت باشد .در اکثر پژوهشهای پیشین ،چرخه عمر شرکتها به سه
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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مرحله رشد ،بلوغ و افول تقسیم شدهاند .با توجه به اینکه در این پژوهش ،فقط مراحل رشد و بلوغ
شرکتها بررسی شده ،در ادامه ویژگیها و ارتباط این دو مرحله با حقالزحمه حسابرسی تشریح
میشود.
 مرحله اول :رشد
در این مرحله شرکتها با رشد فروش و سودهای غیر قابل پیشبینی ناشی از ابهام در میزان
تقاضای محصوالت مواجه میشوند .پژوهشهای اخیر نشان میدهد اگرچه ممکن است میزان تقاضا
برای محصوالت در حال افزایش باشد با این وجود ،احتمال دارد محصوالت شرکت هنوز مورد
مقبولیت عموم مصرفکنندگان واقع نشده باشد ،اما شرکتها ممکن است در مرحله رشد به مقدار
عایدی دست یابند (بالک .)8331 ،81همچنین ،شرکتها فعاالنه به دنبال جستجو و به کارگیری
طرحهای توسعه بوده و به سرمایه بیشتری برای دستیابی به مزایای بلندمدت رقابتی و محصوالت
جدید نیاز دارد .بنابراین ،آنها به انجام فعالیتهای مالی برای دستیابی به سرمایه کافی مورد نیاز
میپردازند .شرکتها در این مرحله به پیشرفت در تغییرات فناوری تکیه میکنند ،اما باید توجه
داشت که سرمایهگذاری باال و مخارج تحقیق و توسعه برای ایجاد محصوالت جدید ،موفقیت این
محصوالت را تضمین نمیکند .بنابراین ،شرکتهای فعال در محیطهای صنعتی غیرقابل پیشبینی،
احتماالً ریسک تجاری باالتر و در نتیجه احتمال خطر حسابرسی بیشتری دارند .به عبارتی دیگر،
حسابرسان ریسک باالتری متحمل شده و برای حسابرسی صورتهای مالی و اطالعات مربوط به
صاحبکاری که در مرحله رشد است نیاز به تالش بیشتری دارند و باید حقالزحمه حسابرسی
باالتری را مطالبه کنند (لیون و ماهر .)891 ،1110 ،از سوی دیگر ،شرکتهای در مرحله رشد
تمایل دارند تا از طریق ارائه اطالعات با کیفیت ،فرصتهای رشد ،عملکرد و آینده مطلوب خود را
نشان دهند و این امر ،سبب افزایش کیفیت اطالعاتشان میگردد (لئوز .)186 ،1114 ،81همچنین،
در مرحله رشد شرکت بر ترس خروج سریع از بازار فائق آمده و با بقا در بازار به میزانی از موفقیت
دست یافته است که باعث کاهش ریسک تجاری شرکت میشود .افزون بر این ،به منظور جذب و
حفظ صاحبکارانی که توان فرصت رشد آتی باالتری دارند ،حسابرسان ممکن است در این مرحله
حقالزحمه حسابرسی کمتری مطالبه کنند( .یونسو و سیونمی.)1180 ،
 مرحله دوم :بلوغ
در این مرحله فروش شرکت به ثبات قابل مالحظهای رسیده است و جریان وجوه نقد عملیاتی
بیشتری خواهد داشت (بالک .)8331،همچنین ،شرکتها در مقایسه با دیگر مراحل چرخه عمر ،در
این مرحله تغییرات فناوری کمتری دارند .محیط با ثبات منجر به نتایج مالی میشود که از نتایج
سال قبل انحراف زیادی نخواهد داشت .در نتیجه ،به احتمال زیاد حسابرسان انتظارات معقولی از
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نتایج مالی اخیر داشته و رویههای حسابرسی میتوانند به طور خیلی موثری اجرایی شوند
(فرانسیس .)8314 ،در مجموع شرکتها در این مرحله ،معموالً تجارب مدیریتی بهتری داشته و
ریسک ورشکستگی کمتری خواهند داشت .بنابراین ،انتظار میرود ریسک تجاری شرکت در مرحه
بلوغ کمتر از دیگر مراحل چرخه عمر باشد که باعث میشود حسابرسان حقالزحمه حسابرسی
کمتری مطالبه کنند (لیون و ماهر .)1110 ،ازسوی دیگر ،یونسو و سیونمی ( )1180معتقدند به
دلیل محیط تجاری رقابتیتر و چالشیتر شرکتها در مرحله بلوغ ،ساختارسازمانی این شرکتها
پیچیدهتر از ساختارسازمانی شرکتها در سایر مراحل است .بنابراین ،باعث ایجاد نیاز به روشهای
حسابرسی پرهزینهتر یا تالشهای حسابرسی بیشتر میشود .همچنین ،شرکتها در مرحله بلوغ
ذخیره منابع متنوعتر و بیشتری دارند که سبب میشود مدیران شرکتها در این مرحله انگیزه
قوی تری برای رسیدن به منافع شخصی خود نسبت به دیگر مراحل چرخه عمر داشته باشند .به
عبارتی دیگر ،مشکالت نمایندگی شرکتها در مرحله بلوغ افزایش یافته ،و شرکتها در مرحله بلوغ
تاکید بیشتری به کاهش مشکالت نمایندگی دارند .در این شرایط ،حسابرسی یک وسیله کارآمد
برای کاهش مشکالت نمایندگی بین مدیران و سرمایهگذاران است و حسابرسان باید برای کاهش
مشکالت نمایندگی تالش بیشتری کنند .افزون بر این ،افزایش و تنوع سهامداران در مرحله بلوغ
باعث تاکید بیشتر حسابرسی برای کاهش ریسک تجاری میشود که به تالش بیشتر حسابرسان
منجر میشود .بنابراین ،انتظار می رود که حسابرسان در مرحله بلوغ حقالزحمه حسابرسی بیشتری
مطالبه کنند.
 -3پیشینه پژوهش
بل و همکاران ( ،)1118طی پژوهشهای تجربی دریافتند که ریسک تجاری میزان ساعات کار
حسابرسی را باال برده و بدین ترتیب با افزایش ریسک تجاری ،حقالزحمه حسابرسی نیز افزایش
مییابد .از دیدگاه نیکنن و پتری )1110( 83حقالزحمه حسابرسی با ابعاد ریسک (ریسک مالی،
ریسک عملیاتی و ریسک تجاری) رابطهای مستقیم دارد .همچنین ،یافتههای آنها نشان داد که
ریسک تجاری یا ابهامی که صاحبکار با آن روبرو میشود بر ماهیت ،زمانبندی و فرآیند حسابرسی
اجرا شده تأثیر میگذارد .در نتیجه متغیرهایی که ویژگی ریسک صاحبکار را منعکس میکنند
ارتباط مثبتی با حقالزحمه حسابرسی دارند .لیون و ماهر ( )1110به شواهدی دست یافتند که در
بازار حسابرسی ،زمانیکه حسابرسان ریسک کسب و کار را در سطح صاحبکار ارزیابی میکنند،
هزینههای مورد انتظار خود از صاحبکار را به شکل حقالزحمههای باالتر حسابرسی دریافت
میکنند .زو بگزیا )1111( 11در پژوهشی با طبقهبندی شرکتها به مراحل رشد ،بلوغ و افول به
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بررسی تأثیر چرخه عمر بر میزان مربوط بودن معیارهای ریسک پرداخت .یافتههای وی نشان داد،
توان توضیحی افزاینده معیارهای ریسک در مرحله افول ،دارای بیشترین مقدار و در مرحله بلوغ
دارای کمترین مقدار هستند .یافتههای پژوهش چن و همکاران )1181( 18نشان داد که ورود متغیر
چرخه عمر به الگوهای اقالم تعهدی سبب افزایش قدرت توضیح دهندگی این الگوها شده و خطای
نوع اول و دوم را کاهش میدهد .آستانا و بونی )1181( 11معتقدند تغییرات حقالزحمه حسابرسی
میتواند به دلیل ساختار بازار حقالزحمه حسابرسی باشد .صالح و همکاران )1189( 19دریافتند که
با حرکت از مرحله رشد به سمت افول ارزش اطالعات سود کاهش مییابد .یونسو و سیونمی
( )1180در پژوهشی به بررسی تأثیر مراحل چرخه عمر شرکتها بر حقالزحمه حسابرسی
درشرکتهای آمریکایی طی سالهای  1111تا  1189پرداختند .آنها در پژوهش خود برای
تفکیک مراحل چرخه عمر از الگوی جریانهای نقدی دیکینسون ( )1188استفاده نمودند .نتایج
پژوهش آنها نشان داد ورود شرکتها به مرحله بلوغ تأثیر مثبت و معناداری بر حقالزحمه
حسابرسی دارد .به عبارتی دیگر ،حق الزحمه حسابرسی در مرحله بلوغ نسبت به سایر مراحل چرخه
عمر بیشتر است.
سرلک و همکاران ( )8934با استفاده از الگوی جریانهای نقدی دیکینسون ( )1188برای
تفکیک مراحل چرخه عمر به بررسی رابطه ویژگی مالی و ساختار سرمایه پرداختند .نتایج پژوهش
آنها نشان داد که شرکت ها در هر سه مرحله از چرخه عمرشان تأمین مالی از طریق بدهی را
ترجیح میدهند .دیانتی دیلمی و بیاتی ( )8934در پژوهشی رابطه رقابت بازار محصول و
حقالزحمه حسابرسی بررسی نمودند .یافتههای پژوهش آنها نشان داد که رقابت باعث کاهش
مشکالت نمایندگی بین مدیران و سهامداران میشود که این موضوع به نوبه خود باعث کاهش
عدمتقارن اطالعاتی و هزینه کنترلی میشود .بنابراین ،ریسک حسابرسی کاهش و در نتیجه
حقالزحمه درخواستی نیز کاهش خواهد یافت .سجادی و زارعی ( )8916به بررسی تأثیر
ویژگیهای موسسه حسابرسی و صاحبکار بر حقالزحمه حسابرسی از دیدگاه شرکای موسسههای
حسابرسی پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد ،تخصص صنعتی موسسه حسابرسی ،کیفیت گزارش
حسابرسی ،میزان دعاوی حقوقی صا حبکار و تنگناهای فرایند گزارش حسابرسی در تعیین
حق الزحمه حسابرسی مؤثر است .همچنین نتایج نشان دادکه شهرت موسسه حسابرسی ،استقالل
حسابرس و شهرت صاحبکار در تعیین حقالزحمه حسابرسی مؤثر نیستند .کرمی وعمرانی ()8913
نشان دادند که میزان مربوط بودن معیارهای ریسک و عملکرد و نیز توان توضیحی افزاینده
معیارهای ریسک در مراحل مختلف چرخه عمر (رشد ،بلوغ و افول) تفاوت معناداری با یکدیگر
دارند .یافتههای پژوهش علوی و رباطمیلی ( )8938نشان داد در شرکتهایی که جریانهای نقد
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شماره  /11بهار 1331

23

حقالزحمهحسابرسيبراساسمراحلچرخهعمرشرکت(منتجشدهازالگوهايجریاننقد)
بررسي 

آزاد و فرصتهای رشد زیاد است ،با افزایش میزان بدهیها ،میانگین حقالزحمه حسابرسی افزایش
مییابد .نتایج پژوهش واعظ و همکاران ( )8931نشان داد ارتباط میان معیارهای کیفیت حسابرسی
(اندازه ،تخصص و تداوم انتخاب موسسه حسابرسی) با حقالزحمه حسابرسی معنادار است.
 -4فرضیههای پژوهش
با توجه به مبانی نظری مطرح شده فرضیههای پژوهش به صورت زیر تدوین شدهاند.
فرضیه اول :ورود شرکتها به مرحله رشد تأثیر معناداری بر حقالزحمه حسابرسی دارد.
فرضیه دوم :ورود شرکتها به مرحله بلوغ تأثیر معناداری بر حقالزحمه حسابرسی دارد.
 -5روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر بر اساس هدف ،از نوع توصیفی و بر اساس ماهیت و روش از نوع همبستگی
است .با توجه با اینکه این پژوهش میتواند در فرایند تصمیمگیری حسابرسان مورد استفاده قرار
گیرد ،نوع پژوهش کاربردی محسوب میشود .برای تجزیه و تحلیل اطالعات ،در بخش آمار
توصیفی ،تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از شاخصهای مرکزی همچون میانگین و میانه و
شاخص های پراکندگی انحراف معیار انجام شده است .همچنین ،برای آزمون فرضیهها از الگوی
رگرسیون دادههای ترکیبی استفاده شده است .برای انتخاب از بین روشهای الگوهای رگرسیونی
ترکیبی و الگوی داده های تابلویی با اثرات ثابت از آزمون  Fلیمر استفاده میشود .اگر در آزمون F
لیمر روش دادههای ترکیبی انتخاب شود ،کار تمام است اما ،اگر روش دادههای تابلویی با اثرات
ثابت انتخاب شود الزم است تا آزمون هاسمن نیز انجام شود .از آزمون هاسمن برای تعیین استفاده
از الگوی اثرات ثابت در مقابل الگوی اثرات تصادفی استفاده میشود (افالطونی.)31 ،
 -6جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری پژوهش ،کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله
زمانی سالهای  8914تا  8939است .در این پژوهش ،برای تعیین نمونه آماری از روش حذف
سیستماتیک استفاده شد؛ بدین صورت که از بین کلیه شرکتهای موجود در پایان سال ،8919
شرکتهایی که دارای شرایط زیر نباشند ،حذف شده و شرکتهای باقیمانده برای انجام آزمون
انتخاب شدند:
 )8به منظور همگن شدن نمونة آماری در سالهای بررسی ،شرکتها پیش از سال  8919در
بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه ،دورة مالی شرکتها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
نمونة آماری شامل شرکتهای واسطهگری مالی ،سرمایهگذاری ،لیزینگ ،بانکها و
شرکتهای بیمه نمیشود؛ زیرا ماهیت دارایی شرکتهای مذکور متفاوت است.
شرکتها طی دورة زمانی این پژوهش ،تغییر فعالیت یا تغییر دورة مالی نداده باشند.
دادههای مد نظر شرکتها در دسترس باشد.

در نهایت پس از طی مراحل مزبور تعداد  18شرکت برای انجام آزمون فرضیههای پژوهش انتخاب
شدند.
 -7طبقه بندی شركت در مراحل چرخه عمر
یکی از مسائلی که همواره در استفاده از معیار چرخه عمر وجود دارد این است که ،چگونه
میتوان مراحل چرخه عمر شرکتها را تفکیک کرد .هر اندازه بتوان مراحل چرخه عمر شرکتها را
به نحو مناسب تفکیک و ارزیابی کرد پیشبینیهای دقیقتری انجام خواهد شد .دیکینسون
( )1188در پژوهش خود به منظور تفکیک مراحل چرخه عمر از سه متغیر خالص جریانهای نقدی
فعالیتهای عملیاتی ،جریانهای نقدی فعالیتهای سرمایهگذاری و جریانهای نقدی فعالیتهای
تأمین مالی استفاده نمود .در این پژوهش تفکیک چرخه عمر شرکت به مراحل رشد ،بلوغ و افول با
استفاده از سه متغیر مذکور و طبق روش شناسی (یونسو و سیونمی )1180 ،طبق جدول  8است:
جدول  -1مدل چرخه عمر شركت
مراحل چرخه عمر شركت
رشد بلوغ افول
()+( )+

جریانهای نقدی فعالیتهای عملیاتی
جریانهای نقدی فعالیتهای سرمایهگذاری
جریانهای نقدی فعالیتهای تأمین مالی

)(−

))+( (−) (−
()-/+( )-( )+

منبع :یافتههای پژوهشگر

مطابق با جدول  8در صورتی که جریانهای نقدی فعالیتهای عملیاتی و تأمین مالی مثبت و
جریانهای نقدی فعالیتهای سرمایهگذاری منفی باشد ،شرکت در مرحلهٔ رشد قرار دارد و در
صورتی که جریانهای نقدی فعالیتهای عملیاتی مثبت و جریانهای نقدی فعالیتهای
سرمایهگذاری و تأمین مالی منفی باشد ،شرکت در مرحله بلوغ قرار دارد.
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 -8مدل و متغیرهای پژوهش
با توجه به چارچوب نظری و پیشینه پژوهش ،الگوی پژوهش از نوع رگرسیون چند متغیره است.
برای بررسی فرضیه اول از مدل  8استفاده شده است (یونسو و سیونمی.)1180 ،
رابطه ()8

همچنین ،برای بررسی فرضیه دوم از مدل  1استفاده شده است (یونسو و سیونمی.)1180 ،
رابطه ()1

 متغیر وابسته
 :براساس لگاریتم طبیعی حقالزحمه حسابرس اندازهگیری
حقالزحمه حسابرس
میشود .علت استفاده از لگاریتم طبیعی درمحاسبه حقالزحمه حسابرس ،همگن کردن حقالزحمه
شرکتهای بزرگ وکوچک میباشد .این روش در همه پژوهشهای قبلی استفاده شده است.
 متغیرهای مستقل
برای مدل  1مرحله رشد شركت ( ) یک متغیر مجازی است .اگر شرکت در مرحله رشد باشد
برابر یک و در غیر این صورت برابر صفر است.
برای مدل  2مرحله بلوغ شركت ( ) یک متغیر مجازی است .اگر شرکت در مرحله بلوغ باشد
برابر یک و در غیر این صورت برابر صفر است.
 متغیرهای كنترلی
اندازه شركت (
سودآوری (

) :لگاریتم طبیعی کل داراییهای شرکت است.
) :بیانگر بازده دارایی های شرکت است و برابر با نسبت سود عملیاتی به کل

داراییها است.
اهرم مالی (

) :برابر با نسبت کل بدهیها به کل داراییهای شرکت است.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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) :برابر با نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (
به ارزش دفتری آن است (هویتاش و همکاران.)1111 ،
) :یک متغیر مجازی است .اگر شرکت زیان خالص گزارش کند ،برابر یک و در غیر
زیان (
این صورت صفر است.
) :یک متغیر مجازی است .اگر شرکت توسط سازمان حسابرسی
اندازه موسسه حسابرسی (
مورد رسیدگی قرار گرفته باشد عدد یک ،و در غیر این صورت عدد صفر را میپذیرد.
 -9نتایج پژوهش
 -1-9آمار توصیفی
برای ارائة نمای کلی از خصوصیات مهم متغیرهای محاسبه شده ،در جدول  8برخی از آمارههای
توصیفی این متغیرها (میانگین ،میانه ،انحراف معیار ،حداقل و اکثر مشاهدات) درج شده است.
جدول  -2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها

میانگین

میانه

بیشترین

كمترین

انحراف معیار

حقالزحمه حسابرسی

6/108

0/333

3/919

1/336

1/133

مرحله رشد

1/416

1

8

1

1/011

مرحله بلوغ

1/961

1

8

1

1/418

اندازه شرکت

81/346

81/311

86/491

3/131

8/811

سودآوری

1/881

1/819

1/698

-1/419

1/898

اهرم مالی

1/609

1/604

1/814

1/846

1/184

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

8/196

8/411

80/011

1/961

8/111

زیان

1/811

1

8

1

1/913

اندازه موسسه حسابرسی

1/111

1

8

1

1/401

منبع :یافتههای پژوهشگر

جدول  1آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش را نشان میدهد که بیانگر پارامترهای
توصیفی برای هر متغیر به صورت مجزاست .این پارامترها عمدتاً شامل اطالعات مربوط به
شاخص های مرکزی ،نظیر بیشینه ،کمینه ،میانگین و میانه و همچنین اطالعات مربوط به
شاخصهای پراکندگی نظیر انحراف معیار است .مهمترین شاخص مرکزی میانگین است که
نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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دادههاست .برای مثال میانگین متغیر سودآوری برابر با  1/881است .میانه یکی دیگر از
شاخصهای مرکزی است که وضعیت دادهها را نشان میدهد .با توجه به نزدیکی میانه و میانگین
در بیشتر متغیرها و همچنین سایر آمارههای به دست آمده از متغیرهای مختلف میتوان بیان کرد
که کلیه متغیرها از توزیع مناسبی برخوردار هستند .در این میان ،میانگین (میانه) حقالزحمه
حسابرسی  )0/333( 6/108میباشد و بیانگر آن است که بیشتر مشاهدات مربوط به این متغیر
حول این نقطه تمرکز دارد .همان گونه که در جدول  1مشاهده میشود ،میانه متغیر اهرم مالی
برابر با  1/604است که نشان میدهد نیمی از دادهها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این
مقدار هستند .به طور کلی ،پارامترهای پراکندگی معیاری برای تعیین میزان پراکندگی دادهها با
یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است .ازجمله مهمترین پارامترهای پراکندگی،
انحراف معیار است .مقدار این پارامتر برای متغیر اندازه شرکت برابر  8/811و برای متغیر سودآوری
برابر با  1/898است که نشان میدهد در بین متغیرهای پژوهش ،اندازه شرکت و سودآوری به
ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان پراکندگی هستند .همچنین ،الزم به توضیح است به منظور
اجتناب از تأثیر دادههای پرت بر نتایج پژوهش ،کلیه دادههای پرت متغیرها در سطح یک درصد
حذف شدهاند.
 -2-9آزمون فرضیهها
قبل از برازش مدلها الزم است تا آزمون  Fلیمر به منظور بررسی استفاده از روش دادههای
تابلویی با اثرات ثابت در مقابل روش دادههای ترکیبی برای مدلهای مزبور انجام شود .نتایج حاصل
از آزمون  Fلیمر برای مدلهای مزبور در جدول  9نشان داده شده است.
جدول  - 3نتایج آزمون  Fلیمر برای مدلهای پژوهش
مدل مورد بررسی

آماره

سطح خطا

روش پذیرفته شده

مدل 8

88/614

1/111

روش اثرات ثابت

مدل 1

88/180

1/111

روش اثرات ثابت

منبع :یافتههای پژوهشگر

با توجه به آماره و سطح خطای آزمون  Fلیمر برای مدلهای  8و  1الزم است برای انتخاب از
بین روش دادههای تابلویی با اثرات ثابت یا دادههای تابلویی با اثرات تصادفی ،آزمون هاسمن نیز
انجام شود .نتایج مربوط به آزمون هاسمن نیز در جدول  4نشان داده شده است.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /11بهار 1331

ينیاوسجادویسي
وليخدادادي،عليچراغ 

 22

جدول  -4نتایج آزمون هاسمن برای مدلهای پژوهش
مدل مورد بررسی

آماره

سطح خطا

روش پذیرفته شده

مدل 8

811/881

1/111

روش اثرات ثابت

مدل 1

816/180

1/111

روش اثرات ثابت

منبع :یافتههای پژوهشگر

همانطور که در جدول  4قابل مشاهده است ،نتایج حاکی از آن است که روش دادههای تابلویی
با اثرات ثابت برای هر دو مدل  8و  1روش ارجح است .بنابراین ،در ادامه به تخمین مدلهای
پژوهش با توجه به روش ارجح پرداخته میشود.
برای بررسی فرضیه اول از مدل  8استفاده شده است .نتایج مربوط به آزمون فرضیهٔ اول در
جدول  0آورده شده است.
جدول  -5نتایج حاصل از برآورد مدل  1پژوهش
متغیر

ضریب متغیر

آماره t

سطح خطا

عرض از مبدأ

-0/634

-81/066

1/111

مرحله رشد شرکت

-1/816

-9/841

1/111

اندازه شرکت

1/139

16/483

1/111

سودآوری

-1/868

-1/110

1/491

اهرم مالی

1/113

1/684

1/093

ارزش بازار به ارزش دفتری

1/101

1/144

1/114

زیان

1/118

8/111

1/111

اندازه موسسه حسابرسی

1/968

0/113

1/111

آماره  Fفیشر (سطح خطا)

)1/111( 19/411

ضریب تعیین

1/141

ضریب تعیین تعدیلشده

1/111

آماره دوربین واتسون

8/161
منبع :یافتههای پژوهشگر

با توجه به نتایج قابل مشاهده در جدول  0و با توجه آماره  Fبدست آمده ( )19/411و سطح
خطای آن ( ،)1/111میتوان ادعا کرد که در مجموع مدل پژوهش از معناداری باالیی برخوردار
است .همچنین ،با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده بدست آمده برای مدل که برابر  11/1درصد
است ،میتوان بیان کرد که در مجموع متغیرهای مستقل و کنترل پژوهش بیش از  11درصد
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تغییرات متغیر وابسته را توضیح میدهند .افزون بر این ،با توجه به مقدار آماره دوربین واتسون که
برابر  8/161است ،میتوان ادعا کرد که خودهمبستگی مرتبه اول میان باقیماندههای مدل وجود
ندارد.
برای بررسی فرضیه دوم از مدل  1استفاده شده است .نتایج مربوط به آزمون فرضیه دوم در جدول
 6آورده شده است.
جدول  - 6نتایج حاصل از برآورد مدل  2پژوهش
متغیر

ضریب متغیر

آماره t

سطح خطا

عرض از مبدأ

-0/308

-89/140

1/111

مرحله بلوغ شرکت

1/811

1/313

1/119

اندازه شرکت

1/310

16/614

1/111

سودآوری

-1/811

-1/111

1/910

اهرم مالی

1/814

1/181

1/419

ارزش بازار به ارزش دفتری

1/104

1/344

1/119

زیان

1/111

8/949

1/813

اندازه موسسه حسابرسی

1/901

4/313

1/111

آماره  Fفیشر (سطح خطا)

)1/111( 19/946

ضریب تعیین

1/193

ضریب تعیین تعدیلشده

1/111

آماره دوربین واتسون

8/101
منبع :یافتههای پژوهشگر

با توجه به نتایج قابل مشاهده در جدول  6و با توجه آماره  Fبدست آمده ( )19/946و سطح
خطای آن ( ،)1/111میتوان ادعا کرد که در مجموع مدل پژوهش از معناداری باالیی برخوردار
است .همچنین ،با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده بدست آمده برای مدل که برابر  11/1درصد
است ،میتوان بیان کرد که در مجموع متغیرهای مستقل و کنترل پژوهش بیش از  11درصد
تغییرات متغیر وابسته را توضیح میدهند .افزون بر این ،با توجه به مقدار آماره دوربین واتسون که
برابر  8/101است ،میتوان ادعا کرد که خودهمبستگی مرتبه اول میان باقیماندههای مدل وجود
ندارد .در ادامه به بررسی نتایج بهدست آمده مربوط به فرضیههای پژوهش پرداخته شده است.
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 فرضیه اول
این فرضیه به بررسی تأثیر مرحله رشد از چرخه عمر شرکت بر حقالزحمه حسابرسی
میپردازد .با توجه به نتایج بهدست آمده در جدول  0از برآورد الگو ،ضریب متغیر مرحله رشد
شرکت برابر  -1/816است و با توجه به سطح خطای آن که برابر با ( )1/111و کمتر از سطح
خطای  1/10است ،این فرضیه در سطح اطمینان  1/30مورد تأیید قرار میگیرد .در نتیجه ،میتوان
ادعا کرد که شرکتها در مرحله رشد حقالزحمه حسابرسی کمتری پرداخت میکنند که با
پژوهشهای بل و همکاران ( )1118و یون سو لی و سیون می کیم ( )1180مطابقت دارد.
 فرضیه دوم
این فرضیه به بررسی تأثیر مرحله بلوغ از چرخه عمر شرکت بر حقالزحمه حسابرسی
میپردازد .با توجه به نتایج بهدست آمده در جدول ( )0از برآورد الگو ،ضریب متغیر مرحله رشد
شرکت برابر  1/811است و با توجه به سطح خطای آن که برابر با ( )1/119و کمتر از سطح خطای
 1/10است ،این فرضیه در سطح اطمینان  1/30مورد تأیید قرار میگیرد .در نتیجه ،میتوان ادعا
کرد که شرکتها در مرحله بلوغ حقالزحمه حسابرسی بیشتری پرداخت میکنند که با
پژوهشهای بل و همکاران ( )1118و یون سو لی و سیون می کیم ( )1180مطابقت دارد.
 -11بحث و نتیجهگیری
قیمتگذاری خدمات حسابرسی یکی از موضوعات مورد عالقه بسیاری از پژوهشگران حسابرسی
است و تاکنون مطالعات زیادی در این زمینه انجام شده است .آگاهی از نحوه تعیین حقالزحمه
حسابرسی هم برای صاحبکار و هم برای حسابرس مهم است .بنابراین ،این پژوهش به بررسی
حقالزحمه حسابرسی بر اساس مراحل چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران پرداخته است .برای تفکیک مراحل چرخه عمر از روش الگوی جریانهای نقدی دیکینسون
( ) 1188استفاده شده است .بدین منظور دو فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و دادههای
موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان داد ورود شرکتها به مرحله رشد تأثیر
منفی و معناداری بر حقالزحمه حسابرسی دارد چرا که در مرحله رشد شرکت بر ترس خروج سریع
از بازار فائق آمده و با بقا در بازار به میزانی از موفقیت دست یافته است که باعث کاهش ریسک
تجاری شرکتها میشود .همچنی ن ،به منظور جذب و حفظ صاحبکارانی که توان فرصت رشد آتی
باالتری دارند ،حسابرسان حقالزحمه کمتری مطالبه میکنند .به عبارتی دیگر ،شرکتهای در
مرحله رشد حقالزحمه کمتری پرداخت میکنند .همچنین ،نتایج پژوهش نشان داد ورود شرکتها
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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به مرحله بلوغ تأثیر مثبت و معناداری بر حقالزحمه حسابرسی دارد .چرا که محیط تجاری
شرکتها در مرحله بلوغ رقابتیتر و چالشیتر ،و ساختار سازمانی این شرکتها پیچیدهتر از
ساختارسازمانی شرکتها در سایر مراحل است و نیز مشکالت نمایندگی شرکتها در مرحله بلوغ
افزایش یافته در نتیجه ،شرکتها در مرحله بلوغ تاکید بیشتری به کاهش مشکالت نمایندگی
دارند .همچنین ،افزایش و تنوع سهامداران در مرحله بلوغ باعث تاکید بیشتر حسابرسی برای
کاهش ریسک تجاری میشود که به تالش بیشتر حسابرسان منجر میشود که باعث میشود
حسابرسان حقالزحمه بیشتری مطالبه کنند .به عبارتی دیگر ،شرکتها در مرحله بلوغ حقالزحمه
حسابرسی بیشتری پرداخت میکنند.
این پژوهش محدودیتهایی مانند عدم تعدیل اقالم صورتهای مالی به واسطهٔ وجود تورم و
همچنین عدم کنترل بعضی از عوامل مؤثر بر نتایج پژوهش از جمله تأثیر متغیرهایی چون عوامل
اقتصادی ،شرایط سیاسی ،وضعی ت اقتصاد جهانی ،قوانین و مقررات بوده که ممکن است بر بررسی
روابط اثرگذار باشد .همچنین ،با توجه به نتایج آزمون فرضیههای پژوهش مبنی بر اثرگذاری مراحل
چرخه عمر شرکت بر حقالزحمه حسابرسی ،پیشنهاد میشود حسابرسان این نکته را در
تصمیمگیریهای خود برای حسابرسی شرکتها مدنظر قرار دهند.
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