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چکیده
حسابرس مستقل بخشی از مجموعه سازوکارهای راهبری شرکتی برون سازمانی است که تأثیر بهسزایی در محدود
نمودن رفتار فرصتطلبانه مدیر و کاهش چسبندگی هزینهها دارد .در این مقاله ،رابطه بین نوع حسابرس مستقل و
چسبندگی هزینهها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زمانی بین سالهای  8811تا
 8831مورد بررسی قرار گرفته است .در این تحقیق ،حسابرسان مستقل شرکتها از بُعد کیفیت از نظر سازمان بورس و
اوراق بهادار دستهبندی شدهاند (مؤسساتی که در گروه اول رتبهبندی کیفی قرار گرفتهاند و سایر مؤسسات حسابرسی).
نتایج بررسی  811شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سالهای پیشگفته نشان داد که حسابرسی
شرکت توسط حسابرسان گروه اول رتبهبندی کیفی سازمان بورس و اوراق بهادار ،توانسته است باعث کاهش چسبندگی
هزینهها شود .مدل مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق ،با بررسی آزمون چاو ،مدل دادههای ترکیبی است
و سایر مفروضات کالسیک (نرمال بودن اجزای اخالل ،همسانی واریانس ،عدم خود همبستگی اجزای اخالل و عدم
همبستگی متغیرهای مستقل) نیز در تحلیل دادهها برقرار بوده است.
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مقدمه
حسابرسی مستقل ،بخشی جداییناپذیر و حیاتی از مجموعه سازوکارهای داخلی راهبری شرکتی
است (کوهن ،کریشنامورسی و رایس1001 ،8؛ فان و وانگ .)1002 ،1در نظام شرکتهای فعلی و جدید
امروزه ،مالکیت از مدیریت جدا است .این جدایی میتواند استفاده بهینه از منابع انسانی و سرمایهای
شرکت را در پی داشته باشد .با این حال ،تضاد منافع بین مالک (کارفرما) و مدیر (نماینده) اجتنابناپذیر
است (جنسن و مکلینگ .)8391 ،8مدیر ممکن است با اطالعات نهانی و درونسازمانی خود ،بهگونهای
رفتار نماید که به منافع مالکان آسیب وارد آید .حسابرسی مستقل است که میتواند عدم تقارن اطالعات
بین مدیر و مالک و هزینههای نمایندگی را کاهش دهد .بسیاری از تحقیقات بر روی انتخاب و تأثیر
حسابرس مستقل بر مدیریت سود و تجدید ارائه صورتهای مالی (کایی ،هانگ و زائو ،1002 1،لی،
وانگ و وانگ ،1001 2لیو ،1003 1لیو و یان ،1001 9وانگ و ژانگ )1002 1و همچنین معامالت با
اشخاص وابسته (گائو و وو ،1009 3هانگ ،زو و لی ،1088 80یانگ ،لین و وانگ ،1003 88یو،1001 81
ژنگ و یی )1002 88تمرکز داشتهاند .تحقیقاتی نیز درخصوص نقش حسابرس مستقل در تغییر مدیرعامل
انجام شده است (جیانگ ،لیو و لیو ،1009 ،81وانگ .)1088 ،82با این حال ،تحقیقات اندکی درخصوص
تأثیر حسابرس مستقل بر رفتار مدیریت انجام شده است (جیانگ ،لیو و لیو .)1009 ،این تحقیقات بیشتر
بر روی کیفیت افشای اطالعات تمرکز داشتهاند که خروجی فرآیند نظارت و رفتار مدیریت است .این
تحقیق ،عالوه بر تأیید این موضوع که حسابرسی مستقل میتواند بر روی کیفیت افشای اطالعات
اثرگذار باشد ،بر این موضوع نیز تأکید دارد که حسابرسی مستقل بر روی عملیات و رویههای تولید
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شرکت نیز تأثیر میگذارد .برای بررسی این موضوع ،تأثیر حسابرس مستقل بر چسبندگی هزینهها،
مورد بررسی قرار میگیرد .چسبندگی هزینهها به پدیدهای اشاره دارد که طی آن کاهش هزینههای
شرکت هنگامیکه سطح فعالیتهای شرکت کاهش مییابد ،کمتر از افزایشی است که بهواسطه افزایش
فعالیتهای شرکت اتفاق میافتد (اندرسون ،بیکر و جاناکایرامان .)1008 ،اندرسون ،بیکر و جاناکایرامان
برای اولینبار این موضوع را در ادبیات حسابداری و مالی در شرکتهای آمریکایی بررسی نمودند .در
این نوشتار ،رابطه بین نوع حسابرس مستقل و چسبندگی هزینهها در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران ،به دو دلیل بررسی میشود:
 -8این تحقیق اجازه میدهد که سازوکار چسبندگی هزینهها را از نگاه برونسازمانی بررسی نماییم در
حالیکه در ادبیات موجود بیشتر از نگاه درونسازمانی چسبندگی هزینهها مورد بررسی قرار گرفتهاند.
اندرسون ،بیکر و جاناکایرامان ( ،)1008کالج ،استلیاروس و توماس ،)1001( 8چن ،لو و سوگیانیس1
( )1081و سان و لیو )1001( 8به این نتیجه رسیدند که رفتار فرصتطلبانه مدیریت ،از مهمترین
عوامل مؤثر بر چسبندگی هزینه است ولیکن این تحقیقات بیشتر بر سازوکارهای داخلی شرکت
مانند ترکیب اعضای هیأتمدیره شرکت تمرکز داشتند.
 -1تحقیقات بینالمللی نشان میدهند که هر چند چهار مؤسسه بزرگ حسابرسی میتوانند باعث
محدود نمودن چسبندگی هزینهها شوند ولیکن مؤسسات حسابرسی داخلی بسیاری از کشورها
همانند چین نتوانستهاند این چنین نتیجهای را رقم بزنند و لذا نتیجهگیری میشود که کیفیت
حسابرسی مؤسسات حسابرسی داخلی در برخی کشورها ،احتماالً پایینتر از حسابرسانی است که در
سطح بینالمللی فعالیت دارند (لیانگ ،چن و هو.)1082 ،1
پیشینة پژوهش
اندرسون ،بیکر و جاناکایرامان ( )1008اولین افرادی بودند که پدیده چسبندگی هزینهها را با این
تعریف را مطرح نمودند که کاهش در هزینهها بهدلیل کاهش سطح فعالیت شرکت کمتر از افزایش در
هزینهها بهدلیل افزایش سطح فعالیتهای شرکت است .نویسندگان در تحقیقی با عنوان «آیا هزینههای
اداری ،عمومی و فروش چسنده هستند؟»  9113شرکت طی ( 10سال  )8331-8393را بررسی نمودند
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و به این نتیجه رسیدند که هزینههای فروش ،اداری و عمومی هنگامیکه فروش یک درصد افزایش
مییابد 0522 ،درصد افزایش مییابند و هنگامیکه فروش یک درصد کاهش مییابد ،هزینههای فروش،
اداری و عمومی نیز  0582درصد کاهش مییابد و بدینترتیب شواهد اولیهای از چسبندگی هزینهها
بهدست آوردند .همچنین آنها به این نتیجه رسیدند ،در شرکتهایی که سهم داراییهای ثابت و سرمایه
انسانی زیاد است ،معموالً چسبندگی هزینه نیز بیشتر است زیرا این دو نوع دارایی ،هزینههای تعدیل
زیادی بههمراه دارند .وی همچنین به این موضوع اشاره مینماید که چنانچه اقتصاد کالن کشور ،شاهد
رشد سریعی باشد ،مدیریت در مورد آینده خوشبین بوده و انتظارات خود را نیز بهتبع آن بهبود خواهد
داد و لذا چسبندگی هزینه بیشتر خواهد شد.
تحقیقاتی بسیار زیادی این پدیده را تأیید کردند و عمدتاً سعی داشتند که علل وقوع این پدیده را
توضیح دهند (کالج ،استلیاروس و توماس ،1001 ،چن ،لو و سوگیانیس ،1081 ،دیرینک ،الندسمن و
پندرز .)1081 ،8از میان این علل ،رفتار فرصتطلبانه مدیریت بسیار مهم بوده و تحقیقات تجربی زیادی
در این خصوص صورت گرفته است (بانکر ،بیزالو و فلن دوجوویچ ،1088 ،1سان و لیو.)1001 ،
آوات ابراهیم )1082( 8در تحقیق با عنوان «رشد اقتصادی و چسبندگی هزینه» و با بررسی شرکتهای
عضو بورس اوراق بهادار طی سالهای  1088-1001به بررسی رفتار چسبندگی هزینه و رشد اقتصادی
در سالهای قبل و بعد از بحران مالی (سالهای  )1001-1001پرداختند و به این نتیجه رسیدند که
هزینههای عمومی اداری و فروش به ازای هر سنت افزایش درآمد 0581 ،سنت افزایش ولی به ازای
هر سنت کاهش درآمد 0501 ،سنت کاهش مییابند و بهای تمام شده کاالی فروش رفته نیز به ازای
هر سنت افزایش درآمد 8501 ،سنت افزایش مییابند و به ازای هر سنت کاهش درآمد 0529 ،سنت
کاهش مییابند که گواهی بر وجود چسبندگی هزینهها است .اما هزینههای عملیاتی به ازای هر سنت
افزایش درآمد 0538 ،سنت افزایش یافته و به ازای هر سنت کاهش درآمد  8508سنت کاهش مییابند
که گواهی بر عدم چسبندگی هزینهها است .عالوه بر این ،هزینههای اداری ،عمومی و فروش ،در دوره
رونق چسبنده بودند در حالی که در دوره بحران مالی ،عدم چسبندگی داشتند ،بهای تمام شده کاالی
فروش رفته در هر دو دوره چسبنده بودند ولیکن ،میزان چسبندگی هزینه در طی دوره بحران بیشتر بود.
لیانگ ،چن و هو ( )1082در تحقیقی با عنوان «نوع حسابرس مستقل و چسبندگی هزینهها در
شرکتهای عضو بورس» و با بررسی شرکتهای عضو بورس در چین طی سالهای  1001تا 1080
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و  80،131مشاهده در این خصوص ،به این نتیجه رسیدند که چسبندگی هزینه توسط شرکتهایی که
توسط چهار مؤسسه بزرگ حسابرسی ،حسابرسی شدهاند دارای چسبندگی هزینه کمتری هستند در
صورتیکه چسبندگی هزینه در شرکتهایی که توسط ده مؤسسه حسابرسی بزرگ چینی یا سایر
مؤسسات حسابرسی عادی چینی حسابرسی میشوند ،تفاوت با اهمیتی با یکدیگر ندارند و لذا به این
نتیجه رسید که کیفیت چهار مؤسسه بزرگ حسابرسی ،نسبت به مؤسسات حسابرسی داخلی بیشتر بوده
و اثر منفی بیشتری بر کاهش چسبندگی هزینهها دارند.
فرهودی ،ایمانی و اصالنی )1081( 8در تحقیقی با عنوان «بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و چسبندگی
هزینه در بورس اوراق بهادار تهران» با بررسی  91شرکت در طی سالهای  1001تا  1081به این نتیجه
رسیدند که بین هزینههای عمومی و اداری و تمرکز مالکیت ،رابطه با اهمیتی وجود ندارد ولیکن رابطه
بین هزینههای فروش و تمرکز مالکیت با اهمیت است.
بنکر و بیزالو و چن )1088( 1در تحقیقی با عنوان «قانون حمایت از کارگران ،تعدیل هزینهها و تفاوت
کشورهای مختلف در رابطه با رفتار هزینهها» و بررسی  82،118شرکت در  83کشور عضو سازمان
همکاری و توسعه اقتصادی 8طی سال  1001-8330به این نتیجه رسیدند که قدرت اتحادیههای کارگری
در کشور ،تأثیر بسیار زیادی بر سطح هزینههای تعدیل نیروی انسانی دارد .اگر اتحادیههای کارگری
در کشور قویتر باشند ،هزینههای تعدیل و اصالح نیروی انسانی نیز باالتر و چسبندگی هزینهها نیز
بیشتر خواهد بود.
چن و لیانگ )1080( 1در تحقیقی با عنوان «مشکل نمایندگی ،راهبری شرکتی و رفتار نامتقارن
هزینههای عمومی ،اداری و فروش» با بررسی شرکتهای عضو شاخص اس اند پی 8200 2در سالهای
 1002-8331تأثیر هزینههای نمایندگی موجود بین مدیریت و سهامداران را بر چسبندگی هزینهها
بررسی نمودند .آنها به این نتیجه رسیدند که چسبندگی هزینهها با تمایل مدیریت برای مدیریت سود
و مشکالت نمایندگی (اندازهگیری شده توسط جریانهای نقدی آزاد ،دیدگاه مدیرعامل ،گردش مدیرعامل
و ترکیب پاداش مدیرعامل) بهصورت مثبتی در ارتباط است .آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که
راهبری شرکتی قویتر میتواند این رابطه مثبت را حذف نماید.
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دیرینک ،الندسمن و پندرز ( )1081در تحقیقی با عنوان «آیا مشوقهای مدیریت ،رفتار هزینه را
هدایت میکند؟ نقش الگوی سود صفر بر رفتار هزینه دستمزد در شرکتهای خصوصی بلژیکی» و با
بررسی  28 ،111سال-شرکت بلژیکی در طی سالهای  ،1001-8338به این نتیجه رسیدند که انگیزه
مدیریت برای مدیریت سود باعث چسبندگی هزینه دستمزد میشود و مدیریت با دستکاری هزینه
دستمزد و هزینههای تعدیل و اصالح و همچنین اصالح انتظارات خود سعی مینماید به اهداف سودآوری
شرکت دست پیدا کند.
8
چن ،سونگ و شی ( )1081در تحقیقی با عنوان «پژوهشی تجربی درخصوص سویههای برآورد
رو به باال در چسبندگی هزینهها :شواهدی از شرکتهای عضو بورس چین» در سالهای بین 8331
تا  1001به این نتیجه رسیدند که عوامل کنترلی برقرار شده برای کنترل انگیزه مدیریت سود (مانند
بهحساب بردن یکباره هزینهها) تأثیر بسیار زیادی بر کاهش چسبندگی هزینههای برآوردی میشود.
وان و وانگ )1088( 1در تحقیقی با عنوان «منافع شخصی مدیریت ،راهبری شرکتی ،چسبندگی
هزینهها» و بررسی شرکتهای عضو بورس چین طی سالهای  1009تا  1003به این نتیجه رسیدند
که با یک درصد افزایش در درآمدها ،هزینهها  052191درصد افزایش خواهند یافت و با یک درصد
کاهش در درآمدها ،هزینهها  051881درصد هزینهها کاهش مییابد و لذا چسبندگی هزینهها وجود
دارد .دوگانگی مدیرعامل (بدینمعنا که مدیرعامل و رئیس هیأتمدیره نباشد) میتواند باعث کاهش
چسبندگی هزینهها شود .همچنین آنها به رابطه منفی بین هزینههای اداری ،عمومی و فروش و اندازه
هیأتمدیره رسیدند.
کالج ،استلیاروس و توماس ( )1001در تحقیقی با عنوان «نوشتهای درخصوص چسبندگی هزینهها:
برخی مقایسههای بینالمللی» ،به بررسی درجه چسبندگی هزینهها در سطح چهار کشور آمریکا ،انگلستان،
آلمان و فرانسه پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بهصورت میانگین چسبندگی هزینهها در سطح
چهار کشور وجود دارد و به ازای یک درصد افزایش در درآمد ،هزینهها  0539درصد افزایش مییابد در
صورتی که در ازای یک درصد کاهش در درآمد ،هزینهها صرفاً  0538درصد کاهش مییابد .چسبندگی
هزینهها در کشورهای آلمان و فرانسه نیز بیشتر از آمریکا و انگلستان بود .آنها به این نتیجه رسیدند
که سازوکارهای راهبری شرکتی و نظارت مدیریت ضعیفتر باعث افزایش چسبندگی هزینه در کشورهای
فرانسه و آلمان نسبت به ایاالت متحده و انگلستان شده است.
Chen, Song & Shi
Wan & Wang
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سان و لیو ( )1001در تحقیقی با عنوان «رفتار چسبنده هزینهها در شرکتهای عضو بورس چین»
دادههای مربوط به  131شرکت چینی در سالهای  8331تا  1008را بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند
که چسبندگی هزینههای در شرکتهای چینی نیز وجود دارد و زمانی که درآمد یک درصد افزایش
یابد ،هزینهها  052239درصد افزایش مییابد و زمانی که درآمد کاهش یابد ،هزینهها  050291درصد
کاهش مییابد و روند چسبندگی هزینهها در دوره بلندمدت ،معکوس میشود و همچنین رشد اقتصاد کالن
و تمرکز سرمایه نمیتواند چسبندگی مذکور را بهخوبی توضیح داده و رفتار فرصتطلبانه مدیریت بهتر
میتواند آنها توضیح دهد.
خدادادی ،نیک کار و حاجیزاده ( ،)8831در تحقیقی با عنوان «تأثیر رفتار چسبندگی هزینه و
محافظهکاری مشروط بر تجزیه و تحلیل هزینه ،حجم فعالیت و سود» به بررسی  810شرکت پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای  8811تا  8838پرداختند و به این نتیجه رسیدند
که رفتار چسبندگی هزینه بر مدل استاندارد تجزیه و تحلیل هزینه ،حجم فعالیت و سود تأثیرگذار است.
افزون بر این نتایج پژوهش نشان داد که نادیده گرفتن محافظهکاری شرطی سبب تشدید تغییرات
چسبندگی سود (کاهش سطح سود) میشود و ویژگیهای خاص شرکتها بر رفتار چسبندگی هزینه و
محافظهکاری شرطی مؤثر بوده که سبب تأثیر معنادار بر تجزیه و تحلیل هزینه ،حجم فعالیت و سود میشود.
زنجیردار ،غفاری آشتیانی و مداحی ( )8838در تحقیقی با عنوان «بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل
مؤثر بر رفتار چسبندگی هزینه» و با بررسی  90شرکت طی سالهای  8818تا  8830به این نتیجه
رسیدند که شاخصهایی مانند تعداد کارکنان ،میزان دارایی جاری شرکت و نسبت بدهی بر شدت
چسبندگی هزینه تأثیرگذار میباشند.
صفرزاده و بیگپناه ( )8838در تحقیقی با عنوان «تأثیر چسبندگی هزینه بر برآورد محافظهکاری
شرطی» و با بررسی  808شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در طی سالهای 8811
تا  8838به این نتیجه رسیدند که چسبندگی هزینه بهعنوان یکی از عوامل تعیینکننده محافظهکاری
شرطی مدنظر قرار نمیگیرد و این موضوع سبب سوءگیری قابل مالحظهای در برآورد محافظهکاری
میشود .همچنین ،مدلهای استاندارد برای برآورد محافظهکاری ،تغییر در چسبندگی هزینه را بهحساب
محافظهکاری منظور میکنند .شواهد بیانگر آن بود که توجه به چسبندگی هزینه ،نقش مهمی در درک
صحیح از مفهوم محافظهکاری دارد.
رحمانی ( )8830در تحقیق با عنوان «بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد
آزاد و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» و با بررسی  11شرکت
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پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در طی سالهای  8811تا 8831به این نتیجه رسید که اثر
کیفیت حسابرسی و ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود ،معنیدار و معکوس است و کیفیت
حسابرسی باعث کم شدن ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود میشود.
نمازی و دوانیپور ( )8813در تحقیق با عنوان «بررسی تجربی رفتار چسبندگی هزینهها در بورس
اوراق بهادار تهران» و با بررسی  8021سال -شرکت در طی سالهای  8899تا  8811به این نتیجه
رسیدند که در ازای  8درصد افزایش در سطح فروش ،هزینههای اداری ،عمومی و فروش  12درصد
افزایش مییابد؛ در حالیکه در ازای  8درصد کاهش در سطح فروش هزینههای اداری ،عمومی و
فروش  18درصد کاهش مییابد .نتایج برای  20شرکت فعال در بورس و صنایع مختلف نیز ارائه شد.
در این پژوهش همچنین چگونگی تغییر در شدت چسبندگی هزینهها در دورههای زمانی متفاوت و در
میان شرکتهای مختلف بررسی شد .نتایج نشان داد که شدت چسبندگی هزینهها در دورههایی که در
دوره قبل از آن کاهش درآمد رخ داده ،کمتر است .همچنین شدت چسبندگی هزینهها برای شرکتهایی
بیشتر است که نسبت جمع داراییها به فروش بزرگتری دارند.
تحقیقات زیادی در سطح بینالمللی درخصوص تأثیر رفتار فرصتطلبانه مدیریت بر چسبندگی
هزینه صورت گرفته است ولیکن در ایران تاکنون در این خصوص پژوهشی انجام نشده است .در ادامه
مطالعات باال ،این تحقیق به بررسی رابطه بین نوع حسابرس (از لحاظ ردهبندی کیفی سازمان بورس
و اوراق بهادار) بر چسبندگی هزینه میپردازد .بدیهی است حسابرسان را از ابعاد مختلف میتوان طبقهبندی
نمود مانند :از لحاظ درآمد ،از لحاظ دولتی یا خصوصی بودن ،از لحاظ رتبهبندی جامعه حسابداران
رسمی ،از لحاظ تعداد کارکنان و  ...که در این تحقیق رتبهبندی از نظر سازمان بورس و اوراق بهادار
بهعنوان ناظر بازار سرمایه ،بهعنوان معیاری که بهصورت مستقل تعیین شده است و نظارت زیادی بر
روی آنها انجام میشود و از اینرو ،بهعنوان معیار مهم کیفیت حسابرسی شناخته میشود و ممکن است
بر روی کاهش چسبندگی هزینه مؤثر باشد ،در نظر گرفته میشود .در این حوزه ،تاکنون تحقیق داخلی
انجام نشده است و این تحقیق میتواند سرآغاز رشته جدیدی از تحقیقات درخصوص تأثیر نوع حسابرس
بر چسبندگی هزینهها باشد.
روششناسی پژوهش
این تحقیق از بُعد روششناسی در گروه تحقیقات اثباتی و از لحاظ هدف ،کاربردی است ،طرح پژوهش
آن از نوع استقرایی ،کمی و نیمه تجربی است و با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطالعات
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گذشته) انجام میگیرد .اطالعات مربوط به پیشینه تحقیق و مبانی نظری ،از منابع کتابخانهای و پایگاههای
علمی و مقاالت داخلی و خارجی استخراج شده است .همچنین دادههای تحقیق از بانکهای اطالعاتی
تدبیرپرداز و رهآورد نوین و صورتهای مالی شرکتها گردآوری گردیده و پس از حصول اطمینان از
صحت اطالعات اکتسابی ،برای پردازش اطالعات از صفحه گسترده اکسل و نرمافزار ایویوز  3،2استفاده
شده است (افالطونی.)8831 ،
در این مقاله ،این موضوع مورد بررسی قرار میگیرد که کیفیت حسابرسی مستقل میتواند بر چسبندگی
هزینهها تأثیرگذار باشد .رفتار فرصتطلبانه مدیریت ،عمدهترین عامل چسبندگی هزینهها معرفی شده
است (بانکر ،بیزالو و فلن دوجوویچ  .)1088در شرکتهای جدید ،سهامداران خُرد اغلب هزینه زیادی
انجام میدهند تا اطالعاتی درخصوص وضعیت عملیاتی و مالی شرکت بهدست آورند در حالیکه
مدیریت هیچ هزینهای درخصوص تحصیل این اطالعات نمینماید (جنسن و مک لینک )8391 ،و
همچنین قراردادهای استخدامی و پاداش مدیران نیز نمیتواند منافع سهامداران و مدیران را همسو
نماید و لذا مدیران همواره انگیزه بزرگتر از حد جلوه دادن عملکرد خود و شرکت (ساالرسازی) را دارند.
مدیران همواره بهدنبال بزرگتر جلوه دادن اندازه شرکت و صرف منابع شرکت برای منافع خود و نه
افزایش ارزش شرکت هستند (جنسن ،8311 ،شوتز .)8330 ،هنگامیکه عملکرد شرکت کاهش مییابد،
این انتظار وجود دارد که مدیریت هزینهها را مطابق با کاهش فعالیتهای شرکت ،نیز کاهش دهد .با
این حال ،مدیران با انگیزه فرصتطلبی ،معموالً این کار را انجام نمیدهند و یا بهآرامی این تعدیل را
انجام میدهند (چن ،سونگ و شی .)1081 ،برای مثال ،مدیران برای حفظ پرستیژ شخصی خود ،کارکنان
بیشتری را استخدام مینمایند ،مدام تجهیزات اداری خود را بهروز مینمایند و بسیاری از هزینههای
دیگری را انجام میدهند .در این حالت ،کاهش هزینهها زمانی که فعالیتهای شرکت کاهش مییابد،
کمتر از افزایش هزینهها هنگامی است که فعالیتهای شرکت افزایش مییابد و این عدم تقارن در
تغییر هزینهها را چسبندگی میگویند (لیانگ ،چن و هو.)1082 ،
در این نوشتار ،فرض میشود افزایش کیفیت حسابرس مستقل میتواند رفتار فرصتطلبانه مدیریت
در این خصوص را کاهش داده و کمک نماید که چسبندگی هزینهها کاهش یابد .بکر ،دیفوند)8331( 8
و فرانسیس ،مای دیو و اسپارک )8333( 1به این نتیجه رسیدند که حسابرس مستقل با کیفیت تأثیرات
زیادی بر رفتار شرکت شامل :استانداردسازی رویههای تأمین مالی ،بهبود شفافیت اطالعاتی ،کاهش
Becker, Defond, Jiambalvo & Subramanyam
Francis, Maydew & Sparks
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تقلبات مالی و کاهش مدیریت سود دارد .حسابرسان باکیفیت میتوانند تقلبات مدیریت و مدیریت
سود را در شرکت شناسایی و اصالح نمایند (کیو ،چن و ژانگ )1001 8و بهصورت غیرمستقیم رفتار
فرصتطالبانه مدیریت را نیز کاهش دهند .همچنین با نوع اظهارنظر خود میتوانند به سهامداران هشدار
دهند و بدینترتیب رفتار فرصتطلبانه مدیریت را کنترل نمایند (جیانگ ،لیو و لیو .)1009 ،در شرایط
وجود حسابرس مستقل بدون کیفیت یا کیفیت ضعیف ،مدیریت قادر خواهد بود به پنهان نمودن هزینهها
یا مدیریت سود بپردازد و اثر منفی این هزینهها بر عملکرد شرکت را مخفی نماید .این در حالی است
که در شرایط وجود حسابرس مستقل مخفی نمودن این اثر منفی بر عملکرد شرکت ،مشکل است .در
این شرایط (وجود حسابرسی با کیفیت) ،مدیریت رفتار فرصتطلبانه خود را کاهش و بهتبع آن چسبندگی
هزینهها نیز کاهش خواهد یافت (لیانگ ،چن و هو.)1082 ،
انتظار بر آن است که مؤسسات حسابرسی با کیفیت ،زمان بیشتری برای آموزش کارکنان و افزایش
سطح تخصص کارکنان خود صرف نمایند (دوپاچ و سیمونیک ،8310 ،1او کیف .)8331 ،8در سطح
بینالمللی معموالً چهار مؤسسه بزرگ حسابرسی بهعنوان مؤسسات حسابرسی با کیفیت شناخته میشوند.
در ایران ،مؤسسات حسابرسی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چهار گروه از نظر کیفی طبقهبندی
میشوند و گروه اول دارای باالترین کیفیت هستند.
فرضیه تحقیق :حسابرسی مؤسسات طبقه اول -در ردهبندی کیفی سازمان بورس اوراق بهادار-
(نسبت به مؤسسات سایر طبقات) تأثیر منفی بر چسبندگی هزینهها دارد.
جامعه آماری این تحقیق را کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه
 8811الی  8831تشکیل میدهند .روش نمونهگیری در این تحقیق ،روش حذفی با توجه به معیارهای
از پیش تعیین شده میباشد .شرکتهایی که دارای معیارهای زیر بودند از جامعه تحقیق حذف شدند.
 -8در زمره شرکتهای سرمایهگذاری ،بانکها ،بیمهها و واسطهگری مالی نباشد .علت این حذف،
ساختار مالی و عملیاتی متفاوت این شرکتها نسبت به سایر شرکتهاست.
 -1فقط شرکتهایی بررسی شدهاند که پایان سال مالی آنها 13 ،اسفند بوده و در طول دوره مطالعه
تغییر سال مالی نداشتهاند.
 -8قبل از سال  8811در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند .علت این انتخاب ،عدم دسترسی
به دادههای مورد نیاز تحقیق باالخص دادههای مربوط به متغیر مستقل این تحقیق است.
1
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با توجه به معیارهای فوق ،ابتدا کل شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادر تهران برای
بررسی در این پژوهش انتخاب گردید که اطالعات برخی از متغیرها در مورد آنها موجود نبود؛ ازاینرو
در این تحقیق تنها سال شرکتهایی استفاده گردیده است که در آن تمام متغیرهای تحقیق موجود
بودند .در این رابطه ،دادههای تعداد  811شرکت طی  9سال جمعآوری و موردبررسی قرار گرفت.
در ادبیات تحقیق مدلهای مختلفی برای سنجش وجود چسبندگی هزینه مورد استفاده قرار گرفته
است که یکی از نخستین مدلهای مورد استفاده ،مدل اندرسون ،بیکر و جاناکایرامان ( )1008است.
اندرسون ،بیکر و جاناکایرامان ( )1008برای بررسی چسبندگی هزینه از مدل تغییرات هزینه در مقابل
تغییرات درآمد استفاده کردند .آنان معتقدند در صورتی که تغییرات هزینهها بهعنوان متغیر وابسته باشد،
ضریب تغییرات فروش در حالت افزایش فروش نشاندهنده تغییرات هزینهها نسبت به تغییرات افزایش
فروش است و با در نظر گرفتن متغیر مجازی که مقدار آن در حالت کاهش فروش  8است ،بهعنوان
ضریبی برای حالتهای کاهش فروش ،معتقدند که ضریب مذکور نشاندهنده تغییرات فروش نسبت
به تغییرات بهای تمام شده در حالت کاهش فروش است و مثبت بودن آن را عامل چسبندگی هزینه
میدانند .اخیراً مدلهایی مانند مدل کوین ( )1081نیز برای بررسی چسبندگی هزینهها مطرح شده
است که در آن تغییرات هزینهها و درآمدها نسبت به جمع داراییهای هر شرکت سنجیده میشود (و
نه نسبت به درآمد یا هزینه سال گذشته) و بهعبارت دیگر ،در مخرج کسر تعریف عملیاتی هر متغیر،
جمع داراییهای هر شرکت مدنظر قرار میگیرد (و نه درآمد یا هزینه دوره قبل) .تحقیق کوین نشان
میدهد که تعریف اخیر از چسبندگی هزینه ،درجه کمتری از چسبندگی هزینه را نسبت به تعریف اندرسون،
بیکر و جاناکایرامان ( )1008نشان میدهد .با توجه به نوظهور بودن تعریف کوین ( )1081و پرکاربرد
بودن و آزمون شدن چندباره تعریف اندرسون ،بیکر و جاناکایرامان ( )1008از چسبندگی هزینهها ،برای
بررسی و آزمون فرضیه تحقیق ،و با توجه به ادبیات تحقیق (لیانگ ،چن و هو  ،1082اندرسون ،بیکر
و جاناکایرامان ،1008 ،چن ،سونگ و شی ،1081 ،سان و لیو ،)1001 ،از این مدل استفاده شده است.
رابطه شماره 8
*∆cost=a_0+a_1 ∆income+a_2 ∆income*income-decrease+ a_3 ∆income
〗income-decrease*AT+a_4 AT+a_5 ∑〖control+ ε

که در آن هر یک از متغیرها بهصورت زیر تعریف میشود:
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متغیر وابسته
تغییر در هزینهها ( :)∆costتغییر در هزینهها (عملیاتی و عمومی و اداری) که از نسبت هزینههای
این دوره به دوره قبل بهدست میآید.
متغیرهای مستقل
تغییر در سود عملیاتی ( :)∆incomeتغییر در سود عملیاتی که از نسبت سود عملیاتی این دوره
به دوره قبل بهدست میآید.
کاهش در سود ( :)income-decreaseنشاندهنده کاهش عملکرد و سود بوده و بهصورت متغیر
مجازی است ،اگر سود این دوره از دوره قبل کمتر باشد ،عدد  8و در غیر این صورت عدد صفر تعلق
میگیرد .این متغیر در تغییر در سود عملیاتی ضرب میشود ( )Δincome*income decreaseتا
بتوان بهصورت خاص ،رابطه تغییرات سود در دورههای کاهش عملکرد (سود) را با تغییرات هزینه مؤید
سنجش قرار داد .چنانچه ضریب حاصل منفی باشد ،کاهش در هزینه همگام با کاهش در سود نبوده و
بهعبارتدیگر ،چسبندگی هزینه وجود دارد.
نوع حسابرس ( :)audit typeچنانچه حسابرس شرکت ،مؤسسات قرار گرفته در طبقه نخست
رتبهبندی کیفی سازمان بورس و اوراق بهادار باشند ،عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر در نظر
گرفته شده است .بدینمنظور از اطالعات قرار گرفته در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده
شده است .الزم بهذکر است ،همانگونه که در بخش انتهایی پیشینه پژوهش بیان گردید ،متغیر نوع
حسابرس را میتوان از ابعاد مختلف تعریف نمود :خصوصی یا دولتی بودن حسابرس ،رتبهبندی کیفی
صورت گرفته توسط جامعه حسابداران رسمی ،اندازه حسابرس ،تعداد کارکنان شاغل در مؤسسه حسابرسی،
درآمد مؤسسه حسابرسی و  ...که چنانچه هدف این تحقیق ،یعنی تأثیر کیفیت حسابرس (ناشی از نوع
حسابرس) بر کاهش چسبندگی هزینهها مدنظر باشد ،ابتدا باید تأثیر هر یک از تعاریف پیشگفته بر
کیفیت حسابرسی بررسی شود و سپس تأثیر آن بر چسبندگی هزینه بررسی شود ،از اینرو ،در این
تحقیق از تعریف نوع حسابرس براساس ردهبندی کیفی صورت گرفته توسط سازمان بورس و اوراق
بهادار استفاده شده است و تنها مؤسسات رتبه اول بهعنوان مؤسسات دارای کیفیت کامل استفاده شده
شده است زیرا سایر مؤسسات موجود در سایر طبقات دارای نقایص کیفی هستند و باعث خواهند شد
که در آزمون فرضیه این تحقیق خلل ایجاد شود.

رابطه بین نوع حسابرس مستقل و چسبندگی هزینهها

18

ضربِ این متغیر در متغیرِ  Δincome*income decreaseتأثیر نوع حسابرس مستقل بر کاهش
چسبندگی هزینهها را نشان میدهد و چنانچه نوع حسابرس (از ابعاد فوق) باعث کاهش چسبندگی هزینه
شود ،باید ضریب متغیر ذیربط ( ،)Δincome*income decrease*audit typeمثبت باشد.
متغیرهای کنترلی
در تحقیقات مختلف (اندرسون ،بیکر و جاناکایرامان ،1008 ،چن ،سونگ و شی 1081 ،و سان و
لیو ،1001 ،زنجیردار ،غفاری آشتیانی و مداحی ،8838 ،نمازی ،)8813 ،رابطه بین متغیرهای زیر با
متغیر وابسته بهدست آمده است و لذا در این تحقیق تأثیر آنها کنترل میشود.
کاهش سود طی دو سال ( :)Two_year_decreaseچنانچه شرکت طی دو سال متوالی با کاهش
سود روبهرو باشد ،عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر
تمرکز دارایی ثابت ( :)Fixed_asset_intensityنسبت کل داراییها به درآمد عملیاتی
اهرم مالی ( :)leverageنسبت کل بدهیها به کل داراییها
میزان استقالل هیأتمدیره ( :)Independent_directorنسبت اعضای غیرموظف هیأتمدیره
به کل اعضای هیأتمدیره
دوگانگی مدیرعامل ( :)Dualityچنانچه مدیرعامل ،رئیس هیأتمدیره نیز باشد ،عدد یک و در
غیر این صورت عدد صفر
درصد سهامداری اعضای هیأتمدیره ( :)Managerial_shareنسبت سهام نگهداری شده
توسط اعضای هیأتمدیره.
چنانچه چسبندگی هزینهها وجود داشته باشد ،باید  𝑎2در مدل تحقیق منفی و معنادار باشد و در
صورتیکه فرضیه این تحقیق صحیح باشد ،باید ضریب ( 𝑎3با توجه به تعریف متغیر مستقل) مثبت
و معنادار باشد.
قبل از بررسی هر یک از فرضیهها ،آمار توصیفی هر یک از متغیرهای تحقیق در دوره زمانی
موردنظر بهشرح جدول شماره ( )8میباشد.
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جدول شماره  :1آمار توصیفی
انحراف

نام متغیر

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

Δcost

851
8518

8589
8509

8518
92538

-8512
-19529

0581
1521

0581

0500

11501

-19529

1591

88523

0529

8500

8500

0500

0520

-0513

8501

0519

0500

8500

0500

0512

8508

1501

0509
0518
8511
0590
0511
0591

0500
0500
8513
0519
0510
0510

81591
8500
11588
8501
8500
0533

-19529
0500
-1598
-8588
0500
0580

8581
0511
1591
0588
0589
0582

-1531
8512
81521
1518
-0511
8501-

811581
1529
118519
83521
8588
1582

Δincome
Δincome*income
decrease
audit type
Δincome*income
decrease*audit type
Two_year_decrease
Fixed_asset_intensity
Leverage
Duality
Independent_director
Managerial_share

استاندارد

چولگی

کشیدگی

0521
3511

81519
818522
198521

همانگونه که از جدول پیشگفته برمیآید ،بهطور متوسط هزینههای هر سال ،حدود  18درصد و
سود عملیاتی هر سال حدود  18درصد افزایش مییابد .همچنین  29درصد از حسابرسان شرکتهای
مورد بررسی در رده نخست طبقهبندی کیفی از نظر سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارند.
یافتههای پژوهش
نتایج اجرای مدل تحقیق درخصوص نمونه تحقیق در دوره مورد بررسی ،در جدول شماره ( )1ارائه
گردیده است.
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جدول شماره  :2نتایج اجرای مدل تحقیق
متغیر

ضریب ثابت
Δincome
Δincome*income
decrease
audit type 1
Δincome*income
decrease*audit type1
Two_year_decrease
Fixed_asset_intensity
Leverage
Duality
Independent_director
Managerial_share

ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیلشده

ضریب

انحراف

متغیر

استاندارد

858101
050020

058191
050011

901888
150288

-050811

050010

-1،0111

050831

-0،0131

050813

-1،8001

050189

85181881

050181

050893

158218

050882

85112921

-0،0119
-0،8193
-0،0018
050188
058121
050811
0511112
05198913

050889
050383
050801
050288
058139
050311

-8،3189
-1،1190
-0،2180
051018
851912
058189

85188818
050212
85111801
050000
85018118
052181
85080111
051182
85011189
051018
85082181
053081
85181839
05000082
853181
0581118
058833

آماره دوربین واتسون

15031281

آماره آزمون چاو

85020881

عامل تورم

آماره t

معناداری

050000
050101

85189883
85113818

آماره F
معناداری آماره F

آماره آزمون جارکوبرا
معناداری آزمون جارکوبرا
معناداری آزمون چاو

واریانس

همانگونه که از جدول شماره ( )1برمیآید:
عامل تورم واریانس هر یک از متغیرها کمتر از  80هست و نشان میدهد که هم خطی شدیدی
بین متغیرها وجود ندارد،
آماره دوربین واتسون نیز  15031بوده و نشان میدهد که همبستگی سریالی مرتبه اول شدیدی
بین اجزای اخالل مدل وجود ندارد،
بهرغم توجه به این نکته که زمانی که اندازه نمونه به میزان کافی بزرگ باشد و سایر فروض
کالسیک نیز برقرار باشد ،انحراف از فرض نرمال بودن اجزای اخالل ،معموالً بیاهمیت است و
پیامدهای آن ناچیز است ،معناداری آماره جارکوبرا بیشتر از  2درصد است و نشان میدهد فرض صفر
آزمون نرمال بودن مبنی بر نرمال بودن اجزای اخالل را نمیتوان رد کرد.

11

پژوهشهای نوین در حسابداری و حسابرسی ،دوره اول ،شماره یک

با بررسی همسانی واریانس خطاها در نرمافزار و استفاده از آزمون وایت ،معناداری آماره ذیربط کمتر
از  2درصد بوده و فرض همسانی واریانس اجزای اخالل رد شد که با انتخاب روش مقطعی وایت 8در
مورد محاسبه ماتریس کواریانس ضرایب ،مشکل مذکور رفع گردید.
معناداری آماره آزمون چاو ،بیشتر از  2درصد است و نشان میدهد که الگوی مناسب برای اجرای
مدل تحقیق ،از نوع ترکیبی 1بوده است و لذا نیازی به بررسی آزمون هاسمن نیست.
ضریب منفی و معنادار متغیر  Δincome*income decreaseنشان میدهد که چسبندگی هزینه
وجود دارد همچنین ضریب متغیر اصلی این تحقیق ،یعنی Δincome*income decrease*audit type1
مطابق با ادبیات تحقیق مثبت و معنادار است و نشان میدهد که حسابرسی شرکت توسط حسابرسان
با رده کیفی نخست در طبقهبندی سازمان بورس و اوراق بهادار ،توانسته است تأثیر معناداری در کاهش
چسبندگی هزینه داشته باشد و لذا فرضیه تحقیق را نمیتوان رد کرد و تأیید میشود.
نتیجهگیری و پیشنهادها
چسبندگی هزینه ،از مهمترین مشکالت رفتار هزینه در شرکتها و از مهمترین سنجههای ارزیابی
تولید شرکت و کارایی مدیریت است .با این حال ،اکثر تحقیقات حوزه چسبندگی هزینهبر روی اثر
سازوکارهای داخلی راهبری شرکتی بر کاهش چسبندگی اختصاص یافته است (کالج ،استلیاروس و
توماس ،1001 ،چن ،سونگ و شی .)1081 ،در این تحقیق مانند تحقیق لیانگ ،چن و هو ( )1082اثر
نوع حسابرس (بهعنوان یکی از مهمترین سازوکارهای برونسازمانی راهبری شرکتی) بر کاهش عدم
تقارن اطالعاتی و کاهش هزینههای نمایندگی داخلی و بهتبع آن کاهش چسبندگی هزینهبر اثر ایجاد
محدودیت برای رفتار فرصتطلبانه مدیر بررسی گردید .برای تعریف نوع حسابرس ،بر جایگاه کیفی
حسابرس از نگاه سازمان بورس و اوراق بهادار ،تأکید شد با این فرض که شرکتهایی که توسط
حسابرسان طبقه اول رتبهبندی کیفی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار حسابرسی میشوند احتماالً
دارای چسبندگی هزینه کمتری هستند و حسابرسان با کیفیت باعث کاهش چسبندگی هزینهها میشوند.
نتایج مؤید آن بود که رتبه کیفی حسابرس میتواند باعث کاهش چسبندگی هزینهها شود .نتایج تحقیق
در خصوص اینکه چسبندگی هزینه وجود دارد با تحقیقات وان و وانگ ( ،)1088سان و لیو (،)1001
اندرسون ،بیکر و جاناکایرامان ( )8831و نمازی و دوانیپور ( )8813همخوانی دارد و از این لحاظ که
White Cross Section
Pooled

1
2
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نوع حسابرس و کیفیت حسابرس میتواند باعث کاهش چسبندگی هزینهها شود ،با نتایج تحقیق لیانگ،
چن و هو ( )1082مطابقت دارد.
در نظر نگرفتن متغیرهای کالن اقتصادی در چسبندگی هزینهها ،در نظر نگرفتن سایر تعاریف
چسبندگی هزینه (از قبیل معیار ارائه شده توسط ویز  ،)1080عدم دسترسی به رتبهبندی حسابرسان از
نظر سازمان بورس و اوراق بهادار در سالهای قبل از  ،8811از جمله محدودیتهای این تحقیق بوده
و پیشنهاد میشود در تحقیقات بعدی ضمن سعی در رفع محدودیتهای این تحقیق ،از سایر سازوکارهای
راهبری شرکتی (مانند حسابرس داخلی و کمیته حسابرسی) و تأثیر آن بر چسبندگی هزینهها استفاده
شود .همچنین سایر متغیرهایی که نشاندهنده نوع حسابرس باشند (بهعنوان نمونه جایگاه کیفی از
نظر جامعه حسابداران رسمی ،درآمد حسابرس ،تعداد کارکنان ،مبلغ درآمد مؤسسه حسابرسی و  )...و
اثر آنها بر چسبندگی هزینهها از فرصتهای تحقیقاتی آتی محسوب میشوند.
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