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بررس�ی اثر تعدیل کنندگ�ی اهمیت صاح�ب کار بر رابط�ه بین تغییر
مؤسسه حسابرسی و تمرکز بازار حسابرسی

چکیده:
هدف این پژوهش بررس��ی اثر تعدیلکنندگی اهمیت صاحبکار بر رابطه بین تغییر مؤسسه
حسابرسی شامل تغییر اجباری و اختیاری مؤسسه حسابرسی و تمرکز بازار حسابرسی در بازه
زمانی  1390-1397اس��ت .برای شناسایی تمرکز بازار حسابرسی از شاخصهای تمرکز بازار
مانند نسبت تمرکز ،شاخص هرفیندال-هیرشمن و شاخص آنتروپی استفاده شد .نتایج آزمون
فرضیههای پژوهش با اس��تفاده از الگوی دادههای ترکیبی نش��ان داد که اهمیت صاحبکار
بر رابطه بین تغییر مؤسس��ه حسابرس��ی و تمرکز بازار حسابرس��ی اثر تعدیلکنندگی دارد و
س��بب مستقیمشدن رابطه ش��د .همچنین ،نتایج نشان داد که بین تغییر اجباری و اختیاری
مؤسس��ه حسابرس��ی و هر سه شاخص تمرکز بازار حسابرسی ش��امل نسبت تمرکز ،شاخص
هرفیندال-هیرش��من و ش��اخص آنتروپی رابطه معکوس و معنیداری وج��ود دارد .یعنی ،با
افزایش (کاهش) تغییر اجباری و اختیاری مؤسسه حسابرسی ،تمرکز بازار حسابرسی کاهش
(افزای��ش) مییابد .افزون بر این ،بین متغیره��ای کنترلی اندازه و تمرکز صاحبکار و تمرکز
بازار حسابرسی رابطه مستقیم و معنیداری مشاهده شد .بنابراین ،اهمیت صاحبکار و تغییر
مؤسسه حسابرسی عاملی مؤثر بر توزیع بازار بین مؤسسههای حسابرسی و در نتیجه ،تمرکز
بازار حسابرسی است.
واژههای کلیدی :اهمیت صاحبکار ،تغییر مؤسس��ه حسابرس��ی ،تمرکز بازار حسابرس��ی،
نسبت تمرکز ،شاخص هرفیندال-هیرشمن و شاخص آنتروپی

 .1دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شیراز.
 .2استاد حسابداری دانشگاه شیراز ،نویسنده مسئول ،ایمیلghmahdavi@rose.shirazu.ac.ir :
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در تجزی��ه و تحلیلهای اقتصاد صنعتی و انجام پژوهشهای اقتصادی در حوزه صنعت ،اغلب
از تمرکز بازار به عنوان ش��اخص ارزیابی س��اختار بازار استفاده میشود .تمرکز بازار و شاخصهای
اندازهگیری تمرکز ،این امکان را فراهم میس��ازد که اطالعات ساختاری مرتبط با تعداد بنگاههای
صنعت و نحوه توزیع بازار بین بنگاهها در قالب یک مقدار و عدد مشخص خالصه شده و زمینه الزم
را برای تحلیل اقتصادی وضعیت رقابت ،انحصار و س��طح تمرکز بازار را فراهم کند (ش��هیکیتاش
و نوروزی .)1393 ،هـر چـه تمرکـز بازار بیـشتر باش��د بازار بیشتر انحصاری میش��ود و هر چه
تمرکز بازار کمتر باشد ،بازار رقابتیتر است (شهیکیتاش و کاظمزاده.)1392 ،
بازار حسابرس��ی از جمله بازارهایی اس��ت که سنجش س��طح تمرکز آن موضوع پژوهشهای
زیادی بوده اس��ت که به وسیله قانونگذاران (اداره پاسخگویی دولتی 1در آمریکا 2003 ،و 2008
و اکس��را 2در بریتانیا )2006 ،و پژوهش��گران فردی مانند اس��چائن و میجور )1997( 3در بلژیک،
تواپاالن ،مورونی و سیمنت )2002( 4در استرالیا ،پیوت )2005( 5در فرانسه ،مکمیکینگ ،پیزنل
و پاپ ،)2007( 6عابیدین ،بیتی و گوداکر )2010( 7در انگلستان ،دان ،کالبک و میهو )2011( 8و
کابان-گارس��یا و کاممک )2011( 9در آمریکا ،مالیس و بروزویچ )2015( 10در کرواسی ،میجیک،
جاکزیچ و ووکوویچ )2015( 11در صربستان و عابیدین و محمد-نور )2016( 12در مالزی و ساگالم
و اورهان )2018( 13در ترکیه انجام ش��ده اس��ت .نتایج این پژوهشها ،نشاندهنده تمرکز زیاد در
بازار حسابرس��ی این کشورها است .این موضوع باعث شده است که سیاستگذاران در کشورهای
آمریکا و انگلستان (اداره پاسخگویی دولتی در آمریکا 2003 ،و 2008؛ اکسرا در بریتانیا 2006 ،و
خزانهداری ایاالت متحد ،)2008 ،14درباره اثرهای احتمالی تمرکز بازار حسابرس��ی بر حقالزحمه
حسابرس��ی و کیفیت حسابرسی نگران باش��ند .عمده نگرانی آنها ،افزایش حقالزحمه حسابرسی
و کاهش کیفیت حسابرس��ی در نتیجه افزایش تمرکز بازار حسابرس��ی اس��ت (هوآنگ ،چانگ و
چایئو.)2016 ،15
1. Governmental Accountability Office
2. Oxera
3. Schaen, & Maijoor
4. Thavapalan, Moroney, & Simnett
5. Piot
6. McMeeking, Peasnell, & Pope
7. Abidin, Beattie, & Goodacre
8. Dunn, Kohlbeck, & Mayhew
9. Caban-Garcia, & Cammack
10. Malis, & Brozovic
11. Mijic, Jaksic, & Vukovic
12. Mohammad-Nor
13. Saglam, & Orhan
14. U.S. Treasury
15. Huang, Chang, & Chiou
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ب��ه دلیل آثار نامطلوب احتمالی تمرکز بازار حسابرس��ی بر حقالزحمه و کیفیت حسابرس��ی،
راههایی برای کاهش س��طح باالی تمرکز بازار حسابرس��ی جست و جو شد .اتحادیه اروپا ()2010
در پیشنویس قانونی ،1تغییر اجباری مؤسس��ه حسابرس��ی را به منظور کاهش سطح تمرکز باالی
بازار حسابرس��ی پیش��نهاد داد (اس��چائن و میج��ور 1997 ،و بلیبترئو و اس��تفانی .)2018 ،2در
ایران س��ازمان بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ  8مردادماه  1386در دس��تورعمل مؤسسههای
حسابرس��ی معتمد بورس و اوراق بهادار ،تغییر مؤسس��ههای حسابرس��ی را برای دوره چهار ساله
الزامی کرد (سازمان بورس و اوراق بهادار تهران .)1386 ،افزون بر تغییر الزامیشده در دستورعمل
س��ازمان بورس و اوراق بهادار ،تغییر حسابرس به صورت اختیاری هم انجام میشود .پدیده تغییر
حسابرس از نظر درک وضعیت بازار خدمات حسابرسی و میزان رقابت در حرفه حسابرسی اهمیت
ویژهای دارد (مهدوی و محمدی.)1390 ،
در ایران ،بعد از خصوصیس��ازی بازار حسابرس��ی ،تعداد مؤسس��ههای خصوصی حسابرسی و
همچنین ،رقابت بین آنها افزایش یافت (س��روشیار ،بنیمه��د و امیری .)2014 ،افزایش رقابت
بین مؤسس��ههای حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ،به احتمال زیاد منجر به نتایج
نامطلوب��ی مانند رقابت قیمتی (کاهش حقالزحمه حسابرس��ی) به جای رقاب��ت کیفیتی (بهبود
کیفیت حسابرس��ی) میش��ود و تغییر فرصتطلبانه حس��ابرس را افزایش میدهد (محمدرضایی،
موهد-صالح و جهانگیرعلی .)2015 ،3تغییر مؤسس��ههای حسابرس��ی پس از دورهای معین منجر
به تالش جدی مؤسسههای حسابرسی برای به دستآوردن صاحبکاران جدید میشود .بنابراین،
تغیی��ر اجباری و اختیاری مؤسس��ههای حسابرس��ی عاملی مؤثر بر توزیع بازار بین مؤسس��ههای
حسابرسی و تمرکز بازار حسابرسی است.
هدف این پژوهش بررسی تأثیر تغییر اجباری و اختیاری مؤسسههای حسابرسی بر تمرکز بازار
حسابرس��ی شرکتهای پذیرفتهش��ده در بورس اوراق بهادار تهران است .اگرچه ادبیات زیادی در
حمایت یا رد تغییر اجباری مؤسس��ه حسابرسی وجود دارد اما آزمون مستقیم نتایج این سیاست
به دلیل مش��کلبودن کس��ب شواهد تجربی از منافع و هزینههای آن قبل از اجرا ،مشکل است اما
در کش��ورهایی که این سیاس��ت را پذیرفتهاند ،امکان ارزیابی آثار آن وجود دارد (روییزباربادیلو،
گومز-آگوییالر و کاررا .)2009 ،4با توجه به این که ایران یکی از کش��ورهایی اس��ت که سیاس��ت
تغییر اجباری مؤسس��ه حسابرسی را پذیرفته و حدود  12س��ال نیز از اجرای آن میگذرد اکنون
فرصت مناس��بی برای بررس��ی تأثیر آن بر تمرکز بازار حسابرسی است .در نتیجه ،سؤال پژوهش
حاضر این اس��ت که آیا بین تغییر اجباری و اختیاری مؤسسه حسابرسی و تمرکز بازار حسابرسی
رابطه معنیداری وجود دارد و آیا اهمیت صاحبکار بر این رابطه اثر تعدیلکنندگی دارد؟
دانشافزایی این پژوهش عبارت است از .1 :اولین پژوهشی است که رابطه بین تغییر اجباری

سال بیستم

8

شماره 81

زمستان 99

یسرباسح رازاب زکرمت و یسرباسح هسسؤم رییغت نیب هطبار رب راک بحاص تیمها یگدننک لیدعت رثا یسررب

و اختیاری مؤسس��ه حسابرس��ی و تمرکز در بازار حسابرس��ی ایران و اثر تعدیلکنندگی اهمیت
صاحبکار بر این رابطه را بررس��ی میکند .2 .این پژوهش دارای کاربردهایی برای قانونگذاران و
اعضای حرفه حس��ابداری است .زیرا ،آنها هنوز هم در حال بحث در مورد هزینه و منفعت تغییر
اجباری مؤسس��ه حسابرسی هس��تند .در ایاالت متحد آمریکا طبق قانون ساربینز-آکسلی بخش
 ،207لزوم انجام پژوهشهای بیشتر درباره تغییر اجباری مؤسس��ه حسابرس��ی مورد تأکید قرار
گرفته اس��ت (چای 2005 ،1و بلیبترئو و اس��تفانی .3 .)2018 ،این پژوهش با بررسی تأثیر تغییر
اجباری و اختیاری مؤسس��ه حسابرسی به ادبیات حسابرس��ی میافزاید .زیرا ،پژوهشگران زیادی
خواس��تار انجام پژوهشهای بیشتر برای بررس��ی آثار تغییر اجباری مؤسس��ه حسابرسی شدهاند
(دوپاچ ،کینگ و اسکوارتز2001 ،2؛ دیفوند و فرانسیس2005 ،3؛ روییزباربادیال و همکاران،2009 ،
بلیبترئو و استفانی 2018 ،و نارایاناسومی و راژوناندان.)2019 ،4
در این پژوهش ابتدا مبانی نظری زیربنای فرضیه پژوهش تشریح شده است .در ادامه ،پیشینه
پژوهش و روش پژوهش بیان شده است .سپس ،نتایج آزمون فرضیه پژوهش ،ارائه شده است .در
بخش پایانی ،خالصه نتایج پژوهش و پیشنهادهای مربوط تشریح شده است.
 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش و بسط فرضیهها
 -1-2تمرکز بازار حسابرسی

ش��واهد نش��ان میدهد که در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا و بریتانیا ،چهار مؤسسه بزرگ
حسابرس��ی بیش از ش��صت درصد ب��ازار حسابرس��ی را در اختیار دارند (عابیدی��ن و محمد-نور،
 .)2016دالیل زیادی برای تس��لط مؤسسههای بزرگ حسابرس��ی بر بازار حسابرسی وجود دارد.
صاحبکارانی که مؤسس��ههای بزرگ حسابرسی را انتخاب میکنند ،ضرورتاً به هزینه حسابرسی
توجه نمیکنند بلکه به مواردی مانند کیفیت خدمات ارائهش��ده ،شایستگی کارکنان مؤسسههای
حسابرس��ی و شهرت جهانی توجه دارند .حسابرسان شاغل در مؤسسههای بزرگ حسابرسی بهتر
میتوانن��د در مواقع چالشبرانگیز در مقابل فش��ار مدیریت مقاوم��ت کنند .همچنین ،منابع مالی
وسیعتر و دانش فنی ،این امکان را به آنها میدهد تا بدون ترس از قطع همکاری با صاحبکاران
خود ،با مش��کالت احتمالی به طور واقعیتری برخ��ورد کنند (ال-اجمی .)2009 ،5همان طور که
در بخش مقدمه بیان ش��د ،نتیجه پژوهشهای زیادی ،نشاندهنده تمرکز زیاد در بازار حسابرسی
در برخی از کشورها است.
طبق نظریه اقتصاد صنعتی ،در بازار به ش��دت متمرکز ،ش��رکتهای پیش��رو ق��ادر به تبانی
ب��وده و رقابت را محدود میکنند .در صورت نبود رقابت ش��دید ،قیمتها بیشتر از هزینه نهایی
1. Chi
2. Dopuch, King, & Schwartz
3. DeFond, & Francis
4. Narayanaswamy, & Raghunandan
5. Al-Ajmi
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 -2-2تغییر اجباری مؤسسه حسابرسی

طبق بیانیه مفاهیم اس��تقالل در ایاالت متحد آمریکا ،آش��نایی یک��ی از عوامل تهدیدکننده
اس��تقالل حس��ابرس است .تداوم همکاری حس��ابرس و صاحبکار ،رابطه نزدیک بین دو طرف را
در پی دارد .این رابطه صمیمانه ممکن اس��ت منجر به کوتاهآمدن حس��ابرس در اختالف نظرهای
پیشآمده در حین کار حسابرسی یا حتی تبانی بین حسابرس و مدیریت صاحبکار شود .بنابراین،
تغییر اجباری مؤسس��ه حسابرسی ،رویکرد قانونی مناس��ب برای کاهش پیوندهای بین حسابرس
و صاحبکار اس��ت (کوییک و اس��چمیدت .)2018 ،11تغییر اجباری مؤسس��ه حسابرسی موافق و
1. Asthana, Balsam, & Kim
2. Hamilton, Li, & Stokes
3. Carson, Simnett, Soo, & Wright
4. Eshleman, & Lawson
5. Boone, Khurana, & Raman
6. Francis, Michas, & Seavey
7. Danos, & Eichenseher
8. Pearson, & Trompeter
9. Numan, & Willekens
10. Newton, Wang
11. Quick, & Schmidt
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افزایش خواهد یافت (اس��چائن و میجور .)1997 ،در دهه گذش��ته ،سیاس��تگذاران در تعدادی
از کش��ورهای پیش��رفته ،نگرانیهایی درباره اثره��ای احتمالی تمرکز زیاد در بازار حسابرس��ی بر
حقالزحمه و کیفیت حسابرسی ابراز کردهاند .عمده نگرانی درباره این است که سطح باالی تمرکز
بازار حسابرسی ،امکان انتخاب از بین حسابرسان برای صاحبکار را کاهش میدهد ،قدرت بازاری
حسابرسان را افزایش میدهد و سبب افزایش از خود شیفتگی بین حسابرسان میشود و در نتیجه،
علیرغم افزایش حقالزحمه حسابرسی (چی2006 ،؛ آستانا ،بالسام و کیم2009 ،1؛ هامیلتون ،لی
و اس��تاکز2008 ،2؛ کارسون ،سیمنت ،س��و و رایت2012 ،3؛ هوآنگ و همکاران 2016 ،و اشلمن
و الوس��ون )2017 ،4کیفیت حسابرس��ی کاهش مییابد (بون ،خورانا و رامان2012 ،5؛ فرانسیس،
می��کاس و س��یوی 2013 ،6و هوآنگ و همکاران .)2016 ،هر چند نتایج برخی پژوهشها نش��ان
داد که با افزایش تمرکز بازار حسابرس��ی ،حقالزحمه حسابرس��ی کاهش (کردس��تانی ،رضازاده،
کاظمیعلوم و عبدی1397 ،؛ دانوس و اشنایس��هر1986 ،7؛ پیرسون و ترومپیتر 1994 ،8و نیومن
و ویلکین��ز )2012 ،9و کیفی��ت حسابرس��ی افزایش مییابد (نیوتن ،وان��گ 10و ویلکینز 2013 ،و
اشلمن و الوسون .)2017 ،بنابراین ،تمرکز بازار حسابرسی دارای پیامدهای با اهمیتی مانند تأثیر
بر حقالزحمه و کیفیت حسابرسی است .به دلیل اثرهای نامطلوب احتمالی تمرکز بازار حسابرسی
بر حقالزحمه و در نتیجه کیفیت حسابرس��ی ،سیاستگذارانی مانند اتحادیه اروپا ،تغییر اجباری
مؤسس��ه حسابرسی و شریک حسابرس را به منظور کاهش تمرکز بازار حسابرسی پیشنهاد کردند
(اتحادیه اروپا 2010 ،و بلیبترئو و استفانی.)2018 ،
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مخالفانی دارد.
موافقان تغییر اجباری مؤسسه حسابرسی معتقدند که با محدودکردن زمان همکاری حسابرس
با صاحبکار ،انگیزه حسابرس برای کسب منافع حاصل از حفظ یک صاحبکار خاص کمتر شده و
در نتیجه ،با احتمال کمتری اقدام به صدور گزارش حسابرس��ی به نفع مدیریت میکند (کامانل و
سکس��تون .)2005 ،1در حمایت از تغییر اجباری مؤسسه حسابرسی ،نتیجه پژوهشهای کاپالی
4
و دوس��ت ،)1993( 2چ��ای و هوآن��گ ( ،)2005کری و س��یمنت ،)2006( 3کوه��ن ،دی و لیز
7
( ،)2008باندیوپادی��ا ،چن و یو ،)2014( 5لنوکس ،وو و ژانگ ،)2014( 6الدر ،الونس��وهن و رک
( ،)2015کورب�لا ،فلوری��و ،گاتی و ماس��ترولیا ،)2015( 8کمران ،پرنس��یپ و ترومبتا )2016( 9و
الئورین ،الورنس و ریانز )2017( 10نش��ان داد که اعمال قانون تغییر اجباری مؤسس��ه حسابرسی
11
منجر به افزایش کیفیت حسابرس��ی میش��ود .همچنین ،نتیجه پژوهشهای مایرز ،مایرز و عمر
( ،)2003چای و هوآنگ ( )2005و کمران و همکاران ( )2016نشان داد که تغییر اجباری مؤسسه
حسابرسی سبب افزایش استقالل حسابرس میشود.
مخالفان سیاس��ت تغییر اجباری حس��ابرس معتقدند که حس��ابرس در حی��ن انجام عملیات
حسابرس��ی ناچار به برقراری ارتباط با مدیریت و بحث و تبادل نظر با او در موارد مختلف اس��ت.
هرچه این ارتباط نزدیکتر باش��د حسابرس قادر خواهد بود اطالعات بیشتری از مدیریت کسب
کن��د (دنیل��ز و بوکر )2011 ،12و ب��ه این ترتیب ،توانای��ی آنها در مورد مناس��ببودن یا نبودن
روشهای حس��ابداری و گزارش��گری افزایش یافته (چن ،لین و لین )2008 ،13و در نتیجه ،خطر
حسابرس��ی کاهش (اداره پاس��خگویی دولتی آمریکا )2003 ،و به دنبال آن کیفیت حسابرس��ی
افزایش مییابد .همچنین ،با تغییر حسابرس ،اعتماد سرمایهگذاران به اتکاپذیری صورتهای مالی
و در نتیجه ،اعتبار حسابرس��ی کاهش (س��ینت )2004 ،14و از سوی دیگر ،هزینه حسابرسی برای
حسابرس و صاحبکار افزایش خواهد یافت (سینت2004 ،؛ استیوارت ،کنت و روتلدج 2016 ،15و
1. Comunale, & Sexton
2. Copley, & Doucet
3. Carey, & Simnett
4. Cohen, Dey, & Lys
5. Bandyopadhyay, Chen, & Yu
6. Lennox, Wu, & Zhang
7. Elder, Lovensohn, & Reck
8. Corbella, Florio, Gotti, & Mastrolia
9. Cameran, Prencipem, & Trombetta
10. Laurion, Lawrence, & Ryans
11. Myers, & Omer
12. Daniels, & Booker
13. Chen, Lin, & Lin
14. Sinnett
15. Stewart, Kent, & Routledge
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افزون بر تغییر اجباری ،تغییر حسابرس به صورت اختیاری نیز امکانپذیر است .تغییر اجباری
بر مبنای قوانین و مقررات مرتبط با حسابداران رسمی است اما تغییر اختیاری مرتبط با ویژگیهای
صاحبکاران یا مؤسسههای حسابرسی است .عوامل مؤثر بر تغییر اختیاری حسابرسان به دو گروه
طبقهبندی میش��ود .گروه اول ش��امل عوامل مرتبط با حسابرس��ان مانند حقالزحمه حسابرسی،
نوع اظهارنظر حسابرس و کیفیت حسابرسی است .گروه دوم ،عوامل مرتبط با واحدهای متقاضی
حسابرس��ی ش��امل تغییر در ترکیب مدیریت شرکت ،فرصت دستکاری س��ود ،اهرم مالی ،اندازه
شرکت و رشد آن و فعالیتهای تأمین مالی شرکت است (رضازاده و زارعیمروج .)1386 ،مهدوی
و ابراهیمی ( )1389با بررس��ی دالیل مؤثر بر تغییر حس��ابرس چنی��ن نتیجهگیری کردند که بر
خالف تصورهای کلی موجود که دلیل تغییر حسابرس به وسیله شرکتها را ناشی از عواملی مانند
دریافت اظهارنظر مطلوب ،مدیریت س��ود ،جلوگی��ری از تقلب و ضعف عملکرد مدیریت میدانند،
گاهی اوقات شرکتها برای بهبود عملکرد ،حسابرسان خود را تغییر میدهند.
تغییر حسابرس��ی که بنا بر الزام قانونی نباش��د ممکن اس��ت موجب ایجاد شک و شبهه برای
ذینفعان شود (ویبو و رحماواتی )2019 ،10و به دلیل ناشناخته بودن علل تغییر حسابرس برای
1. Sharma, & Litt
2. Start-up cost
3. Arrunada, & Paz-Ares
4.Jackson, Moldrich, & Roebuck
5. Nagy
6. Blouin, Grein, & Rountree
7. Firth, Rui
8. Kwon, Lim
9. Marra, & Pettinicchio
10. Wibowo, & Rahmawati
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ش��ارما ،تأنی و لیت .)2017 ،1دالیل این افزایش ،وقوع هزینههای ش��روع مجدد 2به طور دورهای
(آروندا و پاز-آرس ،)1997 ،3محدود ش��دن رابطه حسابرس-صاحبکار در یک دوره خاص (چی،
 )2005و کار اضافی مورد نیاز به وسیله مؤسسه حسابرسی جدید (جکسون ،مولدریچ و روبوک،4
 )2008اس��ت .با افزایش هزینه حسابرس��ی ،حقالزحمه حسابرس��ی نیز افزایش مییابد (آروندا و
پاز-آرس .)1997 ،در نتیجه ،بیشتر بودن هزینه اجرای سیاست تغییر اجباری مؤسسه حسابرسی
نسبت به منافع آن ،دلیل اصلی مخالفان این سیاست است (باندیوپادیا و همکاران .)2014 ،نتایج
برخی پژوهشهای انجامش��ده در دو دهه اخیر ،نشاندهنده تأثیر نامطلوب تغییر اجباری مؤسسه
حسابرسی بر کیفیت حسابرسی و گزارشگری مالی است (ناگی2005 ،5؛ بلوین ،گرین و رونتری،6
2007؛ چ��ن و هم��کاران2008 ،؛ روییز-باربادیلو و همکاران2009 ،؛ فیرس ،رویی و وو2012 ،7؛
کوون ،لیم و سیمنت2014 ،8؛ کمران ،فرانسیس ،مارا و و پتینیکچیو2015 ،9؛ کمران و همکاران،
 2016و کوییک و اسچمیدت.)2018 ،
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افراد برونسازمانی ،ارزیابی آثار آن برای ذینفعان مشکل است (بوکر .)2018 ،خزانهداری آمریکا
( )2008معتقد اس��ت که تغییرات حسابرس��ان به شدت در حال افزایش است و هنوز هم اجباری
برای افش��ای دلیل تغییر وجود ندارد و یا اگر وجود دارد ،کافی نیس��ت .بنابراین ،الزم اس��ت که
کمیسیون بورس و اوراق بهادار همه شرکتهای آمریکایی را ملزم کند که دالیل تغییر حسابرس
خود را افشا کنند.
تغییر مؤسس��ههای حسابرس��ی مانند تیغ دو لبهای اس��ت که هم میتواند به بهبود بازار کار
حسابرس��ی و کارایی این بازار منجر ش��ود و هم میتواند به توزیع نامناسب بازار بین مؤسسههای
باکیفیت و کمکیفیت منجر ش��ود .بنابراین ،انتظار میرود که تغییر اختیاری مؤسس��ه حسابرسی،
عاملی اثرگذار بر توزیع بازار حسابرس��ی بین مؤسس��ههای حسابرس��ی و در نتیج��ه ،تمرکز بازار
حسابرسی باشد .همان طور که نتیجه پژوهشهای بیتی و فرنلی ( )1995و بیتی ،گوداکر و فرنلی
( )2003نش��ان داد بعد از تغییر مؤسسه حسابرسی ،اگر صاحبکار تمایل به انتخاب مؤسسههای
بزرگ حسابرس��ی داشته باشد ،در صورت ثابتبودن سایر شرایط ،تغییر اختیاری حسابرس منجر
به افزایش تمرکز در بازار حسابرسی میشود.
 -4-2تمرکز بازار حسابرسی و تغییر اجباری و اختیاری مؤسسه حسابرسی

محاف��ل دانش��گاهی و فعاالن حرف��های توجه زیادی به تغییر حس��ابرس و تأثی��ر آن بر بازار
حسابرس��ی کردهان��د (بیتی و فرنلی 1995 ،و بیتی و هم��کاران .)2003 ،این پدیده از نظر درک
وضعیت بازار خدمات حسابرسی و میزان رقابت در حرفه حسابرسی اهمیت ویژهای دارد (مهدوی
و محم��دی )1390 ،ب��ه طوری که ج��وادی ،یعقوبنژاد ،رهنمای رودپش��تی و بنیمهد ()1398
معتقدند که تغییر اجباری مؤسس��ه حسابرسی س��بب افزایش رقابت در بازار حسابرسی میشود.
رقابت س��بب افزایش سهم بازار مؤسس��ههای کوچک حسابرسی و کاهش سهم بازار مؤسسههای
بزرگ حسابرسی میشود (آرونادا و پاز-آرس .)1997 ،کامانوئل و سکستون ( )2005به این نتیجه
رس��یدند که تغییر اجباری مؤسس��ه حسابرس��ی اثر قابل توجهی بر سهم بازار پنج مؤسسه بزرگ
حسابرسی دارد.
طرفداران تغییر اجباری اعتقاد دارند که بازار حسابرس��ی بیش از اندازه متمرکز است و تغییر
حس��ابرس میتواند رقابت بین مؤسسههای بزرگ و کوچک حسابرسی را بهبود بخشد (سجادی و
جعفریپور .)1389 ،در نتیجه ،به دلیل پویاتر شدن بازار حسابرسی ،انحصار در این بازار شکسته
خواهد ش��د .این وضعیت موجب میش��ود افزون بر پویایی بیشتر بازار حسابرس��ی ،سطح کیفی
حرفه نیز به طور کلی بهتر ش��ود و توانایی مؤسس��ههای حسابرس��ی در انجام عملیات حسابرسی
به س��طحی باالتر ،ارتقا یابد .این موضوع ،افزون بر منفعت برای حرفه حسابرس��ی ،موجب انتفاع
سرمایهگذاران نیز میشود (استینلی و دیزورت.)2007 ،1
1. Stanley, & Dezoort
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1. Duellman
2. Gerakos, & Siverson
3. Humphery
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هریس و دوئلمان )2008( 1معتقدند که تغییرات قانونی که موجب تس��هیل تغییر حس��ابرس
از س��وی صاحبکار میشود ،به افزایش رقابت در بازار حسابرسی و کاهش تمرکز بازار حسابرسی
منتهی خواهد ش��د و انتظار میرود که حسابرس��ان نه تنها از طریق کاهش قیمت خدمات بلکه
از طری��ق انطب��اق بیشتر با خواس��تههای صاحبکار به فش��ارهای رقابتی واکنش نش��ان دهند.
نتیجه پژوهش بلیبترئو و اس��تفانی ( )2018نشان داد که تغییر اجباری مؤسسه حسابرسی باعث
کاهش تمرکز در بازار حسابرس��ی میش��ود اما همزمان اهمیت صاحبکار را کاهش میدهد که
2
سبب میشود حسابرس��ان انگیزه کمتری برای مستقلبودن داشته باشند .گراکوس و سیورسون
( )2015پیامدهای محتمل برای صاحبکار در دو حوزه تغییر اجباری مؤسس��ه حسابرسی و این
که مؤسسه حسابرسی جزء چهار مؤسسه بزرگ حسابرسی باشد را با استفاده از تخمینهای الزم
برای تقاضای خدمات حسابرسی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار آمریکا را بررسی
کردند .نتیجه پژوهش آنان نش��ان داد که الزام به تغییر اجباری مؤسسه حسابرسی میتواند منجر
به موازنه نس��بی در بازار حسابرسی شود .همچنین ،انحصار بازار حسابرسی به وسیله مؤسسههای
بزرگ ،تهدید جدی برای سایر مؤسسهها است .هر چند آنها متغیر کیفیت حسابرسی را به عنوان
عاملی مهم برای تبیین رابطه بین مؤسسه حسابرسی و صاحبکار برشمردند .نتیجه پژوهشهای
آروندا و پاز-آرس ( )1997و کاررا ،گوییز-آگوییالر ،هامفری 3و روییز باربادیلو ( )2007نشان داد
که تغییر اجباری مؤسسه حسابرسی اثر معکوس بر ساختار بازار حسابرسی در اسپانیا داشته است.
در زمینه تغییر اختیاری مؤسس��ه حسابرس��ی ،عابیدین و محمد-نور ( )2016معتقدند که تغییر
اختیاری مؤسسه حسابرسی باعث افزایش در تمرکز بازار حسابرسی میشود.
با در نظر گرفتن این که تغییر اجباری مؤسس��ههای حسابرس��ی پس از دورهای معین ،بحث
تالش حسابرس��ان برای به دس��ت آوردن صاح��بکاران جدید پس از تغییر اجب��اری را جدیتر
میکند ،بررس��ی تأثیر تغییر مؤسس��ههای حسابرس��ی بر توزیع بازار بین مؤسسههای حسابرسی
و تمرکز بازار حسابرس��ی دارای اهمیت زیادی اس��ت .بنابراین ،انتظار میرود که تغییر اجباری و
اختیاری مؤسس��ه حسابرسی ،عاملی اثرگذار بر توزیع بازار حسابرسی بین مؤسسههای حسابرسی
و در نتیجه ،تمرکز بازار حسابرسی باشد .در نتیجه ،فرضیههای این پژوهش به صورت زیر تدوین
میشود:
فرضیه اصلی  -1بین تغییر مؤسس��ه حسابرس��ی و تمرکز بازار حسابرس��ی رابطه معنیداری
وجود دارد.
فرضیه  -1-1بین تغییر اجباری مؤسسه حسابرسی و تمرکز بازار حسابرسی رابطه معنیداری
وجود دارد.
فرضیه  -2-1بین تغییر اختیاری مؤسسه حسابرسی و تمرکز بازار حسابرسی رابطه معنیداری
وجود دارد.
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فرضی��ه اصل��ی  -2اهمیت صاح��بکار رابطه بین تغییر مؤسس��ه حسابرس��ی و تمرکز بازار
حسابرسی را تعدیل میکند.
فرضیه  -1-2اهمیت صاحبکار رابطه بین تغییر اجباری مؤسس��ه حسابرس��ی و تمرکز بازار
حسابرسی را تعدیل میکند.
فرضیه  -2-2اهمیت صاحبکار رابطه بین تغییر اختیاری مؤسس��ه حسابرس��ی و تمرکز بازار
حسابرسی را تعدیل میکند.
 -5-2پیشینه پژوهش

هر چند تاکنون در زمینه رابطه بین تغییر اجباری و اختیاری مؤسسه حسابرسی و تمرکز بازار
حسابرس��ی در ایران پژوهشی انجام نش��ده است اما رجبی ( ،)1376بیات ( ،)1392حساسیگانه،
برزیده ،تقویفرد و فرهمند س��یدآبادی ( )1395و کردس��تانی و همکاران ( )1397پژوهشهایی
مرتبط با موضوع این پژوهش داشتهاند.
رجبی ( )1376بازار خدمات حسابرسی شرکتهای تولیدی و بازرگانی پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران را در سال  1372بررسی کرد .متغیرهای مورد بررسی شامل اندازه واحد مورد
رسیدگی ،پیچیدگی ،خطر تجاری و اندازه مؤسسه حسابرسی بود .نتایج پژوهش وی نشان داد که
اندازه واحد مورد رس��یدگی ،خطر یا نس��بت اهرم مالی و اندازه مؤسسه حسابرسی بر حقالزحمه
حسابرس��ی تأثیر با اهمیتی دارد .همچنین ،به دلیل تس��لط س��ازمان حسابرسی بر بازار خدمات
حسابرسی در ایران ،این بازار غیررقابتی است.
بیات ( )1392رابطه بین تمرکز و تخصص حس��ابرس با ویژگیهای خاص صنعت شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران را برای نمونهای شامل  368شرکت در قالب  22صنعت
در بازه زمانی  1390-1382بررس��ی کرد .نتیجه پژوهش وی نش��ان داد که بین سه معیار تمرکز
حس��ابرس شامل جمع سهم بازار سه مؤسس��ه حسابرسی بزرگ هر صنعت ،متوسط مشتریان هر
حس��ابرس و توزیع تعدادی صاحبکاران بین حسابرس��ان مختلف با تمرکز صنعت ،رش��د صنعت
و ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان س��هام صنعت رابطه مس��تقیمی وجود دارد .تعداد
حسابرس��ان متخصص در هر صنعت نیز دارای رابطه مس��تقیمی با تمرکز صنعت ،رش��د صنعت
و ارزش ب��ازار به ارزش دفتری صنعت بود .همچنین ،بین تمرکز حس��ابرس و تعداد حسابرس��ان
متخصص در صنعت و فعالبودن صنعت ،رابطه معنیداری مشاهده نشد.
حس��اسیگانه و همکاران ( )1395تأثیر تغییر اجباری مؤسس��ههای حسابرسی بر حقالزحمه
حسابرس��ی و رقابت در بازار حسابرس��ی را برای نمونهای شامل  95شرکت پذیرفتهشده در بورس
اوراق به��ادار تهران در بازه زمانی  1385-1393بررس��ی کردند .س��هم بازار ب��ر مبنای فروش و
کل داراییهای صاحبکاران محاس��به ش��د .نتایج پژوهش آنان نشان داد که تغییر اجباری سبب
افزایش حقالزحمه حسابرس��ی میش��ود و این افزایش بیش از افزای��ش در حقالزحمه در نتیجه
تغییر اختیاری است .همچنین ،تفاوت قابلتوجهی در سهم بازار مؤسسههای حسابرسی با کیفیت
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 -3روش پژوهش

از نظر هدف ،این پژوهش کاربردی است و نتایج حاصل از آن میتواند برای طیف گستردهای
1. Narayanaswamy, & Raghunandan
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باال و پایین مشاهده نشد.
کردستانی و همکاران ( )1397تأثیر تمرکز بازار حسابرسی بر حقالزحمه و کیفیت حسابرسی
را برای نمونهای شامل  78شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی -1390
 1395بررس��ی کردند .نتیجه پژوهش آنان نش��ان داد که تمرکز بازار حسابرس��ی موجب کاهش
حقالزحمه و کیفیت حسابرسی میشود.
اس��چائن و میجور ( )1997س��اختار بازار حسابرس��ی در بلژیک را برای نمونهای شامل 500
ر  10صاحبکار مؤسس��ههای حسابرس��ی بلژیکی در بازه زمانی  1994-1984میالدی بررس��ی
کردند .تمرکز بازار حسابرس��ی با استفاده از نسبت تمرکز و شاخص هرفیندال-هیرشمن محاسبه
ش��د .نتایج پژوهش آنان ،نشاندهنده تفاوت معنیداری در سطح تمرکز بازار حسابرسی در سطح
صنعت بود و مطابق با معیارهای ش��فرد ( )1990ساختار انحصار چند جانبه باز (سست) ،ساختار
غال��ب بر بازار حسابرس��ی بلژیک بود .اس��چائن و میجور در پژوهش خ��ود دو متغیر تأثیرگذار بر
تفاوت در س��طح تمرکز بازار حسابرسی شامل تمرکز صاحبکار و فعالیت بازار سرمایه صاحبکار
در صنایع مختلف را نیز بررسی کردند .نتیجه پژوهش آنان نشان داد که رابطه مستقیم معنیداری
بی��ن تمرکز بازار حسابرس��ی و تمرکز صاحبکار وج��ود دارد .همچنین ،رابطه بی��ن تمرکز بازار
حسابرسی و فعالیت بازار سرمایه صاحبکار نیز مستقیم و معنیدار است.
گراکوس و سیورسون ( )2015با استفاده از تخمینهای الزم برای تقاضای خدمات حسابرسی
ش��رکتهای پذیرفتهشده بورسی در آمریکا ،پیامدهای محتمل برای صاحبکار در دو حوزه تغییر
اجباری مؤسس��ه حسابرس��ی و این که مؤسس��ه حسابرسی جزء چهار مؤسس��ه بزرگ باشد را در
بازه زمانی  2010-2002میالدی بررس��ی کردند .نتایج پژوهش آنان نش��ان داد که الزام به تغییر
اجباری مؤسس��ه حسابرسی میتواند منجر به موازنه نسبی در بازار حسابرسی شود و انحصار بازار
حسابرس��ی به وسیله مؤسس��ههای بزرگ حسابرس��ی ،تهدیدی جدی برای سایر مؤسسهها است
هر چند آنها متغیر کیفیت حسابرس��ی را به عنوان عاملی مهم برای تبیین رابطه بین مؤسس��ه
حسابرسی و صاحبکار برشمردند.
نارایاناس��ومی و راژونان��دان )2019( 1تأثی��ر تغیی��ر اجباری مؤسس��ه حسابرس��ی بر کیفیت
حسابرس��ی ،حقالزحمه حسابرسی و تمرکز بازار حسابرسی در کشور هند را برای نمونهای شامل
 4087شرکت-سال در بازه زمانی  2017-2014میالدی بررسی کردند .نتیجه پژوهش آنان نشان
داد که با تغییر اجباری مؤسسه حسابرسی ،کیفیت حسابرسی مؤسسههای حسابرسی ارتقا نیافته
است .همچنین ،تغییر اجباری مؤسسه حسابرسی تأثیر معنیداری بر حقالزحمه حسابرسی ندارد
و سبب افزایش تمرکز بازار حسابرسی شده است.
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ش��امل جامعه حسابداران رسمی ایران ،تدوینکنندگان استانداردها و پژوهشگران مفید باشد .این
پژوهش از نظر روش اجرا ،توصیفی-همبس��تگی و از نظر افق زمانی ،طولی و به دلیل اس��تفاده از
اطالعات گذش��ته ،پژوهش پسرویدادی است .برای گردآوری مبانی نظری پژوهش از نشریهها و
کتب موجود در کتابخانه و تارنماهای اینترنتی در دسترس استفاده شده است .دادههای مورد نیاز
ش��رکتها برای تجزیه و تحلیل از طریق بانکهای اطالعاتی رهآورد نوین و سایت کدال گردآوری
شده است.
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل
میدهد .در این پژوهش از نمونهگیری آماری استفاده نشده است .شرکتهایی با سال مالی منتهی
به پایان اس��فندماه هر س��ال و نداشتن تغییر س��ال مالی و توقف عملیات طی سالهای  1390تا
 1397شمسی به عنوان نمونه در نظر گرفته شد .همچنین ،شرکتهای مورد بررسی باید تا پایان
س��ال مالی  1390شمس��ی در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند ،دادههای مورد نیاز
به منظور اندازهگیری متغیرها در دس��ترس باش��د .افزون بر این ،ش��رکتهای مورد بررسی نباید
جزء بانکها و مؤسس��ههای مالی شامل شرکتهای سرمایهگذاری ،واسطهگری مالی ،شرکتهای
هلدینگ و لیزینگها باش��د زیرا س��اختار مالی بانکها و مؤسسههای مالی آنها تفاوت بسیاری با
شرکتهای غیرمالی دارد.
با توجه به محدودیتهای باال ،تعداد  66ش��رکت دارای واجد ش��رایط بود .بازه زمانی پژوهش
س��الهای  1390-1397شمسی است .با اس��تفاده از نرمافزار اکسل نسخه  ،2016دادههای مورد
نیاز محاسبه و تجزیه و تحلیل دادهها با نرمافزار ایویوز نسخه  9انجام شد.
 -4متغیرهای پژوهش

متغیرهای این پژوهش ش��امل متغیر وابس��ته ،متغیر مس��تقل ،متغی��ر تعدیلکننده و متغیر
کنترلی است.
متغیر وابس��ته در این پژوهش ،تمرکز بازار حسابرسی است .مشابه پژوهشهای کابان-گارسیا
و کامم��ک ( ،)2011توس��کانو و گارس��یا-بنائو ،)2014( 1میجیک و هم��کاران ( ،)2014مالیس
و بروزوی��چ ( ،)2015عابیدی��ن و محمد-نور ( )2016و س��اگالم و اوره��ان ( )2018تمرکز بازار
حسابرس��ی با استفاده از شاخصهای مطلق تمرکز شامل نس��بت تمرکز سه مؤسسه حسابرسی،
شاخص هرفیندال-هیرشمن و شاخص آنتروپی محاسبه شد.
نس��بت تمرکز س��ه مؤسسه حسابرسی ،بررس��ی دادهها در بازه زمانی مربوط نشان داد که در
هر س��ال تعداد صاحبکاران سه مؤسس��ه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران با سایر
مؤسس��ههای حسابرسی تفاوت زیادی دارد .بنابراین ،از مجموع سهم بازار سه مؤسسه حسابرسی
عضو جامعه حس��ابداران رسمی ایران دارای بیشترین تعداد صاحبکار در هر سال برای محاسبه
نسبت تمرکز سه مؤسسه حسابرسی استفاده شد.
1. Toscano, & Garcia-Benau
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لگاریتم معکوس سهم آن داده میشود .مشابه با پژوهش پورعبادالهان کویچ ،محمدزاده ،فالحی و
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حکمتیفرید ( )1392این شاخص طبق رابطه شماره  2در زیر محاسبه میشود:
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s! ln
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺗﺮ و
ﻧﺰدﯾﮏ,ﺗﺮ)+ﺑﺎﺷﺪ،
آﻧﺘﺮوﭘﯽ ﺑﻪ
ﺷﺎ)ﺧ! (2

 nو  sدر راﺑﻄﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
رﻗﺎﺑﺖ
ﺻﻔﺮ ﺷﺪه و
ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺗﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺗﺮ sﻣﯽدرﺷﻮد.
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺗﺮ و
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎزار،
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ
ﺑﺎزارآﻧﺘﺮوﭘﯽ ﺑﻪ
ﯾﺎﺑﺪﺧ،ﺺ
ﻣﯽﺷﺎ
ﻫﺮﭼﻪ
آﻧﺘﺮوﭘﯽاﺳﺖ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه
راﺑﻄﻪ ﻗﺒﻞ
ﮐﻢ و
ﺖﻞ n
که عوامل  nو  sدر رابطه قبل تعریف ش��ده اس��ت .هرچه ش��اخص آنتروپی به صفر نزدیکتر
ﯽ،
بازارﯾﺎﺑﺪ
یابد ،ﻣﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ
آنتروپی رﻗﺎﺑﺖ
ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺗﺮ ﺷﺪه و
ﯾﺎﺑﺪ،میﺑﺎزار
اﻓﺰاﯾﺶ
آﻧﺘﺮوﭘﯽ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
1395ﺗﺮ( .ﻣﯽﺷﻮد
ﻗﺎﺑﺖ ﮐﻢ
افزایش می
شود .هنگامی که
ﻣﯽمتر
رقابت ک
نتیجه،
متمرکزتر و در
باشد .،بازار،
ﺮزاﯾﯽ.(1395 ،غیرمتمرکزتر شده و رقابت افزایش مییابد (سرلک و میرزایی.)1395 ،
'

الزحمه
بهترین مبنا برای محاس��به  Sحقالزحمه حسابرس��ی اس��ت .به دلیل افشا نشدن حق
1
Toscano, & Garcia-Benau
حسابرس��ی برای بسیاری از ش��رکتهای عضو نمونه پژوهش ،مشابه پژوهشهای کابان-گارسیا و
1
Toscano,
& Garcia-Benau
کاممک ( )2011و میجیک و ١٠
مبنای تعداد
همکاران ( ،)2014سهم بازار هر مؤسسه حسابرسی بر
شد.
صاحبکاران آن مؤسسه محاسبه ١٠
متغیرهای مستقل در این پژوهش شامل تغییر اجباری و اختیاری مؤسسه حسابرسی است.
تغییر اجباری مؤسس��ه حسابرسی ،اش��اره به این دارد که تغییر مؤسسه حسابرسی مطابق با
دس��تورعمل س��ازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر تغییر مؤسس��ه حسابرسی است .تغییر اجباری
زمانی است که پس از یک دوره چهار ساله ،مؤسسه حسابرسی تغییر کند.
تغییر اختیاری مؤسس��ه حسابرسی ،زمانی است که مؤسس��ه حسابرسی در زمانی کمتر از 4
سال تغییر کرده باشد.

17
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ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.
آﻧﺘﺮوﭘﯽ
ﺑﺎزارو ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﯿﺮﺷﻤﻦ
ﺑﺮﺳﯽ ،وﺷﺎﺧﺺ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ
اﺳﺘﻔﺎده از
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﺎ
ﻫﺮﻓﯿﻨﺪال-ﺗﻤﺮﮐﺰ
اورﻫﺎن )(2018
ﺎﮔﻼم
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد
دادهوﻫﺎ در
ﻫﺮﻓﯿﻨﺪال-ﺑﺮرﺳﯽ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ،
ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﺰ ﺳﻪ
ﻣﺮﺑﻮطﺷﺪ.
زﻣﺎﻧﯽﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺷﺎﺧﺺﺑﺎزهآﻧﺘﺮوﭘﯽ
ﻫﯿﺮﺷﻤﻦ
ﺷﺎﺧﺺ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ،
اﯾﺮان ﺑﺎ
ﺣﺴﺎﺑﺪاران
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻋﻀﻮ
ﻣﺆﺳﺴﻪ
زﯾﺎديﺗﻌﺪاد
ﺗﻔﺎوت ﺳﺎل
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽدر ﻫﺮ
ﻫﺎي داد ﮐﻪ
ﻣﺆﺳﺴﻪﻧﺸﺎن
ﺳﺎﯾﺮﻣﺮﺑﻮط
زﻣﺎﻧﯽ
رﺳﻤﯽ ﺑﺎزه
دادهﻫﺎ در
ﺟﺎﻣﻌﻪﺑﺮرﺳﯽ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ،
ﺳﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﻪﻤﺮﮐﺰ
شماره  81زمستان 99
سال بیستم
ﺳﺎﯾﺮرﺳﻤﯽ
ﺣﺴﺎﺑﺪاران
ﺗﻔﺎوتﺗﻌﺪاد
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽﺗﺮﯾﻦ
ﻫﺎيداراي ﺑﯿﺶ
اﯾﺮان
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ
ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺳﻪ
ﻣﺠﻤﻮع
زﯾﺎدي
ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ
ﻋﻀﻮ رﺳﻤﯽ
ﺣﺴﺎﺑﺪاران
ﻣﺆﺳﺴﻪﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻋﻀﻮ
ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﺳﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ
ﻣﺆﺳﺴﻪﺳﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﺳﻪﺗﻤﺮﮐﺰ
ﻧﺴﺒﺖ
ﺳﺎل ﺑﺮاي
ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ اﯾﺮان داراي ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد
ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻋﻀﻮ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺑﺎزار
ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻬﻢ
ﺮﻦ ،از
ش��اخص هرفیندال-هیرشمن ،مشابه با پژوهشهای اسچائن و میجور ( ،)1997کابان-گارسیا
ﮐﺎﺑﺎن-ﮔﺎرﺳﯿﺎ و ﮐﺎمﻣﮏ ) (2011و
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ،(1997
ﻣﺆﺳﺴﻪو ﻣﯿﺠﻮر )
ﺗﻤﺮﮐﺰيﺳﻪاﺳﭽﺎﺋﻦ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ
ﻫﯿﺮﺷﻤﻦ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎﻧﺴﺒﺖ
ﯿﻨﺪال-ﺳﺎل ﺑﺮاي
ر ﻫﺮ
و کاممک ( )2011و اشلمن و الوسون ( )2017طبق رابطه شماره  1در زیر محاسبه میشود:
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ
ﺷﻤﺎره ﺑﺎ 1در زﯾﺮ
ﻫﺮﻓﯿﻨﺪال(-ﻃﺒﻖ
ن )2017
ﺷﻮدو :ﻣﯿﺠﻮر ) ،(1997ﮐﺎﺑﺎن-ﮔﺎرﺳﯿﺎ و ﮐﺎمﻣﮏ ) (2011و
اﺳﭽﺎﺋﻦ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي
راﺑﻄﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻫﯿﺮﺷﻤﻦ،
&
ﺳﻮن ) (2017ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ ﺷﻤﺎره  1در زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮدHI =∑# S " = ∑# ( ' )" (1) :

آن:
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ﺑﺎزار ﻫﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﺪاد ﺻﺎﺣﺐﮐﺎران آن ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.
ﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺒﺎري و اﺧﺘﯿﺎري ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ اﺳﺖ.
ﯿﺮ اﺟﺒﺎري ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ،اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮرﻋﻤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس
شماره  81زمستان 99
سال بیستم
اﺟﺒﺎري زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﯾﮏ دوره ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ اﺳﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺑﻬﺎدار ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
حسابرسی
الزحمه
صورتی که
صاحب
پژوهش ،اهمیت
ﮐﻪ این
کننده
تعدیل
متغیر
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻐﯿﯿﺮحقﮐﺮده
است .ازدر  4ﺳﺎل
کار ﮐﻢﺗﺮ
زﻣﺎﻧﯽ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ در
ﻣﺆﺳﺴﻪ
اﺳﺖ
زﻣﺎﻧﯽ
ﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎري ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ،
18
یک صاحبکار خاص بیش از  25درصد مجموع حقالزحمه حسابرس��ی کسبش��ده به وسیله آن
ﻐﯿﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،اﻫﻤﯿﺖ ﺻﺎﺣﺐﮐﺎر اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﯾﮏ ﺻﺎﺣﺐﮐﺎر ﺧﺎص
مؤسس��ه حسابرسی در یک سال باش��د ،آن صاحبکار برای مؤسسه حسابرسی با اهمیت در نظر
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﮐﺴﺐﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،آن
از  25درﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻖ
اﻟﺰﺣﻤﻪیشود.
گرفته م
ﮔﺮﻓﺘﻪاینﻣﯽﺷﻮد.
متغیره��ای در ﻧﻈﺮ
ﺐﮐﺎر ﺑﺮاي ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ
پژوهش ش��امل تمرکز صنع��ت صاحبکار و ان��دازه صاحبکار
کنترل��ی در
ﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ در اﯾﻦ است.
ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺻﻨﻌﺖ ﺻﺎﺣﺐﮐﺎر و اﻧﺪازه ﺻﺎﺣﺐﮐﺎر اﺳﺖ.
تمرکز صنعت صاحبکار ،برابر اس��ت با مجموع س��هم بازار چهار شرکت بزرگ هر صنعت که
ﭼﻬﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﭼﺎﻧﮓ،
ﺮﮐﺰ ﺻﻨﻌﺖ ﺻﺎﺣﺐﮐﺎر ،ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار
مشابه با پژوهش چانگ ،چن و چان )2009( 1طبق رابطه شماره  3در زیر محاسبه میشود:
ﭼﺎن (2009) 11ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ ﺷﻤﺎره  3در زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
) (3

5
∑
)) 0#(1'234
∑5267
267 0#(1'234
88'34

= 99'4
CCR ./
./
∑ '4

'34 0#(1
∑
)
∑'67
∑267
0#(1'234
) '234
'67 267

ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺻﻨﻌﺖ ﺻﺎﺣﺐﮐﺎرکهدردر آن:
ﺻﻨﻌﺖ  kدر زﻣﺎن t
: CC
 :CCRktتمرکز صنعت صاحبکار در صنعت  kدر زمان t
 :Ln(Aﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻞ داراﯾﯽﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ  jﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ  iدر ﺻﻨﻌﺖ  kدر
( :Ln(Aijktلگاریت��م طبیعی کل داراییهای ش��رکت  jحسابرسیش��ده به وس��یله مؤسس��ه
t
حسابرسی  iدر صنعت  kدر زمان t
مؤسسهزﻣﺎن t
ﺻﻨﻌﺖ  kدر
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ i
تعدادوﺳﯿﻠﻪ
ﺷﺪه ﺑﻪ
حسابرسی  iدر صنعت  kدر زمان t
در وسیله
شده به
ﻣﺆﺳﺴﻪحسابرسی
شرکتهای
ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ:Jikt
حسابرسی در صنعت  kدر زمان  tاست.
مؤسسدرههای
در تعداد
ﺗﻌﺪاد ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ :Iit
زﻣﺎن  tاﺳﺖ.
ﺻﻨﻌﺖ k
ان��دازه صاحبکار ،میانگین اندازه صاحبکاران در هر صنعت اس��ت که مطابق با پژوهشهای
ﺪازه ﺻﺎﺣﺐﮐﺎر ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺪازه ﺻﺎﺣﺐﮐﺎران در ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻫﻮﮔﺎن و ﺟﺘﺮ ) (1999و
هوگان و جتر ( )1999و چانگ ،چن و چان ( )2009طبق رابطه شماره  4در زیر محاسبه میشود:

 ،ﭼﻦ و ﭼﺎن ) (2009ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ ﺷﻤﺎره  4در زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
)(4

8

9

8'34
9'4
∑ '4
'34 0#(1
∑
)
∑'67
∑267
0#(1'234
) '234
'67 267
9

934
34 ;'34
∑
∑'67
'67 ;'34

MEANSIZE./
=
./

ﺻﺎﺣﺐﮐﺎر اﺳﺖ و ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻮاﻣﻞ در راﺑﻄﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻪ در آن
اﻧﺪازه آن:
 :MEANSIZE./که در
./

ﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ

 :MEANSIZEktاندازه صاحبکار است و بقیه عوامل در رابطه قبل تعریف شده است.

ﻫﺎ
دادهﻫﺎ
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ داده
آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
 -آﻣﺎر -5یافتههای پژوهش
آمار توصیفی داده
ﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ -1-5
ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ،ها ﮐﻤﯿﻨﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ،

و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  1اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
جدول
ﻃﻮرانحراف
کمینه و
ﻣﺆﺳﺴﻪ بیش��ینه،
ﺳﻪمیانگین،
ش��امل
پژوهش
معیار/9در %21از
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﯽدﻫﺪ
متغیرهایﻧﺸﺎن ﻣ
توصیفیاﺳﺖ ﮐﻪ
آمار0/219
ﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
شماره  1ارائه شده است .میانگین متغیر نسبت تمرکز برابر با  0/219است که نشان میدهد سه
ﺑﺎزار ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺮﻓﯿﻨﺪال-ﻫﯿﺮﺷﻤﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  0/650اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در
مؤسس��ه حسابرسی به طور میانگین  %21/9از س��هم بازار حسابرسی را در اختیار دارند .میانگین
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ اﯾﺮان در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ از ﺻﻔﺮ
1.Chang, Chen, & Chan
1
1Chang,

Chang, Chen,
& Chen,
& Chan
Chan

١١
١١
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جدول  :1آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش

میانگین

میانه

انحراف
معیار

بیشینه

کمینه

آماره

نسبت تمرکز

0/219

0/205

0/036

0/299

0/185

شاخص هرفیندال-هیرشمن

0/065

0/032

0/09

0/302

0/025

شاخص آنتروپی

4/961

5/013

0/689

6/232

3/995

تغییر اجباری مؤسسه حسابرسی

0/172

0

0/378

1

0

تغییر اختیاری مؤسسه حسابرسی

0/161

0

0/368

1

0

اهمیت صاحبکار

0/79

1

0/409

1

0

تمرکز صنعت صاحبکار

0/428

0/377

0/187

0/988

0/219

اندازه صاحبکار

13/303

13/491

2/678

15/276

12/233

متغیر

 -2-5همخطی چندگانه بین متغیرهای توضیحی

یکی از مفروضات موردنظر برای اس��تفاده از حداقل مربعات معمولی این اس��ت که متغیرهای
توضیحی به هم وابس��ته نیستند .همخطی چندگانه در رگرسیون با عامل تورم واریانس 1سنجیده
میش��ود و نشاندهنده این اس��ت که واریانس ضرایب الگو در حالت وجود همخطی تا چه میزان
نسبت به حالتی که متغیرهای برآوردی همبستگی خطی ندارند ،متورم شده است .اگر عامل تورم
واریانس نزدیک به یک باش��د نشاندهنده نبود همخطی چندگانه است (افالطونی .)1396 ،عامل
تورم واریانس متغیرهای توضیحی در جدول ش��ماره  2گزارش ش��ده اس��ت .همانطور که نتایج
مندرج در جدول مزبور نشان میدهد عامل تورم واریانس متغیرهای توضیحی نزدیک به یک است
که نشاندهنده نبود همخطی چندگانه بین متغیرهای مستقل و کنترلی است.
1.Variance Inflation Factor

یسرباسح رازاب زکرمت و یسرباسح هسسؤم رییغت نیب هطبار رب راک بحاص تیمها یگدننک لیدعت رثا یسررب

ش��اخص هرفیندال-هیرشمن برابر با  0/650اس��ت که نشان میدهد در بازار حسابرسی ایران در
بازه زمانی پژوهش تسلط مؤثر مشاهده نمیشود و به این دلیل که مقدار شاخص از صفر بزرگتر
و به  0/1نزدیکتر اس��ت ،رقابت کامل در این بازار وجود ندارد .انحراف معیار برای متغیر نس��بت
تمرکز  0/036اس��ت اما مقدار این آمار برای شاخص هرفیندال-هیرشمن  0/09است .دلیل کمتر
بودن انحراف معیار برای متغیر نس��بت تمرکز ،تعداد اندک مؤسس��ههای منظورشده در محاسبه
این شاخص و در نتیجه ،اختالف اندک در سهم بازار در هر سال است در حالی که برای محاسبه
ش��اخص هرفیندال-هیرشمن ،از داده همه مؤسسههای حسابرس��ی نمونه پژوهش استفاده شده
است.
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جدول  :2عامل تورم واریانس متغیرهای توضیحی پژوهش
20
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متغیر

عامل تورم واریانس

تغییر اجباری مؤسسه حسابرسی

1/029

تغییر اختیاری مؤسسه حسابرسی

1/032

اهمیت صاحبکار

1/117

تمرکز صنعت صاحبکار

1/004

اندازه صاحبکار

1/001

 -3-5پایایی (ایستایی) متغیرهای پژوهش

قبل از برآورد هر رگرس��یون برای کس��ب اطمینان از رگرس��یون غیرکاذب و در پی آن نتایج
نامطمئن ،الزم اس��ت که پایایی (ایس��تایی) متغیرهای پژوهش بررسی ش��ود .پایایی به این معنا
است که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرهای پژوهش بین سالهای
مختلف ثابت بوده است .برای بررسی پایایی متغیرها از آزمون لوین ،لین و چو استفاده شده است.
متغیرهای تغییر اجباری و اختیاری مؤسس��ه حسابرس��ی که به صورت صفر و یک اس��ت ،نیازی
به بررس��ی ایس��تایی ندارد .نتایج آزمون لوین ،لین و چو برای س��ایر متغیرها در جدول شماره 3
گزارش شده است .همانطور که نتایج مندرج در جدول مزبور نشان میدهد برای تمام متغیرهای
پژوهش ،قدر مطلق آماره محاس��باتی آزمون ریش��ه واحد بزرگتر از ق��در مطلق آماره جدول در
سطح  ،%5برابر با  ،3/07و سطح معناداری گزارششده از  %5کمتر است .در نتیجه ،تمام متغیرهای
پژوهش پایا (ایستا) است.
جدول  :3پایایی متغیرهای پژوهش

متغیر

نسبت تمرکز
شاخص هرفیندال-هیرشمن
شاخص آنتروپی
تمرکز صنعت صاحبکار
اندازه صاحبکار
آماره جدول در سطح -3/07 :%5
 -4-5آزمون فرضیههای پژوهش

آزمون لوین ،لین و چو
سطح معناداری
آماره آزمون

-2/499
-85/001
-12/331
-19/394
-15/572

0/005
0/001
0/001
0/001
0/001

در ص��ورت اس��تفاده از دادههای ترکیبی و روش حداقل مربع��ات معمولی ،به منظور تخمین
الگوی رگرس��یون ،از یکی از روشهای اثرات ثابت ،تصادفی و مش��ترک اس��تفاده میش��ود .برای
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جدول  :4نتایج مربوط به انتخاب الگو برای فرضیه اصلی 1

آماره
آزمون

سطح
معنیداری

16/014

0/001

11/832

0/03

آزمون چاو

16/925

0/001

آزمون هاسمن

19/892

0/001

آزمون چاو

16/823

0/03

آزمون هاسمن

11/34

0/02

آزمون

فرضیه اصلی 1
(استفاده از نسبت تمرکز برای سنجش تمرکز
آزمون هاسمن
بازار حسابرسی)
آزمون چاو

فرضیه اصلی 1
(استفاده از شاخص هرفیندال-هیرشمن برای
سنجش تمرکز بازار حسابرسی)
فرضیه اصلی 1
(استفاده از شاخص آنتروپی برای سنجش
تمرکز بازار حسابرسی)

نوع الگو

اثرات ثابت

اثرات ثابت

اثرات ثابت

نتیجه آزمون فرضیه اصلی  1پژوهش در جدول ش��ماره  5گزارش ش��ده است .همانطور که
نتایج مندرج در جدول مزبور نشان میدهد تغییر مؤسسه حسابرسی در سطح خطای قابلپذیرش
 ،%5دارای رابطه معکوس و معنیداری با شاخصهای تمرکز بازار حسابرسی شامل نسبت تمرکز،
شاخص هرفیندال-هیرشمن و شاخص آنتروپی است .به عبارتی ،با افزایش (کاهش) تغییر مؤسسه
حسابرس��ی ،شاخصهای تمرکز بازار حسابرسی شامل نسبت تمرکز ،شاخص هرفیندال-هیرشمن
و ش��اخص آنتروپی کاهش (افزایش) مییابد .مقایس��ه ضرایب تعیین تعدیلش��ده در حالتهای
مختلف فرضیه اصلی  1نش��ان میدهد که در حالت سوم این فرضیه (استفاده از شاخص آنتروپی
برای س��نجش تمرکز بازار حسابرس��ی) ،تغییر مؤسسه حسابرس��ی و متغیرهای کنترلی (تمرکز
صنعت صاحبکار و اندازه صاحبکار) درصد بیشتری از تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکند.
همچنین ،ضریب رگرسیونی تغییر مؤسسه حسابرسی در صورت استفاده از شاخص آنتروپی برای
س��نجش تمرکز بازار حسابرسی نش��ان میدهد که تمرکز بازار حسابرس��ی در این حالت کاهش
بیشتری داشته اس��ت .آماره دوربین-واتسن نشاندهنده نبود خودهمبستگی است .نتایج آزمون
بروش-پاگان-گادفری و آزمون وایت نشاندهنده نبود ناهمسانی واریانس است.

21
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تش��خیص روش تخمین مناس��ب باید از آزمونهای مختلفی مانند آزمون چاو ،هاسمن و بروش-
پاگان-گادفری استفاده کرد .نتایج آزمون چاو و آزمون هاسمن برای انتخاب روش آزمون مناسب
برای فرضیه اصلی  1در جدول شماره  4گزارش شده است .همانطور که نتایج مندرج در جدول
مزبور نش��ان میدهد نتایج آزمون چاو و آزمون هاس��من نشاندهنده لزوم استفاده از روش اثرات
ثابت است.
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جدول  :5نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی 1
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متغیر وابسته :تمرکز بازار حسابرسی (نسبت تمرکز)
ضرایب خطای استاندارد آماره  tسطح معنیداری
متغیر
0/01
-2/583
0/063
-0/161
تغییر مؤسسه حسابرسی
0/001
2/204
0/008
0/018
تمرکز صنعت صاحبکار
0/001
3/66
0/001
0/004
اندازه صاحبکار
0/001
19/47
0/013
0/256
مقدار ثابت
ضریب
آماره دوربین-
آماره  Fسطح معنیداری
تعیین
ضریب تعیین
واتسن
تعدیلشده
0/001
6/765
1/795
0/132
0/137
0/078
2/131
آماره آزمون بروش-پاگان-گادفری
0/082
1/768
آماره آزمون وایت
متغیر وابسته :تمرکز بازار حسابرسی (شاخص هرفیندال-هیرشمن)

ضرایب خطای استاندارد آماره  tسطح معنیداری
متغیر
0/001
-3/633
0/128
-0/462
تغییر مؤسسه حسابرسی
0/002
2/512
0/022
0/056
تمرکز صنعت صاحبکار
0/01
2/231
0/003
0/034
اندازه صاحبکار
0/043
2/02
0/034
0/07
مقدار ثابت
ضریب
آماره دوربین-
آماره  Fسطح معنیداری
تعیین
ضریب تعیین
واتسن
تعدیلشده
0/02
3/591
1/702
0/112
0/118
0/076
2/142
آماره آزمون بروش-پاگان-گادفری
0/084
1/853
آماره آزمون وایت
متغیر وابسته :تمرکز بازار حسابرسی (شاخص آنتروپی)

ضرایب خطای استاندارد آماره  tسطح معنیداری
متغیر
0/038
-2/059
0/015
-0/028
تغییر مؤسسه حسابرسی
0/003
2/653
0/163
0/269
تمرکز صنعت صاحبکار
0/015
2/430
0/019
0/246
اندازه صاحبکار
0/001
20/286
0/253
5/146
مقدار ثابت
ضریب
آماره دوربین-
آماره  Fسطح معنیداری
تعیین
ضریب تعیین
واتسن
تعدیلشده
0/007
3/795
1/628
0/178
0/194
0/078
3/135
آماره آزمون بروش-پاگان-گادفری
0/082
2/934
آماره آزمون وایت

نتایج آزمون چاو و آزمون هاس��من برای انتخاب روش آزمون مناسب برای فرضیه فرعی 1-1
در جدول ش��ماره  6گزارش شده است .همانطور که نتایج مندرج در جدول مزبور نشان میدهد
نتایج آزمون چاو و آزمون هاسمن نشاندهنده لزوم استفاده از روش اثرات ثابت است.

سال بیستم

شماره 81

زمستان 99

جدول  :6نتایج مربوط به انتخاب الگو برای فرضیه فرعی 1-1

آماره
آزمون

سطح
معنیداری

15/064

0/001

10/934

0/027

آزمون چاو

16/822

0/001

آزمون هاسمن

19/632

0/004

آزمون چاو

15/823

0/001

آزمون هاسمن

10/21

0/027

آزمون

فرضیه فرعی 1-1
(استفاده از نسبت تمرکز برای سنجش تمرکز
آزمون هاسمن
بازار حسابرسی)
آزمون چاو

فرضیه فرعی 1-1
(استفاده از شاخص هرفیندال-هیرشمن برای
سنجش تمرکز بازار حسابرسی)
فرضیه فرعی 1-1
(استفاده از شاخص آنتروپی برای سنجش
تمرکز بازار حسابرسی)

نوع الگو

اثرات ثابت

اثرات ثابت

اثرات ثابت
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نتیجه آزمون فرضیه فرعی  1-1پژوهش در جدول ش��ماره  7گزارش ش��ده است .همانطور
که نتایج مندرج در جدول مزبور نشان میدهد تغییر اجباری مؤسسه حسابرسی در سطح خطای
قابلپذیرش  ،%5دارای رابطه معکوس و معنیداری با ش��اخصهای تمرکز بازار حسابرس��ی شامل
نسبت تمرکز ،شاخص هرفیندال-هیرشمن و شاخص آنتروپی است .به عبارتی ،با افزایش (کاهش)
تغییر اجباری مؤسسه حسابرسی ،شاخصهای تمرکز بازار حسابرسی شامل نسبت تمرکز ،شاخص
هرفیندال-هیرشمن و شاخص آنتروپی کاهش (افزایش) مییابد .مقایسه ضرایب تعیین تعدیلشده
در حالتهای مختلف فرضیه فرعی  1-1نش��ان میدهد که در حالت اول این فرضیه (اس��تفاده از
نسبت تمرکز برای سنجش تمرکز بازار حسابرسی) ،تغییر اجباری مؤسسه حسابرسی و متغیرهای
کنترلی (تمرکز صنعت صاحبکار و اندازه صاحبکار) درصد بیشتری از تغییرات متغیر وابس��ته
را تبیین میکند .همچنین ،ضریب رگرس��یونی تغییر اجباری مؤسس��ه حسابرسی در حالت دوم
(اس��تفاده از شاخص هرفیندال-هیرشمن برای سنجش تمرکز بازار حسابرسی) نشان میدهد که
تمرکز بازار حسابرس��ی در این حالت کاهش بیشتری داش��ته است .اگر چه در محاسبه شاخص
هرفیندال-هیرش��من از اطالعات کلیه مؤسس��ههای حسابرسی اس��تفاده میشود اما این شاخص
بیشتر تحت تأثیر س��هم بازار مؤسسههای بزرگ حسابرسی است .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت
که با تغییر اجباری مؤسسه حسابرسی ،زمینه برای فعالیت مؤسسههای کوچک حسابرسی فراهم
شده اس��ت .آماره دوربین-واتسن نش��اندهنده نبود خودهمبستگی اس��ت .نتایج آزمون بروش-
پاگان-گادفری و آزمون وایت نشاندهنده نبود ناهمسانی واریانس است.

سال بیستم

شماره 81

زمستان 99

جدول  :7نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی 1-1
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متغیر وابسته :تمرکز بازار حسابرسی (نسبت تمرکز)

یسرباسح رازاب زکرمت و یسرباسح هسسؤم رییغت نیب هطبار رب راک بحاص تیمها یگدننک لیدعت رثا یسررب

ضرایب خطای استاندارد آماره  tسطح معنیداری
متغیر
0/001
-3/214
0/368
-1/184
تغییر اجباری مؤسسه حسابرسی
0/001
3/562
0/079
0/282
تمرکز صنعت صاحبکار
0/001
4/066
0/171
0/699
اندازه صاحبکار
0/006
2/835
0/077
0/221
مقدار ثابت
ضریب
آماره دوربین-
آماره  Fسطح معنیداری
تعیین
ضریب تعیین
واتسن
تعدیلشده
0/020
3/516
1/748
0/207
0/249
0/088
2/032
آماره آزمون بروش-پاگان-گادفری
0/094
1/967
آماره آزمون وایت
متغیر وابسته :تمرکز بازار حسابرسی (شاخص هرفیندال-هیرشمن)

ضرایب خطای استاندارد آماره  tسطح معنیداری
متغیر
0/003
-3/027
0/028
-0/086
تغییر اجباری مؤسسه حسابرسی
0/002
3/059
0/174
0/534
تمرکز صنعت صاحبکار
0/019
2/403
0/104
0/252
اندازه صاحبکار
0/119
1/579
0/196
0/310
مقدار ثابت
ضریب
آماره دوربین-
آماره  Fسطح معنیداری
تعیین
ضریب تعیین
واتسن
تعدیلشده
0/002
5/301
1/755
0/196
0/219
0/088
2/032
آماره آزمون بروش-پاگان-گادفری
0/094
1/967
آماره آزمون وایت
متغیر وابسته :تمرکز بازار حسابرسی (شاخص آنتروپی)

ضرایب خطای استاندارد آماره  tسطح معنیداری
متغیر
0/024
-2/329
0/411
-0/957
تغییر اجباری مؤسسه حسابرسی
0/021
2/567
0/233
0/598
تمرکز صنعت صاحبکار
0/015
2/430
0/323
0/785
اندازه صاحبکار
0/058
1/929
1/531
2/955
مقدار ثابت
ضریب
آماره دوربین-
آماره  Fسطح معنیداری
تعیین
ضریب تعیین
واتسن
تعدیلشده
0/007
5/085
1/628
0/178
0/194
0/088
2/032
آماره آزمون بروش-پاگان-گادفری
0/094
1/967
آماره آزمون وایت

همانط��ور که نتایج مندرج در جدول ش��ماره  8نش��ان میدهد نتایج آزم��ون چاو و آزمون
هاس��من نشاندهنده لزوم اس��تفاده از روش اثرات ثابت اس��ت .نتیجه آزمون فرضیه فرعی 2-1
پژوهش در جدول ش��ماره  9گزارش ش��ده اس��ت .نتایج مندرج در جدول مزبور نش��ان میدهد

سال بیستم

شماره 81

زمستان 99

جدول  :8نتایج مربوط به انتخاب الگو برای فرضیه فرعی 2-1

آماره
آزمون

سطح
معنیداری

18/004

0/001

21/2

0/001

آزمون چاو

16/333

0/001

آزمون هاسمن

21/625

0/001

آزمون چاو

17/1

0/001

آزمون هاسمن

23/203

0/001

آزمون

فرضیه فرعی 2-1
(استفاده از نسبت تمرکز برای سنجش تمرکز
آزمون هاسمن
بازار حسابرسی)
آزمون چاو

فرضیه فرعی 2-1
(استفاده از شاخص هرفیندال-هیرشمن برای
سنجش تمرکز بازار حسابرسی)
فرضیه فرعی 2-1
(استفاده از شاخص آنتروپی برای سنجش
تمرکز بازار حسابرسی)

نوع الگو

اثرات ثابت

اثرات ثابت

اثرات ثابت

یسرباسح رازاب زکرمت و یسرباسح هسسؤم رییغت نیب هطبار رب راک بحاص تیمها یگدننک لیدعت رثا یسررب

متغیر تغییر اختیاری مؤسسه حسابرسی در سطح خطای قابلپذیرش  ،%5دارای رابطه معکوس و
معنیداری با شاخصهای تمرکز بازار حسابرسی شامل نسبت تمرکز ،شاخص هرفیندال-هیرشمن
و ش��اخص آنتروپی اس��ت .به عبارتی ،با افزایش (کاهش) تغییر اختیاری مؤسس��ه حسابرس��ی،
شاخصهای تمرکز بازار حسابرسی ش��امل نسبت تمرکز ،شاخص هرفیندال-هیرشمن و شاخص
آنتروپی کاهش (افزایش) مییابد .مقایسه ضرایب تعیین تعدیلشده در حالتهای مختلف فرضیه
فرعی  2-1نش��ان میدهد که در حالت دوم این فرضیه (اس��تفاده از شاخص هرفیندال-هیرشمن
برای س��نجش تمرکز بازار حسابرس��ی) ،تغییر اختیاری مؤسس��ه حسابرسی و متغیرهای کنترلی
(تمرکز صنعت صاحبکار و اندازه صاحبکار) درصد بیشتری از تغییرات متغیر وابس��ته را تبیین
میکند .همچنین ضریب متغیر مس��تقل در حالت اس��تفاده از نسبت تمرکز برای سنجش تمرکز
بازار حسابرس��ی نسبت به بقیه حالتها بیشتر اس��ت .به این دلیل که نسبت تمرکز نشاندهنده
مجموع س��هم بازار مؤسسههای دارای بیشترین تعداد صاحبکار است ،بنابراین با تغییر اجباری
مؤسس��ه حسابرسی ،سهم بازار مؤسسههای بزرگ حسابرس��ی و در نتیجه تمرکز بازار حسابرسی
کاهش یافته اس��ت .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که با تغییر اجباری مؤسسه حسابرسی ،زمینه
برای فعالیت مؤسس��ههای کوچک حسابرسی فراهم شده است .آماره دوربین-واتسن نشاندهنده
نبود خودهمبس��تگی اس��ت .نتایج آزمون بروش-پاگان-گادفری و آزمون وایت نشاندهنده نبود
ناهمسانی واریانس است.
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شماره 81

زمستان 99

جدول  :9نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی 2-1
26

متغیر وابسته :تمرکز بازار حسابرسی (نسبت تمرکز)

یسرباسح رازاب زکرمت و یسرباسح هسسؤم رییغت نیب هطبار رب راک بحاص تیمها یگدننک لیدعت رثا یسررب

ضرایب خطای استاندارد
متغیر
0/294
-1/019
تغییر اختیاری مؤسسه حسابرسی
0/187
0/512
تمرکز صنعت صاحبکار
0/01
0/041
اندازه صاحبکار
0/081
0/246
مقدار ثابت
ضریب
آماره دوربین-
تعیین
ضریب تعیین
واتسن
تعدیلشده
1/628
0/143
0/176
آماره آزمون بروش-پاگان-گادفری
آماره آزمون وایت

آماره t
-3/46
2/73
3/934
3/013

سطح معنیداری
0/001
0/006
0/001
0/003

آماره  Fسطح معنیداری
5/660
2/125
1/94

متغیر وابسته :تمرکز بازار حسابرسی (شاخص هرفیندال-هیرشمن)

0/001
0/087
0/091

ضرایب خطای استاندارد آماره  tسطح معنیداری
متغیر
0/003
-2/936
0/388
-1/141
تغییر اختیاری مؤسسه حسابرسی
0/001
3/534
0/318
1/123
تمرکز صنعت صاحبکار
0/023
2/317
0/111
0/258
اندازه صاحبکار
0/305
1/034
0/209
0/216
مقدار ثابت
ضریب
آماره دوربین-
آماره  Fسطح معنیداری
تعیین
ضریب تعیین
واتسن
تعدیلشده
0/001
5/512
1/787
0/191
0/211
0/087
2/125
آماره آزمون بروش-پاگان-گادفری
0/091
1/94
آماره آزمون وایت
متغیر وابسته :تمرکز بازار حسابرسی (شاخص آنتروپی)

ضرایب خطای استاندارد آماره  tسطح معنیداری
متغیر
0/016
-2/649
0/411
-1/088
تغییر اختیاری مؤسسه حسابرسی
0/001
4/245
0/174
0/741
تمرکز صنعت صاحبکار
0/029
2/177
0/326
0/71
اندازه صاحبکار
0/037
2/122
1/567
3/326
مقدار ثابت
ضریب
آماره دوربین-
آماره  Fسطح معنیداری
تعیین
ضریب تعیین
واتسن
تعدیلشده
0/001
5/327
1/813
0/175
0/196
0/087
2/125
آماره آزمون بروش-پاگان-گادفری
0/091
1/94
آماره آزمون وایت

نتیجه آزمون فرضیه اصلی  2پژوهش در جدول ش��ماره  10گزارش ش��ده اس��ت .همانطور
که نتایج مندرج در جدول مزبور نش��ان میدهد با ورود متغیر تعدیلی اهمیت صاحبکار ،ضریب
رگرس��یون رابطه بین تغییر مؤسسه حسابرسی و شاخصهای تمرکز بازار حسابرسی شامل نسبت

سال بیستم

شماره 81

زمستان 99

جدول  :10نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی 2

متغیر وابسته :تمرکز بازار حسابرسی (نسبت تمرکز)
ضرایب خطای استاندارد
متغیر
0/009
0/011
تغییر مؤسسه حسابرسی
0/047
0/105
اهمیت صاحبکار
0/233
0/569
تغییر مؤسسه حسابرسی × اهمیت صاحبکار
0/163
0/269
تمرکز صنعت صاحبکار
0/018
0/024
اندازه صاحبکار
0/263
5/12
مقدار ثابت
ضریب
آماره دوربین-
تعیین
ضریب تعیین
آماره  Fسطح معنیداری
واتسن
تعدیلشده
0/02
3/137
1/78
0/101
0/11
0/03
4/293
آماره آزمون والد
آماره t
2/05
2/206
2/448
1/652
1/23
19/47

سطح معنیداری
0/041
0/02
0/001
0/001
0/04
0/000

آماره t
2/23
2/215
2/242
2/488
0/993
2/223

سطح معنیداری
0/026
0/007
0/013
0/001
0/034
0/03

متغیر وابسته :تمرکز بازار حسابرسی (شاخص هرفیندال-هیرشمن)

متغیر
تغییر مؤسسه حسابرسی
اهمیت صاحبکار
تغییر مؤسسه حسابرسی × اهمیت صاحبکار
تمرکز صنعت صاحبکار
اندازه صاحبکار
مقدار ثابت
ضریب تعیین
0/12

آماره آزمون والد

خطای استاندارد
0/465
0/652
0/66
0/022
0/105
0/035

ضرایب
0/104
0/139
0/159
0/055
0/228
0/08
ضریب
آماره دوربین-
تعیین
واتسن
تعدیلشده
1/859
0/11

متغیر وابسته :تمرکز بازار حسابرسی (شاخص آنتروپی)

متغیر
تغییر مؤسسه حسابرسی
اهمیت صاحبکار

ضرایب
0/069
0/1

خطای استاندارد
0/027
0/047

آماره  Fسطح معنیداری
3/86
4/523

0/03
0/03

آماره t
2/561
2/216

سطح معنیداری
0/01
0/02

27
یسرباسح رازاب زکرمت و یسرباسح هسسؤم رییغت نیب هطبار رب راک بحاص تیمها یگدننک لیدعت رثا یسررب

تمرکز ،ش��اخص هرفیندال-هیرش��من و شاخص آنتروپی مثبت شده اس��ت و این موضوع بیانگر
تأثی��ر قابل قبول متغیر اهمیت صاح��بکار به عنوان متغیر تعدیلی اس��ت .همچنین ،با توجه به
جدول شماره  10مشاهده میشود که در سطح آزمون فرضیه اصلی  ،2نتیجه آزمون والد مربوط
ضرایب α1و  α3معنیدار اس��ت و متغیر تعدیلی اهمیت صاحبکار تأثیر قابل قبولی را بر ش��یب
و رابطه بین تغییر مؤسس��ه حسابرسی و شاخصهای تمرکز بازار حسابرسی شامل نسبت تمرکز،
ش��اخص هرفیندال-هیرش��من و ش��اخص آنتروپی دارد .آماره دوربین-واتس��ن نشاندهنده نبود
خودهمبستگی است.

سال بیستم
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زمستان 99

شماره 81

یسرباسح رازاب زکرمت و یسرباسح هسسؤم رییغت نیب هطبار رب راک بحاص تیمها یگدننک لیدعت رثا یسررب

تغییر مؤسسه حسابرسی × اهمیت صاحبکار
تمرکز صنعت صاحبکار
اندازه صاحبکار
مقدار ثابت
ضریب تعیین
0/139

آماره آزمون والد

0/223
0/655
0/008
1/766

0/488
0/015
0/003
3/812
ضریب
آماره دوربین-
تعیین
واتسن
تعدیلشده
1/798
0/129

2/148
3/914
3/651
2/158

0/03
0/001
0/02
0/035

آماره  Fسطح معنیداری
4/281
4/837

0/001
0/03

نتیجه آزمون فرضیه فرعی  1-2پژوهش در جدول ش��ماره  11گزارش شده است .همانطور
که نتایج مندرج در جدول مزبور نش��ان میدهد با ورود متغیر تعدیلی اهمیت صاحبکار ،ضریب
رگرسیون رابطه بین تغییر اجباری مؤسسه حسابرسی و شاخصهای تمرکز بازار حسابرسی شامل
نس��بت تمرکز ،ش��اخص هرفیندال-هیرشمن و شاخص آنتروپی مثبت ش��ده است و این موضوع
بیانگر تأثیر قابل قبول متغیر اهمیت صاحبکار به عنوان متغیر تعدیلی اس��ت .همچنین ،با توجه
به جدول ش��ماره  11مشاهده میش��ود که در سطح آزمون فرضیه فرعی  ،1-2نتیجه آزمون والد
مربوط ضرایب α1و   α3معنیدار اس��ت و متغیر تعدیلی اهمی��ت صاحبکار تأثیر قابل قبولی را
بر ش��یب و رابطه بین تغییر اجباری مؤسس��ه حسابرس��ی و ش��اخصهای تمرکز بازار حسابرسی
شامل نسبت تمرکز ،شاخص هرفیندال-هیرش��من و شاخص آنتروپی دارد .آماره دوربین-واتسن
نشاندهنده نبود خودهمبستگی است.
جدول  :11نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی 1-2
متغیر وابسته :تمرکز بازار حسابرسی (نسبت تمرکز)

متغیر
تغییر اجباری حسابرس
اهمیت صاحبکار
تغییر اجباری حسابرس × اهمیت صاحبکار
تمرکز صنعت صاحبکار
اندازه صاحبکار
مقدار ثابت
ضریب تعیین
0/219

آماره آزمون والد

خطای استاندارد
0/153
0/239
0/389
0/175
0/324
0/087

ضرایب
0/323
0/673
1/572
0/827
0/64
0/309
ضریب
آماره دوربین-
تعیین
واتسن
تعدیلشده
1/797
0/192

آماره t
2/104
2/813
4/034
4/72
1/971
3/547

آماره  Fسطح معنیداری
5/27
8/005

0/001
0/001

آماره t
2/516

سطح معنیداری
0/014

متغیر وابسته :تمرکز بازار حسابرسی (شاخص هرفیندال-هیرشمن)

متغیر
تغییر اجباری حسابرس

ضرایب
0/221

خطای استاندارد
0/088

سطح معنیداری
0/031
0/005
0/001
0/001
0/048
0/001

سال بیستم

ضریب تعیین
0/244

آماره آزمون والد

0/744
0/648
0/229
0/105
0/224

0/715
1/69
1/046
0/228
0/194
ضریب
آماره دوربین-
تعیین
واتسن
تعدیلشده
1/759
0/229

متغیر وابسته :تمرکز بازار حسابرسی (شاخص آنتروپی)

متغیر
تغییر اجباری حسابرس
اهمیت صاحبکار
تغییر اجباری حسابرس × اهمیت صاحبکار
تمرکز صنعت صاحبکار
اندازه صاحبکار
مقدار ثابت
ضریب تعیین
0/211

آماره آزمون والد

خطای استاندارد
0/249
0/247
0/484
0/655
0/263
1/766

ضرایب
0/799
0/712
1/088
2/565
0/886
3/812
ضریب
آماره دوربین-
تعیین
واتسن
تعدیلشده
1/753
0/184

2/96
2/609
4/566
2/16
0/867

0/007
0/012
0/001
0/034
0/389

آماره  Fسطح معنیداری
3/76
7/244

0/005
0/001

آماره t
3/208
2/875
2/249
3/914
3/359
2/158

سطح معنیداری
0/001
0/004
0/021
0/001
0/001
0/035

آماره  Fسطح معنیداری
5/581
7/601

0/001
0/001

نتایج آزمون فرضیه فرعی  2-2پژوهش در جدول ش��ماره  12گزارش ش��ده است .همانطور
که نتایج مندرج در جدول مزبور نش��ان میدهد با ورود متغیر تعدیلی اهمیت صاحبکار ،ضریب
رگرس��یون رابطه بین تغییر اختیاری مؤسس��ه حسابرسی و ش��اخصهای تمرکز بازار حسابرسی
ش��امل نس��بت تمرکز ،شاخص هرفیندال-هیرش��من و ش��اخص آنتروپی مثبت شده است و این
موضوع بیانگر تأثیر قابل قبول متغیر اهمیت صاحبکار به عنوان متغیر تعدیلی است .همچنین ،با
توجه به جدول ش��ماره  12مشاهده میشود که در سطح آزمون فرضیه فرعی  ،2-2نتیجه آزمون
والد مربوط ضرایب α1و   α3معنیدار اس��ت و متغیر تعدیلی اهمیت صاحبکار تأثیر قابل قبولی
را بر ش��یب و رابطه بین تغییر اختیاری مؤسس��ه حسابرسی و شاخصهای تمرکز بازار حسابرسی
شامل نسبت تمرکز ،شاخص هرفیندال-هیرش��من و شاخص آنتروپی دارد .آماره دوربین-واتسن
نشاندهنده نبود خودهمبستگی است.
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اهمیت صاحبکار
تغییر اجباری حسابرس × اهمیت صاحبکار
تمرکز صنعت صاحبکار
اندازه صاحبکار
مقدار ثابت
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متغیر
تغییر اختیاری حسابرس
اهمیت صاحبکار
تغییر اختیاری حسابرس × اهمیت صاحبکار
تمرکز صنعت صاحبکار
اندازه صاحبکار
مقدار ثابت
ضریب تعیین
0/206

آماره آزمون والد

خطای استاندارد
0/136
0/231
0/437
0/093
0/013
0/044

ضرایب
1/392
1/072
1/443
0/308
0/053
0/062
ضریب
آماره دوربین-
تعیین
واتسن
تعدیلشده
1/659
0/181

آماره t
10/21
4/624
3/304
3/29
3/85
1/427

آماره  Fسطح معنیداری
5/375
6/891

0/001
0/001

آماره t
2/3
2/731
2/496
2/442
2/168
0/65

سطح معنیداری
0/024
0/006
0/014
0/015
0/034
0/517

متغیر وابسته :تمرکز بازار حسابرسی (شاخص هرفیندال-هیرشمن)

متغیر
تغییر اختیاری حسابرس
اهمیت صاحبکار
تغییر اختیاری حسابرس × اهمیت صاحبکار
تمرکز صنعت صاحبکار
اندازه صاحبکار
مقدار ثابت
ضریب تعیین
0/216

آماره آزمون والد

خطای استاندارد
0/208
0/298
0/464
0/015
0/114
0/243

ضرایب
0/478
0/816
1/158
0/036
0/248
0/158
ضریب
آماره دوربین-
تعیین
واتسن
تعدیلشده
1/808
0/179

متغیر وابسته :تمرکز بازار حسابرسی (شاخص آنتروپی)

متغیر
تغییر اختیاری حسابرس
اهمیت صاحبکار
تغییر اختیاری حسابرس × اهمیت صاحبکار
تمرکز صنعت صاحبکار
اندازه صاحبکار
مقدار ثابت
ضریب تعیین
0/198

آماره آزمون والد

خطای استاندارد
0/229
0/206
0/399
0/013
1/824
0/269

ضرایب
0/477
0/696
0/891
0/026
3/83
0/173
ضریب
آماره دوربین-
تعیین
واتسن
تعدیلشده
1/805
0/171

سطح معنیداری
0/001
0/001
0/001
0/002
0/001
0/158

آماره  Fسطح معنیداری
5/522
6/801

0/001
0/001

آماره t
2/084
3/372
2/232
2/034
2/099
0/643

سطح معنیداری
0/043
0/001
0/026
0/042
0/04
0/522

آماره  Fسطح معنیداری
5/858
6/699

0/001
0/001
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سیاس��تگذاران در برخی کشورهای پیش��رفته ،تغییر مؤسسه حسابرسی را به منظور کاهش
تمرکز بازار حسابرس��ی پیش��نهاد کردند .تمرکز بازار از مهمترین متغیرهای ساختاری است .برای
تجزیه و تحلیل س��اختار بازار ،س��هم بنگاههای مختلف از بازار بررس��ی میشود .به دلیل اهمیت
تمرک��ز بازار حسابرس��ی و تأثیر احتمال��ی آن بر مواردی مانند حقالزحمه و کیفیت حسابرس��ی،
شناسایی عوامل مؤثر بر تمرکز بازار حسابرسی اهمیت زیادی دارد .بنابراین ،در این پژوهش تأثیر
اهمیت صاحبکار بر رابطه بین تغییر مؤسسه حسابرسی شامل تغییر اجباری و اختیاری مؤسسه
حسابرس��ی و تمرکز بازار حسابرس��ی بررس��ی ش��د .از معیارهای تمرکز بازار حسابرسی همچون
نسبت تمرکز ،شاخص هرفیندال-هیرشمن و شاخص آنتروپی به عنوان شاخصی برای تمرکز بازار
حسابرسی استفاده شد.
نتیجه آزمون فرضیه اصلی  1و فرضیههای فرعی آن نشان داد که بین تغییر مؤسسه حسابرسی
شامل تغییر اجباری و اختیاری مؤسسه حسابرسی با شاخصهای تمرکز بازار حسابرسی همچون
نس��بت تمرکز ،شاخص هرفیندال-هیرشمن و شاخص آنتروپی رابطه معکوس و معنیداری وجود
دارد .در نتیجه ،با اعمال قانون تغییر اجباری مؤسس��ه حسابرس��ی به وسیله سازمان بورس اوراق
بهادار و تغییر اختیاری مؤسس��ههای حسابرس��ی ،تمرکز بازار حسابرسی کاهش یافته است .دلیل
این امر ممکن اس��ت تمای��ل صاحبکاران به انتخاب مؤسس��ههای کوچکتر حسابرس��ی بعد از
تغییر حسابرس��ان خود باش��د .همچنین ،به دلی��ل رابطه معکوس بین ش��اخصهای تمرکز بازار
و رقاب��ت در بازار میتوان نتیجه گرفت که تغییر مؤسس��ه حسابرس��ی س��بب افزایش رقابت در
بازار حسابرس��ی میش��ود .نتیجه این پژوهش با نتیجه پژوهشهای آرون��دا و پاز-آرس ()1997
و گراکوس و سیورس��ون ( )2015مطابقت دارد ولی با نتیجه پژوهش نارایاناس��ومی و راژوناندان
( )2019به دلیل تفاوت در س��اختار بازار حسابرس��ی ایران و هند و فعالیت چهار مؤسس��ه بزرگ
حسابرسی در هند سازگاری ندارد.
نتیج��ه آزمون فرضی��ه اصلی  2و فرضیههای فرعی آن نش��ان داد که اهمی��ت صاحبکار بر
رابطه بین تغییر مؤسس��ه حسابرس��ی ش��امل تغییر اجباری و اختیاری مؤسس��ه حسابرس��ی و
تمرکز بازار حسابرس��ی اثر تعدیلکنندگی دارد و س��بب مثبتش��دن رابطه میشود .بعد از تغییر
مؤسسه حسابرس��ی ،مؤسسههای حسابرسی تمایل به جذب صاحبکاران با اهمیت دارند و چون
مؤسس��ههای بزرگ حسابرس��ی توانایی بیشتری در جذب این صاحبکاران دارند پس سهم بازار
این مؤسس��هها بیشتر شده و تمرکز بازار حسابرسی افزایش و رقابت در این بازار کاهش مییابد.
امکان مقایسه نتیجه آزمون فرضیه فرضیه اصلی  2و فرضیههای فرعی آن با پژوهشهای پیشین
به دلیل نبود پژوهش مش��ابه داخلی یا خارجی وجود نداش��ت .همچنین ،نتایج پژوهش نشان داد
که متغیرهای کنترلی تمرکز و اندازه صاحبکار با ش��اخصهای تمرکز بازار حسابرس��ی همچون
نسبت تمرکز ،ش��اخص هرفیندال-هیرشمن و شاخص آنتروپی رابطه مستقیم و معنیداری دارد.
نتیجه پژوهش درباره متغیرهای کنترلی با پژوهشهای اسچائن و میجور ( )1997و هوگان و جتر
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( )1999س��ازگاری دارد .مقایس��ه نتایج این پژوهش با پژوهشهای خارجی باید با احتیاط انجام
شود .زیرا ،در بیشتر پژوهشهای خارجی که از نسبت تمرکز برای محاسبه تمرکز بازار حسابرسی
اس��تفاده شده است ،چهار مؤسسه بزرگ حسابرسی مدنظر بوده اس��ت .به دلیل فعالیت نداشتن
این چهار مؤسس��ه بزرگ حسابرسی در ایران ،امکان محاسبه شاخص تمرکز با همان مؤسسههای
حسابرسی موردنظر در پژوهشهای خارجی وجود ندارد.
بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی  1و فرضیههای فرعی آن به قانونگذاران پیشنهاد
میشود که نظارت مؤثرتری بر تغییر مؤسسههای حسابرسی داشته باشند تا مؤسسههای حسابرسی
بتوانند سهم مناسبی از بازار حسابرسی را نصیب خود کنند .به مؤسسههای کوچک حسابرسی هم
پیشنهاد میشود که با توجه به فرصتهای موجود در نتیجه تغییر مؤسسه حسابرسی ،تواناییهای
خود را برای جذب صاحبکاران افزایش دهند .بر اس��اس نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی  2و
فرضیههای فرعی آن به قانونگذاران پیشنهاد میشود که بر توزیع صاحبکاران بین مؤسسههای
حسابرس��ی نظارت ش��ود و همچنین ،ترتیبی اتخاذ شود تا مؤسس��ههای کوچک حسابرسی هم
بتوانند صاحبکارانی برای خود جذب کنند.
به دلیل اهمیت س��اختار بازار حسابرس��ی ،پیامدها و عوامل مؤثر ب��ر آن ،انجام پژوهشهای
بیشتری در خصوص س��اختار بازار حسابرس��ی قبل و بعد از رویدادهای خاص در این بازار مانند
تش��کیل جامعه حسابداران رس��می ایران ،تأثیر سایر معیارهای کیفیت حسابرسی بر ساختار بازار
حسابرس��ی ،تأثیر ویژگیهای صاحبکار بر س��اختار بازار حسابرس��ی و تأثیر ویژگیهای مؤسسه
حسابرسی بر ساختار بازار حسابرسی پیشنهاد میشود.
فهرست منابع
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