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چكیده
هدف این پژوهش ،بررسی رابطه رقابت بازار محصول با حق الزحمهی حسابرسی مستقل صورتهای
مالی است .به همین منظور ،دادههای مالی  27شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران با استفاده از
الگوی رگرسیونی دادههای تابلویی با اثرات ثابت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند .نتایج بدست آمده در
حالت کلی نشان می دهدکه رقابت بازار محصول بر حقالزحمهی حسابرس مستقل تأثیر معناداری دارند .با
توجه به نتیجه بدست آمده میتوان بیان کرد که رقابت ،باعث کاهش مشکالت نمایندگی بین مدیران و
سهامداران میشود که این موضوع به نوبه خود باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی و هزینههای کنترلی
میشود .بنابراین ،ریسک حسابرسی کاهش مییابد و در نتیجه حق الزحمه درخواستی حسابرس نیز کاهش
خواهد یافت.
واژههاي كلیدي :رقابت بازار ،حق الزحمهی حسابرسی مستقل ،هزینه های نمایندگی.

 -1استادیار گروه حسابداری  ،دانشکده علوم مالی  ،دانشگاه علوم اقتصادی نویسنده اصلی و مسئول مکاتباتzahradianati@yahoo.com .

 -2دانشجوی کارشناسی ارشد ،حسابداری دانشگاه علوم اقتصادی.
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الزحمهيحسابرسمستقل


بازارمحصولوحق
رابطهرقابت

 -1مقدمه
با افزایش منابع در اختیار مدیریت ،میزان افراد ذینفع و در ارتباط با شرکت نیز افزایش مییابد که پیامد
چنین شرایطی بروز تضاد منافع است .در نتیجه تضاد منافع ،افراد ذینفع جهت همسو ساختن منافع سایرین با
خود یا به حداقل رساندن آثار ناشی از تضاد منافع باید متحمل هزینههای نمایندگی شوند .مدیریت که در
کانون این تضاد منافع قرار دارد ،با ارائه اطالعات مالی شرکت سعی مینماید تا هزینههای نمایندگی را کاهش
دهد .اما به علت اختیارات مدیریت ،نیاز نظارت بر عملکرد مدیریت ،قضاوت کارشناسانه حسابرس مستقل را
مطرح مینماید .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 کار حسابرسی تعیین میگردد (رجبی و
خشوئی.)08،4002،
منافع اقتصادی حسابرس از طریق حقالزحمه ای تأمین میشود که از انعقاد قرارداد با صاحب کاران عاید
میشود .حسابرسان جهت قیمت گذاری خدمات حسابرسی از عوامل گوناگونی استفاده میکنند و تحقیقات
زیادی نیز در رابطه با شناسایی و ارزیابی این عوامل انجام شده است .با توجه به تحقیقات مختلف انجام شده
در زمینهی تأثیر عوامل مختلف بر حقالزحمهی حسابرسی مستقل میتوان بیان کرد که حق الزحمهی
حسابرسی ،منعکس کننده بهای اقتصادی حسابرسی موثر در یک اقتصاد است .این بهای پرداختی ،به اندازه،
پیچیدگی کار ،ریسک و سایر ویژگیهای شرکت مورد حسابرسی و محیط تجاری آن بستگی زیادی
دارد(کنیچل و ویلکنس.)444 ،7336،
تصور بر این است که مدیران ارشد بنگاه اقتصادی ،اختیار انتخاب مقادیری از هر یک از خدمات
حسابرسی را دارند و با ادغام آنها یک محیط حرفهای ایجاد میکنند که موجب کاهش مخارج حسابرسی
بنگاه میشود .طبق نظریههای موجود دو پیش بینی ضد و نقیض در رابطه بین رقابت بازار محصول و
هزینههای حسابرسی وجود دارد .از یک طرف ،شرکتی که در یک بازار رقابتی بیشتر در معرض خطر
نقدینگی ،خطر انحالل ،خطر ورشکستگی قرار دارد و ارزیابی حسابرس از خطر موجود در کسب و کار
صاحب کار موجب افزایش خطر حسابرسی میشود .در نتیجه انتظار میرود هزینههای حسابرسی با افزایش
ر قابت در صنعت افزایش یابد .از سوی دیگر ،رقابت در بازار محصول ،باعث کاهش مشکالت نمایندگی بین
سهامداران و مدیران ،و افزایش دقت و صحت گزارشهای مالی میشود ،در نتیجه با ارزیابی حسابرس از
خطر حسابرسی صاحب کار ،حسابرس با خطر کمتری روبرو میباشد و تالشهای الزم را برای حسابرسی
کاهش میدهد .بنابراین حسابرسان تمایل به هزینه کمتری در شرکتهای در صنایع رقابتیتر دارند
(وانگ.)4،7343،4
با توجه به توضیحات فوق ،در این مقاله سعی شده تا ضمن بررسی رقابت بازار محصول موجود به
بررسی رابطهی آنها با میزان حق الزحمهی حسابرسی مستقل پرداخته شود .همچنین ،الزم به توضیح است
با توجه به این که افزایش حق الزحمهی حسابرسی باعث افزایش هزینههای اضافی برای حسابرسی شده که
به صاحب کار تحمیل میشود ،به همین دلیل این انتظار وجود دارد که با کنترل سایر متغیرهای مرتبط با
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حق الزحمهی حسابرسی ،ارتباط معناداری بین رقابت بازار محصول موجود و حقالزحمه حسابرسی وجود
داشته باشد.
 -2مبانی نظري پژوهش
در اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد ،شرکتها انگیزه زیادی برای سرمایه گذاری دارند .زیرا اگر شرکتها قادر
به افزایش مشتریان خود باشند ،آن گاه این سرمایه گذاریها به سود آوری خواهد رسید .آنچه دنیای امروز
شرکتها و سازمانها را با دنیای چند دهه قبل آنها متمایز میکند ،محیط ناپایدار و پیچیده ،رقابت
فزاینده ،تغییرات و تحوالت سریع و توسعه روز افزون تکنولوژی و ارتباطات میباشد .طبق تعریف مارتز،
رقابت پذیری معادل قدرت اقتصادی یک واحد در مقابل رقبایش در بازاری است که به راحتی کاالها،
خدمات ،مهارتها و ایدهها فراتر از مرزهای جغرافیایی عرضه میشود (پژویان و نصیری .)433،4000،رقابت
پذیر بودن به معنای امکان دست یابی به موقعیت مناسب و ثبات در بازارهای جهانی میباشد رقابت پذیری
به معنای کسب توان رقابت در بازار است و توان رقابت نیز توسط افراد و سازمآنها و مؤسسات جهانی
مختلف تعابیر مختلفی داشته است .رقابت پذیری یک اقتصاد به رقابت پذیری شرکتهای داخل آن بستگی
دارد (پورتر و میلر .) 7337 7،رقابت بازار معیاری کلیدی برای ارزیابی درجه موفقیت کشورها ،صنایع و
بنگاهها در میدآنهای رقابتی سیاسی ،اقتصادی و تجاری به حساب میآید؛ بدین معنی که هر کشور ،صنعت
یا بنگاهی که از توان رقابتی باالیی در بازارهای رقابتی برخوردار باشد ،میتوان گفت که از رقابت پذیری
باالتری بر خوردار میباشد (بگس و بتیگنیس.)703،7332 ،0
در بازار خدمات حسابرسی انتظار همه حسابرسان در صحنه رقابت ،ماندگاری در باازار و عرصاه انحصاار
منافع بیشتر است .براین اساس هدف از قیمت گذاری خدمات حسابرسی نیز ،تعیین ویژگیهای واحاد ماورد
رسیدگی است که میتواند بر حجم فعالیت حسابرس و در نتیجه حقالزحمه خدمات و هر عاملی حسابرسای
اثرگذار باشد .بر اساس یافتههای پژوهشهای پیشین از ویژگیهای واحد مورد رسیدگی که میتواند بر حجم
فعالیت حسابرس و در نتیجه حقالزحمه خدمات حسابرسی اثرگاذار باشاد (مناون و ویلیاامز.)448،7334،4
شرکتها  ،متناسب میزان رقابتی که در صنعت مورد فعالیتشان وجود دارد ،ویژگیهای رفتااری متفااوتی از
خود نشان می دهند .بدین صورت که رقابت ،باعث به وجود آمادن حاکمیات شارکتی و کااهش مشاکالت
نمایندگی بین مدیران و سهامداران میشود  .از سوی دیگر ،زیاد بودن میزان رقابت در بازار محصاول ،باعاث
کاهش عدم تقارن اطالعاتی و هزینههای کنترلی می شود .لذا در چنین ماواردی ،خطار حسابرسای کااهش
مییابد  .در نتیجه حسابرسان تمایل به صرف منابع کمتر در حسابرسی و هزیناههاای پاایینتار حسابرسای
دارند .نتایج مطالعات گذشته نشان داده است که رقابت در بازار محصول میتواناد باه عناوان یاک مکاانیزم
حاکمیت شرکتی برای کاهش مشکالت نمایندگی بین مدیران و سرمایه گاذاران عمال کناد .زیارا مادیران
شرکتها در صنایع رقابتی ،برای حفظ موقعیت خود و جلوگیری از انحالل ،به کاار ساختتار ،جلاوگیری از
اتالف منابع شرکت در پروژههای بی فایده ،و سرمایه گذاری کمتردر فعالیتهای فاقد ارزش افازوده  ،ساوق
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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رابطهرقابت

پیدا می کنند تا از این طریق ارزش شرکت را حاداکرر کنناد( .واناگ .)8،7343،بناابراین ،رقابات باازار باه
هماهنگ نمودن منافع بین مدیران و سهامداران کمک میکند .تا نقش حاکمیات شارکتیهاا و آثاار آن باه
عنوان یک مکانیزم موثر برای کاهش مشکالت نمایندگی بین سهامداران و مدیران است .شرکتهای کاه در
صنایع رقابتیتر هستند کمتر احتمال دارد که درگیر مدیریت سود فرصتطلبانه شوند و عمل تقلب در ایان
صنایع به دلیل وجود مکانیزم بازار به ندرت پیش میآید (مارکیوکایت وپارک .)43،7333،به طاور خالصاه،
رقابت در بازار محصول از طریق نظریه نمایندگی میتواند هزینههای حسابرسی را تحات تاأثیر قارار اسات.
رقابت بازار نقش حاکمیت شرکتی و کاهش مشکالت نمایندگی میباشد .این مسئله موجاب کااهش هزیناه
خدمات حسابرسی میشود.
حق الز حمه حسابرسی رابطه مستقیمی با ریسک کسب و کار صاحب کار دارد .ریسک کسب و کار
صاحب کار میتواند به افزایش ریسک کسب و کار حسابرسان تبدیل شود .در یک صنعت رقابتی با توجه به
اینکه ویژگیها و مشخصههای اصلی شرکتها مشابه میباشد ،بنابراین مقایسه عملکرد این گونه شرکتها
در صنعت رقابتی معنادارتر می باشد .شرکت در صنایع رقابتی شامل خطرات بیشتر کسب و کار نسبت به
کسانی که در صنایع کمتر رقابتی است .در عمل ،شرکتها در صنایع رقابتی تمایل به درگیر در فعالیتهای
نوآورانه بیشتری نسبت به صنایع با رقابت پایین دارند(شومپیتر  ،4337هو و رابینسون ،)7336 ،در نتیجه
خطر نوآوری وجود دارد .شرکتها در صنایع رقابتی با تهدیدهای بیشتری از ورود رقبای جدید و رقبای
موجود ،نسبت به صنایع کمتر رقابت پذیر مواجه هستند .بنابراین باعث به وجود آمدن ریسک نقدینگی
میشود .اشمیت ( )4332استدالل میکند که رقابت احتمال انحالل را افزایش میدهد .افزایش رقابت سود
آوری شرکتها را کاهش میدهد .اگر مدیران هزینههای خود را پایین نگه ندارند ،و این سپس کاهش سود
شود ممکن است شرکت را در موقعیت عدم سودآوری قرار دهند ،بنابراین احتمال این که شرکت منحل
شود باال میرود(وانگ.)4،7343،
منظور از ریسک کسب و کار ،شرایطی است که خارج از کنترل حسابرس است و نمیتواند حذف شود.
بنا به گزارش موسسه آمریکایی حسابداران خبره عمومی ،ریسک کسب و کار ،شامل دو مؤلفه است-4:
ریسک کسب و کار صاحب کار و -7ریسک کسب و کار حسابرس ( .) 4337،AICPAریسک کسب و کار
صاحب کار و ریسک کسب و کار حسابرس ،ارتباط نزدیکی با هم دارند .ریسک کسب و کار صاحب کار،
خطر مربوط به توقف فعالیت صاحب کار است .در حالی که ریسک کسب و کار حسابرس ،ریسک هزینههای
بالقوه ای است که در اثر توقف فعالیت شرکت صاحبکار ،برای حسابرس پیش می آید( .بل و
همکاران SAS ،7337،شماره  .)42اومالی ( )08 ،4330معتقد است ،هر کسی که دچار ضرر و زیان مالی
شود ،جهت جبران خسارت خود از حسابرسانی که ممکن است هیچ اشتباهی در گزارش حسابرسی نکرده
باشد ،شکایت میکند  .بنابراین ،ریسک کسب و کار حسابرسی ،بیانگر خطری است که حسابرسان حتی
زمانی که گزارش حسابرسی خود را تحت مقررات و قوانین حسابداری ،بصورت بی عیب تهیه کرده اند ،با آن
مواجه اند .از آنجا که حسابرس نمیتواند خطر توقف فعالیت یا عملکرد ضعیف یک شرکت را از بین ببرد،
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لذا معموال تمایل دارد تا حقالزحمه حسابرسی صاحب کاری که خطر کسب و کار آن باالست را افزایش
دهد .هو و رابینسون ( )4372،7336نشان دادند که نوآوری و خطر ورشکستگی دو کانال برای شرکتهای
فعال در صنایع رقابتی هستند که نیاز به بازده مورد انتظار باالتر را به وجود میآورند .خطر کسب و کار
صاحب کار ،به نوبه خود بر خطر کسب و کار حسابرس تأثیر میگذارد .شرکتهایی که از نظر مالی شرایط
خوبی ندارند ،حسابرس نیز اغلب درگیر دعوای حقوقی میباشد .بنابراین ،حسابرسان تمایل دارند حقالزحمه
خود را در شرکتهای در صنایع رقابتیتر به دلیل ریسک کسب و کار ،افزایش دهد(وانگ.)8،7343،
 -3پیشینه پژوهش
پژوهشهای انجام شده در کشورهای گوناگون که سعی در بررسی عوامل اثرگذار بر نحوه قیمت
گذاری خدمات حسابرسی داشتهاند متغیرهای مستقل متفاوتی را به عنوان عامل اثرگذار بر حقالزحمه
خدمات حسابرسی ارائه کردهاند.
عزیزخانی و همکاران( )7347نشان دادند در ایران که مؤسسات بزرگ بین المللی حضور ندارند ،سازمان
حسابرسی به عنوان بزر گترین مؤسسة حسابرسی که دارای بیشترین سهم بازار می باشد ،حق الزحمه باالتری
نسبت به سایر مؤسسات حسابرسی دریافت می نماید.
مارکیوکایت وپارک ) 7333( 8با بررسی اوراق بهادار تجدید ارئه شده استنفورد بیان کردند که رقابت در
بازار محصول باعث کاهش عدم تقارن اطالعات بین مدیران و سهامداران شده و دقت و صحت گزارشهای
مالی به طور موثر بهبود می یابد .شرکت ها در صنایع رقابتی کمتر احتمال دارد به گزارش درآمد گمراه
کننده پرداخته و احتمال بیشتری برای ارائه گزارش مالی آموزنده وجود دارد .چو و همکاران( ،)7344به
بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و حاکمیت شرکتی پرداختند ،آنها در این بررسی دریافتند که
شرکت ها در صنایع ق ابل رقابت یا با قدرت بازار ضعیف مایل هستند ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف داشته
باند .همنچنین ،آنها نشان دادند که کیفیت حاکمیت شرکتی فقط زمانیکه رقابت در بازار محصول ضعیف
است ،تاثیر معنادار بر روی عملکرد دارد .میچلی و دیگران( ،)7347رابطه بین رقابت در بازار محصول و تضاد
نمایندگی را مورد بررسی قرار دادند .آنها نشان دادند که رقابت در بازار محصول ،هزینه نمایندگی را کاهش
می دهد .شرکت هایی که در صنایع به میزان رقابت پایین فعالیت می کنند نسبت به شرکت های موجود در
صنایع با میزان رقابت باال کارایی کمتری دارند.
دی آنجلو( )4304بیان میکند حسابرسان در سالهای اولیه به دلیل عدم آگاهی از تداوم یا عدم تداوم
کار خود در شرکت صاحبکار ،معموال در کار حسابرسی کم کاری 6میکنند .استدالل این است که حسابرسان
در سال های اولیه ارتباط با صاحبکار به دلیل عدم امنیت شغلی سعی میکنند که هزینههای چندانی برای
کار حسابرسی و یا حفظ صاحبکار نکنند و با این کار سعی میکنند ،سود کار خود را باال ببرند.
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گریفین و سان( )7343بیان میکنند در صنایع رقابتی ،هزینههای نمایندگی و کنترل مدیران باه علات
مکانیزم بازار کاهش مییابد و رفتارهاای فرصات طلباناه مادیریت ساود کمتار اسات هزیناه حاق الزحماه
حسابرسی نیز کاهش پیدا میکند.
بل و همکاران( )7337به طور تجربی نشان دادند ریسک کسب و کار ،هزینههای حسابرسی را افازایش
میدهد و هزینهها ی حسابرسی باالتر برای صاحبکارانِ در معرض خطر بیشتر است.
سیمیونیک(4)4303و پالمرز(7)4336پژوهشهایی را در مورد مخارج حسابرسی مستقل انجام دادند و
مدلهایی ارائه نمودند .نتایج مطالعات آنها از این دیدگاه نظری که مالحظات مالی ،مبلغ صرف شده برای
حسابرسی مستقل تحصیل شده توسط بنگاه اقتصادی را تعیین مینماید ،پشتیبانی میکند .نتایج هردو
پژوهش نشان میدهد معیارهای اندازه،که براساس داراییها یا درآمدها اندازهگیری شده است و پیچیدگی
عملیات بنگاه از مناسبترین عوامل تعیینکننده حق الزحمه حسابرس مستقل است.
رجبی و محمدی خشوئی( )4002در تحقیقی به بررسی رابطهی بین هزینههای نمایندگی و قیمت
گذاری خدمات حسابرسی مستقل در سال  4004در بورس ایران پرداختند .آنان در تحقیق خود به این
نتیجه رسیدند که وجود سهامدار نهادی کنترل کننده رابطهی منفی و معناداری با میزان حق الزحمهی
خدمات حسابرسی مستقل دارد.
 -4فرضیه پژوهش
با توجه به مبانی نظری و تحقیقات پیشین ،علی الخصوص تحقیق میچلی و دیگران( ،)7347که نشان
داد رقابت در بازار محصول ،هزینه نمایندگی را کاهش می دهد و نیز نتایج تحقیق گریفین و سان()7343
که مبین این موضوع است که درصنایع رقابتی هزینههای نمایندگی و کنترل مدیران به علت مکانیزم بازار
کاهش یافته و هزینه حق الزحمه حسابرسی نیز کاهش پیدا میکند ،فرضیه این پژوهش به شرح زیر تدوین
شده است:
فرضیه :رقابت بازار محصول با حق الزحمهی پرداختی به حسابرس مستقل رابطه دارد.
 -5روش پژوهش
این تحقیق از لحاظ نوع هدف ،کاربردی و ازلحاظ روش پژوهش تجربی از نوع پس رویدادی است .در
پژوهشهای پس رویدادی ،روابط احتمالی بین متغیرها از طریق مشاهده شرایط موجود ،مورد مطالعه قرار می
گیرد که در آن ،موارد مورد مطالعه در گذشته رخ داده اند و توسط محقق قابل دستکاری نیستند .از لحاظ
روش استدالل نیز این تحقیق از نوع پژوهشهای استقرایی است که با استفاده از مشاهده اجزایی از
جامعه(نمونه) نسبت به ارائه الگویی برای کل جامعه اقدام می نماید .پژوهش حاضر ،از لحاظ تئوری،در زمره
پژوهشهای اثباتی قرار دارد و از لحاظ آماری از نوع تحقیقات همبستگی است که در آن رابطه بین دو متغیر
با استفاده از الگوی رگرسیون ،بررسی میشود .نرم افزار آماری مورد استفاده در این تحقیق  Spss 40و
 Eviewsنسخه  6می باشد.
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 -6جامعه آماري و نحوهي انتخاب شركتها
جامعهی آماری پژوهش ،کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصلهی زمانی
سالهای 4008تا  4034است .در این پژوهش ،برای تعیین نمونهی آماری از روش نمونه گیری به صورت
نمونه گیری حذفی(غربالگری) استفاده شد؛ بدین صورت که در هر مرحله از بین کلیه شرکتهای موجود
در پایان سال  ، 4004شرکتهایی که دارای شرایط زیر نباشند ،حذف شده و شرکتهای باقی مانده برای
انجام آزمون انتخاب شدند :
 شرکتها باید در طول سال مالی تداوم فعالیت داشته باشند.
 نمونهی آماری شامل شرکتهای واسطه گری مالی و سرمایه گذاری نباشد .
 شرکتهایی که سال مالی آنها به انتهای اسفند ماه ختم میشود(به منظور قابلیت مقایسه) .
در نهایت پس از طی مراحل مزبور تعداد  27شرکت برای انجام آزمون فرضیههای پژوهش انتخاب شدند.
 -7تجزیه و تحلیل اطالعات و تعریف متغیرها
در بخش آمار توصیفی ،تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از شاخصهای مرکزی همچون میانگین و
میانه و شاخصهای پراکندگی انحراف معیار انجام شدهاست .همچنین ،برای آزمون فرضیهها از الگوی
رگرسیون دادههای تابلویی استفاده شده است.
برای انتخاب از بین روشهای الگوهای رگرسیونی ترکیبی و الگوی دادههای تابلویی از آزمون  Fلیمر
استفاده شده است .پس از برازش مدل و قبل از تبیین نتایج نیز آزمونهای نرمال بودن از طریق آمارهی
جارکوبرا ،ناهمسانی واریانس از طریق آزمون وایت و خود همبستگی از طریق مقدار آمارهی دوربین -واتسون
برروی جمالت باقیمانده بررسی و سپس تجزیه و تحلیل نتایج انجام شد .در همین راستا برای بررسی تاثیر
متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته الگوی رگرسیونی زیر ارائه شده است:

مدل()4
که متغیرهای این مدل به شرح جدول 4میباشند.
جدول -1تعریف متغیرهاي الگوي تحقیق حاضر
نماد

متغیر مورد بررسی

LnFee

حق الزحمهی حسابرسی

HHI

رقابت بازار

LEV

نسبت بدهی به دارایی(اهرم مالی)

ROA

نسبت سود آوری
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نماد

متغیر مورد بررسی

AuditQlty

کیفیت حسابرسی (اندازه موسسه حسابرسی)

Size

اندازه شرکت

GROWTH

رشد فروش

MTB

نسبت فرصت های رشد
منبع :یافتههای پژوهشگر

 -1-7متغیر وابسته این پژوهش میزان حقالزحمهی پرداختی به حسابرس مستقل تعریف شده است
که داده های مربوط به حق الزحمه الزحمه حسابرس از یادداشت های همراه صورتهای مالی شرکت های
مورد آزمون استخراج شده است و برای محاسبه آن از لگاریتم طبیعی هزینهی حسابرسی استفاده شده
است .دلیل استفاده از لگاریتم این است که لگاریتم موجب یکنواختی و همسانی میشود (وانگ،7343،
علوی طبری وهمکاران 4033،نیک بخت ،تنانی 4033،کارسلو و همکاران ،7337،میترا و همکاران،7332،
تسوی و همکاران.)7334،
 -2-7متغیر مستقل این پژوهش رقابت بازار است که رقابت در بازار محصوالت بر اساس شاخص
هرفیندال -هیرشمن اندازه گیری شده است که در پژوهش هو و رابینسون( )7336،43و مارکاریان و
سانتالو( )8،7343و وانگ( )4،7343نیز مورد استفاده قرار گرفته است .الزم به توضیح است که شاخص
مذکور میزان رقابتپذیری را در سطح صنایع مختلف محاسبه کرده و به صورت زیر تعریف میشود:
) (

∑

 = siعبارت از درآمد فروش شرکت . i
 = Sمجموع درآمد فروش شرکتهای موجود در صنعتی که شرکت  iدر آن فعالیت میکند.
 = nتعداد شرکتهای موجود در صنعت موردنظر.
*هر چه شاخص بدست آمده برای صنعتی بیشتر باشد نشان دهنده رقابت بازار کمتر در آن صنعت میباشد.
 -3-7متغیرهاي كنترل
اندازهي شركت :به دلیل اینکه داراییها در مقایسه با اعداد ادواری حسابداری ،از ارزشیابی حساستری
برخوردار هستند و اکرر نواقص ارزشیابی در مورد آنها مطرح است و نیز دید سنتی حسابرسان در تمرکز بر
ترازنامه و این تفکر که با تایید اعداد ترازنامه ،اعداد صورت سود و زیان نیز به شکل غیرمستقیم تایید
میشوند ،اندازهی شرکت (که به وسیله ی اندازه کل داراییهای آن اندازهگیری میشود) عاملی تعیین کننده
در تعیین حق الزحمهی حسابرسی در نظر گرفته شده است(نیک بخت و تنانی .)4033،برای محاسبه این
متغیر از لگاریتم طبیعی کل داراییهای شرکت استفاده شده است.
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اندازهي موسسه حسابرسی :اگر بازار کار حسابرسی ،خواه به دلیل الزامات قانونی ارجاع کار
حسابرسی  ،خواه بابت توانایی های مالی و نیروی انسانی یا کیفیت کار موسسه ،در انحصار مؤسسه (یا
مؤسساتی) قرار گرفته باشد ،آنگاه به دلیل وجود نداشتن رقیب ،ممکن است حق الزحمه حسابرسی تحت
تاثیر قرار گیرد(نیک بخت و تنانی .)4033،سازمان حسابرسی در ایران به عنوان موسسه حسابرسی دولتی به
ارائه خدمات حرفهای حسابرسی میپردازد و به نسبت سایر موسسات حسابرسی  ،از حجم صاحبکاران باالتری
برخوردار است .به عالوه به واسطه ساختار دولتی و انتخاب قهری ،این سازمان در پذیرش کار و تعیین حق
الزحمه خدمات حرفهای از حاشیه امنیتی برخوردار است که توانسته در عرصه رقابت با سایر موسسات
غیردولتی جایگاه ویژهای را به خود اختصاص دهد .بنابراین انتظار میرود این سازمان ،همانند چهار موسسه
بزرگ حسابرسی دنیا که به نسبت سایر رقبا در عرصه بین المللی دارای صرفی در حق الزحمه خدمات
حرفهای میباشند ،در بازار خدمات حسابرسی در ایران به نسبت رقبا حق الزحمه بیشتری دریافت نماید.
همچنین ،با توجه به اینکه در بیشتر پژوهشها از اندازهی موسسه حسابرسی به عنوان عاملی تعیین کننده
در کیفیت کار حسابرسی استفاده شده است(میترا و همکاران ،)43،7332،در نتیجه در این پژوهش نیز از
اندازه ی موسسه حسابرسی به عنوان معیار کیفیت حسابرسی استفاده شد ،و سازمان حسابرسی به عنوان
موسسه حسابرسی بزرگ و عدد یک در نظر گرفته شده و دیگر موسسات نیز به عنوان موسسات حسابرسی
کوچک و عدد صفر برای آنان در نظر گرفته شده است (علوی طبری و همکاران.)4033،
نسبت كل بدهیها به مجموع داراییها :نسبت بدهی رابطه نمایندگی و پیچیدگی عملیات واحد مورد
رسیدگی را از طریق میزان تامین مالی خارج از حوزه مالکیت نشان میدهد .افزایش در نسبت بدهی به علت
تاکید بر رابطه نمایندگی میان مدیریت و اعتباردهندگان احتماالً تقاضا برای خدمات حسابرسی و حق الزحمه
این خدمات را افزایش میدهد(خشویی و رجبی.)4002،
نسبت سودآوري :این متغیر از طریق نسبت سود به مجموع دارایی ها محاسبه شده است.
نسبت فرصت هاي رشد :این متغیر از طریق نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
شرکت محاسبه شده است(وانگ)0،7343،
نسبت رشد فروش :این متغیر از طریق نسبت تغییرات درآمد فروش دوره جاری نسبت به دوره گذشته
محاسبه شده است.
 -8آزمون فرضیه هاي تحقیق
برای انتخاب آزمون درست جهت تحلیل فرضیهها ابتدا باید از توزیع آماری متغیرها اطمینان حاصل
کرد .برای نمونه ،پیشنیاز گرفتن آزمونهای پارامتری نرمالبودن توزیع آماری متغیرهاست .به طور کلی
میتوان گفت که آزمون های پارامتری ،عموما بر میانگین و انحراف معیار استوارند .حال اگر توزیع جامعه
نرمال نباشد ،نمیتوان استنباط درست از نتایج داشت .فرض مهم در الگوی رگرسیون خطی کالسیک این
است که متغیر وابسته یا جمالت خطا ،به طور نرمال توزیع شده باشند  .با در نظر گرفتن این فرض،
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برآوردکننده ها نیز به طور نرمال توزیع می شوند  .با توجه به نقش قطعی آزمون های تشخیص در تجزیه و
تحلیل نتایج ،انجام آزمون هایی به منظور تائید فرض نرمال بودن از اهمیت زیادی برخوردار است برای بررسی
توزیع آماری متغیرها از آزمونهای نیکویی-برازش استفاده میشود .آزمون کولوموگراف اسمیرنوف به همراه
آزمون کای دو ،جزء آزمونهای نیکویی -برازش هستند .اما با توجه به محدودیتهای آزمون کایدو ،معموال
برای آزمون نرمالبودن ،از آزمون کولوموگراف-اسمیرنوف استفاده میشود .چنانچه سطح معناداری در آزمون
کولموگروف-اسمیرنوف که در این جدول با  sig.نمایش داده میشود .بیشتر از  3038باشد می توان دادهها را
با اطمینان باالیی نرمال فرض کرد .در غیر این صورت نمیتوان گفت که داده ها توزیعشان نرمال است.
همان طور که در جدول 7قابل مشاهده است با توجه به مقدار ضریب خطای آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
برابر  30437می باشد و بیشتر از سطح خطای در نظر گرفته شده  3038می باشد لذا دلیلی برای رد فرضیه
صفر وجود ندارد و می توان گفت داده ها دارای توزیع نرمال می باشند.
جدول  -2آزمون نرمال بودن متغیرها
آزمون كولموگروف اسمیرنوف یک نمونه اي
تعداد داده ها

407
7300743

میانگین

4,6070

انحراف

30383

مستقل

30383

مربت

-30344

منفی

a

پارامترهای نرمال

بیشترین انحراف

40743

آماره کولموگروف-اسمیرنوف

30437

ضریب خطای آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
3aتوزیع داده ها نرمال است
منبع :یافته های پژوهشگر

از سوی دیگر برای کسب اطالع از وجود یا عدم وجود وابستگی خطی بین متغیرهای مستقل از تحلیل
همبستگی استفاده می شود .دلیل اینکار آن است که در صورت وجود همبستگی زیاد بین متغیرهای
مستقل ،استفاده همزمان از آن متغیرها جهت برآورد الگوی رگرسیون از لحاظ آماری امکان پذیر نمی باشد.
در صورتیکه متغیرهای تحقیق با مقیاس نسبتی و پیوسته می باشند از ضریب همبستگی پیرسون برای
بررسی همبستگی بین آنها استفاده میشود؛ لذا در این تحقیق سعی شده تا با استفاده از ضریب همبستگی
پیرسون به بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق پرداخته شود .ضریب همبستگی پیرسون همواره بین  +4و
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 -4می باشد .هر چقدر این ضریب به عدد  +4نزدیکتر باشد نشان از وجود همبستگی زیاد و مستقیم بین دو
متغیر است و چنانچه ضریب همبستگی پیرسون به عدد  -4نزدیکتر باشد مفهوم آن همبستگی زیاد و
معکوس بین آنها است.
ضرایب همبستگی در واقع وابستگی دو متغیر را مشخص می کنند .ضریب همبستگی بین  3078تا
 3008ضریب بسیار پایین است و تنها 4درصد تغییرات مشترک میان دو متغیر را نشان می دهد وضریب
همبستگی بین  3008تا  3068ضریب متوسط است و حدود 78درصد تغییرات مشترک میان دو متغیر را
نشان می دهد و اگر ضریب همبستگی بین  3068تا  3008باشد ضریب باالیی است و تا  %27تغییرات
مشترک میان دو متغیر را نشان می دهد .همان طور که در جدول  0نیز قابل مشاهده است ،ضریب
همبستگی میان متغیر های مستقل تحقیق در الگوها نشان از عدم وابستگی زیاد آنها به یکدیگر می
باشد.لذا محدودیتی در استفاده از همه متغیرهای مستقل تحقیق در برآورد مدل رگرسیون وجود ندارد.
جدول  -3ضریب همبستگی میان متغیرهاي مستقل
اندازه
رقابت بازار اهرم مالی

موسسه
حسابرسی

رقابت بازار

4

اهرم مالی

3040364

رشد

فرصتهاي

اندازه

بازده

فروش

رشد

شركت

داراییها

4

اندازه موسسه حسابرسی - 303736 -303446

4

رشد فروش

3004380

303047

-303442

4

فرصتهای رشد

-303848

304788

-303330

-303744

4

اندازه شرکت

3034778

303244

-303442

303024

304484

4

بازده داراییها

-303007

-303664

-303470

304447

-303743

-303034

4

منبع :یافته های پژوهشگر

نتایج آمار استنباطی
همانگونه که در بخش مربوط به فرضیههای پژوهش نیز بیان شد ،هدف این پژوهش بررسی رابطه رقابت
بازار محصول با حق الزحمهی حسابرسی مستقل شرکتها است ،در همین راستا با توجه به مبانی نظری
مطرح شده الگویی متشکل از یک سری متغیر مستقل تدوین شد .برای تشخیص روش تخمین مناسب مدل
از آزمون  Fلیمر و آزمون هاسمن استفاده شده است .ابتدا جهت تعیین آنکه مدل با استفاده از داده های
تابلویی یا داده های ترکیبی تخمین زده شود از آزمون  Fلیمر استفاده شد .در این آزمون تفاوت ضرایب
برآورد شده برای تک تک مقاطع با ضرایب برآورد شده حاصل از داده های جمعی بررسی میشود .فرضیات
این آزمون به صورت زیر است:
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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عرض از مبداه ها با هم برابرندH0:

)مدل  ( pooledتمام
)مدل اثرات ثابت  ( panel dataحداقل یکی از عرض از مبداها با بقیه متفاوت استH4:
فرض صفر آزمون ،بیان میکند که تفاوتی میان ضرایب برآورد شده برای تک تک مقاطع و ضریب
برآورد شده جمعی وجود ندارد بدین معنا که لزومی به برآورد مدل با استفاده از داده های تابلویی وجود
ندارد .پس از انجام آزمون ،آماره  Fمحاسبه شده با مقدار بحرانی مقایسه میشود .در صورتی که آماره F
محاسبه شده بیشتر از مقدار بحرانی باشد فرض صفر رد میشودو الزم است مدل به روش داده های تابلویی
برآورد شود.
جدول  -4آزمون  Fلیمر
آزمون  Fلیمر -آزمون  pooledیا panel

خالصه آزمون
نتایج آزمون

F

آماره

درجه آزادي

احتمال

80477046

)(24،736

303333

منبع :یافته های پژوهشگر

مطابق جدول  4چون مقدار بحرانی آماره  Fدر سطح اطمینان  38درصد برابر با  4064می باشد و با توجه
به اینکه آماره محاسبه شده برابر  8047بوده و بیشتر از مقدار بحرانی است ،لذا فرض صفر مبنی بر برابر
بودن تمام عرض از مبدا ها پذیرفته نمیشود و الزم است مدل به روش داده های تابلویی برآورد شود.
پس از این که اطمینان حاصل شد که مدل باید به روش داده های تابلویی برآوری شود مهمترین موضوع
انتخاب بین دو روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی است .برای مشخص شدن روش مناسب از آزمون هاسمن
استفاده می شود .فرض صفر آزمون هاسمن بیان می کند که مدل دارای اثرات تصادفی است .آماره این
آزمون  X2یا کای دو می باشد .اگر مقدار آماره کای دو محاسبه شده بیشتر از مقدار بحرانی آن باشد فرض
صفر مبتنی بر لزوم برآورد مدل به صورت اثرات تصادفی پذیرفته نخواهد شد.
جدول  -5آزمون هاسمن
آزمون هاسمن-آزمون اثرات ثابت یا تصادفی
خالصه آزمون

آماره كاي دو

درجه آزادي كاي دو

احتمال

نتایج آزمون

0800464

2

303437

منبع :یافته های پژوهشگر

مطالق جدول  ،8چون آماره محاسبه شده  08004بیشتر از مقدار بحرانی است ،لذا فرض صفر مبنی بر
لزوم برآورد مدل به صورت اثرات تصادفی پذیرفته نمیشود و الزم است مدل به روش اثرات ثابت برآورد
شود .همچنین آمارهی ) 438026( Fبا ضریب خطای صفر درصدی حاکی از معنی دار بودن کل رگرسیون
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برآورد شده است .به منظور رفع مشکل خود همبستگی موجود بین متغیرها از روش  ARاستفاده شد و
آماره دوربین واتسون  ، 7034نیز حاکی از نبود مشکل خود همبستگی است .لذا میتوان بیان کرد که در
سطح اطمینان 38درصد ،در مجموع متغیرهای مستقل بر حق الزحمهی حسابرسی مستقل موثر است و با
توجه به جدول  6و ضریب تعیین تعدیل شده بدست آمده برای الگو میتوان بیان کرد که متغیر مستقل
پژوهش 00درصد از تغییرات متغیر وابسته (حق الزحمهی حسابرسی) را توضیح میدهد.
جدول  -6نتایج تخمین الگو
متغیر مستقل

ضریب

آماره t

سطح خطا

عرض از مبداء

03040333

77300378

303333

شاخص هرفیندال-رقابت بازار

307040

604406

303408

اندازه موسسه حسابرسی

408733

402086

303333

رشد فروش

303808

003466

303376

نسبت فرصتهای رشد

300037

702233

303383

اندازه شرکت

303304

300442

303333

اهرم مالی

-303044

-008730

303036

بازده داراییها

303334

308674

308244

)AR(2

308444

602030

303333

آماره  Fلیمر (سطح خطا)
آماره هاسمن (سطح خطا)
روش پذیرفته شده
ضریب تعیین تعدیل شده
آماره ( Fسطح خطا)
آماره دوربین -واتسون

)303333( 804770
)303437( 0800464
دادههای تابلویی با اثرات ثابت
3000
)303333( 43802678
7034
منبع :یافته های پژوهشگر

فرضیهی تحقیق به بررسی رابطه رقابت بازار محصول با حق الزحمهی پرداختی به حسابرس مستقل
میپردازد .براساس نتایج بدست آمده در جدول شماره( ،)6آماره  tو سطح معنی داری متغیر رقابت
بازار(شاخص هرفیندال) نشان می دهد که این متغیر با ضریب  3070تایید شده است و با توجه اینکه P-
 Valueبرابر با  303408که کوچکتر از سطح خطای  8درصد می باشد می توان نتیجه گرفت که این فرضیه
در سطح اطمینان  38درصد مورد تأیید قرار میگیرد .از آنجا که افزایش شاخص هرفیندال که به معنای
کاهش رقابت موجود در صنعت است ،باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی مستقل میشود و بالعکس ،لذا
ارتباط معکوسی میان رقابت موجود در صنعت و حق الزحمهی پرداختی به حسابرسی مستقل وجود دارد.
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 -9بحث و نتیجه گیري
بطور کلی ،نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین رقابت موجود در صنعت ،با حق الزحمهی
حسابرسی رابطه معکوس وجود دارد .نتیجه بدست آمده در این تحقیق متضاد با نتایج پژوهش وانگ
( )7347می باشد که بیان داشته رقابت ،باعث به وجود آمدن نقش حاکمیت شرکتی و کاهش مشکالت
نمایندگی بین مدیران و سهامداران میشود لذا هرچقدر رقابت در بازار محصوالت شرکتی بیشتر باشد ،باعث
کاهش عدم تقارن اطالعاتی و هزینههای کنترلی شده و بنابراین ریسک حسابرسی کاهش مییابد و
حسابرسان تمایل به صرف منابع کمتر در حسابرسی و هزینههای پایینتر حسابرسی دارند .دلیل این نتایج
متضاد می تواند به خاطر شرایط بومی کشور ایران باشد ،که شرکتهای فعال در صنایع کمتر رقابتی (نیز
صنعت خودروسازی) عمدتا ساختار مالکیتشان بیشتر دولتی است و حسابرس آنها نیز بعضا سازمان
حسابرسی می باشد و حق الزحمه حسابرس نیز با توجه به بزرگی این شرکتها و قدمت سازمان حسابرسی،
بیشتر است .این تحلیل منطبق با نتایج تحقیق چوی و همکاران ( )7344است که نشان می دهد زمانی که
چهار مؤسسه بزرگ به عنوان حسابرس انتخاب گردیده اند ،حق الزحمه ها افزایش یافته و یک مبلغ مازاد،
بابت اعتبار این مؤسسات در نظر گرفته شده است.
در حالی که سایر شرکت های فعال در صنایع رقابتی تر ،بعضا از سایر موسسات حسابرسی کوچکتر
استفاده می کننند که طبیعتا حق الزحمه دریافتی یشان کمتر می باشد چون هم قدمت کمتری نسبت به
سازمان حسابرسی دارند و هم اینکه سعی می کنند برای جلب رضایت صاحبکار ،حق الزحمه کمتری نسبت
به سایر موسسات حسابرسی پیشنهاد بدهند .به همین دلیل میزان رقابتی بودن صنعت مورد فعالیت شرکت
صاحبکار در این تحقی ،برعکس تحقیقات انجام شده در کشورهای غربی ،رابطه عکس با حق الزحمه
حسابرسی پیدا کرده است.
فهرست منابع
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