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Abstract:
The purpose of this study was to investigate the impact of audit market concentration on audit 

opinion. The statistical population of this research were the companies listed on the Tehran 
Stock Exchange during 2017 to 2021, which was selected as a statistical sample by the method 
of systematic elimination of 126 companies. With due attention to the independent variable 
(audit market concentration), we looked for their audit firms. Library research method was 
used to collect data, while descriptive-inferential statistics were used to test the hypothesis. The 
result of the hypothesis showed that audit market concentration has a positive effect on the type 
of auditor's opinion. This means that the more auditors’ concentration on the client industry, 
the higher the quality of the audit work and the type of opinion becomes more acceptable. In 
addition, the effect of the auditor size on the type of opinion is positive and in contrast the effect 
of delay in submitting the auditor's report on the type of opinion is negative.
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چکیده
این  آماری  جامعه  است.  حسابرسی  اظهارنظر  بر  حسابرسی  بازار  تمرکز  تأثیر  بررسی  تحقیق  این  انجام  هدف 
تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 96 لغایت 99 می باشد که به روش حذف 
سیستماتیک 126 شرکت )504 شرکت ـ سال( به عنوان نمونه آماری انتخاب شد که با توجه به عنوان متغیر مستقل 
از روش  برای جمع آوری داده ها  نیز مورد مطالعه قرار گرفت.  بازار حسابرسی(، مؤسسات حسابرسی آن ها  )تمرکز 
کتابخانه ای و برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از آمار توصیفی ـ استنباطی و از نرم افزار Eviews 10 استفاده 
گردید. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه نشان داد، تمرکز بازار حسابرسی بر نوع اظهارنظر حسابرس تأثیر مثبت دارد. 
یعنی هرچه حسابرسان تمرکز بیش تری بر صنعت صاحب کار و سهم باالتری از بازار کار آن صنعت داشته باشند، 
کیفیت کار حسابرسی افزایش یافته و نوع اظهارنظر نیز به سمت اظهارنظر مقبول پیش می رود. ضمناً تأثیر اندازه 

حسابرس نیز بر نوع اظهارنظر مثبت و تأثیر تأخیر در ارائه گزارش حسابرس بر نوع اظهارنظر منفی می باشد.

واژههایکلیدی: بازار حسابرسی، تمرکز بازار حسابرسی، اظهارنظر حسابرسی.
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1-مقدمه
مفهوم تمرکز، رفتار مؤسسه های حسابرسی بزرگ را تعیین می کند و در نتیجه می تواند فاکتور 
مهمی در رقابت بازار محسوب شود )مویِزر، تورلی، 1987(. یک تعریف از تمرکز بازار حسابرسی 
به معنای داشتن سهم زیاد یک یا چند مؤسسه حسابرسی از بازار مؤسسه های حسابرسی می باشد. 
در کشورهای توسعه یافته بازارهای حسابرسی در تسلّط چهار مؤسسه بزرگ حسابرسی هستند. 
این موضوع به ایجاد تمرکز در بازار حسابرسی منجر شده است )ُهوانگ و همکاران، 2016(. هدف 
از حسابرسی صورت های مالی واحدهای اقتصادی توسط مؤسسات حسابرسی، اظهارنظر فنی و 
اظهارنظر  این  که  است  بااهمیت  تمام جنبه های  از  مالی  درباره مطلوبیت صورت های  تخصصی 
به عنوان یک قضاوت حرفه ای قلمداد می شود )حنیفه، محمودی، 1388(. تمرکز بازار حسابرسی 
به عنوان یکی از استراتژی های بازار حسابرسی محسوب می شود که نقش تعیین کننده ای در تداوم 
حضور حسابرس و تأخیراتی که در گزارش حسابرسی وجود دارد ایفا می کند. هوآنگ و همکاران 
به نقل از پیرسون و ترامپیتر )1994( اعتقاد دارند که سطح باالی تمرکز بازار حسابرسی موجب 
صرفه جویی ناشی از مقیاس و نیز رقابت شدید در بین سایر مؤسسه های حسابرسی می شود. در 
افزایش چشمگیری در  بازار حسابرسی  با تشکیل جامعه حسابداران رسمی،  نیز هم زمان  ایران 
تعداد مؤسسه های حسابرسی خصوصی که دارای مجوز برای انجام خدمات حسابرسی بوده اند، 
داشته است. افزایش تعداد مؤسسات حسابرسی، موجب افزایش حق انتخاب صاحب کار از میان 
حسابرسان و در نتیجه افزایش رقابت می شود )اٌکِسرا، 2006(. به عبارت دیگر، هر مؤسسه در 
راستای نفوذ بیش تر در بازار و یافتن و جذب مشتری مبادرت به اعمال سیاست های خود در بازار 

رقابتی کرده است )محمد رضائی، یعقوب نژاد، 1396(. 
درباره  تخصصی  و  فنی  اظهارنظر  اقتصادی،  واحدهای  مالی  صورت های  حسابرسی  از  هدف 
مطلوبیت صورت های مالی از تمام جنبه های بااهمیت است. این اظهارنظر یک قضاوت حرفه ای 
بوده لذا همواره با میزانی از ریسک مواجه است که به آن ریسک حسابرسی می گویند )حنیفه، 

محمودی، 1388(. 
معادل اظهارنظر حسابرسی فرآیندی بسیار دقیق و پیچیده می باشد. این فرآیند شامل ارزیابی 
تصمیمات پذیرش و نگهداری مشتری، آشنایی نسبت به کسب و کار مشتری، اجرای بررسی های 
مرتبط با کنترل داخلی، به دست آوردن شواهد اساسی در خصوص ادعاهای مدیریت و گردآوری 
نتایج در قالب اظهارنظر های حسابرسی می باشد ) فِلیکس، ِکینی، 1982؛ ریِتنِبرگ و همکاران، 
معمول  به طور  است.  کشف شده  اطالعات  افشای  ابزار  حسابرسان  اظهارنظر  واقع  در   .)2012
این  با  در جریان حسابرسی، همواره  تحریف های کشف شده  و  اطالعات  افشای  در  حسابرسان 
استقالل  موضوع  این  نمایند.  ارائه  مسامحه  با  را  گزارش  قابل  نتایج  که  مواجه هستند  احتمال 

حسابرسان را مورد تردید قرار می دهد )اکبریان فرد و همکاران، 1398(. 
تعدیل  الف(  به صورت:  اظهارنظر حسابرسی  ایران  استاندارد حسابرسی بخش 700  اساس  بر 
نشده )مقبول و مقبول با بند تأکید بر مطلب خاص( و ب( اظهارنظر تعدیل شده )مشروط، مردود 
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و عدم اظهارنظر( می باشند. بر اساس این استاندارد اگر شواهد حسابرسی کشف شده حسابرس 
را به این نتیجه برساند که صورت های مالی عاری از تحریف بااهمیت نیست یا حسابرسان قادر 
به جمع آوری کافی و مناسب برای دستیابی به مبنای اظهارنظر نباشند باید نظر خود را تعدیل 
نمایند. با توجه به این که گزارش حسابرس تعدیل شده از دید بازار به عنوان خبری بد نگریسته 
می شود ممکن است مدیریت نیز به واسطه این تعدیل اظهارنظر، افشای صورت های مالی را به 
تعویق اندازد )آقایی، بابایی، 1393(. نوع اظهارنظر نقش اساسی در ارزیابی صحت و رعایت کامل 
قوانین و مقررات شرکت ایفاء می کند. اظهارنظر تعدیل شده )غیرمقبول( نشان دهنده عدم رعایت 

صحیح قوانین از سوی شرکت می باشد. )گائو، ِکلینگ، 2012(. 
تمرکز بازار حسابرسی در بیش تر کشورها پس از ادغام مؤسسه های حسابرسی بزرگ افزایش 
یافته است  بازار سازمان حسابرسی در سال های اخیر کاهش  از  نیز سهم  ایران  یافته است. در 
)محمدرضایی، محمد صالح، 2016(. تمرکز بازار حسابرسی به معنای داشتن سهم زیاد یک یا 
چند مؤسسه حسابرسی از بازار مؤسسه های حسابرسی است. در کشورهای توسعه یافته بازارهای 
حسابرسی در تسلّط چهار مؤسسه بزرگ حسابرسی هستند. این موضوع به ایجاد تمرکز در بازار 

حسابرسی منجر شده است )ُهوانگ و همکاران، 2016(. 
انتخاب  در  را  صاحب کار  مدیریت  عمل  اختیار  و  قدرت  حسابرسی،  بازار  در  تمرکز  وجود 
می دهد  افزایش  را  حسابرسان  بازار  قدرت  مقابل،  در  و  داده  کاهش  حسابرسی  مؤسسه های 
)کردستانی و همکاران، 1397(. کاالپور و همکاران )2010( و نیوتن و همکاران )2013( معتقدند 
که وجود تمرکز بیش تر در بازار حسابرسی باعث ایجاد صرفه جویی در مقیاس و کاهش هزینه های 
تقویت کیفیت  به  بیش تر معطوف  را  بدین ترتیب، حسابرسان تالش خود  و  حسابرسی می شود 

حسابرسی می کنند. 
در یک بازار حسابرسی متمرکز، حسابرسان انگیزه های کم تری برای ارتقاء کیفیت خدمات خود 
داشته و احتمال این که بیش از حد به خود اطمینان داشته و از کار خود راضی باشند، بیش تر 
فِرانسیس  2012؛  همکاران،  و  )بُون  می شود  حسابرسی  کیفیت  کاهش  موجب  امر  این  است. 
بازار  تمرکز  سطح  که  دادند  نشان   )2016( صالح  محمد  و  محمدرضایی   .)2013 همکاران،  و 
حسابرسی در ایران پس از آزادسازی بازار حسابرسی کاسته شده و درنتیجه، سهم از بازار سازمان 

حسابرسی کاهش بسیار زیادی یافته است. 
بازار حسابرسی، منجر به صرفه جویی ناشی از مقیاس می شود. همچنین  از طرفی تمرکز در 
حسابرسان را در کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت حسابرسی یاری می رساند )ُهوآنگ و همکاران، 
امر می تواند  این  و مشتریان می شود  نزدیکی حسابرسان  باعث  تمرکز  نبود  2016(. در حالی که 
آنجا که حاصل  از  )بیک و همکاران، 2019(.  افزایش دهد  را  تعامالت میان حسابرسان  هزینه 
نهایی کار حسابرس گزارشی است که عمده ترین نقش آن برقراری ارتباط به شمار می رود، سال ها 
یگانه،  )حساس  دارد.  قرار  حسابرسی  پژوهشی  جریان های  اول  صف  در  موضوع  این  که  است 
توحیدی نژاد، 1396(. اهمیت این تحقیق از این جهت است که بهبود شرایط مربوط به تمرکز 
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بازار حسابرسی تا چه اندازه می تواند بر اظهارنظر حسابرسان تأثیرگذار باشد.
حسابرس  اظهارنظر  نوع  بر  حسابرسی  بازار  بر  تمرکز  آیا  که  است  این  تحقیق  اصلی  مسئله 

تأثیرگذار است؟

٢-مبانینظریوتوسعهیفرضیهها
نقش محوری حسابرسان در  افزایش  باعث  اخیر  بازارهای سرمایه در طی سال های  تغییرات 
و  عملکردی  ماهیت  بیش تر  شفافیت  و  شناخت  بنابراین،  است.  شده  تصمیم سازی  حیطه های 
خدمات قابل ارائه مؤسسات حسابرسی و هزینه های آن ها، به عنوان یک موضوع و شاخه جدیدی 

از کارآمدی بازارهای سرمایه، امروز در جهان مطرح است. 
که  می شود  محسوب  بازار حسابرسی  استراتژی های  از  یکی  به عنوان  بازار حسابرسی،  تمرکز 
تأخیر در گزارش حسابرسی محسوب می شود. طی  و  تداوم حضور حسابرس  پررنگی در  نقش 
از کشورهای توسعه یافته  بازار سرمایه در برخی  قانون گذاران و تدوین کنندگان  اخیر،  یک دهه 
نگرانی هایی را درباره تأثیرات بالقوه تمرکز بازار حسابرس بر هزینه ها و کیفیت حسابرسی ابراز 
کرده اند )اِکسیرا، 2006؛ وزارت خزانه داری ایاالت متحده، 2008(. ضرورتاً دغدغه اصلی آن است 
که تمرکز بازار حسابرسی گزینه های مشتریان )صاحب کاران( را برای انتخاب خدمات مؤسسات 
بازار را کاهش و در  این  را تقویت، جذابیت  بازار حسابرسان  حسابرسی کاهش می دهد، قدرت 
نهایت منجر به افزایش هزینه های باالی حسابرسی و کاهش کیفیت می گردد )پیرسون، تِرومپیتر، 
1994؛ ویلکینس، آچاِمدی، 2003؛ کارسون و همکاران، 2012؛ نیومن، ویلکینز، 2012؛ بون و 
همکاران، 2012؛ فِرانسیس و همکاران، 2013(. به عبارتی تمرکز بازار حسابرسی به دلیل برهم 
زدن رقابت عادالنه در بازار و کاهش سهم بازار مؤسسات حسابرسی کوچک تر باعث کاهش کیفیت 
حسابرسی می گردد. زیرا این موضوع، انگیزه حسابرسان مؤسسات کوچک تر را کاهش می دهد و 
برای سرپا نگه داشتن خود و جذب مشتری تالش می کنند به صاحب کار تخفیفات بیش تری ارائه 
دهند که در نهایت منجر به کاهش کیفیت حسابرسی می گردد )دی فاند و همکاران، 1999؛ وانگ 

و همکاران، 2008؛ ِچن و همکاران، 2010(. 
در سال های اخیر نیز تغییرات عمده در اقتصاد و جوانب نظارتی محیط حسابرسی در بسیاری 
از کشورها ایجاد شده است که این تغییرات موجب افزایش چشمگیری در سطح رقابت در بازار 

حسابرسی گردیده است )سجادی و همکاران، 1395(. 
در سال های اخیر تغییرات عمده در اقتصاد و جوانب نظارتی محیط حسابرسی در بسیاری از 
بازار  افزایش چشمگیری در سطح رقابت در  تغییرات موجب  این  ایجاد شده است که  کشورها 

حسابرسی گردیده است )سجادی و همکاران، 1395(. 
و  مهم  عامل  یک  و  سازمانی  برون  حاکمیتی  ساز وکار  یک  به عنوان  محصول  بازار  در  رقابت 
بازار  در  رقابت  می شود.  محسوب  توسط شرکت ها  اطالعات  افشای  تصمیمات  اتخاذ  در  حیاتی 
اطالعات  دنبال  به  می کند  مجبور  را  مشابه  در صنایع  موجود  از یک سو شرکت های  محصول، 
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رقبا باشند و از سوی دیگر اطالعات خودشان را برای داشتن مزیت رقابتی پنهان کنند )تنگ، 
لی، 2011(. بنابراین رقابت در بازار محصول می تواند بر کیفیت و کمیت افشای اطالعات اثرگذار 
باشد. به اعتقاد لی )2010( رقابت در بازار منجر به بهبود کیفیت افشای اطالعات توسط شرکت ها 
خواهد شد. رقابت در بازار محصول نه تنها به طور گسترده شرکت ها را وابسته به مزیّت رقابتی 
برون سازمانی می کند بلکه مالکان را نیز تشویق به تقویت ساز و کارهای حاکمیت شرکتی درون 

سازمانی می کند و رفتارهای فرصت  طلبانه مدیران را کاهش می دهد )تنگ، لی، 2011(. 
رقابت در عرضه، از دو منبع نشأت می گیرد: اول، ورود حسابرسان جدید به بازار و دیگری از 
افزایش ظرفیت عرضه حسابرسان فعلی. این رقابت فزاینده، پیامدهای خاص خود را دارد. برخی 
با  رابطه  بر سر قیمت در  رقابت  به خصوص  و  رقابت  نگران اند که  این  از  از حسابداران حرفه ای 
قراردادهای حرفه ای منجر به اُفت کیفیت شود. اگرچه تحقیقات از این نگرانی ها حمایت چندانی 
نمی کند اما این نظریه نیز طرفداران زیادی دارد که فشار بودجه و محدودیت زمانی به طور متناوب 
منجر به بروز حسابرسی های پایین تر از استاندارد می شود. یک دلیل وجود بودجه و زمان محدود، 
رقابت شدید بر سر قیمت است. چنین مطلبی به قدر کافی مستند و درنتیجه قابل دفاع نیست 
اما ابهام در رابطه با رقابت حرفه حسابرسی بحث مشروع و رایجی است و ویژگی های خاص حرفه 

حسابرسی به این ابهامات دامن می زند )رجبی، 1389(. 
به طور کلی رقابت موجب بهبود کیفیت و کمیت کاال و خدمات می شود اما در مقابل عکس 
آن را نیز می تواند در پی داشته باشد. چراکه حسابرسی یک حرفه اجتماعی است و در بسیاری 
از موارد حسابرسان به لحاظ رعایت اصول حرفه ای و پاسخ گویی به جامعه، منافع عمومی جامعه 
و ضوابط و مقررات حرفه ای را به منافع شخصی خود و صاحب کار ترجیح می دهند. این در حالی 
است که در سایر اشکال رقابت و در سایر حرفه ها ممکن است منافع شخصی در اولویت باشد.  
بنابراین ممکن است وجود رقابت کاهش قیمت حسابرسی و کاهش کیفیت حسابرسی را به دنبال 
داشته باشد. یکی از نقاط تمایز بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه پدیده رقابت می باشد 
که در کشورهای توسعه یافته، نبود رقابت و در کشورهای درحال توسعه، وجود بیش از حد رقابت 

در بازار حسابرسی ایجاد نگرانی کرده است. 
نقش محوری حسابرسان در  افزایش  باعث  اخیر  بازارهای سرمایه در طی سال های  تغییرات 
و  عملکردی  ماهیت  بیش تر  شفافیت  و  شناخت  بنابراین  است.  شده  تصمیم سازی  حیطه های 
خدمات قابل ارائه مؤسسات حسابرسی و هزینه های آن ها به عنوان یک موضوع و شاخه جدیدی از 
کارآمدی بازارهای سرمایه امروز در جهان مطرح است. تمرکز بازار حسابرسی به دلیل برهم زدن 
رقابت عادالنه در بازار و کاهش سهم بازار مؤسسات حسابرسی کوچک تر باعث کاهش کیفیت 
موضوع  این  باشد،  تأثیرگذار  اظهارنظر حسابرسی  بر  که  می رود  احتمال  و  می گردد  حسابرسی 
می تواند انگیزه و تالش حسابرسان مؤسسات کوچک تر را به شکل قابل توجهی کاهش دهد )چن 

و همکاران، 2010(. 
بازار حسابرسی باعث می شود مؤسسه حسابرسی تالش نماید که استقالل  به عبارتی تمرکز 
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خود را به دلیل جایگاهی که در بین مشتریان عمده خود داشته و در بازار به دست آورده اند حفظ 
نماید و با فلسفه رعایت سطح باالیی از استانداردهای حسابرسی همواره در بهبود کیفیت کار و 

اظهارنظر مطلوب هدف خود را به پیش ببرد )شفعتی و همکاران، 1397(.
علیزاده و همکاران )1396( طی یکی از فرضیه های پژوهش خود بیان می کنند: »بین تمرکز 
بازار حسابرسی و اظهارنظر حسابرس ارتباط معنا داری وجود دارد« که این فرضیه با نتایجی که 

از آزمون به دست آمد رد شد. 
ارائه  و  تهیه  مطلوبیت  درباره  حسابرس  که  است  این  مالی  صورت های  حسابرسی  از  هدف 
اظهارنظر  متداول حسابداری،  اصول  با  انطباق  در  بااهمیت  کلیه جنبه های  از  مالی  صورت های 
کند. اظهارنظر حسابرس با این نوع تأمین اطمینان در شکل غیر مطلق، اعتبار صورت های مالی 
را افزایش می دهد اما عواملی چون قضاوت، استفاده از نمونه گیری در رسیدگی  ها، محدودیت های 
ذاتی سیستم های حسابداری و کنترل های داخلی موجب شده تا دستیابی به اطمینان مطلق در 
حسابرسی ممکن نشود. بند اظهارنظر گزارش حسابرس حاوی نظر صریح حسابرس در این باره 
می باشد که آیا صورت های مالی از تمام جنبه های بااهمیت طبق استاندارهای حسابداری به نحوه 

مطلوب ارائه شده است یا خیر. 
گزارش  ارائه  در  تأخیر  بر  مؤثر  »عوامل  عنوان  با  تحقیقی  در   )1400( موالئی  و  کردستانی 
حسابرسی از سه بعد حسابرسی، حاکمیت شرکتی و عوامل خاص شرکت« به این نتیجه رسیدند 
که اندازه و تخصص مؤسسه حسابرسی موجب کاهش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی و اظهارنظر 
مشروط، حق الزحمه و تداوم انتخاب حسابرس و ضعف کنترل های داخلی، تأخیر در ارائه گزارش 

حسابرسی افزایش می دهند.
گزارش حسابرسی  ارائه  در  زمانی  »تأخیر  عنوان  با  تحقیقی  در   )1399( محمدی  و  حسنی 
از  شواهدی  صاحب کار:  مرکزی  دفتر  به  حسابرسی  مؤسسه  دفتر  جغرافیایی  فاصله  نزدیکی  و 
از تعامل مشترک و بهبود کارایی حسابرسی« به این نتیجه رسیدند که  مزیت اطالعاتی ناشی 
کاهش  مرکزی صاحب کار سبب  دفتر  به  مؤسسه حسابرسی  دفتر  جغرافیایی  موقعیت  نزدیکی 
تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی شده است. زیرا حسابرسان نزدیک به صاحب کار تعامل بیش تری 
با صاحب کار داشته و اخبار خاص صاحب کار را با سهولت بیش تری دریافت کنند. این موضوع 
سبب افزایش نظارت مؤثر حسابرسان بر صاحب کار، افزایش کارایی حسابرس و کاهش تأخیر در 

ارائه گزارش حسابرسی می شود. 
غالمی گیفان و همکاران ) 1398 ( در پژوهشی با عنوان »بررسی رابطه انحصار بازار حسابرسی 
به  توسعه«  پنجم  برنامه  قانون   99 ماده  گرفتن  نظر  در  با  حسابرسی  کیفیت  و  حق الزحمه  با 
بررسی رابطه انحصار بازار حسابرسی با حق الزحمه حسابرس و کیفیت حسابرسی پرداختند. در 
این ارتباط، تعداد 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 10 ساله 
انحصار  بین  داد که  نشان  پژوهش  از  نتایج حاصل  بررسی شد.  طی سال های 1385 - 1394 
بازار حسابرسی با حق الزحمه حسابرسی یک رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. در حالی که رابطه 
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معناداری بین انحصار بازار حسابرسی و کیفیت حسابرسی مشاهده نشد.
شفعتی و امینیان )1397( در پژوهشی با عنوان »بررسی تأثیر تمرکز بازار حسابرسی بر تداوم 
بهادار  اوراق  بورس  در  پذیرفته شده  گزارش حسابرسی شرکت های  تأخیر  و  انتخاب حسابرسی 
تهران« پرداختند. در این تحقیق 92 شرکت در دوره زمانی 1391 تا 1396 مورد بررسی قرار 
گرفتند. همچنین برای سنجش تأخیر گزارش حسابرسی از لگاریتم طبیعی فاصله بین پایان سال 
مالی تا تاریخ امضای گزارش حسابرسی استفاده شد. با توجه به این که برای سنجش تمرکز بازار 
حسابرس از دو شاخص سهم بازار و فشار رقابتی استفاده گردید، مشخص شد بین تمرکز بازار 
حسابرس با تأخیر گزارش حسابرس ارتباط منفی و معنا داری وجود دارد. به عبارتی مؤسسات 
حسابرسی تالش می کنند با استخدام شرکای حسابرسی باتجربه و کارمندان ماهر، تأخیر در ارائه 
گزارش حسابرسی را کاهش دهند. همچنین هر دو معیار تمرکز بازار حسابرسی یعنی شاخص 
سهم بازار و فشار رقابتی تأثیر منفی و معناداری بر دوره تصدی حسابرس دارند و این موضوع 

می تواند در تقویت کیفیت حسابرسی مؤثر باشد.
کردستانی و همکاران )1397( در پژوهشی با عنوان »بررسی تأثیر تمرکز بازار حسابرسی بر 
حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی« با استفاده از تحلیل رگرسیون، با رویکرد داده های 
ترکیبی پرداختند. برای دستیابی به این هدف، داده های 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق 
ثابت می کند  یافته های پژوهش  تا 1395 سنجیده می شود.  تهران طی سال های 1390  بهادار 
که افزایش تمرکز بازار حسابرسی منجر به افزایش قدرت بازار حسابرسان، افزایش خود رضایتی 
حسابرسان و به دنبال آن، افزایش حق الزحمه حسابرسی و کاهش کیفیت حسابرسی می شود. 
همچنین افزایش تمرکز در بازار حسابرسی منجر به صرفه جویی ناشی از مقیاس و تشدید رقابت 
در بین دیگر مؤسسه های حسابرسی و درنتیجه، کاهش حق الزحمه حسابرسی و افزایش کیفیت 
حسابرسی می شود. بر اساس این یافته، تمرکز بازار حسابرسی در ایران باعث تشدید رقابت ناسالم 

در میان مؤسسه های حسابرسی کوچک می شود. 
بازار  تمرکز  بین  ارتباط  »بررسی  عنوان  با  پژوهشی  در   )1396( کیکانلو  یوسفی  و  علیزاده 
حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی شرکت ها« به این نتیجه رسیدند که ارتباط 
نشان  موضوع  این  ندارد.  وجود  حسابرسی  حق الزحمه  و  حسابرسی  بازار  تمرکز  بین  معناداری 
می دهد افزایش یا کاهش در حق الزحمه حسابرسی با افزایش یا کاهش تمرکز بازار حسابرسی 
وابسته نمی باشد. همچنین ارتباط معناداری بین تمرکز بازار حسابرسی و کیفیت حسابرسی وجود 
ندارد. این موضوع نشان می دهد افزایش یا کاهش در کیفیت حسابرسی با افزایش یا کاهش تمرکز 

بازار حسابرسی وابسته نمی باشد.
چانگ و همکاران )2018( در پژوهشی با عنوان »تأثیر رقابت در بازار حسابرسی بر چسبندگی 
چسبندگی  بر  مثبتی  اثر  حسابرسی  بازار  در  رقابت  دریافتند  چین«  در  حسابرسی  حق الزحمه 
حق الزحمه حسابرسی دارد. عالوه بر این، نتایج آن ها نشان داد چسبندگی حق الزحمه حسابرسی 

رو به افزایش )کاهش( با کیفیت حسابرسی ارتباطی منفی )مثبتی( دارد.
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چوی و همکاران )2017( در پژوهشی با عنوان »تمرکز بازار حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی« 
بازار  از نمونه ای از شرکت ها در 71 کشور دریافتند که رابطه مستقیمی بین تمرکز  با استفاده 

حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی وجود دارد. 

3-روششناسیپژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و نحوه گردآوری داده ها به شکل پس رویدادی )از 
طریق اطالعات گذشته( است و از آزمون رگرسیون و همبستگی استفاده شده است. داده های 
مورد نیاز پژوهش به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده است. گردآوری داده ها و اطالعات برای 
مباحث نظری مانند پیشینه و ادبیات پژوهش به روش کتابخانه ای و برای بخش های تجربی مانند 
آورد  )Excel خاصه  نرم افزار ها  از  استفاده  با  به متغیرهای پژوهش  جمع آوری داده های مربوط 
نوین( و پایگاه های اطالعاتی )Tse.ir, Tsetmc.ir, codal.ir( انجام شده است. در روش گردآوری 
اطالعات به صورت کتابخانه ای از فیش برداری و مراجعه به منابع مجله ا ی، وب سایت های معتبر 
 ScienceDirect.com, link.springer.com, nlai.irMagira Noormags, Civilica,(
انجام  روش  که  آنجا  از  است.  شده  استفاده  معتبر  فارسی  و  التین  مقاالت  و   )SID, Elmnet
پژوهش کتابخانه ای بوده و با داده های واقعی شرکت ها سر و کار دارد، برای فراهم کردن اطالعات 
از اطالعات مندرج در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار استفاده 

شده است. 
 Eviews10 نرم افزار  از  آماری  تحلیل های  انجام  برای  نیاز  مورد  داده های  گردآوری  از  پس 
آزمون  داده  ها،  بودن  نرمال  مانند  رگرسیونی  آزمون های  پیش فرض های  از  و  گردید  استفاده 

خودهمبستگی و غیره بهره برده شد.

1-3-فرضیهپژوهش
تمرکز بازار حسابرسی بر نوع اظهارنظر حسابرس تأثیر دارد. 

٢-3-جامعهونمونهآماری
جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 
حذف  روش  اساس  بر  پژوهش  این  در  موردنظر  آماری  نمونه  هستند.   1399 لغایت   1396

سیستماتیک و با اعمال محدودیت های زیر انتخاب شدند: 
1- شرکت هایی که پایان سال مالی آن ها پایان اسفند باشد.   

2- قبل از سال 96 در بورس پذیرفته شده باشند.   
3- جزء شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی نباشند.   

4- با توجه به این که یک مؤسسه حسابرسی با در نظر گرفتن چرخشی بودن حسابرسان   
نمی توانند بیش از 4 سال متوالی، حسابرسی شرکت را عهده دار باشند، طی 4 سال تغییر حسابرس 
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نداشته باشند. 
داده های مورد نیاز شرکت ها برای دوره زمانی پژوهش در دسترس باشد.   

از  انتخاب گردید که  پس  نمونه  به عنوان  اساس 126 شرکت )504 شرکت و سال(  این  بر 
مشخص شدن نمونه آماری به سراغ مؤسسات حسابرسی این شرکت ها بررسی شد که همگی در 

استان تهران مستقر بوده اند.

3-3-دسته بندی، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
1-3-3-متغیر مستقل: تمرکز بازار حسابرسی

به خدمات  بازارهای مربوط  از دیگر  را  برخوردار است که آن  از ویژگی هایی  بازار حسابرسی 
کسب و کار متمایز می کند. تمرکز در بازار حسابرسی نشان دهنده میزان توزیع قدرت مؤسسات 
حسابرسی در بازار است که بر رقابت این شرکت ها در جذب مشتری مؤثر است )شائن، مایجور، 
1997(. به عبارتی، رقابت مؤثر نیازمند تعداد کافی مؤسسات حسابرسی ارائه دهنده خدمات است 
باشد،  انحصار طلبی  برای  پوششی  رقابت ها  که  زمانی  و  بازار می شود  در  تعادل  ایجاد  باعث  که 
کیفیت کاهش می یابد، انگیزه های منفعت طلبانه گسترش می یابد و در نهایت استقالل حسابرس 
کاهش می یابد )ِگراکوس، سیِورسون، 2015(. این در حالی است که بخش عرضه خدمات در این 
بازارها می تواند به دلیل تخصصی بودن مؤسسات، متمرکز باشد. ُهوآنگ و همکاران )2016( در 
تعریفی دیگر تمرکز بازار حسابرسی را به معنای داشتن سهم زیاد یک یا چند مؤسسه حسابرسی 

از بازار مؤسسه های حسابرسی دانسته اند.
به پیروی از پژوهش های پیشین، اِشلیمن و الوسن )2016(، ُهوآنگ و همکاران )2016(، غالمی 
گیفان و همکاران )1398( و علیزاده و همکاران )1396( برای سنجش تمرکز بازار حسابرسی 
)سهم از بازار کار آن صنعت( از معیار دو وجهی صفر و یک و از طریق رابطه زیر محاسبه گردید:

CONCENj =
∑I=1

N SN

AI
که در آن:

جدول)1(تعریفعملیاتیمتغیرمستقل
تعریفعملیاتینماد

CONCENt در سال j تمرکز بازار حسابرسی مؤسسه حسابرسی

∑
I=1

N
SN مجموع ارزش دفتری دارایی های یک شرکت در صنعتی که توسط

حسابرس ه حسابرسی شده اند.

AI که شرکت صاحب کار مؤسسه موردنظر در آن i مجموع دارایی های صنعت
فعالیت می کنند.
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میانه  از  حسابرسی  بازار  تمرکز  شاخص  اگر  یک  و  صفر  وجهی  دو  معیار  اساس  بر  سپس 
در  تمرکز  که  هستند  حسابرسی  مؤسسات  یعنی  بزرگ تر،  حسابرسی  بازار  تمرکز  شاخص های 
بازار حسابرسی در آن ها وجود دارد عدد 1 و اگر از میانه کوچک تر، بیانگر نبود تمرکز در بازار 

حسابرسی است عدد 0 در نظر گرفته می شود. 

٢-3-3-متغیروابسته:اظهارنظرحسابرسی
سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری بهتر و کسب بازده بیش تر از اطالعات و گزارش حسابرسی 
استفاده می کنند. بر اساس استانداردهای حسابرسی هدف حسابرسی صورت های مالی این است 
با  بااهمیت،  جنبه های  تمام  از  شده،  تهیه  مالی  انطباق صورت های  درباره  بتواند  حسابرس  که 
استانداردهای حسابداری اظهارنظر کند. نوع اظهارنظر نقش اساسی در ارزیابی صحت و رعایت 
کامل قوانین و مقررات شرکت ایفاء می کند. اظهارنظر غیر مقبول نشان دهنده عدم رعایت صحیح 
مقبول یک  دریافت گزارش  این که  دلیل  به  از سوی شرکت می باشد. مدیران شرکت ها  قوانین 
و  قوانین  اجرای  به  را معطوف  تمام تالش خود  تلّقی می شود  برای آن ها  رزومه و سابقه خوب 
اطالعات حسابداری،  کیفیت  ارزیابی  در  اظهار نظر حسابرس  می نمایند.  احسن  نحو  به  مقررات 

بسیار بااهمیت است )گائو، ِکلینگ، 2012(.
در این پژوهش متغیر اظهارنظر حسابرس به عنوان متغیر وابسته مورد سنجش قرار گرفته است. 
این متغیر برای بررسی نوع اظهارنظر حسابرس می باشد. در صورتی که اظهارنظر حسابرس مقبول 
باشد متغیر مربوط برابر با 1 و در غیر این صورت )سایر انواع اظهارنظر( 0 در نظر گرفته شده است.

متغیرهای کنترلی: شامل 2 متغیر زیر می باشد:

جدول)٢(تعریفعملیاتیمتغیرهایکنترلی
تعریفعملیاتینمادمتغیر

BIGاندازه حسابرس
اگر حسابرس از حسابرسان با رتبه الف کنترل کیفیت جامعه 
حسابداران رسمی باشد، عدد 1 و در غیر این  صورت، مقدار 0 

می پذیرد )اورادی و همکاران، 1395(.
تأخیر در ارائه 

گزارش حسابرس
AUDLAG فاصله بین پایان سال مالی تا تاریخ امضای گزارش حسابرسی

شرکت i در زمان t )حبیب و همکاران 2011؛ وی، 2012(.

4-یافتههایپژوهش
1-4-آمارتوصیفیمتغیرهایپژوهش

جدول 3 آمار توصیفی مربوط به متغیر کّمی پژوهش را نشان می دهد که بیان گر پارامترهای 
مالحظه  است.  پراکندگی  و  مرکزی  شاخص های  برخی  شامل  و  آزمون  مورد  متغیر  توصیفی 
می شود که میانگین و میانه متغیر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی برابر با 96/6روز و میانه آن 
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برابر با 105 روز می باشد. حداکثر این متغیر برابر با 135 روز و حداقل آن برابر با 21 روز است. 

جدول)3(آمارتوصیفیدادههایکّمیپژوهش
انحرافکمینهبیشینهمیانهمیانگیننمادمتغیر

تعدادکشیدگیچولگیمعیار
مشاهدات

تأخیر در ارائه 
گزارش حسابرس

AUDLAG6/67040105 1352128/22211-0/7533672/561059504

جدول)4(آمارتوصیفیدادههایکیفیپژوهش

نمادناممتغیر
جمعنبودوجود

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
OPINION19939/4830560/52504100اظهارنظر حسابرسی

CONCEN16332/334167/7504100تمرکز بازار حسابرسی
BIG21943/4128556/59504100اندازه حسابرس

جدول 4 آمار توصیفی متغیرهای کیفی پژوهش )متغیرهایی که دارای دو ارزش صفر و یک 
هستند( را نشان می دهد. مالحظه می شود: میانگین شاخص تمرکز بازار حسابرسی32/3 % است. 
اظهارنظر  ها،   % 39/48 که  است  این  نشان دهنده  حسابرسی  اظهارنظر  مورد  در  آمار  همچنین 
اظهارنظر مقبول بوده و 60/52 % اظهارنظرها جزو سایر اظهارنظرها است که اغلب آن ها اظهارنظر 
مشروط بوده اند. همچنین، نتایج در مورد اندازه حسابرس بیان کننده این مفهوم است که 43/4 % 
حسابرسان از حسابرسان با رتبه الف کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی بوده و 56/59 % 

حسابرسان جزو سایر رتبه ها بوده اند.

٢-4-بررسیماناییمتغیرها
قبل از تخمین مدل الزم است مانایی )پایائی( متغیرها مورد بررسی قرار بگیرد. یک متغیر، 
وقتی مانا است که میانگین، واریانس و ضرایب خودهمبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند. 
به طور  کلی اگر مبدأ زمانی یک متغیر، تغییر کند و میانگین و واریانس و کواریانس آن تغییری 
نکند، در آن صورت متغیر مانا است و در غیر این صورت متغیر، نامانا خواهد بود. در پژوهش حاضر 
برای تشخیص مانایی متغیرها از آزمون لوین، لین چاو استفاده شده است. فرضیه های مربوط به 

مانایی متغیرها به صورت زیر می باشد:
H0 = متغیر نامانا 

     H1 = متغیر مانا
در صورتی که قدر مطلق آماره به دست آمده از مقادیر بحرانی در کلیه سطوح معناداری بزرگ تر 
باشد، متغیر در همه سطوح مانا است. مانایی متغیرها در این مطالعه بر اساس لوین، لین چاو در 

قالب جدول زیر نشان داده شده است:
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جدول)5(بررسیماناییمتغیرهایپژوهش
مانا/ناماناسطحمعناداریمرتبهتفاضلآزمونماناییمتغیر

OPINIONLevin, Lin & Chu0/0000بدون تفاضلI (0) مانا
CONCENLevin, Lin & Chu0000/0بدون تفاضلI (0) مانا

BIGLevin, Lin & Chu0000/0بدون تفاضلI (0) مانا
AUDLAGLevin, Lin & Chu0000/0بدون تفاضلI (0) مانا

اطالعات جدول فوق آزمون مانایی را برای متغیرهای پژوهش نشان می دهد. تمامی متغیرهای 
مورد مطالعه با توجه به آزمون مانایی لوین، لین و چو بدون تفاضل مانا می باشند. مرتبه تفاضل 
در آزمون مانایی نشان دهنده سطح و درجه مانایی متغیرهای پژوهش است. در واقع اگر متغیری 
  I )1( ًنامانا باشد و با یک بار تفاضل گیری مانا شود آن گاه آن متغیر مانا از درجه 1 یا اصطالحا

نامیده می شود. 
در جدول فوق متغیرها بدون تفاضل گیری مانا بـوده، لـذا متغیـرها در سطح مانا می باشند یا به 
اصطالح I )0( می باشند. سطح معناداری آزمون مانایی اگر کم تر از 0/05 % باشـد نشان گر مانایی 
آن متغیر می باشد. همچنین جهت مانا بودن یک متغیر، آماره آزمون مربوط به صورت قدر مطلق 
باید بزرگ تر از عدد 2 باشد که در جدول فوق سطح معناداری و آماره آزمون مربوط به همین 

صورت می باشد.

3-4-بررسیفرضهایکالسیکمدلرگرسیونخطی
توجه  بدون  آماری  نتایج  بر  تکیه  باشد.  برقرار  فرض های خاصی  باید  رگرسیون  مدل  هر  در 
برای  آن  از  نمی توان  و  نیست  برخوردار  چندانی  اعتبار  از  رگرسیون  مدل  پیش فرض های  به 
برای  باید  رگرسیون  نتایج  تفسیر  هرگونه  انجام  از  قبل  بنابراین  کرد.  استفاده  تصمیم گیری ها 
تصدیق صحت نتایج، مفروضات مدل را بررسی نمود. در این پژوهش از داده های پنل یا تابلویی 

استفاده شده است. 

5-4-همخطی
چون مقدار vif برای تک تک متغیرها کم تر از 10 است، لذا همبستگی وجود ندارد.

جدول6بررسیهمخطی
Vifمتغیر

CONCEN1/011599
BIG1/011905

AUDLAG1/000409
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6-4-نتایجآزمونفرضیهپژوهش
نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش به شرح جدول7 می باشد. فرضیه پژوهش بیان می دارد که 

تمرکز بازار حسابرسی بر نوع اظهارنظر حسابرس تأثیر دارد.

جدول)7(نتایجآماریآزمونمدلپژوهش،متغیروابستهنوعاظهارنظرحسابرس
سطحمعناداریآمارهzضرایبمتغیر

CONCEN1/3617183/7833690/0002
BIG0/6607224/1462580/0000

AUDLAG-0/125940-0/4961330/6198
C0/2726340/2369140/8127

0/227001ضریب تعیین مک فادن
LR18/25867- آماره

LR 0/000389سطح معناداری

طبق جدول 7 سطح معنا داری بین دو متغیر برابر با 0/0002 می باشد که این مقدار کم تر از 
 z سطح معناداری در نظر گرفته شده در پژوهش حاضر )5 %( است. همچنین قدر مطلق آماره
که برابر 3/783369 می باشد از 1/96 که معادل توزیع نرمال استاندارد 0/95 می باشد، بزرگ تر 
است. بنابراین در سطح اطمینان 95 % فرضیه صفر مبنی بر این که تمرکز بازار حسابرسی بر نوع 
اظهارنظر حسابرس تأثیر ندارد، تأیید نمی شود و فرضیه اصلی تأیید گردیده و حاکی از وجود تأثیر 
تمرکز بازار حسابرسی بر نوع اظهارنظر دارد. همچنین، تأثیر اندازه حسابرس بر نوع اظهارنظر، 

مثبت و معنادار و تأثیر تأخیر در ارائه گزارش حسابرس بر نوع اظهارنظر منفی می باشد.

5-بحثونتیجهگیری
نتایج نشان دهنده تأثیرگذاری تمرکز بازار حسابرسی بر نوع اظهارنظر حسابرس بوده است. نتیجه 
حاصل از فرضیه نشان داد: تمرکز بازار حسابرسی بر نوع اظهارنظر حسابرس تأثیر مثبت و معناداری 
دارد که بیان می کند هرچه حسابرسان تمرکز بیش تری بر صنعت صاحب کار داشته باشند )سهم 
بازار از صنعت صاحب کار که توسط حسابرس مورد حسابرسی قرار می گیرد، بیش تر باشد(، کیفیت 

کار حسابرسی افزایش یافته و نوع اظهارنظر نیز به سمت اظهارنظر مقبول پیش می رود. 
از بعد نظری نیز این موضوع مورد تأیید است چراکه وقتی تمرکز مورد نظر افزایش می یابد به 
این مفهوم است که حسابرس در رسیدگی به حساب های آن شرکت اشراف بیش تری پیدا کرده، 
از آنجایی هدف حسابرسی مالی، اظهار نظر در خصوص مطلوبیت  ماهرتر و متخصص تر است و 
تهیه صورت های مالی و بیان درجه انطباق صورت های مالی تهیه شده توسط مدیریت صاحب کار 
با استانداردهای حسابداری است، هرچه تمرکز افزایش یابد، یعنی شناخت تجاری افزایش یافته، 
قضاوت حرفه ای بهبود پیدا کرده و از حیث حرفه ای این موضوع در ارتباطات کاری به مدیریت 
واحد  کارهای  گردش  و  حرفه ای  عملیاتی،  جزئیات  بر  حسابرس  که  می یابد  انتقال  صاحب کار 
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لذا  است.  مسلط  کاماًل  مالی(،  صورت های  و  گزارش ها  محتوای  مقاصد،  )فرآیندها،  اقتصادی 
مدیریت صاحب کار ملزم خواهد شد که در فرآیندها و صورت های مالی، استانداردهای عملیاتی 
اظهارنظر  به  منجر  نهایتاً  موضوع  این  که  کند  رعایت  باالتر  و  بیش تر  دقت  با  را  حسابداری  و 
اندازه  باید گفت: تأثیر  مقبول توسط حسابرس خواهد شد. در مورد دو متغیر کنترلی پژوهش 
حسابرس بر نوع اظهارنظر مثبت می باشد. همچنین تأخیر در ارائه گزارش حسابرس تأثیری بر نوع 
اظهارنظر حسابرس ندارد. نتایج این پژوهش به این نکته مهم اشاره دارد که افزایش سهم تمرکز 
بازار حسابرسی و پرمشغله بودن مؤسسه حسابرسی مورد نظر نمی تواند شرایطی را فراهم نماید 
تا مؤسسه حسابرسی از کار خود کاسته و به نوعی حسابرسی را با دقت و کیفیت کم تری انجام 
دهد. در نتیجه بازهم حسابرسان، شرکت را به خوبی حسابرسی کرده و با افزایش بازار حسابرسی 
اظهارنظر بی مورد و سهل انگارانه ای لحاظ نمی نمایند. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق علیزاده و 

یوسفی )1396( مغایر است.
پیشنهاد می شود که مراجع ذی صالح مانند جامعه حسابداران رسمی ایران نکته نظرهای خود 
را برای بهبود مستمر و نظارت مبنی بر افزایش تمرکز در بازار حسابرسی تدوین و عملیاتی کنند. 
بیش تر مؤسسه های حسابرسی در ایران از نوع مؤسسه های کوچک هستند، این موضوع انگیزه 
ارائه تخفیف در هزینه های ناشی از حسابرسی شرکت های  حسابرسان را برای رقابت در زمینه 
صاحب کار برمی انگیزاند و احتمال دارد که کیفیت حسابرسی را تحت شعاع قرار دهد. بنابراین 
پیشنهاد می شود که جامعه حسابداران رسمی ایران، استراتژی های کنترلِی الزم را در این راستا 
ایجاد کند. همچنین، روند صعودی در افزایش تمرکز بازار حسابرسی رقابت شدیدی را در میان 
سایر مؤسسه ها شکل می دهد. با ایجاد چنین رقابت شدیدی در بازار حسابرسی به طور محتمل 

باید شاهد به خطر افتادن استقالل مؤسسه های حسابرسی خصوصی باشیم.
همچنین به جامعه حسابداران رسمی پیشنهاد می شود: در بررسی و ارزیابی کیفیت حسابرسی 
تأثیرگذار مدنظر  به عنوان یک متغیر  را  بازار هر مؤسسه حسابرسی  مؤسسات حسابرسی، سهم 
قرار دهند. تمرکز بازار حسابرسی باید توسط مجامع حرفه ای و قانون گذاری، از قبل افشای شده 
باشد تا سرمایه گذاران از این اطالعات بتوانند بهره مند شوند. از طرف دیگر به مالکان شرکت ها 
پیشنهاد می شود: برای انجام حسابرسی های با کیفیت بیش تر با توجه به افشای صورت گرفته 
در مورد تمرکز بازار حسابرسی توسط مجامع حرفه ای و قانون گذاری اقدام به انتخاب حسابرسان 
با بازار حسابرسی گسترده نمایند. زیرا با توجه به نتیجه پژوهش حاضر هرچه حسابرسان تمرکز 
بیش تری بر صنعت صاحب کار داشته باشند، کیفیت کار حسابرسی افزایش یافته و نوع اظهارنظر 
نیز به سمت اظهارنظر مقبول پیش می رود. همچنین به مدیران شرکت ها پیشنهاد می شود: برای 
با تمرکز بازار حسابرسی باالتر استفاده  کسب گزارش حسابرسی خاص از مؤسسات حسابرسی 
نمایند. زیرا این نوع مؤسسات حسابرسی، گزارش حسابرسی خود را با سطح دقت و مصرف زمان 
مطلوب تری ارائه می نمایند. این موضوع خاصیت اثرگذاری بر نوع گزارش حسابرسی را می تواند به 
همراه داشته باشد. در هر دوره رسیدگی حسابرسی، عواملی وجود دارند که در صورت وقوع آن ها 
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انتظار می رود که روند کار حسابرسی با پیچیدگی های خاصی همراه شود، پیشنهاد می شود: برای 
حفظ کیفیت حسابرسی، حسابرسان تمرکز و دقت باالتری را در بررسی های خود به  کار گیرند و 

به تبع زمان بیش تری را صرف این موضوع کنند.
در پایان به محققان پیشنهاد می شود:

1- تأثیر تمرکز بازار حسابرسی بر انتخاب حسابرس،2- تأثیر تمرکز بازار حسابرسی بر کیفیت 
افشای مسئولیت اجتماعی را در  بر  بازار حسابرسی  تأثیر تمرکز  کنترل داخلی شرکت ها و 3- 

تحقیقات آتی مورد بررسی قرار دهند.
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