
www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

     (                                                                                                                            )جلد اول1641، پاییز 46، شماره 5دوره 
 

211 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکیده
بازار محصول  یرقابت طیشرکت را در شرا تیموفق نهیزم تواند یشرکت م کیدر درون  تیفیبا ک یسامانه کنترل داخل کی

 یبر نقش اجتماع دیبا تأک یکنترل داخل تیفیرقابت بازار محصول بر ک ریتأث یپژوهش با هدف بررس نی. ادیفراهم نما
 یابیاست. به منظور دست یهمبستگ ت،یو از لحاظ ماه یپژوهش از لحاظ هدف، کاربرد نیا انجام شده است. رهیمد ئتیه

 2931 یها سال یه در بورس اوراق بهادار تهران طشد رفتهیپذ یها شرکت انیشرکت از م 211به هدف پژوهش، تعداد 
 رهایمتغ نیروابط ب یبررس یدر نظر گرفته شد. برا یعنوان نمونه اصل انتخاب و به  ک،یستماتیبه روش حذف س 2931تا 

آن است که رقابت بازار محصول بر اساس شاخص  انگریپژوهش، ب جینتا .دیاستفاده گرد کیلجست ونیاز رگرس زین
 رهیمد ئتیه ینقش اجتماع ن،یدارد. همچن ریتأث یکنترل داخل تیفیشده بر ک لیو شاخص لرنر تعد رشمنیه -رفندالیه
 ریتأث یکنترل داخل تیفیبر ک رعاملیمد فهیوظ یو دوگانگ رهیمد ئتیاندازه ه ره،یمد ئتیاستقالل ه یژگیبر اساس و زین

 یها نهیاثر انحالل و اثر هز دیتهد قیاز طر رانیبر رفتار سهامداران و مد ریبا تأث تواند یرقابت بازار محصول م دارد.
 جهیقرار دهد و در نت یشتریب ینگینقد سکیسود شرکت را کاهش دهد و شرکت را در معرض ر تواند یم یندگینما
رابطه در پژوهش حاضر  نیا جادیامر موجب ا نیداشته باشد که هم لرا دنبا یو ورشکستگ انیاحتمال وقوع ز شیافزا

 نیآن است، بنابرا یها ستمیشرکت در رأس نظارت و کنترل بر س رهیمد ئتیکه ه ییاز آنجا ن،یشده است. همچن
 ارتکردن نظ فراهم ره،یمد ئتیه تیشرکت را دارند. مسئول یداخل یها بر کنترل یرگذاریتأث ییآن توانا یها یژگیو

 در قبال سهامداران است. ییبه پاسخگو رانیو الزام مد ییاجرا رانیمستقل بر عملکرد مد

 .  رهیمد ئتیه ینقش اجتماع ،یکنترل داخل تیفیرقابت بازار محصول، ک کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

و انتخاب  یابیو به خصوص در کشور ما به آن مبتال هستند، مشکالت ارز اینقاط دن ها در تمامی آنچه امروزه سازمان
ای که وجود کنترل را ضروری  مسئله نیتر مهم ،بنابراین. باشد یاطالعات حسابداری مناسب م های ستمیس حیو صح قیدق

 نیوأم است و برای رفع اتها همواره با درصدی خطا  در سازمان یاتیملهای ع و برنامه ها ینیب شیآن است که پ سازد، می
بر ضرورت کنترل است.  گریید لیو دگرگون سازمان دل ریمتغ طیکنترل تنها راه چاره است. مح ات،یخطاها و اصالح عمل

ها به عمل آورند. حصول  الزم را با آن های یآگاه باشند و هماهنگی طیمح راتییاز تغ دها برای بقای خود بای سازمان
جز از  شوند یعرضه م دهیچیو پ عهای وسی برنامه های بزرگ طی که در سازمان یکاالها و خدمات تیفیاز ک نانیاطم
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که در صنعت مورد  یها، متناسب با سطح رقابت (. شرکت2931 ان،ی)قنبر باشد ینم یمؤثر کنترل عمل ستمیس کی قیطر
باال بودن سطح رقابت در  گر،ید ی. از سوددهن یرا از خود نشان م یمتفاوت یرفتار یها یژگیوجود دارد، و شان تیفعال

 یخطر حسابرس ،یموارد نی. لذا در چنشود یم یکنترل یها نهیو هز یبازار محصول، باعث کاهش عدم تقارن اطالعات
 دارند. یدر حسابرس تر نییپا یها نهیبه صرف منابع کمتر و هز لیحسابرسان تما جهیو در نت افتیکاهش خواهد 

 یبرا یشرکت تیحاکم زمیمکان کیبه عنوان  تواند یمطالعات گذشته نشان داده است که رقابت در بازار محصول م جینتا
حفظ  یبرا ،یرقابت عیها در صنا شرکت رانیمد رایعمل کند؛ ز گذاران هیو سرما رانیمد نیب یندگیکاهش مشکالت نما

 دهیفا یب یها از اتالف منابع شرکت در پروژه یریجلوگ تر، سختاز انحالل شرکت به کار  یریخود در جهت جلوگ تیموقع
 ندیارزش شرکت را حداکثر نما قیطر نیتا از ا کنند یم دایافزوده، سوق پ فاقد ارزش یها تیکمتر در فعال یگذار هیو سرما

که  ی. زمانکند یو سهامداران کمک م رانیمد نیرقابت بازار به هماهنگ نمودن منافع ب ن،ی(؛ بنابرا1121 ،یی)وانگ و چو
سود  تیریمد ریها درگ وجود دارد که شرکت یاحتمال کمتر  مختلف باال باشد، عیسطح رقابت در بازار محصول در صنا

و پارک،  تیوکای)مارک دیآ یم شیندرت پ بازار به زمیوجود مکان لیبه دل عیصنا نیطلبانه شوند و عمل تقلب در ا فرصت
قرار  ریرا تحت تأث یحسابرس یها نهیهز تواند یم یندگینما هینظر قیدر بازار محصول از طر ابتر خالصه، رقطو (. به1113

 نیا یاصل لیاز دال یکیشود.  یبرای رفتار کارا م رانیدر مد زهیانگ جادیدر بازار محصوالت، باعث ا دیدهد. رقابت شد
ناکارآمد از بازار خواهند بود.  رانیحال حذف مد درسرعت  دهنده رقابت به و نظم یانضباط روهاییاستدالل آن است که ن

به اهداف واحد  یابیشود تا از دست یو اجرا م یکارکنان طراح ریو سا تیریمد لهیوس است که به ندییفرآ یهای داخل کنترل
 مربوط،و مقررات  نیقوان تیو رعا اتیعمل ییو کارا یاثربخش ،یاعتماد گزارشگری مال تیقابل نهیدر زم یدگیمورد رس

 یاطالعات سکیبه ر تواند یم یهای داخل (. ضعف کنترل2931و همکاران،  فرد یلی)وک دیمعقول به دست آ ینانیاطم
( جانبدارانه در گزارش یرعمدیغ ایانحرافات )عمدی  شیشرکت، افزا هیسرما نهیهز شیافزا جهیسهامداران و در نت

بر این اساس،  عدم تداوم سودآوری شرکت، منجر گردد. جهینت رتجاری و د اتیعمل ییو کارا یسودآوری، کاهش اثربخش
 یبر نقش اجتماع یدبا تأک یکنترل داخل یفیترقابت بازار محصول بر کیر تأثپژوهش حاضر در پی آن است تا با بررسی 

گذاران را در  آورد تا از این طریق بتواند سرمایهدر بورس اوراق بهادار تهران، پشتوانه علمی برای آن فراهم  مدیره یئته
 اخذ تصمیمات اقتصادی سودمند یاری رساند.

 

 پژوهش نظری یمبان
به رشد  یابیجهت دست یا لهیعنوان وس است؛ که از آن به ایدر سطح دن یموضوع محور کی ،یریپذ امروزه رقابت

است.  یریپذ از قدرت رقابت یشرکت موفق، برخوردار یها یژگیاز و یکی. شود یم ادی داریمطلوب و توسعه پا یاقتصاد
پذیری  . رقابت(1113 پان،یو فل ایقدرت است )کد نیا از یناموفق، عدم برخوردار یها بارز شرکت یژگیحال و نیدر ع

بازار  المللی یا افزایش سهم خود در سهم خود در بازارهای بین داشتن نگهتوانایی اقتصادی بنگاه برای ثابت  عنوان به
. به استشود. سهم بازار )مقدار فروش شرکت( دربردارنده موقعیت بازار شرکت و نیز اندازه نسبی شرکت  تعریف می

غیرمستقیم  طور بهتواند  میزان نفوذ شرکت در بازار باشد و می دهنده نشانتواند  عبارت دیگر، مقدار فروش شرکت می
حتی کیفیت واقعی شرکت داشته باشد. اساساً، مقدار فروش شرکت  های توزیع یا داللت بر شهرت، تشخیص، قابلیت

ها یا کل بازار است. معموالً این استدالل وجود دارد که هر چه  حاکی از اندازه شرکت نسبت به سایر رقبای بالقوه، بخش
صنعت زیادتر باشد، تر است. هر چه تعداد رقبای تجاری در  سهم بازار )مقدار فروش( شرکت بیشتر باشد، آن شرکت موفق

شود و برای تأمین نیازهای خود  آوردن سهم فروش و تأمین مالی با تعداد رقبای بیشتری روبرو می به دستشرکت برای 
باشد. در نتیجه هر چه تعداد رقبا در صنعت بیشتر باشد، رقابت در آن  ها می مجبور به رقابت با تعداد بیشتری از شرکت
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مدت  منظور دستیابی به اهداف کوتاه  ها به (. از سوی دیگر، شرکت1112کند )گریفیس،  می صنعت نیز شدت بیشتری پیدا
های کنترل داخلی اثربخش برخوردار باشند. با  اندازهای خود، الزاماً باید از سیستم ها و چشم و بلندمدت و تحقق مأموریت

گردد و ضمن کاهش شفافیت و  می مختل  سازمان مختلفایجاد ضعف در این سیستم نظارت بر عملکرد سطوح 
های  خود هزینه نوبه بهیابد که این موضوع نیز  افزایش میها  از منابع سازمان سوءاستفادهپاسخگویی، امکان تقلب و 

 (.2931ها تحمیل خواهد کرد )ابراهیمی کردلر و همکاران،  ناپذیری را به سازمان جبران
های از دست رفته  باعث کاهش سودآوری شود، این موضوع به دلیل فرصتتواند  کنترل داخلی می های ضعف در سیستم

های رقیب وارد  دهد که مجبور خواهند بود با شرکت مشتریان و سایر ذینفعان رخ میهای ایجاد شده در   و نارضایتی
از شرایط رقابتی  منجر به حذف شرکت تواند یم(. در نهایت، این مورد نیز 1122فعالیت تجاری شوند )استول و ماهانا، 

کلیدی برای ارزیابی درجه موفقیت کشورها، صنایع و  معیاری محصول بازاردر رقابت بازار و حتی ورشکستگی گردد. لذا، 
آید؛ بدین معنی که هر کشور، صنعت یا بنگاهی  های رقابتی سیاسی، اقتصادی و تجاری به حساب می ناها در مید بنگاه

است باالتری برخوردار  یریپذ توان گفت که از رقابت بازارهای رقابتی برخوردار باشد، می که از توان رقابتی باالیی در
های  های داخلی مناسب، باید تمامی ابعاد نظام ی با برقراری کنترلوکار کسباز آنجا که هر  (.1111، )بگس و بتیگنیس

از جمله شرایط رقابتی بازار را پوشش دهد، بر این اساس هر گونه تغییری که در  وکار کسبعملیاتی و مدیریتی موجود در 
های داخلی  تواند کیفیت کنترل یمشرایط عملیاتی سازمان و همچنین شرایط رقابتی بازار ایجاد شود، خود عاملی است که 

گسترده  طور بهمحصول نه تنها  بازارقرار داده و بر آن اثر بگذارد. همچنین، رقابت در  تأثیرموجود در شرکت را تحت 
کند، بلکه مالکان را نیز تشویق به تقویت، سازوکارهای حاکمیت ی میسازمان برونها را وابسته به مزیت رقابتی شرکت

دهد )قربانی و همکاران، طلبانه مدیران را کاهش می از طرفی نیز رفتارهای فرصت و کندی میسازمان درونشرکتی 
های حاکمیت شرکتی مناسبی مورد نیاز  از بین رفتن یا از هم پاشیدن هستند، مکانیزم که بازارها در خطر (. هنگامی2931

منظور  (؛ در غیر این صورت، تنها یک رقابت خوب است که بدون نیاز به کنترل، مدیران را به1121 است )گیرود و مولر،
 .(1121و سناتالو،  حداکثر کردن ثروت سهامداران هدایت خواهد کرد )مارکاریان

بازار محصول  یرقابت طیشرکت را در شرا تیموفق نهیزم تواند یشرکت م کیدر درون  تیفیک با یسامانه کنترل داخل کی
های سازمان  به هدف یابیاز دست ینسب نانیاطم نیاست که برای تأم هایی و روش ها استیس ی. کنترل داخلدیفراهم نما

 کند یفراهم م ییو گسترش پاسخگو یمال یها سازی صورت را جهت آماده ییمبنا یکنترل داخل ستمی. سدآی به وجود می
است که ضمن ارتباط  یسازمان ستمیو س رانیمد تیحائز اهم فیاز وظا یکیکنترل  رو، نی(. از ا1126)بالسام و همکاران، 

کنترل، وضع  اگرددر فر رانی. مدشود یم تلقیهای سازمان  مؤثر در تحقق اهداف و برنامه یها، عامل آن فیوظا ریبا سا
 نیتر از جمله مهم یکنترل داخل ستمیس ن،یبنابرا کنند؛ یم سهیموجود )عملکرد( را با وضع مطلوب )برنامه( مقا

 های (. ضعف2931مطرح شده است )ارجمندنژاد،  ها سازمان ییاثربخش و کارا تیاست که در جهت هدا ییسازوکارها
 یو دولت یکشور اعم از خصوص یاقتصاد یبه اتفاق واحدها بیقر تیاز جمله مشکالت مبتال به اکثر ینظام کنترل داخل
توجه و  قابل یها انیمتحمل خسارت و ز یداخل یها اقتصاد کشور از ضعف کنترل ت،یواحدها و در نها نیاست، هر ساله ا

در  یداخل نترلک ستمیاز عملکرد س نانیبه منظور اطم ن،ی(. بنابرا2939 ،یعراق یو رضو ی)لشگر شود یم ینیسنگ
نقش بارز  یسازمان و برون یسازمان درون یها و روش ها استیس حیصح یعملکرد و ارزش شرکت و اجرا یارتقا یراستا

شرکت و محافظت از منافع سهامداران  تیریدر کنترل و نظارت بر مد یتجار یو ارکان اداره کننده واحدها رهیمد ئتیه
به  توان یرا م رهیمد ئتیه ی( معتقدند که از منظر سازمان1111) نزیو راب النتگتون. دهد یرا از خود نشان م یشترینمود ب

موضوع اشاره  نیها به ا کنند. آن تیبه اهداف سازمان فعال یابیاند تا در دست در نظر گرفت که جمع شده یعنوان گروه
 تواند یم رهیمد ئتیقرار گرفته باشد، ه رانیمد ریو سا ییاجرا ریاز مد یباالتر یدر رده سازمان رهیمد ئتیند که اگر هدار
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بلکه  ستندیروزانه ن ماتیتصم ک،یاستراتژ یها میداشته باشد. تصم کیاستراتژ یها یریگ میبر تصم کینقش استراتژ
ها  در سالمت شرکت یها گرفته شده و نقش اساس شرکت رتبه یعال رانیهستند که توسط مد ریرمتغیغ ماتیشامل تصم

 (. 1113، والیدارند )بات
 

 پیشینه پژوهش
( به بررسی روابط بین کیفیت کنترل داخلی، رقابت بین محصول و بازار اظهارنظر حسابرسی 1111و همکاران ) ژانگ

های  بین مهروموم شنژنی و شانگهاهای سهام  بورس ی پذیرفته شده درها شرکتی مربوط به ها دادهپرداختند. بر اساس 
نتایج نشان داد که بین رقابت در بازار محصول و اظهارنظر حسابرس رابطه مثبتی وجود دارد و همچنین  1121تا  1111

انحصاری بین کیفیت کنترل داخلی و اظهارنظر حسابرسی با تأکید بر رقابت در بازار محصول تأثیر  در صنایع غیر
 توجهی وجود دارد. قابل

و  رهیمد تیئاستقالل ه نیبر رابطه ب رعاملیمد فهیوظ یدوگانگ یلیاثر تعد یبه بررس ی( در پژوهش1123و سماحه ) فیخل
این  ؛ندارد یریثأت یکنترل داخل تیفیبر ک رهیمد ئتیاستقالل ه زانینشان داد که م ها افتهیپرداختند.  یکنترل داخل تیفیک

تأثیر مثبت  یکنترل داخل تیفیو ک رهیمد تیئاستقالل ه زانیم نیب بطهبر را رعاملیمد فهیوظ یکه دوگانگ ی استدر حال
 .دارد یتوجه و قابل

بازه  یدر ط نیدر چ یو ضعف کنترل داخل رهیمد تیئه یاعضا یفرد یها یژگیرابطه و ی( به بررس1123لو و کائو )
آموزش، تجربه،  لیاز قب رهیمد تیئه یاعضا یشخص یها یژگینشان داد که و جیپرداختند. نتا 1121 تا 1111 یزمان

 یها یژگینشان داد و جینتا ،نیدارد. همچن یمعنادار طهراب یو ضعف کنترل داخل ییبا ناکارا التیو تحص نامهیگواه
 یها یژگیو نیبر رابطه ب زین تیدارد. مالک یرابطه معنادار یبا مشکالت کنترل داخل رهیمد تیئه سیرئ یشخص

 دارد. ی راا کننده لیاثر تعد یو کنترل داخل رهیمد تیئه
سازوکار  کیعنوان  ها که به شرکت یکنترل داخل ستمیتأثیر رقابت در بازار محصول بر س ی( در بررس1121) میو ک میک

 یمال یرا نسبت به گزارشگر یهای داخل کنترل یکه رقابت در بازار، اثربخش دادندشود؛ نشان  مطرح می یمهم کنترل
 .شود ها می شرکت یط اطالعاتیمح تیفیو مانع بهبود ک دهد یکاهش م

 نشان مالی امور مدیر ارشد پاداش و داخلی های کنترل ضعف نقاط ( در پژوهشی با عنوان1121هویتاش و همکاران )

 به استناد با ها آن .هستند تأثیرگذار مدیران پاداش تعیین در کنترل داخلی ضعف نقاط مانند غیرمالی معیارهای که دادند

 کنترل ضعف نقاط افشای کردند ثابت قرار دارد مدیران مستقیماً زیر نظر داخلی های کنترل نکهیا و آکسلی قانون ساربینز

 ضعف، نسبت نقاط افشای از مدیریتی قوی بعد تجربه با هاییشرکت و است مدیر عملکرد در ضعف دهنده نشان داخلی

 بودند. پاداش در بیشتر کاهش هستند، شاهد ترضعیف تجربه مدیریتی لحاظ از که هاییشرکت به
ها ( در پژوهشی به بررسی تأثیر حاکمیتی رقابت در بازار محصول روی کیفیت افشا پرداختند. آن1122تنگ و لی )

عنوان عوامل مهم ساختار  مدیره را به یئتهمدیره و مدیرعامل و اندازه  مدیره، دوگانگی رئیس هیئت استقالل هیئت
مدیره و دوگانگی  مدیره در نظر گرفتند و به این نتیجه رسیدند که رقابت بازار محصول بر رابطه بین استقالل هیئت یئته

مدیره و  تیئهگذارد، ولی در مورد تأثیر رقابت در بازار و تأثیر آن بر رابطه بین اندازه یفیت افشا تأثیر میباکمدیره  هیئت
مدیره و  های هیئت ارتباط بین ویژگیدر پژوهشی  (1122)راموس و اوالال همچنین،  ای کشف نشد.یرعامل رابطهمد

نتایج  مورد بررسی قرار دادند. 1111-1112های  شرکت اروپایی طی مهروموم 11ای شامل  عملکرد شرکت را در نمونه
  .و تعداد اعضای مستقل بیشتر، عملکرد بهتری دارندتر  مدیره کوچک های با هیئت که شرکت نشان داد
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که . نتایج نشان داد پرداختند یمال یبر گزارشگر یعوامل ضعف کنترل داخل یبه بررس (1111) و همکاران لیدو
 ییها که شرکت یمواجه هستند؛ در حال یتر یجد یبا مشکالت کنترل ف،یضع یکوچک، جوان و از نظر مال یها شرکت
تر هستند و در  سالم یها از نظر مال شرکت نی. اباشند یم رییسرعت در حال تغ به ده،یچیپ اتیو عمل یحسابدار التیبا تشک

حال هر  نیبرآوردها متفاوت است و در ع ه،یخاص ضعف مواد اول لیحاصل شد که با توجه به دال جهینت نیا تینها
 منحصر به خود مواجه است. یکنترل داخل یها از چالش یبا گروه یشرکت

( در پژوهشی به بررسی اثر تعدیل کنندگی مالکیت دولتی بر رابطه بین رقابت در بازار 2933رحیمی و عظیمی یانچشمه )
شرکت طی  211ای شامل  های پژوهش نمونه های داخلی پرداختند. جهت آزمون فرضیه محصول و کیفیت کنترل

. نتایج حاکی از آن بود که هر چه رقابت در بازار محصول افزایش یابد، احتمال انتخاب گردید 2934تا  2931های  سال
داخلی با افزایش رقابت بازار محصول در   گردد. همچنین، کیفیت کنترل یافتن ضعف در کنترل داخلی بیشتر می

 هایی با مالکیت خصوصی، پایین است. هایی با مالکیت دولتی در مقایسه با شرکت شرکت
ها  داخلی شرکت های رقابت بازار محصول و اثربخشی کنترل بررسی( در پژوهشی به 2933پور ) یلی و حسنصفری گرا

شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  34های  های پژوهش با استفاده از داده پرداختند. نتایج آزمون فرضیه
 یابد. های داخلی کاهش می ر محصول، اثربخشی کنترلنشان داد که با افزایش رقابت بازا 2934تا  2931های  طی سال

نمونه  .پرداختند نقش توانایی مدیریت در ارتقای کیفیت کنترل داخلی بررسی( در پژوهشی به 2933قادری و همکاران )
از  ی، حاکرنتایج پژوهش حاض( انتخاب شد. 2936-2931شرکت برای یک دوره ده ساله ) 31آماری این پژوهش شامل 

 یکارای ریمتغ نیب یارتباط منف ،نیهمچن. تسا یکنترل داخل تیفیپاداش مدیران و ک نیب یدار یمعن ارتباطوجود عدم 
 .دارد مدیران یدر سایه توانای یکنترل داخل ستمیس ینشان از ارتقا یکنترل داخل ستمیو ضعف در س مدیران

های داخلی پرداخت.  ول و مالکیت دولتی بر کیفیت کنترلاثر رقابت بازار محص بررسی( در پژوهشی به 2931فرد ) نایبی
شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره پنج ساله  222ای شامل  ها، نمونه جهت آزمون فرضیه

ارد. ( انتخاب گردید. نتایج نشان داد که بین مالکیت دولتی و کیفیت کنترل داخلی رابطه معناداری وجود ند2931-2932)
  همچنین، رقابت بازار محصول بر کیفیت کنترل داخلی تأثیر منفی دارد.  

ساختار کنندگی  با نقش تعدیلوجه نقد  تیریتأثیر رقابت در بازار محصول و مددر پژوهشی با عنوان ( 2934) اریهوش
 11با نمونه مشتمل بر  2931تا  2931 یها سال نیب در بورس اوراق بهادار تهران شده رفتهیپذ یها شرکتدر  رهیمد ئتیه

وجود دارد.  یوجه نقد رابطه مثبت و معنادار تیریرقابت در بازار محصول و مد نیکه ب افتی دست جهینت نیبه اشرکت 
 نی( رابطه برهیمد ئتیو اندازه ه رهیمد ئتی)استقالل ه رهیمد ئتیآن است که ساختار ه انگریب قیتحق جینتا ،نیهمچن

 یبه بررس ی( در پژوهش2934و محقق ) مرادیهمچنین،  .کند ینم لیوجه نقد را تعد تیریرقابت در بازار محصول و مد
پرداختند. نمونه پژوهش،  یشرکت تیبر نقش حاکم دیبا تأک یالزحمه حسابرس رقابت بازار محصول و حق نیرابطه ب
انتخاب شد.  2939تا  2933 یها سال نیب رانیابورس اشده در بورس اوراق بهادار تهران و فر رفتهیپذ یها شرکت

 یرابطه مثبت و معنادار یالزحمه حسابرس حق زانیرقابت بازار محصول و م نیاز آن بود که ب یاکپژوهش ح یها افتهی
 .کاهد یرابطه م نیصورت معکوس، اثرگذار بوده و از شدت ا رابطه به نیبر ا ،یشرکت تیحاکم یوجود دارد و سازوکارها

 نیبه ا یکنترل داخل تیاهم تحت عنوان عوامل تأثیرگذار بر نقاط ضعف با یقی( در تحق2936نژاد ) نیحسمحمدو  هایحاج
با نقاط ضعف  انیو ز ییکاال به جمع کل دارا یسهام در تعداد سهام، نسبت موجود متیق تمیلگار نیکه ب دندیرس جهینت

نمره  ،ینرخ ارز، رشد درآمد، ارزش بازار بر ارزش دفتر ریوجود دارد و تسع یدار یرابطه مثبت و معن یکنترل داخل تیبااهم
z گفت  توان یم جهینت ندارد. در یکنترل داخل تیاهم با نقاط ضعف با یا رابطه ییبر دارا یآلتمن و جمع کل بده

 .ردیپذ یتأثیر م یمال یارهایمع یموجود در گزارش حسابرس از بعض تیاهم با یها ضعف
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 مدیره و کیفیت افشا بررسی رابطه رقابت بازار محصول با ساختار هیئتبه  ی( در پژوهش2931) ییپور و بزرا یخدام
که بین  نشان دادنتایج  باشد. می 2931تا  2939شرکت طی دوره زمانی  211های مورد نیاز پژوهش شامل  پرداختند. داده

طه منفی و معناداری وجود دارد که بیانگر رابطه مثبت و راب فشا،هیرشمن و موانع ورود با کیفیت ا-شاخص هرفیندال
-که شاخص هرفیندال دادندهای مربوط به تأثیر حاکمیتی نیز نشان  باشد. یافته معنادار بین رقابت و کیفیت افشا می

 مدیره و کیفیت افشا تأثیر معناداری ندارند. هیرشمن و شاخص موانع ورود بر رابطه بین استقالل هیئت
 ینقش اجتماعی و کنترل داخل یفیتک، رقابت بازار محصولهای متعددی به طور جداگانه در رابطه با  ان، پژوهشدر ایر

مدیره را در رابطه بین  یئته ینقش اجتماعهای صورت گرفته  مدیره انجام شده است؛ اما هیچ یک از پژوهش یئته
 توجه قرار نداده است.به طور مشخص مورد  یکنترل داخل یفیتک ورقابت بازار محصول 

 

 ی پژوهشها هیفرض
 :گردند یمطرح م یرپژوهش به صورت ز های یهفوق، فرض ینظر یو مبان یاتبا توجه به ادب

 دارد. ریتأث یکنترل داخل تیفی: رقابت در بازار محصول بر کاول یاصل هیفرض
 دارد. ریتأث یکنترل داخل تیفیبر ک رشمنیه-رفندالی: شاخص ه2-2 یفرع هیفرض
 دارد. ریتأث یکنترل داخل تیفیشده بر ک لی: شاخص لرنر تعد1-2 یفرع هیفرض
 دارد. ریتأث یکنترل داخل تیفیبر ک رهیمد ئتیه ی: نقش اجتماعدوم یاصل هیفرض
 دارد. ریتأث یکنترل داخل تیفیبر ک رهیمد ئتی: استقالل ه2-1 یفرع هیفرض
 دارد. ریتأث یکنترل داخل تیفیمدیره بر ک : اندازه هیئت1-1 یفرع هیفرض
 دارد. ریتأث یکنترل داخل تیفیبر ک رعاملیمد فهیوظ ی: دوگانگ9-1 یفرع هیفرض
 دارد. ریتأث یکنترل داخل تیفیرقابت در بازار محصول و ک نیبر رابطه ب رهیمد ئتیه ی: نقش اجتماعسوم یاصل هیفرض
 دارد. ریتأث یکنترل داخل تیفیو ک رشمنیه-رفندالیشاخص ه نیبر رابطه ب رهیمد ئتی: استقالل ه2-9 یفرع هیفرض
 دارد. ریتأث یکنترل داخل تیفیو ک رشمنیه-رفندالیشاخص ه نیمدیره بر رابطه ب : اندازه هیئت1-9 یفرع هیفرض
 ریتأث یکنترل داخل تیفیو ک رشمنیه-رفندالیشاخص ه نیبر رابطه ب رعاملیمد فهیوظ ی: دوگانگ9-9 یفرع هیفرض
 دارد.
 دارد. ریتأث یکنترل داخل تیفیشده و ک لیشاخص لرنر تعد نیبر رابطه ب رهیمد ئتی: استقالل ه6-9 یفرع هیفرض
 دارد. ریتأث یکنترل داخل تیفیشده و ک لیشاخص لرنر تعد نیمدیره بر رابطه ب : اندازه هیئت1-9 یفرع هیفرض
 دارد. ریتأث یکنترل داخل تیفیشده و ک لیشاخص لرنر تعد نیبر رابطه ب رعاملیمد فهیوظ ی: دوگانگ4-9 یفرع هیفرض

 

 پژوهش روش
 یبر نقش اجتماع یدتأک ی باکنترل داخل یفیترقابت بازار محصول بر ک یرتأثاز آنجا که هدف اصلی پژوهش حاضر، 

لحاظ ماهیت و روش، همبستگی است. جامعه آماری  ازهدف، کاربردی و  لحاظ ازمدیره است، لذا این پژوهش  یئته
است که  2931-2931های  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال مورد مطالعه در این پژوهش، شرکت

 گیرد و نمونه انتخابی باید دارای شرایط زیر باشد: گیری حذفی سیستماتیک انجام می نمونه انتخابی با استفاده از نمونه

 اسفند هر سال باشد؛ 13ها  پذیری، سال مالی آن برای رعایت قابلیت مقایسه 

 در طی قلمرو زمانی پژوهش، تغییر سال مالی نداشته باشد؛ 

  اطالعات مالی مربوط به متغیرها در دسترس باشد؛ 
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 ی مالی نباشند؛ وگر واسطهگذاری، مؤسسات مالی و بانکی و لیزینگ، بیمه،  های سرمایه جزء شرکت 

 ها دچار وقفه معامالتی بیش از شش ماه نشده باشد سهام آن. 
شرکت به  211ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ها شرکتهای فوق، از بین  یتمحدودبا توجه به شرایط و 

 آمد. به دستعنوان نمونه 

ی استفاده شده است. اطالعات مورد نیاز ا کتابخانهاطالعات مورد نیاز در زمینه ادبیات و پیشینه پژوهش از روش مطالعه 
 نوین استخراج گردیده است. آورد رهاطالعاتی  افزار نرمجهت محاسبه متغیرها از 

 

 الگوهای پژوهش

 شده است:زیر استفاده  الگوهای رگرسیونیپژوهش از  های یهپژوهش به منظور آزمون فرض یندر ا

                                                                     0 1it it it itICMW HHI ControlVariables      
                                                                       0 1it it it itICMW LIT ControlVariables      

                                                                    0 1it it it itICMW BIND ControlVariables      
                                                              0 1 )(it it it itICMW BSIZE ControlVariableLn s      

                                                                    0 1it it it itICMW DUAL ControlVariables      
                                   0 1 2 3it it it it it it itICMW HHI BIND HHI BIND ControlVariables         

                                       0 1 2 3 )()(it it it it it it itICMW HHI BSIZE HHI BSIZE ControlVariabLn Ln les          
0 1 2 3it it it it it it itICMW HHI DUAL HHI DUAL ControlVariables         

                                  0 1 2 3it it it it it it itICMW LIT BIND HHI BIND ControlVariables                             
                                       0 1 2 3 )()(it it it it it it itICMW LIT BSIZE HHI BSIZE ControlVariabLn Ln les                                  

                                 0 1 2 3it it it it it it itICMW LIT DUAL HHI DUAL ControlVariables                                 
 ،ها آنکه در 

 ICMW: کیفیت کنترل داخلی؛ 
 HHI :یرشمن؛ ه-یرفندالشاخص ه 
 LIT :؛شده یلشاخص لرنر تعد 
 BINDمدیره؛ : استقالل هیئت 
 Ln(BSIZE) :مدیره، یئتاندازه ه یتملگار 
 DUAL :یرعامل ومد یفهوظ یدوگانگ 
 Control Variables .متغیرهای کنترلی : 

 

 یری متغیرهای پژوهشگ اندازهنحوه 

 متغیرهای وابسته
(، رضائی 1124(، لی و همکاران )1121(، لیو و همکاران )1121ی: بر اساس مطالعات کال و همکاران )کیفیت کنترل داخل

( برای سنجش آن، از نقاط ضعف با 2934( و ساعدی و دستگیر )2934(، حاجیها و همکاران )2931نوئی و محسنی ) پیته
آید. بدین صورت که اگر در  ل به دست میگردد که از گزارش حسابرسان مستق های داخلی استفاده می اهمیت کنترل
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ای به ضعف کنترل داخلی شده باشد، عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر در نظر گرفته  گزارش حسابرسی اشاره
 های داخلی است. تر کنترل رو، مقادیر باالی این متغیر نشان دهنده کیفیت پایین شود. از این می

 

 متغیرهای مستقل
 :دشو یاستفاده م لیذ اریمحاسبه آن از دو مع یش حاضر، شاخص رقابت در بازار محصول است که برامستقل پژوه ریمتغ

  و  یمیابراه(، 1129چنگ و همکاران )(، 1111ژانگ و همکاران )بر اساس مطالعات  هیرشمن:-شاخص هرفیندال
-پژوهش نیز از شاخص هرفیندال ( در این2931( و نمازی و رضایی )2936(، دیانتی دیلمی و بیاتی )2931)همکاران 

های مختلفی قابل  اندازه رقابت در بازار با شاخص شود. استفاده می رقابت در بازار محصولعنوان شاخص  هیرشمن به
ها،  های نظری از سایر شاخص هریشمن به لحاظ پایه-های مورد نظر شاخص هرفیندال محاسبه است که از بین شاخص 

منظور محاسبه این  بهگیرد.  های دیگر بیشتر مورد استفاده قرار می بت نسبت به شاخصتر و در محاسبه رقا مستدل
های فعال در آن  شاخص؛ ابتدا برای هر یک از صنایع عضو نمونه آماری در هر سال، مجموع فروش خالص تمام شرکت

ر مجموع فروش آن های فعال در هر صنعت ب شود. سپس با تقسیم فروش خالص هر یک از شرکت صنعت محاسبه می
های فعال در  شود. در نهایت از مجموع توان دوم سهم بازار شرکت ها محاسبه می صنعت، سهم بازار هر یک از شرکت

 شود: هر صنعت، شاخص مزبور برای آن صنعت در یک سال محاسبه می

                                                                                                 
2

i

i 1

HHI S
n




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

برای یک صنعت در یک سال مالی،  رشمنیه-ندالیهرفشاخص : HHIکه در آن؛
2

iS : سهم بازار شرکتi  موجود در هر
  صنعت.

  ( و نمازی و ابراهیمی 1114(، گاسپر و ماسا )1121) (، پیرس1122بر اساس مطالعات شارما ) :شاخص لرنر تعدیل شده
نحوه  .شود یرقابت در بازار محصول استفاده م عنوان شاخص به لرنر تعدیل شدهاز شاخص  زیپژوهش ن نیدر ا( 2932)

   محاسبه شاخص لرنر تعدیل شده به شرح زیر است:  

                                                                                       i

N

IA i ii=1
LI LI W LI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                 
it it it

i,t

it

SALE COGS SG&A
LI

SALE

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
به  iنسبت فروش شرکت: i،iWشاخص لرنر شرکت: iLIشاخص لرنر تعدیل شده بر مبنای صنعت، : IALI؛ها که در آن

: itSG&Aشده کاالی فروش رفته، دهنده بهای تمام : نشانitCOGS: فروش شرکت، itSALEکل فروش صنعت،
 های عمومی، اداری و فروش است.  هزینه

 

 گر متغیر تعدیل
  و محمدزاده یمیحک( و 1113) بر اساس مطالعات لیم که  است مدیره نقش اجتماعی هیئتپژوهش حاضر،  گر تعدیل ریمتغ

 :  دشو یاستفاده م لیذ اریمع سهآن از سنجش  یبرا( 2939)سالطه 

 

های حاکمیت شرکتی و  های داخلی شرکت با ارتقاء مکانیزم رود ضعف کنترل انتظار می مدیره: استقالل هیئت

 رموظفیغ ینسبت اعضا حاضر از پژوهش نیدر اکاهش یابد،  رهیمد ئتیههای مختلف آن نظیر استقالل  ویژگی
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پور و  شود )اسماعیل مدیره استفاده می برای سنجش میزان استقالل اعضای هیئت رهیمد ئتیه یکل اعضا به رهیمد ئتیه
 (. 2933همکاران، 

 

های  مدیره مدیره است، هیئت های هیئت رود با توجه به اینکه کنترل داخلی از مسئولیت انتظار می مدیره: اندازه هیئت

، در این پژوهش اندازه را کاهش دهد ها های داخلی شرکت هایی استفاده کنند که احتمال ضعف کنترل بزرگ از استراتژی
 (.1121و همکاران،  مدیره است )وو مدیره برابر با لگاریتم تعداد اعضای هیئت هیئت

 

رود در صورت وجود دوگانگی و عدم وجود نظارت مناسب از سوی دیگر  انتظار می دوگانگی وظیفه مدیرعامل:

های داخلی در شرکت داشته  مدیره، مدیران رده باالی شرکت توجه کمتری به رعایت و استقرار کنترل اعضای هیئت
 یرعاملمد مدیره، یئته یسرئ  یبنا یا مدیره یئته یسرئباشند، در این پژوهش چنانچه دوگانگی وظیفه مدیرعامل )

 شود )وو و همکاران،  ( وجود داشته باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر در نظر گرفته میباشد یزشرکت ن
 (.  2931؛ صدیقی، 1113

 

 متغیرهای کنترلی
دالیل استفاده از متغیرهای کنترلی در مدل، افزایش کارایی مدل و توضیح درصد باالتری از تغییرات متغیر وابسته است. 

 :  اند شدهبینی گنجانده  یشباز پهای مقطعی در ضرایب  رو، متغیرهای زیر برای کنترل تفاوت ینا از

های  های کمتری در کنترل تر، ضعف اکمیت شرکتی قویح  های بزرگ با مکانیزم رود شرکت انتظار می اندازه شرکت:

باشد )دویل و همکاران،  داخلی داشته باشند، در این پژوهش اندازه شرکت برابر با لگاریتم طبیعی فروش شرکت می
 (.1111و همکاران،  اسکیف ؛ آشباق1111

سن شرکت از ری برخوردار باشند، ت هایی با قدمت بیشتر از کنترل داخلی اثربخش رود شرکت انتظار می سن شرکت:

؛ 1121)لیو و همکاران،  شود یم یریگ پژوهش اندازه یدوره زمان انیدر بورس تا پا رشیپذ خیتار نیب یفاصله زمان قیطر
   از متغیر سن شرکت لگاریتم گرفته خواهد شد. پژوهش نیدر ا (.1111دوئل و همکاران، 

ها به دلیل کمبود منابع مالی نقاط ضعف کنترل  تر باشد، شرکت رود هر چه اهرم مالی ضعیف انتظار می اهرم مالی:

های شرکت  داخلی بیشتری داشته باشند، در این پژوهش اهرم مالی شرکت از طریق نسبت کل بدهی به دارایی
 (.2931، نوئی و محسنی ؛ رضائی پیته1124و همکاران،  92شود )بولتون گیری می اندازه
ده و با وضعیت مالی ضعیف منابع کافی جهت استقرار اثربخش  های زیان رود شرکت ده بودن شرکت: انتظار می زیان

های داخلی را کمتر رعایت کنند، در این پژوهش برای  های داخلی را در اختیار نداشته باشند و کنترل سیستم کنترل
ده باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر در نظر  ورد نظر زیانگیری این متغیر چنانچه شرکت در سال م اندازه

  (.1111شود )چن و همکاران،  گرفته می

ها از نوع دولتی باشد )سازمان حسابرسی( از  هایی که حسابرس آن رود شرکت انتظار می اندازه موسسه حسابرسی:

انچه حسابرس شرکت، سازمان حسابرسی باشد تری برخوردار باشند، در این پژوهش چن های داخلی اثربخش کنترل
شود و به آن عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر در  عنوان موسسه حسابرسی بزرگ و با کیفیت در نظر گرفته می به

 (.2931؛ نادری و حاجیها، 1124شود )بولتون و همکاران،  نظر گرفته می
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 های پژوهش یافته

 آمار توصیفی
دهد. نتایج تحلیل توصیفی بیانگر آن است که درصد  آمار توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان می 1و  2  جدول شماره

بیش از نیمی از  دهد میاست که نشان  11/91مورد مطالعه برابر با  های شرکت یبرا فراوانی کیفیت کنترل داخلی
اندازه شرکت و اندازه . اند داشته یمطلوب یتوضعکیفیت کنترل داخلی قرار گرفته در نمونه به لحاظ سطح  های شرکت
مدیره نیز به ترتیب بیشترین پراکندگی )کمترین ثبات و پایداری( و کمترین پراکندگی )بیشترین ثبات و پایداری( را  هیئت

نمونه  یها درصد از کل شرکت 13/22 دهد ینشان م یزبودن شرکت ن ده یانز یرمتغ یفراوان یلتحل دهند. نشان می
    اند. گزارش نموده یانز پژوهش

 کمی پژوهش یمتغیرهای توصیف آمار (:1)جدول 

 شاخص/ متغیر
تعداد 

 مشاهدات
 ضریب کشیدگی ضریب چولگی انحراف معیار کمینه بیشینه میانه میانگین

-شاخص هیرفندال
 هیرشمن

2161 231/1 216/1 2 112/1 113/1 231/1 113/3 

 لیشاخص لرنر تعد
 شده

2161 
161/1 161/1 413/1 616/1- 212/1 111/1- 326/62 

 133/1 -916/1 231/1 1 2 411/1 443/1 2161 رهیمد ئتیاستقالل ه

 413/31 311/3 191/1 421/2 361/2 421/2 429/2 2161 رهیمد ئتیاندازه ه

 361/9 631/1 116/2 116/3 141/23 391/29 311/29 2161 اندازه شرکت

 331/9 -141/1 613/1 439/1 392/9 111/1 144/1 2161 سن شرکت

 911/9 131/1 236/1 142/1 141/2 132/1 131/1 2161 یاهرم مال

 
 اسمی پژوهش یمتغیرهای توصیف تحلیل (:2) جدول

 (1درصد فراوانی ) (2درصد فراوانی ) تعداد مشاهدات متغیر

 61/46 11/91 2161 یکنترل داخل تیفیک

 91/16 41/11 2161 رعاملیمد فهیوظ یدوگانگ

 12/33 13/22 2161 ده بودن شرکت زیان

 49/13 91/12 2161 یاندازه موسسه حسابرس

 

 آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش
 9 آزمون در جدول یجاستفاده شده است. نتابرا -جارکوابسته، از آماره  یرهایآزمون نرمال بودن متغ یپژوهش برا یندر ا
رو،  ین. از ایستنرمال ن یعتوز یدرصد بوده و دارا 1تر از  وابسته؛ کوچک یرهایمتغ یآن است که اعتبار آزمون برا یایگو
 است. یتپژوهش حاضر، روش الج یونیرگرس یها برآورد مدل یمناسب برا یوهش

 برا-نتایج آزمون جارک (:3)جدول 

 

 

 

 سطح معناداری آماره آزمون متغیرهای پژوهش

 111/1 441/114 داخلی کیفیت کنترل
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 آزمون ریشه واحد )مانایی(
 یرو یآزمون صرفاً برا نیارائه شده است، ا و چو  نیل ن،یپژوهش بر اساس آزمون لو یرهایمتغ یبرا ییآزمون مانا

 ارائه گردیده است. 6نتایج این آزمون در جدول  .باشد یدارند قابل انجام م یکم تیکه ذاتاً ماه ییرهایمتغ
 و چو ینل ین،لونتایج آزمون  (:6)جدول 

 
 
 
 
 
 

 
 

در  مدیره یئتاز اندازه ه یرپژوهش به غ یرهایتمام متغ یاحتمال آزمون برا شود، یمشاهده م 6که در جدول  یطور همان
 یتماز لگار یرپژوهش به غ یرهایکه متغ دهد ی% نشان م31 یناندر سطح اطم یجنتا است، بنابراین، ٪1سطح کمتر از 

در مدل باعث به وجود  یرهامتغ یناستفاده از ا یجهندارد. در نت یواحد یشهو ر هبود یاها، پا داده یبرا مدیره یئتاندازه ه
گرفت.  یتفاضل مرتبه اول مورد بررس یرو مدیره یئتاندازه ه یتملگار یی. ماناشود یکاذب نم یونآمدن رگرس

تفاضل مرتبه  یرو یزن یرمتغ ینکه ا دهد یزمون نشان محاصل از آ یجنتا شود، یمشاهده م 1که در جدول  یطور همان
 اول مانا است.  

 رهیمد ئتیاندازه هنتایج آزمون ریشه واحد برای متغیر  (:5)جدول 

 
 

انباشتگی  جمعی یا هم ها در سطح تفاضل مرتبه اول مانا باشند باید هم به منظور عدم استفاده از مرتبه اول چنانچه داده
 های خطای مدل احتمال این آزمون برای شود، یمشاهده م 4که در جدول  یطور همانمدل رگرسیونی بررسی گردد. 

شود از مقادیر اصلی  که باعث میاست. بنابراین، استفاده از تفاضل مرتبه اول  ٪1مورد نظر در سطح کمتر از  رگرسیونی
های  بدون تفاضل مرتبه اول در مدل رهیمد ئتیاندازه هتوان از متغیر  ، توجیهی ندارد و میاستفاده نشوداین متغیر 

 رگرسیونی مورد نظر آن استفاده کرد. 

 
 یانباشتگ هم ای یجمع همنتایج آزمون ریشه واحد به منظور  (:4)جدول 

 
 
 

 

 

 

 

 معناداری آزمون آماره آزمون متغیرها

 111/1 -119/23 هیرشمن-شاخص هیرفندال

 111/1 -423/13 شده لیشاخص لرنر تعد

 111/1 -931/6 رهیمد ئتیاستقالل ه

 111/1 111/1 رهیمد ئتیاندازه ه

 111/1 -923/12 اندازه شرکت

 111/1 -113/61 سن شرکت

 111/1 -219/21 یاهرم مال

 معناداری آزمون آماره آزمون متغیر

 119/1 -112/1 رهیمد ئتیاندازه ه

 معناداری آزمون آماره آزمون فرضیه

 111/1 -919/292 1-1مدل فرضیه فرعی 

 111/1 -113/31 1-9مدل فرضیه فرعی 

 111/1 -331/31 1-9مدل فرضیه فرعی 
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 ها یهآزمون فرض یجنتا
مدیره  یئته یبر نقش اجتماع یدتأک ی باکنترل داخل یفیترقابت بازار محصول بر ک یرتأث بررسیپژوهش  از اینهدف 

ها حاکی از آن بودند  یهفرضشود. نتایج آزمون  فرضیه فرعی آزمون می 22فرضیه اصلی و  9 بر اساساست که این هدف 
 که:

 .دارد یرتأث یکنترل داخل یفیترقابت در بازار محصول بر ک اول: یاصل فرضیه

 :ودش یمنبعث از آن آزمون م یهبا دو فرض یهفرض این

 دارد. یرتأث یکنترل داخل یفیتبر ک یرشمنه-یرفندالشاخص ه :1-1 یفرع فرضیه

 یبرا کند، یم یاررا اخت یکاز دو ارزش صفر و  یکیو فقط  یستن یوستهوابسته، پ یرپژوهش متغ یندر ا ینکهبا توجه به ا
 یبه برقرار یازیاست که ن ینآن ا یژگیو ینتر استفاده شده است. مهم یکلجست یونپژوهش از رگرس های یهآزمون فرض

 یها برازش در مدل یکوییاعتبار و قدرت ن یبررس یندارد. برا یانسکووار های یسماتر ینرمال بودن و همسان یها فرض
 یینتع یبلمشو، ضر-آزمون هاسمر یی،نما شامل؛ آزمون نسبت راست ها یکتکن ترین یجوابسته از را یربا متغ یونیرگرس

بر  یرها،متغ یانم یکه ارتباط خط یناز ا ینانجهت اطم ین،استفاده شده است. همچن بینی یشمک فادن و درصد صحت پ
نتایج برآورد این مدل در جدول  .شود یمحاسبه م یانسعامل تورم وار یر،خ یاخواهد داشت  یپژوهش اثرات نامطلوب یجنتا
 نشان داده شده است.  1

 1-1 یفرع یهآزمون فرض یجهنت (:7)جدول 

 خطی هم سطح معناداری آماره والد ضرایب متغیرها

 - 111/1 -331/9 -393/1 عرض از مبدأ

 923/2 111/1 223/6 146/1 هیرشمن-شاخص هیرفندال

 161/2 111/1 311/9 231/1 اندازه شرکت

 126/2 113/1 -132/1 -191/1 سن شرکت

 912/2 116/1 -112/1 -311/1 یاهرم مال

 123/2 639/1 111/1 296/1 ده بودن شرکت زیان

 193/2 239/1 991/2 212/1 یاندازه موسسه حسابرس

 193/1 ضریب تعیین مک فادن

 193/42 نمایی آماره نسبت راست

 111/1 سطح معناداری مدل

 (942/1) 112/3 (3لمشو )با درجه آزادی -آماره هاسمر

 (14/1) 121/3 (21آماره اندروز )با درجه آزادی 

 13/44 بینی کل مدل آزمون صحت پیش

است که  ٪1تر از  ( و کوچک111/1برابر با ) یینما بودن مدل، مقدار احتمال آماره نسبت راست دار یمعن یدر بررس
مفهوم است  ینبه ا یآمار یبرخوردار است. معنادار یپژوهش معنادار بوده و از اعتبار کاف یهادعا نمود مدل فرض توان می

 21کمتر از  یرهاهمه متغ یبرا VIF با صفر تفاوت دارد. مقدار آماره ینان،از اطم ینیکه مدل محاسبه شده با درجه مع
 یزفادن مدل ن مک یینتع یب. ضرگردد یپژوهش مشاهده نم یحیتوض یرهایمتغ ینب یخط مشکل هم ینبوده، بنابرا

آماره  اداریاست. احتمال معن 1و  2 ینب یعدد یادوابسته، به احتمال ز یرمتغ ییراتدرصد از تغ 3/9آن است که  یایگو
 یرمقاد ینکه ا است. از آنجایی ٪14و  ٪2/94 یببه ترت 21 یو آماره اندروز با درجه آزاد 3 یلمشو با درجه آزاد -هاسمر

وابسته از  یرمشاهدات متغ یینبمدل، در ت یحیتوض یرهایکه متغ دهد یآماره نشان م ینا معنایی هستند، بی ٪1بزرگتر از 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

     (                                                                                                                            )جلد اول1641، پاییز 46، شماره 5دوره 
 

296 
 

است.  ٪14/44و در سطح  ٪11از  یشترکل مدل ب بینی یشدرصد صحت پ یت،. در نهادارندبرخور یبرازش مناسب یکویین
  ت.برازش مدل باال اس یکوییگرفت که قدرت ن یجهنت توان یم بنابراین،

 یرشمنه-یرفندالشاخص ه یرمتغ داری یکه سطح معن ینبه لحاظ ا شود، یمشاهده م 1که در جدول  طوری همان
 یدمورد تائ یبه لحاظ آمار یکنترل داخل یفیتوابسته ک یربر متغ یرمتغ ینا دار یمعن یروجود تأث باشد؛ می ٪1تر از  کوچک
که شاخص  یدرس یجهنت ینبه ا توان یو م گردد یم ییدتأ هشپژو ینا 2-2 یفرع یهفرض ین،. بنابراگیرد یقرار م

 دارد.    یرتأث یکنترل داخل یفیتبر ک یرشمنه -یرفنداله

 دارد. یرتأث یکنترل داخل یفیتشده بر ک یلشاخص لرنر تعد :2-1 یفرع یهفرض

 نشان داده شده است.   3نتایج برآورد این مدل در جدول 
 2-1 یفرع یهآزمون فرض یجهنت (:8)جدول 

 خطی هم سطح معناداری آماره والد ضرایب متغیرها

 - 111/1 -111/9 -436/1 مبدأعرض از 

 111/2 111/1 639/9 161/1 شاخص لرنر تعدیل شده

 163/2 111/1 131/9 211/1 اندازه شرکت

 191/2 311/1 196/1 116/1 سن شرکت

 236/2 112/1 -231/9 -211/2 یاهرم مال

 111/2 416/1 631/1 136/1 ده بودن شرکت زیان

 162/2 161/1 243/2 211/1 یاندازه موسسه حسابرس

 191/1 ضریب تعیین مک فادن

 429/14 نمایی آماره نسبت راست

 111/1 سطح معناداری مدل

 (932/1) 116/3 (3لمشو )با درجه آزادی -آماره هاسمر

 (636/1) 113/3 (21آماره اندروز )با درجه آزادی 

 31/41 بینی کل مدل آزمون صحت پیش

است که  ٪1تر از  ( و کوچک111/1برابر با ) نمایی نسبت راست آماره احتمال مقداربودن مدل،  دار یمعن یدر بررس
توان ادعا نمود مدل فرضیه پژوهش معنادار بوده و از اعتبار کافی برخوردار است. معناداری آماری به این مفهوم است  می

 21کمتر از  رهایهمه متغ یبرا VIFمقدار آماره که مدل محاسبه شده با درجه معینی از اطمینان، با صفر تفاوت دارد. 
فادن مدل نیز  مک نییتع بیضر .گردد یپژوهش مشاهده نم توضیحی یرهایمتغ نیب یخط مشکل هم نیبوده، بنابرا

است. احتمال معناداری آماره  1و  2از تغییرات متغیر وابسته، به احتمال زیاد عددی بین  درصد 1/9گویای آن است که 
است. از آنجایی که این  ٪6/63و  ٪2/93به ترتیب  21و آماره اندروز با درجه آزادی  3زادی لمشو با درجه آ -هاسمر

دهد که متغیرهای توضیحی مدل، در تبیین مشاهدات متغیر  معنایی این آماره نشان می هستند، بی ٪1مقادیر بزرگتر از 
و در سطح  ٪11ینی کل مدل بیشتر از ب وابسته از نیکویی برازش مناسبی برخوردارند. در نهایت، درصد صحت پیش

 توان نتیجه گرفت که قدرت نیکویی برازش مدل باال است.  است. بنابراین، می 31/41٪
تر  کوچک شاخص لرنر تعدیل شده ریمتغ یدار یکه سطح معن نیبه لحاظ ا شود، یمشاهده م 3 جدولکه در  یطور همان

قرار  دیمورد تائ یبه لحاظ آمار کیفیت کنترل داخلیوابسته  ریبر متغ ریمتغ نیا دار یمعن ریوجود تأث باشد؛ می ٪1از 
لرنر تعدیل که شاخص  دیرس جهینت نیبه ا توان یمگردد و  این پژوهش تأیید می 1-2بنابراین، فرضیه فرعی . ردیگ یم

   دارد. ریتأث یکنترل داخل تیفیبر ک شده
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 دارد. ریتأث یکنترل داخل تیفیبر ک رهیمد ئتیه ینقش اجتماع :دوم یاصل هیفرض

 :شود یمنبعث از آن آزمون م هیفرض سه با هیفرض نیا

 دارد. ریتأث یکنترل داخل تیفیبر ک رهیمد ئتیاستقالل ه :1-2 یفرع هیفرض

 نشان داده شده است. 3جدول نتایج برآورد مدل در 
 1-2نتیجه آزمون فرضیه فرعی  (:9)جدول 

 خطی هم معناداریسطح  آماره والد ضرایب متغیرها

 - 111/1 -193/1 -131/2 عرض از مبدأ

 111/2 111/1 -111/9 -343/1 مدیره استقالل هیئت

 193/2 111/1 132/6 231/1 اندازه شرکت

 121/2 131/1 -191/1 -141/1 سن شرکت

 111/2 111/1 -332/6 -143/2 یاهرم مال

 123/2 611/1 121/1 291/1 ده بودن شرکت زیان

 161/2 113/1 113/2 211/1 یموسسه حسابرس اندازه

 199/1 ضریب تعیین مک فادن

 161/19 نمایی آماره نسبت راست

 111/1 سطح معناداری مدل

 (141/1) 316/6 (3لمشو )با درجه آزادی -آماره هاسمر

 (141/1) 416/4 (21آماره اندروز )با درجه آزادی 

 31/41 بینی کل مدل آزمون صحت پیش

است که  ٪1تر از  ( و کوچک111/1برابر با ) نمایی نسبت راست آماره مقدار احتمالبودن مدل،  دار یمعن یبررسدر 
توان ادعا نمود مدل فرضیه پژوهش معنادار بوده و از اعتبار کافی برخوردار است. معناداری آماری به این مفهوم است  می

 21کمتر از  رهایهمه متغ یبرا VIFمقدار آماره صفر تفاوت دارد.  که مدل محاسبه شده با درجه معینی از اطمینان، با
فادن مدل نیز  مک نییتع بیضر .گردد یپژوهش مشاهده نم توضیحی یرهایمتغ نیب یخط مشکل هم نیبوده، بنابرا

است. احتمال معناداری آماره  1و  2از تغییرات متغیر وابسته، به احتمال زیاد عددی بین  درصد 9/9گویای آن است که 
است. از آنجایی که این مقادیر  ٪14و  ٪1/14به ترتیب  21و آماره اندروز با درجه آزادی  3لمشو با درجه آزادی  -هاسمر

توضیحی مدل، در تبیین مشاهدات متغیر وابسته از  دهد که متغیرهای معنایی این آماره نشان می هستند، بی ٪1بزرگتر از 
است.  ٪31/41و در سطح  ٪11بینی کل مدل بیشتر از  نیکویی برازش مناسبی برخوردارند. در نهایت، درصد صحت پیش

 توان نتیجه گرفت که قدرت نیکویی برازش مدل باال است.  بنابراین، می
تر از  کوچک مدیره استقالل هیئت ریمتغ یدار یکه سطح معن نیظ ابه لحا شود، یمشاهده م 3 جدولکه در  یطور همان

. ردیگ یقرار م دیمورد تائ یبه لحاظ آمار کیفیت کنترل داخلیوابسته  ریبر متغ ریمتغ نیا دار یمعن ریوجود تأث باشد؛ می 1٪
 تیفیبر ک مدیره استقالل هیئتکه  دیرس جهینت نیبه ا توان یمگردد و  این پژوهش تأیید می 2-1بنابراین، فرضیه فرعی 

   دارد. ریتأث یکنترل داخل

 دارد. ریتأث یکنترل داخل تیفیمدیره بر ک اندازه هیئت :2-2 یفرع هیفرض

 نشان داده شده است. 21جدول نتایج برآورد مدل در 
 2-2نتیجه آزمون فرضیه فرعی  (:14)جدول 

 خطی هم سطح معناداری آماره والد ضرایب متغیرها

 - 119/1 -111/1 -411/1 از مبدأعرض 
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 111/2 133/1 -411/2 -333/1 مدیره اندازه هیئت

 191/2 111/1 219/6 231/1 اندازه شرکت

 121/2 461/1 -643/1 -113/1 سن شرکت

 191/2 111/1 -141/6 -613/2 یاهرم مال

 111/2 631/1 431/1 291/1 ده بودن شرکت زیان

 161/2 231/1 999/2 212/1 یاندازه موسسه حسابرس

 113/1 ضریب تعیین مک فادن

 141/61 نمایی آماره نسبت راست

 111/1 سطح معناداری مدل

 (961/1) 191/3 (3لمشو )با درجه آزادی -آماره هاسمر

 (691/1) 112/21 (21آماره اندروز )با درجه آزادی 

 63/41 بینی کل مدل آزمون صحت پیش

است که  ٪1تر از  ( و کوچک111/1برابر با ) نمایی نسبت راست آماره مقدار احتمالبودن مدل،  دار یمعن یدر بررس
توان ادعا نمود مدل فرضیه پژوهش معنادار بوده و از اعتبار کافی برخوردار است. معناداری آماری به این مفهوم است  می

 21کمتر از  رهایهمه متغ یبرا VIFمقدار آماره د. که مدل محاسبه شده با درجه معینی از اطمینان، با صفر تفاوت دار
فادن مدل نیز  مک نییتع بیضر .گردد یپژوهش مشاهده نم توضیحی یرهایمتغ نیب یخط مشکل هم نیبوده، بنابرا

است. احتمال معناداری آماره  1و  2از تغییرات متغیر وابسته، به احتمال زیاد عددی بین  درصد 3/1گویای آن است که 
است. از آنجایی که این مقادیر  ٪1/69و  ٪96به ترتیب  21و آماره اندروز با درجه آزادی  3لمشو با درجه آزادی  -هاسمر

توضیحی مدل، در تبیین مشاهدات متغیر وابسته از  دهد که متغیرهای معنایی این آماره نشان می هستند، بی ٪1بزرگتر از 
است.  ٪63/41و در سطح  ٪11بینی کل مدل بیشتر از  نیکویی برازش مناسبی برخوردارند. در نهایت، درصد صحت پیش

 توان نتیجه گرفت که قدرت نیکویی برازش مدل باال است.  بنابراین، می
تر از  کوچک مدیره استقالل هیئت ریمتغ یدار یکه سطح معن نیاظ ابه لح شود، یمشاهده م 21 جدولکه در  یطور همان

قرار  دیمورد تائ یبه لحاظ آمار کیفیت کنترل داخلیوابسته  ریبر متغ ریمتغ نیا دار یمعن ریوجود تأث باشد؛ می 21٪
بر  مدیره اندازه هیئتکه  دیرس جهینت نیبه ا توان یمگردد و  این پژوهش تأیید می 1-1بنابراین، فرضیه فرعی . ردیگ یم
    دارد. ریتأث یکنترل داخل تیفیک

 دارد. ریتأث یکنترل داخل تیفیبر ک رعاملیمد فهیوظ یدوگانگ :3-2 یفرع هیفرض

 نشان داده شده است. 22جدول نتایج برآورد مدل در 
 3-2نتیجه آزمون فرضیه فرعی  (:11)جدول 

 خطی هم سطح معناداری آماره والد ضرایب متغیرها

 - 112/1 921/1 -116/1 عرض از مبدأ

 121/2 111/1 211/6 691/1 دوگانگی وظیفه مدیرعامل

 191/2 111/1 -112/1 233/1 اندازه شرکت

 111/2 316/1 -111/6 -113/1 سن شرکت

 11/2 111/1 413/1 -121/2 یاهرم مال

 123/2 161/1 141/2 221/1 ده بودن شرکت زیان

 161/2 114/1 -232/9 241/1 یاندازه موسسه حسابرس

 191/1 ضریب تعیین مک فادن

 121/63 نمایی آماره نسبت راست
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 111/1 سطح معناداری مدل

 (339/1) 316/2 (3لمشو )با درجه آزادی -آماره هاسمر

 (343/1) 641/9 (21آماره اندروز )با درجه آزادی 

 13/44 بینی کل مدل آزمون صحت پیش

است که  ٪1تر از  ( و کوچک111/1برابر با ) نمایی نسبت راست آماره مقدار احتمالبودن مدل،  دار یمعن یدر بررس
توان ادعا نمود مدل فرضیه پژوهش معنادار بوده و از اعتبار کافی برخوردار است. معناداری آماری به این مفهوم است  می

 21کمتر از  رهایهمه متغ یبرا VIFمقدار آماره د. که مدل محاسبه شده با درجه معینی از اطمینان، با صفر تفاوت دار
فادن مدل نیز  مک نییتع بیضر .گردد یپژوهش مشاهده نم توضیحی یرهایمتغ نیب یخط مشکل هم نیبوده، بنابرا

است. احتمال معناداری آماره  1و  2از تغییرات متغیر وابسته، به احتمال زیاد عددی بین  درصد 9گویای آن است که 
است. از آنجایی که این  ٪3/34و  ٪9/33به ترتیب  21و آماره اندروز با درجه آزادی  3لمشو با درجه آزادی  -هاسمر

ای توضیحی مدل، در تبیین مشاهدات متغیر دهد که متغیره معنایی این آماره نشان می هستند، بی ٪1مقادیر بزرگتر از 
و در سطح  ٪11بینی کل مدل بیشتر از  وابسته از نیکویی برازش مناسبی برخوردارند. در نهایت، درصد صحت پیش

 توان نتیجه گرفت که قدرت نیکویی برازش مدل باال است.  است. بنابراین، می 13/44٪
 دوگانگی وظیفه مدیرعامل ریمتغ یدار یکه سطح معن نیلحاظ ابه  شود، یمشاهده م 22 جدولکه در  یطور همان

 دیمورد تائ یبه لحاظ آمار کیفیت کنترل داخلیوابسته  ریبر متغ ریمتغ نیا دار یمعن ریوجود تأث باشد؛ می ٪1تر از  کوچک
دوگانگی وظیفه که  دیرس جهینت نیبه ا توان یمگردد و  این پژوهش تأیید می 9-1بنابراین، فرضیه فرعی . ردیگ یقرار م

   دارد.ن ریتأث یکنترل داخل تیفیبر ک مدیرعامل

 ریتأث یکنترل داخل تیفیرقابت در بازار محصول و ک نیبر رابطه ب رهیمد ئتیه ینقش اجتماع :سوم یاصل هیفرض

 دارد.
 :شود یمنبعث از آن آزمون م هیفرض شش با هیفرض نیا

 دارد. ریتأث یکنترل داخل تیفیو ک رشمنیه-رفندالیشاخص ه نیبر رابطه ب رهیمد ئتیاستقالل ه :1-3 یفرع هیفرض

 نشان داده شده است. 21 جدولنتایج برآورد مدل در 
 1-3نتیجه آزمون فرضیه فرعی  (:12)جدول 

 خطی هم سطح معناداری آماره والد ضرایب متغیرها

 - 112/1 -261/9 -961/1 عرض از مبدأ

 911/2 111/1 163/6 191/1 هیرشمن-شاخص هیرفندال

 111/2 119/1 -396/1 -363/1 مدیره استقالل هیئت

 111/2 111/1 141/2 111/9 مدیره و شاخص هیرفندال هیرشمن  تعامل بین استقالل هیئت

 161/2 111/1 211/6 231/1 اندازه شرکت

 124/2 431/1 -611/1 -111/1 سن شرکت

 919/2 111/1 -966/1 -341/1 یاهرم مال

 111/2 666/1 146/1 263/1 ده بودن شرکت زیان

 161/2 119/1 262/2 263/1 یاندازه موسسه حسابرس

 166/1 ضریب تعیین مک فادن

 421/12 نمایی آماره نسبت راست

 111/1 سطح معناداری مدل

 (311/1) 411/1 (3لمشو )با درجه آزادی -آماره هاسمر
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 (331/1) 139/9 (21آماره اندروز )با درجه آزادی 

 31/44 بینی کل مدل آزمون صحت پیش

است که  ٪1تر از  ( و کوچک111/1برابر با ) نمایی نسبت راست آماره مقدار احتمالبودن مدل،  دار یمعن یدر بررس
توان ادعا نمود مدل فرضیه پژوهش معنادار بوده و از اعتبار کافی برخوردار است. معناداری آماری به این مفهوم است  می

 21کمتر از  رهایهمه متغ یبرا VIFمقدار آماره که مدل محاسبه شده با درجه معینی از اطمینان، با صفر تفاوت دارد. 
فادن مدل نیز  مک نییتع بیضر .گردد یپژوهش مشاهده نم توضیحی یرهایمتغ نیب یخط مشکل هم نیبوده، بنابرا

است. احتمال معناداری آماره  1و  2از تغییرات متغیر وابسته، به احتمال زیاد عددی بین  درصد 6/6گویای آن است که 
ست. از آنجایی که این مقادیر ا ٪33و  ٪1/31به ترتیب  21و آماره اندروز با درجه آزادی  3لمشو با درجه آزادی  -هاسمر

دهد که متغیرهای توضیحی مدل، در تبیین مشاهدات متغیر وابسته از  معنایی این آماره نشان می هستند، بی ٪1بزرگتر از 
است.  ٪31/44و در سطح  ٪11بینی کل مدل بیشتر از  نیکویی برازش مناسبی برخوردارند. در نهایت، درصد صحت پیش

 نتیجه گرفت که قدرت نیکویی برازش مدل باال است. توان  بنابراین، می
و  رهیمد ئتیاستقالل ه نیتعامل ب یدار یکه سطح معن نیبه لحاظ ا شود، یمشاهده م 21 جدولکه در  یطور همان

 کیفیت کنترل داخلیوابسته  ریبر متغ تعامل نیا دار یمعن ریوجود تأث باشد؛ می ٪1تر از  بزرگ رشمنیه رفندالیشاخص ه
 جهینت نیبه ا توان یمگردد و  این پژوهش تأیید نمی 2-9بنابراین، فرضیه فرعی . ردیگ یمنقرار  دیمورد تائ یبه لحاظ آمار

 دارد.ن ریتأث یکنترل داخل تیفیو ک رشمنیه-رفندالیشاخص ه نیبر رابطه ب رهیمد ئتیکه استقالل ه دیرس

 دارد. ریتأث یکنترل داخل تیفیو ک رشمنیه-رفندالیشاخص ه نیمدیره بر رابطه ب اندازه هیئت :2-3 یفرع هیفرض

 نشان داده شده است. 29جدول نتایج برآورد مدل در 
 2-3نتیجه آزمون فرضیه فرعی  (:13)جدول 

 خطی هم سطح معناداری آماره والد ضرایب متغیرها

 - 262/1 -612/2 -191/2 عرض از مبدأ

 941/2 111/1 192/6 141/1 هیرشمن-شاخص هیرفندال

 211/2 191/1 -239/2 -443/1 مدیره اندازه هیئت

 211/2 411/1 631/1 421/1 مدیره و شاخص هیرفندال هیرشمن  تعامل بین اندازه هیئت

 161/2 111/1 311/9 231/1 اندازه شرکت

 123/2 192/1 -969/1 -169/1 سن شرکت

 961/2 196/1 -223/1 -131/1 یاهرم مال

 111/2 663/1 113/1 261/1 شرکت ده بودن زیان

 161/2 231/1 969/2 219/1 یاندازه موسسه حسابرس

 193/1 ضریب تعیین مک فادن

 431/49 نمایی آماره نسبت راست

 111/1 سطح معناداری مدل

 (111/1) 296/21 (3لمشو )با درجه آزادی -آماره هاسمر

 (911/1) 433/22 (21آماره اندروز )با درجه آزادی 

 12/44 بینی کل مدل آزمون صحت پیش

است که  ٪1تر از  ( و کوچک111/1برابر با ) نمایی نسبت راست آماره مقدار احتمالبودن مدل،  دار یمعن یدر بررس
توان ادعا نمود مدل فرضیه پژوهش معنادار بوده و از اعتبار کافی برخوردار است. معناداری آماری به این مفهوم است  می

 21کمتر از  رهایهمه متغ یبرا VIFمقدار آماره که مدل محاسبه شده با درجه معینی از اطمینان، با صفر تفاوت دارد. 
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فادن مدل نیز  مک نییتع بیضر .گردد یپژوهش مشاهده نم توضیحی یرهایمتغ نیب یخط مشکل هم نیبوده، بنابرا
است. احتمال معناداری آماره  1و  2از تغییرات متغیر وابسته، به احتمال زیاد عددی بین  درصد 3/9گویای آن است که 

است. از آنجایی که این  ٪1/91و  ٪1/11به ترتیب  21و آماره اندروز با درجه آزادی  3لمشو با درجه آزادی  -هاسمر
دهد که متغیرهای توضیحی مدل، در تبیین مشاهدات متغیر  معنایی این آماره نشان می هستند، بی ٪1مقادیر بزرگتر از 

و در سطح  ٪11بینی کل مدل بیشتر از  وابسته از نیکویی برازش مناسبی برخوردارند. در نهایت، درصد صحت پیش
 ن نتیجه گرفت که قدرت نیکویی برازش مدل باال است. توا است. بنابراین، می 12/44٪

و شاخص  رهیمد ئتیه اندازه نیتعامل ب یدار یکه سطح معن نیبه لحاظ ا شود، یمشاهده م 29 جدولکه در  یطور همان
به لحاظ  کیفیت کنترل داخلیوابسته  ریبر متغ تعامل نیا دار یمعن ریوجود تأث باشد؛ می ٪1تر از  بزرگ رشمنیه رفندالیه

که  دیرس جهینت نیبه ا توان یمگردد و  این پژوهش تأیید نمی 1-9بنابراین، فرضیه فرعی . ردیگ یمنقرار  دیمورد تائ یآمار
 دارد.ن ریتأث یکنترل داخل تیفیو ک رشمنیه-رفندالیشاخص ه نیبر رابطه ب رهیمد ئتیه اندازه

 ریتأث یکنترل داخل تیفیو ک رشمنیه-رفندالیشاخص ه نیبر رابطه ب رعاملیمد فهیوظ یدوگانگ :3-3 یفرع هیفرض

 دارد.
 نشان داده شده است.   26جدول نتایج برآورد مدل در 

 3-3نتیجه آزمون فرضیه فرعی  (:16)جدول 
 خطی هم سطح معناداری آماره والد ضرایب متغیرها

 - 111/1 -131/6 -333/1 عرض از مبدأ

 913/2 111/1 111/6 163/1 هیرشمن-شاخص هیرفندال

 111/2 111/1 161/1 616/1 دوگانگی وظیفه مدیرعامل 

تعامل بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و شاخص 
 هیرفندال هیرشمن 

933/1 113/1 132/1 114/2 

 169/2 111/1 331/9 232/1 اندازه شرکت

 116/2 362/1 -119/1 -121/1 سن شرکت

 913/2 199/1 -292/1 -133/1 یاهرم مال

 111/2 631/1 111/1 291/1 ده بودن شرکت زیان

 162/2 113/1 113/2 241/1 یاندازه موسسه حسابرس

 162/1 ضریب تعیین مک فادن

 321/44 نمایی آماره نسبت راست

 111/1 سطح معناداری مدل

 (211/1) 211/29 (3لمشو )با درجه آزادی -آماره هاسمر

 (219/1) 693/26 (21آماره اندروز )با درجه آزادی 

 11/44 بینی کل مدل آزمون صحت پیش

است که  ٪1تر از  ( و کوچک111/1برابر با ) نمایی نسبت راست آماره مقدار احتمالبودن مدل،  دار یمعن یدر بررس
توان ادعا نمود مدل فرضیه پژوهش معنادار بوده و از اعتبار کافی برخوردار است. معناداری آماری به این مفهوم است  می

 21کمتر از  رهایهمه متغ یبرا VIFمقدار آماره که مدل محاسبه شده با درجه معینی از اطمینان، با صفر تفاوت دارد. 
فادن مدل نیز  مک نییتع بیضر .گردد یپژوهش مشاهده نم توضیحی یرهایمتغ نیب یخط مشکل هم نیبوده، بنابرا

است. احتمال معناداری آماره  1و  2از تغییرات متغیر وابسته، به احتمال زیاد عددی بین  درصد 2/6گویای آن است که 
است. از آنجایی که این  ٪9/21و  ٪1/21به ترتیب  21و آماره اندروز با درجه آزادی  3لمشو با درجه آزادی  -هاسمر
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دهد که متغیرهای توضیحی مدل، در تبیین  معنایی این آماره نشان می هستند، بی ٪1مقادیر تقریباً مساوی و بزرگتر از 
 ٪11بینی کل مدل بیشتر از  مشاهدات متغیر وابسته از نیکویی برازش مناسبی برخوردارند. در نهایت، درصد صحت پیش

 توان نتیجه گرفت که قدرت نیکویی برازش مدل باال است.  است. بنابراین، می ٪11/44و در سطح 
و  رعاملیمد فهیوظ یدوگانگ نیتعامل ب یدار یکه سطح معن نیبه لحاظ ا شود، یمشاهده م 26 جدولکه در  یطور همان

 کیفیت کنترل داخلیوابسته  ریبر متغ تعامل نیا دار یمعن ریوجود تأث باشد؛ می ٪1تر از  بزرگ رشمنیه رفندالیشاخص ه
 جهینت نیبه ا توان یمگردد و  این پژوهش تأیید نمی 9-9بنابراین، فرضیه فرعی . ردیگ یمنقرار  دیمورد تائ یبه لحاظ آمار

  دارد.ن ریتأث یکنترل داخل تیفیو ک رشمنیه-رفندالیشاخص ه نیبر رابطه ب رعاملیمد فهیوظ یکه دوگانگ دیرس

 دارد. ریتأث یکنترل داخل تیفیشده و ک لیشاخص لرنر تعد نیبر رابطه ب رهیمد ئتیاستقالل ه :6-3 یفرع هیفرض

 نشان داده شده است.   21جدول نتایج برآورد مدل در 
 6-3نتیجه آزمون فرضیه فرعی  (:15)جدول 

 خطی هم سطح معناداری آماره والد ضرایب متغیرها

 - 119/1 -361/1 -231/1 عرض از مبدأ

 111/2 111/1 916/9 121/1 شاخص لرنر تعدیل شده

 112/2 119/1 -333/1 -362/1 مدیره  استقالل هیئت

 111/2 321/1 -191/1 -121/1 مدیره و شاخص لرنر تعدیل شده  تعامل بین استقالل هیئت

 119/2 111/1 321/9 213/1 اندازه شرکت

 199/2 321/1 -229/1 -126/1 سن شرکت

 231/2 112/1 -161/9 -291/2 یاهرم مال

 111/2 111/1 131/1 229/1 ده بودن شرکت زیان

 166/2 111/1 131/2 262/1 یاندازه موسسه حسابرس

 161/1 ضریب تعیین مک فادن

 116/41 نمایی آماره نسبت راست

 111/1 سطح معناداری مدل

 (931/1) 641/3 (3لمشو )با درجه آزادی -آماره هاسمر

 (191/1) 316/21 (21اندروز )با درجه آزادی آماره 

 41/41 بینی کل مدل آزمون صحت پیش

است که  ٪1تر از  ( و کوچک111/1برابر با ) نمایی نسبت راست آماره مقدار احتمالبودن مدل،  دار یمعن یدر بررس
توان ادعا نمود مدل فرضیه پژوهش معنادار بوده و از اعتبار کافی برخوردار است. معناداری آماری به این مفهوم است  می

 21کمتر از  رهایهمه متغ یبرا VIFمقدار آماره که مدل محاسبه شده با درجه معینی از اطمینان، با صفر تفاوت دارد. 
فادن مدل نیز  مک نییتع بیضر .گردد یپژوهش مشاهده نم توضیحی یرهایمتغ نیب یخط مشکل هم نیبوده، بنابرا

است. احتمال معناداری آماره  1و  2از تغییرات متغیر وابسته، به احتمال زیاد عددی بین  درصد 6گویای آن است که 
از آنجایی که این مقادیر است.  ٪19و  ٪93به ترتیب  21و آماره اندروز با درجه آزادی  3لمشو با درجه آزادی  -هاسمر

دهد که متغیرهای توضیحی مدل، در تبیین مشاهدات متغیر وابسته از  معنایی این آماره نشان می هستند، بی ٪1بزرگتر از 
است.  ٪11/44و در سطح  ٪11بینی کل مدل بیشتر از  نیکویی برازش مناسبی برخوردارند. در نهایت، درصد صحت پیش

 ه گرفت که قدرت نیکویی برازش مدل باال است. توان نتیج بنابراین، می
و  رهیمد ئتیاستقالل ه نیتعامل ب یدار یکه سطح معن نیبه لحاظ ا شود، یمشاهده م 21 جدولکه در  یطور همان

به  کیفیت کنترل داخلیوابسته  ریبر متغ تعامل نیا دار یمعن ریوجود تأث باشد؛ می ٪1تر از  بزرگشده  لیشاخص لرنر تعد
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 جهینت نیبه ا توان یمگردد و  این پژوهش تأیید نمی 6-9بنابراین، فرضیه فرعی . ردیگ یمنقرار  دیمورد تائ یلحاظ آمار
 .داردن ریتأث یکنترل داخل تیفیو ک لرنر تعدیل شدهشاخص  نیبر رابطه ب رهیمد ئتیکه استقالل ه دیرس

 دارد. ریتأث یکنترل داخل تیفیشده و ک لیشاخص لرنر تعد نیمدیره بر رابطه ب اندازه هیئت :5-3 یفرع هیفرض

 نشان داده شده است.   24جدول نتایج برآورد مدل در 
 5-3نتیجه آزمون فرضیه فرعی  (:14)جدول 

 خطی هم سطح معناداری آماره والد ضرایب متغیرها

 - 219/1 -941/2 -111/2 عرض از مبدأ

 191/2 111/1 966/9 129/1 شاخص لرنر تعدیل شده

 131/2 111/1 -129/2 -446/1 مدیره  اندازه هیئت

 141/2 111/1 191/2 143/1 مدیره و شاخص لرنر تعدیل شده  تعامل بین اندازه هیئت

 163/2 111/1 316/9 219/1 اندازه شرکت

 199/2 341/1 -111/1 -114/1 سن شرکت

 121/2 111/1 111/9 -143/2 یاهرم مال

 111/2 116/1 131/1 226/1 شرکتده بودن  زیان

 162/2 169/1 241/2 211/1 یاندازه موسسه حسابرس

 191/1 ضریب تعیین مک فادن

 331/13 نمایی آماره نسبت راست

 111/1 سطح معناداری مدل

 (691/1) 311/1 (3لمشو )با درجه آزادی -آماره هاسمر

 (691/1) 222/21 (21آماره اندروز )با درجه آزادی 

 33/41 بینی کل مدل آزمون صحت پیش

است که  ٪1تر از  ( و کوچک111/1برابر با ) نمایی نسبت راست آماره مقدار احتمالبودن مدل،  دار یمعن یدر بررس
توان ادعا نمود مدل فرضیه پژوهش معنادار بوده و از اعتبار کافی برخوردار است. معناداری آماری به این مفهوم است  می

 21کمتر از  رهایهمه متغ یبرا VIFمقدار آماره که مدل محاسبه شده با درجه معینی از اطمینان، با صفر تفاوت دارد. 
فادن مدل نیز  مک نییتع بیضر .گردد یپژوهش مشاهده نم توضیحی یرهایمتغ نیب یخط مشکل هم نیبوده، بنابرا

است. احتمال معناداری آماره  1و  2از تغییرات متغیر وابسته، به احتمال زیاد عددی بین  درصد 1/9گویای آن است که 
ت. از آنجایی که این مقادیر اس ٪69و  ٪1/69به ترتیب  21و آماره اندروز با درجه آزادی  3لمشو با درجه آزادی  -هاسمر

دهد که متغیرهای توضیحی مدل، در تبیین مشاهدات متغیر وابسته از  معنایی این آماره نشان می هستند، بی ٪1بزرگتر از 
است.  ٪33/41و در سطح  ٪11بینی کل مدل بیشتر از  نیکویی برازش مناسبی برخوردارند. در نهایت، درصد صحت پیش

 توان نتیجه گرفت که قدرت نیکویی برازش مدل باال است.  بنابراین، می
و شاخص  رهیمد ئتیه اندازه نیتعامل ب یدار یکه سطح معن نیبه لحاظ ا شود، یمشاهده م 24 جدولکه در  یطور همان

به لحاظ  کیفیت کنترل داخلیه وابست ریبر متغ تعامل نیا دار یمعن ریوجود تأث باشد؛ می ٪1تر از  بزرگشده  لیلرنر تعد
که  دیرس جهینت نیبه ا توان یمگردد و  این پژوهش تأیید نمی 1-9بنابراین، فرضیه فرعی . ردیگ یمنقرار  دیمورد تائ یآمار

 . داردن ریتأث یکنترل داخل تیفیو ک لرنر تعدیل شدهشاخص  نیبر رابطه ب رهیمد ئتیه اندازه

 ریتأث یکنترل داخل تیفیشده و ک لیشاخص لرنر تعد نیبر رابطه ب رعاملیمد فهیوظ یدوگانگ :4-3 یفرع هیفرض

 دارد.
 نشان داده شده است.   21 جدولنتایج برآورد مدل در 
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 4-3نتیجه آزمون فرضیه فرعی  (:17)جدول 
 خطی هم سطح معناداری آماره والد ضرایب متغیرها

 - 111/1 -331/9 -313/1 عرض از مبدأ

 111/2 111/1 691/9 192/1 تعدیل شدهشاخص لرنر 

 193/2 191/1 113/1 611/1 دوگانگی وظیفه مدیرعامل 

تعامل بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و 
 شاخص لرنر تعدیل شده 

163/1 933/1 432/1 191/2 

 163/2 111/1 133/9 211/1 اندازه شرکت

 193/2 312/1 111/1 113/1 سن شرکت

 111/2 111/1 -132/9 -119/2 یاهرم مال

 111/2 423/1 111/1 131/1 ده بودن شرکت زیان

 161/2 113/1 213/2 261/1 یاندازه موسسه حسابرس

 193/1 ضریب تعیین مک فادن

 411/42 نمایی آماره نسبت راست

 111/1 سطح معناداری مدل

 (111/1) 121/21 (3لمشو )با درجه آزادی -آماره هاسمر

 (233/1) 643/29 (21درجه آزادی  آماره اندروز )با

 36/44 بینی کل مدل آزمون صحت پیش

است که  ٪1تر از  ( و کوچک111/1برابر با ) نمایی نسبت راست آماره مقدار احتمالبودن مدل،  دار یمعن یدر بررس
توان ادعا نمود مدل فرضیه پژوهش معنادار بوده و از اعتبار کافی برخوردار است. معناداری آماری به این مفهوم است  می

 21کمتر از  رهایهمه متغ یبرا VIFمقدار آماره که مدل محاسبه شده با درجه معینی از اطمینان، با صفر تفاوت دارد. 
فادن مدل نیز  مک نییتع بیضر .گردد یپژوهش مشاهده نم توضیحی یرهایمتغ نیب یخط مشکل هم نیبوده، بنابرا

است. احتمال معناداری آماره  1و  2از تغییرات متغیر وابسته، به احتمال زیاد عددی بین  درصد 3/9گویای آن است که 
ست. از آنجایی که این مقادیر ا ٪3/23و  ٪11به ترتیب  21و آماره اندروز با درجه آزادی  3لمشو با درجه آزادی  -هاسمر

دهد که متغیرهای توضیحی مدل، در تبیین مشاهدات متغیر وابسته از  معنایی این آماره نشان می هستند، بی ٪1بزرگتر از 
است.  ٪36/44و در سطح  ٪11بینی کل مدل بیشتر از  نیکویی برازش مناسبی برخوردارند. در نهایت، درصد صحت پیش

 نتیجه گرفت که قدرت نیکویی برازش مدل باال است. توان  بنابراین، می
و  رعاملیمد فهیوظ یدوگانگ نیتعامل ب یدار یکه سطح معن نیبه لحاظ ا شود، یمشاهده م 21 جدولکه در  یطور همان

به  کیفیت کنترل داخلیوابسته  ریبر متغ تعامل نیا دار یمعن ریوجود تأث باشد؛ می ٪1تر از  بزرگشده  لیشاخص لرنر تعد
 جهینت نیبه ا توان یمگردد و  این پژوهش تأیید نمی 4-9بنابراین، فرضیه فرعی . ردیگ یمنقرار  دیمورد تائ یلحاظ آمار

 . داردن ریتأث یکنترل داخل تیفیو ک لرنر تعدیل شدهشاخص  نیبر رابطه ب رعاملیمد فهیوظ یکه دوگانگ دیرس

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه
های فرعی منبعث از فرضیه اصلی اول این پژوهش نشان داد که هر چه رقابت در بازار محصول  فرضیهنتایج حاصل از 

داخلی، ارتقاء توسعه پایدار یک  های شود. هدف کنترل افزایش یابد، احتمال یافتن ضعف در کنترل داخلی بیشتر می
تواند مانع از  می مؤثرابراین، کنترل داخلی شرکت از طریق بهبود کیفیت مدیریت و توانایی پیشگیری از ریسک است. بن

طلب،  گذاران فرصت های نامناسب شده و کارایی عملیاتی شرکت را بهبود بخشد. وجود عواملی چون سرمایه گذاری سرمایه
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های دولت و وجود شواهدی بر کارا نبودن بازار، باعث نابرابری قیمت با ارزش در بازار بورس ایران شده است،  دخالت
های  تواند با تأثیر بر رفتار سهامداران و مدیران از طریق تهدید اثر انحالل و اثر هزینه چنین رقابت بازار محصول میهم

تواند سود شرکت را کاهش دهد و شرکت را در معرض ریسک نقدینگی بیشتری قرار دهد و در نتیجه  نمایندگی می
ین رابطه در پژوهش حاضر باشد که همین امر موجب ایجاد ا افزایش احتمال وقوع زیان و ورشکستگی را دنبال داشته

 جیبا نتا اصلی اول پژوهش در قالب دو فرضیه فرعی منبعث از آن،  هیحاصل از آزمون فرض جهیلذا، نت شده است.
 نیدر ااست.  همسو( 2933پور ) ( و گرایلی و حسن2933رحیمی و عظیمی یانچشمه )(، 1121) ی کیم و کیمها پژوهش

   شده است. دیتائ ها هیفرض نیپژوهش ا
های شرکت و نظارت بر آن دارند، تأثیر شگرفی بر  ها با توجه به نقشی که در اداره فعالیت مدیره شرکت اعضای هیئت

رو،  آید. از این های آن شرکت به حساب می مدیره یک شرکت، عامل اصلی موفقیت عملکرد شرکت خواهند گذاشت. هیئت
مدیره از  ای اثرگذار برخوردار باشند. اعضای هیئت مدیره از ساختار هیئت  ها برای دستیابی به موفقیت کتضروری است شر

ها را نمایندگی کنند. در صورتی که شرکت ذینفعان متعددی داشته باشد،  شوند و باید آن طرف سهامداران انتخاب می
مدیره شرکت در  زمینه فساد را فراهم آورد. از آنجایی که هیئتمدیره را تقلیل داده و  تواند کارایی هیئت تضاد منافع می

های داخلی شرکت را  های آن توانایی تأثیرگذاری بر کنترل های آن است، بنابراین ویژگی رأس نظارت و کنترل بر سیستم
در قبال  ییپاسخگو به رانیو الزام مد ییاجرا رانیفراهم کردن نظارت مستقل بر عملکرد مد ره،یمد ئتیه تیمسئولدارند. 

های داخلی و  ها چگونگی استقرار نظام کنترل مدیره شرکت های اصلی هیئت بنابراین، یکی از دغدغهسهامداران است. 
مدیره از جمله یکسان  های هیئت برخورد مؤثر و کارآمد با خطر تقلب در سطح سازمان است. در مقابل برخی از ویژگی

حاصل از آزمون  جهیلذا، نتشرکت نیز پیامد منفی برای کنترل داخلی به دنبال دارد.   مدیره و مدیرعامل بودن نقش هیئت
لو و (، 1123) ی خلیف و سماحهها پژوهش جیبا نتا اصلی دوم پژوهش در قالب سه فرضیه فرعی منبعث از آن،  هیفرض

شده  دیتائ ها هیفرض نیپژوهش ا نیدر ااست.  همسو( 2933( و قادری و همکاران )1122(، راموس و اوالال )1123کائو )
  است.

 کسب در و مدیریتی موجود عملیاتی های نظام ابعاد تمامی باید مناسب، داخلی های کنترل برقراری با کاری و کسب هر

 و عملیاتی سازمان شرایط که در تغییری هرگونه اساس این بر دهد، پوشش را بازار رقابتی شرایط جمله از کار و
 را موجود در شرکت داخلی های کنترلکیفیت  تواند می که است عاملی خود شود؛ ایجاد بازار رقابتی شرایط همچنین

تأثیر  ای  گونه به را خود داخلی رلکنت های سیستم ها، سازمان تضروری اسبگذارد.  اثر آن بر و داده قرار تأثیر تحت
 با کنترل داخلی سامانه یک. کند  حمایت ها آن عملکرد بهبود و حفظ از ات ش دهندگستر و کرده تدوین کارا و بخش

 این از و کرده محصول فراهم بازار رقابتی شرایط در را شرکت یک زمینۀ موفقیت تواند می شرکت یک درون در کیفیت

 تأثیر داخلی کنترل تمسیس دارد. مهمی بسیار نقش شرکت تجاری های موفقیتدر  این سامانه اثربخشی و کیفیت حیث
ی الزام را اوتکارگیری قض به موضوع، این. دارد زیادی تگیبس ها ها و توافق روش ها، مشی خط به چیز، هر از بیشبخش 

ها  کند که چه مقدار از کنترل گیری می ، تصمیممورد این در خود های قضاوت از استفاده با مدیریت ومدیره  . هیئتدکن می
اعضای مؤثر  کند. و جهت و مسیر کنترل داخلی را تعیین می ، بر عملکرد مدیریت، نظارترهیمد ئتی. هتکافی اس

زیرا مدیریت، این توانایی را دارد  ؛باشند های داخلی تأثیر بخش می مدیره، عوامل و عناصر حیاتی، در سیستم کنترل هیئت
حاصل از آزمون  جهینت لذا،و تقلب را زیر پا بگذارد.  و شواهد و مدارک رفتارهای غیراخالقی را نادیده بگیرد ها تا کنترل

 (،1111) ی ژانگ و همکارانها پژوهش جیبا نتا اصلی سوم پژوهش در قالب شش فرضیه فرعی منبعث از آن،  هیفرض
شده ن دیتائ ها هیفرض نیپژوهش ا نیدر ااست.  همسو( 2931پور و برزایی ) ( و خدامی2934هوشیار ) (،1122تنگ و لی )

     است.
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خود رقابت بازار محصول را  های گیری یمدر تصم یرانو مد گذاران یهسرماشود  یمهای پژوهش پیشنهاد  بر اساس یافته 
سود شرکت را کاهش دهد، بلکه شرکت را در معرض  تواند یبازار محصول نه تنها م یدرقابت شد یراز یرند؛در نظر بگ

 یدر راستا را به دنبال داشته باشد. یو ورشستگ یانحتمال وقوع زا یشافزا یجهقرار دهد و در نت یشتریب ینگینقد یسکر
و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار  یسامانده یزاز وقوع تخلفات و ن یشگیریپ گذاران، یهاز حقوق سرما یتحما

 یادیز یدها توجه و تأک ارکان اداره کننده شرکت ییپاسخگو یفهوظ یفایو ا یشرکت یتبه شفاف یهمسئوالن بازار سرما
در نهایت،  ها فراهم آورند. شرکت ییو پاسخگو یتشفاف یزانم یابیارز یبرا االزم ر های ینهداشته باشند و زم

یرا هرچه تر به بازار گام بردارند؛ ز های مالی با کیفیت در راستای ارائه گزارش ینفعانذ یربالفعل، بالقوه و سا گذاران یهسرما
گذاران اعتماد بیشتری به شرکت داشته باشند، آن شرکت  ها افزایش یابد و سرمایه کیفیت گزارشگری مالی شرکت

 تواند در جهت تأمین نیازهای مالی خود اقدام به تأمین مالی از طریق بازار سهام نماید.  تر می راحت
بر تعامل بین رقابت بازار محصول و کیفیت کنترل  گذاری هیسرما ییکاراشود در مطالعات آتی نقش  همچنین، پیشنهاد می

 گیری کیفیت کنترل داخلی شرکت مورد های اندازه داخلی در سطح صنعت انجام گیرد و این موضوع با سایر شاخص

 بررسی قرار گیرد. 

 

 منابع 
 یهای داخل نقاط ضعف کنترل ریتأث ی(، بررس2931) ،محمد ،یکنار یغواص ،دیوح ،یگیب حسن ،یکردلر، عل یمیابراه 

 .43-61صص ، 9، شماره 1 دوره ،یمال یدانش حسابدار  بر عملکرد و ارزش شرکت،
 یریپذ سکیرقابت در بازار محصول بر ر ری(، تأث2931) ،قهیصد ،پروانه ،یعل نسب، یبهرام دکاظم،یس ،یمیابراه 

 .234-212صص  ،61شماره  ،21 دوره  ،یو حسابرس یمال یحسابدار یها پژوهش گذاران، هیسرما
 اداره مطالعات و  ،یدر واحدهای بانک داخلی کنترل های برای نظام ی(، چارچوب2931) ،یعبدالمهد نژاد، ارجمند

 .یها و مؤسسات اعتبار کل نظارت بر بانک تیریمد ،یمقررات بانک
 شرکت و ضعف  یاجتماع یریپذ تی(، مسئول2933) ،محمد ،پور غالمرضا ،اسری ،ینوئ تهیپ یرضا، رضائ پور، لیاسماع

 ،3، شماره 6 دوره ،یو رفتار یارزش یفصلنامه حسابدار ،یده و عالمت نفعانیذ هینظر ی: آزمون تجربیکنترل داخل
 .993-923صص 

  یها پژوهش ،یکنترل داخل تیبر نقاط ضعف بااهم رگذاری(، عوامل تأث2936) ،الیسه ،نژاد نیحس محمد، زهره ها،یحاج 
 .233-291صص ، 14، شماره 1 دوره ،یو حسابرس یمال  یحسابدار 
 یگزارش حسابرس ریو تأخ یداخل یها (، ضعف در کنترل2934) ،یمهر ،یآباد صالح ،جواد ،یزهره، اوراد ها،یحاج، 

 .34-13صص  ،99، شماره 3 دوره ،یمال یفصلنامه حسابدار
 یحسابدار یکار در محافظه رهیمد ئتیه ی(، نقش اجتماع2933) ،دریح ،محمدزاده سالطه ،نیمحمدام ،یمیحک 

 .264-292صص  ،19، شماره 4 دوره ،یشناس شده در بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات جامعه رفتهیپذ یها شرکت
 افشا،  تیفیو ک رهیمد ئتیرابطه رقابت بازار محصول با ساختار ه ی(، بررس2931) ،یونس ،یبرزای ،پور، احمد یخدام

 .44-12، صص 26، شماره 6 دوره ،یدانش حسابدار
 الزحمه حسابرس مستقل،  (، رابطه رقابت در بازار محصول و حق2936) ،یمرتض ،یاتیب ،زهرا ،یلمید یانتید

 .93-19، صص 11، شماره 1 دوره ،یو حسابرس یمال یحسابدار یها پژوهش
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 رقابت در بازار  نیبر رابطه ب یدولت تیکننده مالک لی(، اثر تعد2933) ،دیمج ،انچشمهی یمیعظ ،لیاسماع ،یمیرح
 ، صص91، شماره 6 دوره ،یو حسابدار تیریدر مد نینو یپژوهش یکردهایرو ،یداخل یها کنترل تیفیمحصول و ک

213-229.  
 و ضعف کنترل  رهیمد ئتیحضور زنان در ه نیارتباط ب ی(، بررس2931) ،جهیخد ،یمحسن ،اسری ،ینوئ تهیپ یرضائ

 .614-693صص  ،9، شماره 24 دوره است،یزن در توسعه و س ،یداخل
 ییبر کارا یو شکاف سهامداران کنترل یداخل یها ضعف کنترل ری(، تأث2934) ،محسن ،ریدستگ ،رحمان ،یساعد 

 ،6، شماره 3 دوره ،یمال یحسابدار یها پژوهش  در بورس اوراق بهادار تهران،  شده  رفتهیپذ یها شرکت یگذار هیسرما
 .93-21صص 

 یمطالعات تجرب ،یسود حسابدار یاطالعات یبا محتوا رهیمد ئتی(، ارتباط ساختار ه2931) ،اله روح ،یقیصد 
 .211-31، صص 91شماره  ازدهم،یسال  ،یمال یحسابدار

 یداخل یها کنترل یرقابت بازار محصول و اثربخش ی(، بررس2933)، داود ،پور حسن ،یمهد ،یلیگرا یصفر 
 .دانشگاه تهران یفاراب سیقم، پرد ران،یا یحسابدار یمل شیهما نیها، هفدهم  شرکت

 کنترل  تیفیک یدر ارتقا تیریمد یی(، نقش توانا2933) ،میکردیس ،قادرزاده ،نیالد صالح ،یکاوه، قادر ،یقادر
 .31-12صص ، 92، شماره 3 دوره ،یحسابدار یتجرب یها پژوهش ،یداخل

 و  رهیمد ئتیه بیرقابت در بازار محصول، ترک  (،2931) ،محمد ،ییمنفرد مهارلو ،هیموحد مجد، مرض د،یسع ،یقربان
 .211-31  صص ،23، شماره 1 دوره ،یو حسابرس یحسابدار قاتیاطالعات، تحق یافشا تیفیک
 19-63ص ، ص191شماره   از گذشته تا امروز، ماهنامه حسابدار، یداخل یها (، کنترل2931) ،رضا ان،یقنبر. 
 سقوط  سکیبر ر یداخل یها عمده کنترل یها ضعف ری(، تأث2939)، محمدرضا دیس ،یعراق  یرضو ،زهرا ،یلشگر

تهران، دانشگاه جامع  ،یو حسابدار تیریدر علوم مد یکاربرد یها پژوهش یمل شیهما نیسهام، دوم متیق یآت
 .یکاربرد یعلم

 ،تیبر نقش حاکم دی: با تأکیالزحمه حسابرس بازار محصول و حق(، رقابت 2934) ،فاطمه ،محقق ،محمد مرادی 
 .11-99، صص 1دوره هفتم، شماره  ،یحسابدار یتجرب یها پژوهش ،یشرکت

 یکنترل داخل تیبااهم یها با ضعف یحسابدار تیفیک نیارتباط ب ی(، بررس2931) ،زهره ،هایحاج ،میمر ،ینادر، 
 .223-31صص  ،91، شماره 21 دوره ،یمال یفصلنامه حسابدار

 ارشد،  یکارشناس نامه  انیپا ،یکنترل داخل تیفیو ک یدولت تی(، رقابت در بازار محصول، مالک2931) ،مسعود فرد، یبینا
 .واحد سبزوار یدانشگاه آزاد اسالم

 یها بازار محصول و بازده سهام، پژوهش یساختار رقابت نیارتباط ب ی(، بررس2932) ،شهال ،یمیابراه ،محمد ،ینماز 
 .11-3صص ، 2، شماره 1 دوره ،یمال یحسابدار یتجرب

 ،ت تقسیم سود نقدی (، بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر سیاس2931) ،غالمرضا ،رضایی ،محمد نمازی
 16-2صص  ،9، شماره 2 دوره ها، راهبرد مدیریت مالی، شرکت

 رقابت در بازار محصول و  نیبر رابطه ب رهیمد ئتیساختار ه یکنندگ لیتعد ریتأث ی(، بررس2934) ،دینو ار،یهوش
ارشد، دانشگاه آزاد  یکارشناس نامه انیدر بورس اوراق بهادار تهران، پا شده رفتهیپذ یها وجه نقد شرکت تیریمد

 .واحد مرودشت یاسالم
 و  داخلی های ضعف کنترل نی(، رابطه ب2931) ،فرشاد ،حصاری یمیکر ،دونیاوحدی، فر درضا،یحم فرد، یلیوک

 296-221صص  ،2، شماره 6 دوره ت،یریدر مد یمطالعات کم ک،یستماتیس سکیر
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