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 چکيده
تأکید به نقش هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر عملکرد شرکت بر مبنای نرخ رشد پایدار با 

میعلّی )پس رویدادی( وع از ن ، همبستگیشناسی و از بعد روش حاضر کاربردی پژوهش .رقابت در بازار محصول است

و با استفاده از روش  بودهشده در بورس اوراق بهادار تهران  های پذیرفته شرکتکلیه جامعه آماری پژوهش،  باشد.
 0299 الی 0290های  بین سالساله  9زمانی   دورهدر  و شده انتخاب عنوان نمونه پژوهش شرکت به 021، یغربالگر

طرف و مستقل در روابط اقتصادی، قراردادها و  عنوان یک داور بی در بعد اقتصادی، حسابرس به .ی قرار گرفتندموردبررس
 .کند م فراهم میگیرندگان و عموم مرد کند و اطمینان خاطر را برای تصمیم کاهش خطرات احتمالی اطالعات عمل می

تخصص حسابرس( و رقابت در بازار ) یحسابرسهای پژوهش نشان داد، بین کیفیت  نتایج حاصل از آزمون فرضیه
رقابت در  نرخ رشد پایدار( رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد همچنین نتایج نشان داد کهشرکت )محصول با عملکرد 

  کند. را تقویت می بر مبنای نرخ رشد پایدار عملکرد شرکت بازار محصول رابطه بین کیفیت حسابرسی و

 .کیفیت حسابرسی، عملکرد شرکت بر مبنای نرخ رشد پایدار، رقابت در بازار محصول کليدی: اژگانو

 

 مقدمه
باشد و به مکانیسمی اجتماعی برای کنترل  امروزه هدف حسابرسی فراتر از اظهارنظر در مورد کیفیت گزارشگری مالی می

شود. حسابرسی از منظر اقتصادی،  ها تلقی می عنوان ابزار مفید برای نظارت دولت شده است و به یلتبدرفتار مدیران 
بط اقتصادی و قراردادها در خصوص ریسک اقتصادی احتمالی به طرفانه و مستقل است که با بررسی روا فرآیند بی

ای برخوردار گردد  دهد. این امر موجب شده کیفیت انجام حسابرسی برای ذینفعان از اهمیت ویژه ذینفعان اطمینان می
ش حسابرسی آن بر عملکرد شرکت تأثیر بهینه دارد، هر چه گزار تبع به(. حسابرسی بر عملکرد مدیران و 3109، 0چاکری)

ریزی  موقع آگاه خواهد شد و با برنامه های عملکردی خود در شرکت به شده باشد، مدیریت از ضعف با کیفیت بیشتری ارائه
(. به علت وجود رقابت و تغییرات مستمر 3103، 3بخشد )ماهسود مناسب جایگاه خود را در بازار رقابتی حفظ و بهبود می

 گیرند، در چنین شرایطی فشار قرار می تحت الدر تولید و فروش کا های مختلف ها معموالً از جنبه محیطی، شرکت
برای حل این  از رقابت خارج خواهند شد.برتری چندانی ندارد،  رقباها نسبت به  آن هایی که محصوالت و عملکرد شرکت

 (.3102، 2دارد )دالچرمشکل توجه به کیفیت عملکرد جهت حفظ یا افزایش سهم شرکت در بازار رقابت اهمیت ویژه 
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تأثير کيفيت حسابرسی بر عملکرد شرکت بر مبنای نرخ رشد پایدار با تأکيد بر 
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صورت  ها به های شرکت دارد و اگر مدیران از این گزارش های حسابرسی نقش مؤثری بر شناسایی کاستی کیفیت گزارش
توانند شکاف میان هدف و عملکرد را به حداقل برسانند و جایگاه شرکت را در بازار رقابتی  مناسب استفاده نمایند، می
(. 3130، 0گردد )میشل و همکاران فیت حسابرسی موجب پیشرفت شرکت و سبقت از رقبا میتثبیت نمایند. در نتیجه کی

باشد، مدیران برای بهبود  حفظ و رشد جایگاه شرکت در بازارهای رقابتی مستلزم پایداری در رشد عملکرد شرکت می
اسب جهت کسب آمادگی برای های من یشنهادپعملکرد شرکت نیازمند ابزاری هستند تا از مشکالت شرکت آگاه شوند و 

طرفانه عملکرد  صورت مستقل و بی هایی است که به مند گردند. حسابرسی یکی از روش همپوشانی با تغییرات مستمر بهره
کند. امروزه تأثیرگذاری کیفیت حسابرسی بر بهبود نرخ رشد  شرکت را بررسی نموده و نتایج آن را به ذینفعان گزارش می

شده  یلتبدیک مسئله اساسی برای مدیران  عنوان بهها با هدف موفقیت در بازار رقابتی محصول  پایدار عملکرد شرکت
ها به بهبود کیفیت حسابرسی شود. با  شود که محیط رقابتی موجب افزایش تمایل شرکت بینی می پیشاست. همچنین 

عنوان  ران است و کیفیت حسابرسی بهکه پایداری در عملکرد شرکت موضوع حیاتی برای سهامداران و مدی یناتوجه به 
باشد. نتایج مطالعات بیانگر شکاف پژوهشی کشور در این حوزه است و تاکنون عملکرد  راهبرد مهم برای تحقق آن می

تواند ضمن حل این مشکالت  فلذا نتایج پژوهش می .ی قرار نگرفته استموردبررسها با کیفیت حسابرسی  پایدار شرکت
 ها، نیاز پژوهشگران آتی را نیز مرتفع سازد. برای مدیران شرکت

 

 های پژوهش بسط مبانی نظری و فرضيه
شود و متأثر از میزان کیفیت اثربخشی و کارایی  عملکرد سازمانی از چگونگی اجرای عملیات در سازمان حاصل می

درآمد تحقق  ها که منجر به دارایی از مدیران برداری بهره سازمان با چگونگی مالی عملکردباشد.  اقدامات انجام شده می
گیری آن از  عملکرد مالی و اندازه باشد، فلذا می کسب سود، ها هدف اصلی بسیاری از شرکت. دارد ارتباط است، شده

 توجه به وجود رقابت نزدیک در محیط بازار امروزه به دلیل(. 3109، 3)برت و همکاران برخوردار استویژه اهمیت 
استفاده از ابزارهای دقیق و مناسب برای ارزیابی عملکرد  حفظ یا افزایش سود در بازار ضروری بوده وبرای عملکرد مالی 
(. 3130، 2و بررسی شود )کالوانا و پالبمعیارهای عملکرد مالی شناسایی  در این راستا باید است،ها حیاتی  برای سازمان
 است.ریسک و کاهش  فروش از طریق افزایشیش سود برای بهبود عملکرد سازمان، افزا ها ترین روش یکی از مهم

ورشکستگی گردند و در نهایت  هایی در این مورد عملکرد مناسبی ندارند معموالً با ریسک نقدینگی مواجه می سازمان
، 4تعادل برقرار نمایند )بیسچف و همکارانمنابع سازمان  ورشد فروش  باید میاناین مشکل مدیران  حلبرای . دنشو می

افزایش  میزان ها در تعیین میزان بهینگی رشد فروش است که باالترین یکی از بهترین مدل مدل رشد پایدار(. 3101
را نشان بدون نیاز به انتشار سهام جدید و تنها از طریق بدهی و سود انباشته  موجودمنابع مالی را بر اساس  ساالنهفروش 

بررسی را  عملکرد سازمانرشد  تمرکز دارد ومالی و عملیاتی  متغیرهایین مدل بر (. ا3102، 1النا و همکاراندهد ) می
ارائه تأثیر تغییرات متغیرها توانایی مالی شرکت برای رشد  مدیران در خصوص فرآیند، اطالعات مناسب به. این نماید می
ت مناسب است، ولی تجربیات (. با اینکه مدل رشد پایدار برای تعیین عملکرد شرک3109، 8)پامبایان و همکاران نماید می

شده و تبع آن نتایج مفیدی در اختیار ذینفعان قرار  یدستکاردهد در برخی موارد اطالعات متغیرها توسط مدیران  نشان می
جهت حل آن باید  آورده و به وجودهای نمایندگی را  عدم تقارن اطالعاتی و هزینه شود. این امر مشکالتی نظیر داده نمی
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(. برای حل مشکالت ناشی از تعارض 3130، 0وسط حسابرسان دارای صالحیت انجام شود )سورین و آنتونیانظارت مؤثر ت
3کمیته کادبریاطالعیه  0993در سال میان سازمان و ذینفعان، 

و طی آن  با هدف رسیدگی به امور حسابرسی منتشر شد 
ایجاد نمایند. همچنین به مسئولیت اجتماعی با یک کارشناس مستقل  ها پیشنهاد شد کمیته حسابرسی به سازمان

حسابرس برای کاهش خطرات مربوط به تحریف با اهمیت پس از مطابقت با قوانین و مقررات توجه ویژه شد. عالوه بر 
عنوان مستخدم  ای را پیشنهاد نمود که بر اساس آن اگر حسابرس به نظریه 0921هلند در سال  2لیمبرگ این، موسسه
، 4پاور)بنابراین الزم است حسابرس مستقل خارجی استفاده شود  گردد، سازمانی می وجب کاهش اعتماد برونمدیر باشد، م

ی مالی ها گزارشهای زیادی از جمله بررسی فصلی،  (. انجام حسابرسی اعم از داخلی و مستقل برای سازمان مزیت3111
های  ت حسابرسان خارجی، بازرسی دقیق از سیستم کنترلهای نظرا قبل از انتشار، تسهیل کار حسابرسان خارجی، ارزیابی

مدیره را به بهبود شفافیت  ها را افزایش دهد، هیئت های مالی شرکت تواند ارزش صورت که در نتیجه می داخلی دارد
 ،1ستار و همکاران)تواند عملکرد شرکت را بهبود بخشد  اطالعاتی تشویق نماید و نهایتاً کیفیت باالی حسابرسی می

 گردد: صورت زیر ارائه می (. با توجه به مطالب ذکر شده فرضیه اول پژوهش حاضر به3131

 وجود دارد. یو عملکرد شرکت رابطه معنادار یحسابرس تیفیک نیب اول: هيفرض

ها و  گذاری سرمایهها، بازگشت  پذیری بیانگر میزان توانایی سازمان برای حفظ سهم خود در بازار، حافظت از سرمایه رقابت
، 8ها و عملکرد سازمان دارد )دالیا و همکاران باشد. رقابت، نقش مؤثری بر فعالیت تضمین انجام تجارت در آینده می

های سازمان است، عملکرد مدیران در محیط رقابتی  (. نوع عملکرد رقبا در بازار عامل اساسی در تعیین استراتژی3130
ند که از رقابت بازار عقب نمانند. چگونگی توزیع محصوالت در بازار یک صنعت یک عامل ای باش گونه سازمان باید به

شود. هرچه سازمان از میزان سهم بیشتری در صنعت برخوردار باشد،  مهم در موفقیت شرکت در بازار رقابتی محسوب می
شود  برخوردارعملکرد مطلوب رود شرکت از  میزان محصوالت بیشتری در بازار خواهد داشت و درنتیجه انتظار می

که اختالف زیادی میان  ینحو به(. از طرفی اگر سهم هر سازمان در بازار رقابتی محصوالت متعادل باشد 3131، 7)کانسیل
کاری سود و  دهد و دست ی مدیریتی را کاهش میها سوءاستفادههای رقیب وجود نداشته باشد،  سهم از بازار سازمان

بد و در مقابل تمایل سازمان برای افزایش کیفیت سود و درنتیجه کیفیت اطالعات حسابداری یا سازی کاهش می حساب
های آن  یابد. همچنین وجود تناسب در بازار رقابتی محصول موجب کنترل مشکالت نمایندگی و کاهش هزینه افزایش می

، 2شد )فانی و اریلد خودو سهامداران بنابراین رقابت در بازار محصول، موجب افزایش همسویی منافع مدیران ؛ شود می
ها حاکی از آن است که اگر در بازار محصوالت رقابت سالم و مناسب وجود داشته باشد، موجب  (. نتایج پژوهش3131

ها برای بقای خود و  گردد و در چنین شرایطی مدیران سازمان ایجاد یک مکانیزم خودکنترلی در بازار محصوالت می
هبود و اصالح عملکرد شرکت خواهند بود، فلذا در راستای کسب رضایت ذینفعان و رعایت اصول اخالق سازمان ناچار به ب

، 9گردد )ستار و همکاران ای تالش خواهند نمود و در نهایت رقابت در بازار محصول موجب بهبود عملکرد شرکت می حرفه
 گردد: زیر ارائه میصورت  (. با توجه به مطالب ذکر شده فرضیه اول پژوهش حاضر به3131

 بین رقابت در بازار محصول و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد. فرضيه دوم:
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یی تنها بهوجود رقابت در بازار محصول نقش کنترلی در بهبود عملکرد سازمان و ارائه اطمینان به ذینفعان دارد ولی  اگرچه
و کاهش عدم  شده توسط مدیران در بازارهای رقابتی عات ارائهبرای تحقق آن کافی نیست. برای حصول اطمینان از اطال

(. کیفیت حسابرسی 3130و همکاران،  0باشد )یه تقارن اطالعات بین مدیریت و ذینفعان مستلزم وجود حسابرسی می
ها  سازد و پیشنهادها و اصالح شود، حسابرسی مشکالت شرکت را برای مدیران آشکار می موجب بهبود عملکرد شرکت می

ها عملکردی آشنا شده و جهت رفع آن اقدام  گیری از آن با اشکال نماید و مدیران با الهام را جهت رفع آن اعالم می
گذاران برای  اعتماد سرمایه (. از طرفی هرچه حسابرسی با کیفیت بیشتری انجام شود،3109، 3کنند )هاسین می

دهد و در  روشندگان و مشتریان برای انجام معامله را ارتقاء میگذاری، اعتباردهندگان برای اعطاء تسهیالت، ف سرمایه
(. رقابت بازار تأثیر زیادی 3130، 2شود )تاشنگ و همکاران نهایت با افزایش سودآوری موجب بهبود عملکرد سازمان می

کند، عالوه بر  می المللی حسابداری ها را ملزم به اجرای قوانین و مقررات بین بر کیفیت حسابرسی دارد، این امر شرکت
سازد )االهدل و  عنوان اولویت اصلی شرکت را محقق می این، رقابت در بازار محصول موجب کاهش هزینه نمایندگی به

کند تا با استفاده از خدمات حسابرسی با کیفیت  ها را مجبور می (. رقابت در بازار محصول شرکت3133، 4هاشیم
گان ارائه کنند. این امر اوالً موجب رضایت ذینفعان و بهبود روابط با مدیریت، ثانیاً کنند های شفاف مالی به استفاده گزارش

گردد  شود که در نهایت منجر به بهبود عملکرد شرکت می های نمایندگی و ثالثاً افزایش سود شرکت می کاهش هزینه
 شود: صورت زیر ارائه می هش بهشده فرضیه سوم پژو بنابراین با توجه به مطالب ارائه؛ (3131)ستار و همکاران، 

 است. رگذاریو عملکرد شرکت تأث یحسابرس تیفیک نیرقابت در بازار محصول بر رابطه ب سوم: هيفرض

 

 پيشينه تجربی پژوهش

 پيشينه داخلی
به این نتیجه رسیدند « رابطه بین کیفیت حسابرسی و ریسک حسابرسی»( در پژوهشی با عنوان 0411) یدشتبانغالمی و 

دیگر، با افزایش در کیفیت حسابرسی،  عبارت کیفیت حسابرسی رابطه منفی و معناداری با ریسک حسابرسی دارد؛ بهکه 
تبع آن فرآیند  های این پژوهش، ادبیات مربوط به کیفیت گزارشگری مالی و به یابد. یافته ریسک حسابرسی نیز کاهش می

 .دهد میو ریسک حسابرسی و درنهایت کیفیت حسابرسی را توسعه 
و  یرقابت طیمح ،یحسابرس تیفیک یها شاخص ریتأث»( در پژوهشی با عنوان 0411) هاشمی تیله نوئی و نیک کار

« رانیدر رفتار مد ینیب شیو نوع پ یریگ میبر دو بعد افق تصم دی: با تأکرانیمد یراخالقیغ یبر رفتارها یشرکت یراهبر
چراکه این  .شود طلبانه مدیریت می های نظارتی سبب محدودیت در رفتارهای فرصت مکانیزم به این نتیجه رسیدند که

ها و تصمیمات استراتژیک شرکت  بینی ها شفافیت را ارتقا بخشیده و مدیران را ملزم به رعایت اخالق در پیش مکانیزم
طلبانه  یران اثری بر کنترل رفتارهای فرصتدهنده آن است که مکانیزم رقابت در ا ها نشان کند. از سوی دیگر، یافته می

 .مدیریت ندارد
کنندگی کیفیت حسابرسی و تحلیل گران مالی بر خوانایی  اثر تعدیل»( در پژوهشی با عنوان 0299محمدی و عنبری )

ها باتجربه خوانایی گزارش مالی بهتر،  شرکت به این نتیجه رسیدند که« های نمایندگی گزارشگری مالی و هزینه
هایی باکیفیت  های نمایندگی در شرکت دهند و ارتباط منفی بین خوانایی و هزینه های نمایندگی را کاهش می زینهه
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توانند در  های مالی خوانا می شود. گزارش حسابرسی باالتر، کیفیت کنترل داخلی یا پوشش تحلیلگران، بیشتر بیان می
 .های نمایندگی را کاهش دهند مک کنند و بنابراین هزینهطلبانه کارمندان داخلی شرکت ک نظارت بر رفتار فرصت

کنندگان  گیری استفاده بررسی نقش کیفیت حسابرسی بر تصمیم»( در پژوهشی با عنوان 0298طهرانچیان و همکاران )
برس کنندگان از اطالعات مالی اطمینان خاطر الزم از حضور یک حسا اند که اگر استفاده به این نتیجه رسیده «اطالعات

دهنده اطالعات صادقانه و  عنوان یک مجموعه ارائه متخصص در صنعت مربوطه را در شرکت داشته باشند، آن واحد را به
طرفانه و خواهان شفافیت خواهند شناخت و احتمال وجود اطالعات نامتقارن در ذهنشان به حداقل رسیده و درنتیجه  بی

 اطالعات افشاشده پیش خواهند برد.گذاری خود را کامالً منطبق با  میزان سرمایه
شده در  های پذیرفته تأثیر کیفیت گزارش حسابرسی بر عملکرد مالی شرکت»در پژوهشی با عنوان ( 0298درویشی )

 .ی شرکت تأثیر داردلما نوع گزارش حسابرس بر عملکرد به این نتیجه رسیدند که «بورس اوراق بهادار تهران
 کیاز تکن یریگ سود با بهره تیفیرقابت در بازار محصول بر ک ریتأث»( در پژوهشی به بررسی 0294واعظ و همکاران )

های تابلویی و تلفیقی بیانگر آن است که رقابت بالفعل در کل رابطۀ  نتایج پژوهش بر اساس دادهپرداختند. « یعامل لیتحل
لقوه رابطۀ مثبت و معناداری با کیفیت سود صنایع مورد بررسی دارد. به عبارتی، معناداری با کیفیت سود ندارد؛ اما رقابت با

تر  های حاضر در بازار مجبور به گزارش سود با کیفیت در شرایط رقابتی ناشی از تهدید ورود رقبای جدید به بازار، شرکت
شوند که این موضوع  واقعی(، میهای  کاری در اقالم تعهدی و فعالیت از طریق کاهش در مدیریت سود )اعم از دست

بینی سود خواهد شود. با این حال، این کاهش انگیزه در مدیریت سود به معنای عدم وجود  باعث افزایش قابلیت پیش
کاری در سود را در جهت  های حاضر در چنین صنایعی همان حداقل دست کاری در سود نیست، بلکه شرکت دست

های نقدی  ند تا با از بین بردن نوسانات آن، محتوای اطالعاتی سود را درباره جریانده هموارسازی بیشتر سود انجام می
 .آینده بهبود بخشند

 

 پيشينه خارجی
به این نتیجه رسیدند که « ها های حسابرسی و عملکرد مالی شرکت شاخص»( در پژوهشی با عنوان 3133) 0هیدو و توریا

دارند. همچنین، کمیته حسابرسی،  توجهی بر سود هر سهم تأثیر قابل و تخصص مالی کمیته حسابرسی کمیته حسابرسی
 دارند. توجهی بر سود هر سهم تأثیر قابل و تخصص مالی کمیته حسابرسی استقالل حسابرس
به این نتیجه رسیدند « ها در نیجریه کیفیت حسابرسی و عملکرد بانک»( در پژوهشی با عنوان 3130) 3باباتوند و همکاران

کند. اعتماد ذینفعان به اعتبار و  ت حسابرسی از زمان القای آن از عملکرد کارآمد بازارهای سرمایه حمایت میکه کیفی
اندازه حسابرس با معیار عملکرد  الزحمه حسابرسی و هم باشد. حق های مالی شرکت از فواید این امر می یکپارچگی گزارش

داری بر  الزحمه حسابرسی و اندازه اثر مثبت اما معنی مقابل، حق دهد. در مالی بانک رابطه مثبت و معناداری نشان می
 ارزش بازار شرکت دارد.

« ها تأثیر حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت بر عملکرد مالی شرکت»( در پژوهشی با عنوان 3130) 2کوئیری و همکاران
است، ضمن اینکه مالکیت نهادی تأثیر منفی ها بر عملکرد مالی شرکت تأثیرگذار  به این نتیجه رسیدند که مالکیت شرکت

مدیره تأثیر مثبتی بر عملکرد مالی شرکت دارد و اظهار داشتند که گفتگو و پژوهش راجع  بر عملکرد مالی و اندازه هیئت
ار ها و پاید تواند تأثیر مهمی بر عملکرد مالی شرکت به ساختار مالکیتی و حاکمیت شرکتی و تأثیر آن بر عملکرد مالی می

 ها داشته باشد. بودن فعالیت آن
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با نقش  گذارد چگونه کیفیت حسابرسی بر عملکرد شرکت تأثیر می»( در پژوهشی با عنوان 3131) 0ستار و همکاران
ابزاری حیاتی برای تضمین شفافیت و پاسخگویی  به این نتیجه رسیدند که کیفیت حسابرسی« کننده بازار محصول تعدیل

ها با کیفیت حسابرسی افزایش  خش دولتی و خصوصی است. نتایج تحقیق نشان داد که عملکرد مالی شرکتدر هر دو ب
عملکرد مالی  های با رقابت باال در صنایع نشان دادند شانس کسب حداکثر سود و داشتن رابطه مثبت با یابد. شرکت می

طور  داشتند. عالوه بر این، رقابت در بازار محصول بهارتباط ن عملکرد مالی های کمتر رقابتی با که شرکت دارد، درحالی
 کند. مثبت این رابطه را تعدیل می

پذیری بر خلق ارزش  بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ریسک»با عنوان  در پژوهشی( 3131) 3بیرجندی و همکاران
های مورداستفاده در رابطه باکیفیت حسابرسی و عامل خطر تأثیر  تمام مؤلفه به این نتیجه رسیدند که «در شرکت

 .کنند آفرینی شرکت را تعدیل می پذیری بر ارزش ها تأثیر ریسک توجهی بر ارزش شرکت دارند. همچنین، کلیه مؤلفه قابل
 «ای عضو بازار سهام هانویه تأثیر کیفیت حسابرسی بر عملکرد شرکت»با عنوان  در پژوهشی( 3131و همکاران ) 2فان

های ذکرشده در طبقه معامالت اوراق بهادار هانوی  کیفیت حسابرسی بر عملکرد مالی شرکت به این نتیجه رسیدند که
دهد که کیفیت حسابرسی نیز بر وفاداری مشتری و رضایت کارکنان تأثیر مثبت  تأثیر مثبت دارد. همچنین نتایج نشان می

 .دهد ها را برای بهبود کیفیت ممیزی در ویتنام ارائه می ین برخی توصیهدارد. این مطالعه همچن

 

 شناسی پژوهشروش

باشد. جامعه آماری مورد بررسی شناسی، همبستگی از نوع علی )پس رویدادی( می پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش 
تا  0290های  دوره موردبررسی نیز سال شده در بورس اوراق بهادار تهران و های پذیرفته در این پژوهش، کلیه شرکت

عنوان نمونه انتخاب  شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای شرایط زیر هستند به های پذیرفته باشد. شرکت می 0299
 شود: می

 ها پایان اسفند باشد. مقایسه بودن اطالعات، پایان سال مالی شرکت منظور قابل به 

 ( مورد بررسی 9در دوره )تغییر دوره مالی نداده باشند. ساله 

 شده در این پژوهش در دسترس باشد. اطالعات مربوط به متغیرهای انتخاب 

 گذاری نباشند. های سرمایه ها و شرکت ها، بیمه جزو بانک 

عنوان نمونه  شرکت به 021شده که تعداد  در این پژوهش از روش حذف سیستماتیک برای رسیدن به نمونه استفاده
افزار  های ترکیبی و با رویکرد پنل دیتا و با استفاده از نرم ها با استفاده از روش داده تحلیل داده اند. شده خابپژوهش انت

 صورت پذیرفته است. 01ایویوز 

 

 پژوهش رگرسيونی جامع مدل
 های پژوهش طراحی شده است. ( مدل زیر جهت آزمون فرضیه3131و همکاران ) 4به تبعیت از پژوهش ستار
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 تعاریف عملياتی متغيرهای پژوهش

 (   شرکت )متغير وابسته: عملکرد 
پایدار به شرح ( از نرخ رشد 3131همکاران )در پژوهش حاضر برای سنجش عملکرد شرکت به تبعیت از پژوهش ستار و 

 شده است: زیر استفاده
                                            

 

 که در رابطه فوق:
PM سود خالص تقسیم بر کل فروش(سود ): حاشیه 

D ها. دارایی کل به: نسبت سود تقسیمی 
Lنسبت کل بدهی به حقوق صاحبان سهام : 
T (.3131 ستار و همکاران،فروش ) کل به: نسبت کل دارایی 

 

 (  ) یحسابرسمتغير مستقل: کيفيت 
شود و منظور مؤسسات حسابرسی  برای محاسبه کیفیت حسابرسی از عامل تخصص حسابرس در صنعت استفاده می

باشد که در یک صنعت خاص خود را از رقبا جدا و جلو انداخته و با مشاهده سهم بازار مؤسسات حسابرسی در یک  می
مثالً خود سازمان ؛ بریم باشند به تخصص موسسه در آن صنعت پی می رسانی می خدمت در حالصنعت خاص که 

شود. تخصص حسابرس در صنعت متغیری دو ارزشی  حسابرسی در خودروسازی سهم نسبتاً باال و متخصص شناخته می
و بدین گونه  گیرد تعلق می 1وگرنه  0باشد که اگر شرکت حسابرسی در صنعت خود تخصص الزم را داشته باشد عدد  می

( از رویکرد سهم بازار که رویکردی است که موسسه حسابرسی 0922) 0کنیم که طبق روش پالمراس متغیر را محاسبه می
داند که خود را از سایر رقبا جلو انداخته و متمایز کرده است استفاده خواهیم کرد که به طریق زیر  را متخصص می

 محاسبه خواهد شد:
کاران یک موسسه حسابرسی خاص در یک  های تمام صاحب تخصص حسابرس در صنعت از طریق تقسیم جمع دارایی

ها طبق  بایستی سهم بازار آن ؛ کهشود می محاسبهکاران در این صنعت  های صاحب صنعت خاص تقسیم بر مجموع دارایی
هایی که نمره تخصص الزم را  بنابراین شرکت ({ باشد و0های موجود در یک صنعت/ *)شرکت0.3رابطه مزبور بیش از }

 (.0298، محمودآبادصالحی و گرفت )تعلق خواهد  1کد و در غیر این صورت  0کسب کرده کد 

 

 (   محصول )گر پژوهش: رقابت در بازار  متغير تعدیل
( از شاخص 3102اران )همک( و چنگ و 3103همکاران )گیری رقابت در بازار محصول همانند پژوهش چن و  برای اندازه

یله مجذور نسبت فروش شرکت به کل فروش صنعتی که شرکت وس بهشود. این شاخص هیرشمن استفاده می-هرفندال
باشد بیانگر این است که آن  تر بزرگبرای یک شرکت  آمده دست بهآید. هرچه نسیت می به دستمربوط به آن است، 

توجه داشت که بین درجه رقابت بازار و قدرت رقابت شرکت یک رابطه  ی است. بایدتر بزرگشرکت دارای قدرت رقابت 
قدرت رقابت بیشتر شرکت و از  دهنده نشانهیرشمن بیشتر باشد، -بنابراین هرچه شاخص هرفیندال؛ معکوس وجود دارد

 سوی دیگر کمتر بودن درجه رقابت بازار است.
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HHI =
n 

i =1
 
(Si/S)

2 

 که در آن:
 HHI هیرشمن -هرفیندال: شاخص 

Siدرآمد فروش شرکت : 
Sهای موجود در صنعت شرکت : مجموع درآمد فروش شرکت 
nصنعتهای موجود در  : تعداد شرکت 

 

 متغيرهای کنترلی پژوهش
 باشد. ( می3131متغیرهای کنترلی پژوهش برگرفته از پژوهش ستار و همکاران )

 (: نسبت کل بدهی به کل دارایی.   ) یمالاهرم 
 ها. (: لگاریتم طبیعی کل دارایی    شرکت )اندازه 

 ها. مدیره شرکت (: تعداد اعضای هیئت          ) مدیره اندازه هیئت
 ها. (: تعداد اعضای کمیته حسابرسی شرکت       ) یحسابرساندازه کمیته 

 ها. هام شرکت(: نسبت ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان س   سهام )ارزش بازار به دفتری صاحبان 

 

 های توصيفی یافته

ای که در پژوهش حاضر، موردمطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه به
ها، ها توصیف شوند. همچنین توصیف آماری دادههای آماری، الزم است تا این دادهپژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده

ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار ها و پایهتشخیص الگوی حاکم بر آن گامی در جهت
های های توصیفی تالش بر آن است تا با ارائه جدول و استفاده از ابزارهای آمار توصیفی نظیر شاخصرود. در روشمی

در این پژوهش،  .ن امر به شفافیت موضوع کمک کندهای پژوهش پرداخته شود تا ایو پراکندگی، به توصیف داده مرکزی
سال(  -شرکت 0071شرکت ) 021مربوط به  0299تا  0290های های مربوط به سالمقدار متغیرها با استفاده از داده

 .محاسبه شده است. جدول زیر شامل آمار توصیفی برای همه متغیرهای پژوهش است

 (: آمار توصيفی متغيرهای پژوهش1جدول )

 انحراف معیار کمترین بیشترین میانه میانگین نماد نام متغیر

 139/1 -811/1 721/3 229/1 477/1     عملکرد شرکت

 498/1 1 0 1 441/1    کیفیت حسابرسی

 311/1 1112/1 0 113/1 187/1     رقابت در بازار محصول

رقابت در بازار ×کیفیت حسابرسی
 محصول

       142/1 1 0 1 019/1 

 099/1 120/1 929/1 147/1 121/1     اهرم مالی

 444/0 212/00 782/31 281/04 173/04      اندازه شرکت

 379/1 1 7 1 129/1            مدیره اندازه هیئت

 387/0 1 1 2 148/2         اندازه کمیته حسابرسی

 087/2 112/1 227/02 447/2 434/4     ارزش بازار به ارزش دفتری
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 139/1دارد. مقدار انحراف معیار آن  229/1ای در حدود  و میانه  477/1تقریباً عملکرد شرکت ، میانگین (0) در جدول
طور  شاخص اهرم مالی نیز بیانگر آن است که بهاست.  721/3و  -811/1ترتیب  بوده، حداقل و حداکثر مقدار آن به 

ها های شرکتدهند. یا به عبارتی داراییها را تشکیل میدرصد از کل دارایی 121/1ها های شرکتمیانگین کل بدهی
درصد و بیشترین حد  0/2اند. کمترین این میزان به  ها به دست آمدههای شرکتدرصدشان از طریق بدهی 1/12تقریباً 

میانگین اندازۀ کمیتۀ باشد. های شرکت میها با داراییرسد که نشان از برابر بودن تقریبی بدهیدرصد می 9/92نیز به آن 
ی که دارای ا نمونهی ها شرکتگفت  توان یمرو  ازاین است 2بوده و میانه آن  148/2ی نمونه برابر با ها شرکتحسابرسی 

باشد و چون می 434/4عضو دارند. میانگین ارزش بازار برابر با مقدار  2در ساختار کمیته خود  باشند یمکمیتۀ حسابرسی 
مراتب باالتر از ارزش دفتری  شود که ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به باشد نتیجه می بیشتر می 0مقدار میانگین از عدد 

دهنده این است که حداقل یک شرکت وجود دارد که  نباشد و کمینه کمتر از یک این متغیر نشا حقوق صاحبان سهام می
 مراتب باالتر از ارزش بازار حقوق صاحبان سهام است. ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام آن به

 

 آزمون ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی

/ بروش پاگان استفاده شده است. آزمون  0منظور بررسی ناهمسانی واریانس در این تحقیق از آزمون کوک ویسبرگ به
دهد نشان میاز جدول، بررسی نتایج حاصل . ( نشان داده شده است3در جدول )پژوهش  مدلواریانس برای ناهمسانی 

 .ناهمسانی واریانس دارندهای پژوهش مدلباشند و % می1از کمتر در سطح معناداری های پژوهش تمامی مدل که

(، 2-4جدول ) نتایج حاصلشده است.  ( استفاده3114) 3خودهمبستگی در این پژوهش از آزمون وولدریجمنظور بررسی  به
نشان که  باشد% می1از های پژوهش، کمتر سطح معناداری آزمون خودهمبستگی برای هر سه مدلدهد که نشان می

 دارند. دهد خودهمبستگی سریالی نیز می

 س از ضریب تصحیح وایت استفاده شده است.منظور رفع مشکل ناهمسانی واریان به

 (: نتایج آزمون ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی2جدول )

 نتیجه آزمون داری سطح معنی آماره آزمون مدل آزمون

 انسیوار یناهمسانوجود  111/1 912/498 مدل جامع پژوهش

 ی سریالیوجود خودهمبستگعدم  241/1 229/1 مدل جامع پژوهش

 

 آزمون پایایی متغيرهای پژوهش

پایایی متغیرهای پژوهش، به این معنی است که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین 
-های مختلف ثابت بوده است. در نتیجه، استفاده از این متغیرها در مدل باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمیسال

این تحقیق  های زمانی دربرای مطالعه سری ،01استتا  افزار نرماز  ،(3113) 2لین وچو آزمون لوین، از شود. بدین منظور
% کمتر است، 1از برای تمامی متغیرها  P-Valueدهد، مقدار نشان می (3-4جدول )طور که در  . هماناستفاده شده است

 هستند. بنابراین تمامی متغیرهای پژوهش در دوره مورد بررسی در سطح پایا

 متغيرهای تحقيق نتایج آزمون پایایی(: 3جدول )

 نتیجه سطح معناداری آماره آزمون نماد نام متغیر

 است پایا 111/1 -123/12     عملکرد شرکت

                                                           
1
 Cook-Weisberg 

2
 Wooldridge 

3
 Common Root-Levin,Lin,Chu(2002) 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

     (                                                                                                                            )جلد اول1041، زمستان 86، شماره 5دوره 
 

40 
 

 است پایا 111/1 -109/2    کیفیت حسابرسی

 است پایا 111/1 -234/4     رقابت در بازار محصول

 است پایا 111/1 -229/7        محصولرقابت در بازار ×کیفیت حسابرسی

 است پایا 111/1 -928/37     اهرم مالی

 است پایا 111/1 -794/33      اندازه شرکت

 است پایا 111/1 -812/32            مدیره اندازه هیئت

 است پایا 111/1 -79/21         اندازه کمیته حسابرسی

 است پایا 111/1 -90/24     ارزش بازار به ارزش دفتری

 

 اف ليمر )چاو( و هاسمنآزمون 

های ترکیبی، پس از بررسی مانایی متغیّرها و پیش از برازش نهایی مدل باید از نوع روش  در تخمین مدل به روش داده
برای  رو نیازاو نوع الگوی تخمین )اثرات ثابت یا تصادفی( اطمینان حاصل شود؛  (تلفیقی یا پانل های روش داده)تخمین 
 لیمر، Fآزمون  کنیم. در لیمر و برای تعیین نوع الگو از آزمون هاسمن استفاده می Fنوع روش تخمین از آزمون  انتخاب
 روش) مبدأها از عرض و فرضیه مقابل، ناهمسانی (تلفیقی های روش داده) مبدأها از عرض بودن صفر یکسان فرضیه

باشد، فرضیه مقابل مبتنی بر  11/1لیمر سطح معناداری کمتر از  Fباشد؛ لذا چنانچه بعد از انجام آزمون  می (پانل های داده
شود و باید آزمون هاسمن انجام شود. در آزمون هاسمن فرضیه صفر، مبنی بر  پانل انتخاب می های داده مدل به روش

در این آزمون  که یدرصورتباشد؛ لذا  خاب مدل با اثرات ثابت میانتخاب مدل با اثرات تصادفی و فرضیه مقابل، مبنی بر انت
 شود. باشد، فرضیه مقابل مبنی بر مدل پانل با اثرات ثابت انتخاب می 11/1سطح معناداری کمتر از 

 ها ازاست در نتیجه داده 11/1لیمر کمتر از  F(، مدل پژوهش بیانگر آن است که سطح معناداری برای آزمون 4در جدول )
نوع تابلویی هستند و برای انتخاب نوع الگو زدن آزمون هاسمن ضروری است و با توجه به مقدار احتمال آزمون هاسمن 

 رسیم که الگوی فرضیه از نوع اثرات ثابت است. است برای مدل پژوهش به این نتیجه می 11/1که زیر سطح خطای 

 (: نتایج آزمون اف ليمر )چاو( و هاسمن0جدول )

 

 های پژوهش نتيجه آزمون فرضيه
 11/1در سطح معناداری از  F( احتمال آماره 1جدول )شده در  ارائه جیبا توجه نتادر بررسی معناداری مدل پژوهش 

است  241/3مقدار آماره دوربین واتسون برابر با شود.  دار بودن مدل تایید می % معنا91باشد که با اطمینان  تر می کوچک
خودهمبستگی سریالی وجود ندارد.  های مدل بین باقیماندهقرار دارد؛ بنابراین  1/3تا  1/0که این مقدار بین مقادیر بحرانی 

 83مدل حدود و کنترلی متغیرهای مستقل  ،دهد نشان می کهاست  837/1تعدیل شده برابر ضریب تعیین مقدار همچنین 
در  VIFی خط همند. همچنین نتایج حاصل از آزمون کن تبیین میعملکرد شرکت( را وابسته )درصد از تغییرات متغیر 

است؛ لذا بین  1های پژوهش کمتر از  مستقل تمام مدل برای متغیرهای VIFمقدار آماره  که است آن ( بیانگر1جدول )
 ی حاد وجود ندارد.خط همهای پژوهش مشکل  مستقل مدل متغیرهای

 
 

  لیمر Fآزمون  اسمنآزمون ه
 Fآماره  مقدار احتمال مدل آماره مقدار احتمال نوع الگو شماره مدل

 (0مدل ) 324/1 111/1 پنل() ییتابلو 397/12 111/1 اثرات ثابت
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 مدل رگرسيونی پژوهش آزمون يجهنت(: 5) جدول
                                                                            

                            
 VIF معناداری tآماره  خطای استاندارد ضرایب نماد متغیرها

 240/0 118/1 728/3 139/1 179/1    کیفیت حسابرسی

 112/3 112/1 928/3 182/1 029/1     رقابت در بازار محصول

رقابت در ×کیفیت حسابرسی
 بازار محصول

       100/1 111/1 234/3 131/1 743/3 

 141/0 111/1 -102/01 171/1 -793/1     اهرم مالی

 229/0 129/1 184/3 127/1 178/1      اندازه شرکت

 132/0 901/1 -003/1 124/1 -119/1            مدیره اندازه هیئت

 017/0 111/1 021/4 110/1 300/1         اندازه کمیته حسابرسی

 139/0 119/1 197/3 117/1 102/1     ارزش بازار به ارزش دفتری

 --- 111/1 -312/4 891/1 -912/3 عرض از مبدأ

 822/1 ضریب تعیین

 837/1 تعدیل شده ضریب تعیین

 241/3 دوربین واتسون

 F 313/03آماره 

 F 111/1آماره  سطح معناداری

( و 179/1مثبت )تخصص حسابرسی در صنعت( با ضریب ) یحسابرسدهد که متغیر کیفیت  (، نشان می1نتایج جدول )
نرخ رشد پایدار( دارد. در واقع هر چه شرکت )( رابطه مستقیم و معناداری با عملکرد 118/1درصد ) 1سطح معناداری زیر 

؛ کند است و شرکت رشد پایدارتری را تجربه می افتهی شیافزاکیفیت حسابرسی افزایش یابد معادل آن عملکرد شرکت نیز 
 1و فرضیه اول پژوهش در سطح خطای  وجود دارد یو عملکرد شرکت رابطه معنادار یحسابرس تیفیک نیببنابراین 

داری به دست آمده  باشد که سطح معنی می 029/1رقابت در بازار محصول ضریب متغیر همچنین  شود. درصد پذیرفته می
با افزایش رقابت در یعنی باشد،  %( می91)سطح اطمینان  11/1است که کمتر از سطح خطای  112/1برای این ضریب 

یابد. پس در نتیجه بین رقابت در بازار محصول و عملکرد شرکت رابطه شرکت افزایش می عملکرد بازار محصول،
 معناداری وجود دارد.

 تیفیک نیرقابت در بازار محصول بر رابطه ب کننده لیتعدنتایج حاصل از برآورد فرضیه سوم پژوهش، یعنی نقش 
شود ضریب متغیر اثر تعاملی کیفیت شده است. مشاهده می ( ارائه1در جدول )و عملکرد شرکت  یحسابرس

رقابت در بازار محصول بر ، نیبنابرااست.  131/1( و دارای سطح معناداری 100/1رقابت در بازار محصول )×حسابرسی
گری لدر راستای تفسیر نقش تعدی ذکر انیشا. نکته معناداری دارد رگذاریو عملکرد شرکت تأث یحسابرس تیفیک نیرابطه ب

باشد،  با متغیر مستقل در مدل رگرسیون فرضیه اصلی پژوهش می راستا هماین است که عالمت تعاملی در مدل تعاملی 
 کند.پس متغیر تعدیلگری رابطه بین متغیر مستقل و وابسته را تقویت می

 

 گيری و پيشنهادهای پژوهش يجهنتبحث، 

نرخ رشد پایدار در عملکرد شرکت یک عامل مهم در حفظ سهم شرکت در بازار محصول است، ارائه خدمات حسابرسی با 
کیفیت اطمینان کافی را در خصوص صحت اطالعات ارائه در خصوص عملکرد شرکت )نرخ رشد پایدار( به ذینفعان ارائه 

باشد تا سهم شرکت را  عملکرد شرکت )نرخ رشد پایدار( مینماید. هدف این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر  می
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عنوان مبنایی برای تأمین نیازهای مطالعاتی  تواند به نتایج آن میدر بازار رقابتی محصول حفظ و بهبود بخشد. 
شد. مدیران و سهامدارن به استفاده از کیفیت حسابرسی جهت بقاء در بازار رقابتی با توجه جلبپژوهشگران آتی است و 

 پژوهشجامعه  باشد.شناسی، همبستگی از نوع علی )پس رویدادی( می پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از منظر روش
سپس با اعمال شرایط و  است و 0299الی  0290 های سالطی شده در بورس اوراق بهادار تهران  های پذیرفته شرکت

 انتخاب شده است.نمونه حجم عنوان  اند به بودهدر دسترس ها  های آن که داده شرایط حائزشرکت  021هایی،  محدودیت
در محیط  وجود دارد. یمعنادارمثبت و و عملکرد شرکت رابطه  یحسابرس تیفیک نیبدهد  نشان می اول هیفرضنتایج 

ای برای حیات شرکت دارد  رقابتی بازار که نشأت گرفته از محدودیت منابع است، پ ارزیابی عملکرد مدیران اهمیت ویژه
با  صورت پایدار بهبود بخشند. افزایش درآمد عملکرد شرکت را به با ها دارایی از شرکت استفاده با چگونگیو مدیران باید 

صورت جامع بررسی و  در موفقیت شرکت دارد باید معیارهای عملکرد مالی شرکت بهتوجه به نقش مؤثری که کسب سود 
کیفیت حسابرسی یک عامل اساسی در حاکمیت شرکتی  ها منعکس نماید. شناسایی شود تا بتواند توان رقابتی شرکت

تضمین در خصوص شود و موجب کاهش عدم تقارن اطالعاتی و حفاظت از منافع سهامداران از طریق ارائه  محسوب می
مدیره را به ارتقای  ها اعضای هیئت باشد. حسابرسی شرکت اینکه اطالعات مالی عاری از هر نوع اشتباه و تقلب می

تواند عملکرد شرکت را افزایش دهد، در این راستا عملکرد  نماید، کیفیت باالی حسابرسی می شفافیت مالی تشویق می
شود. نتایج فرضیه اول پژوهش با پژوهش  خواهد یافت و رشد شرکت پایدار می شرکت بر مبنای نرخ رشد پایدار افزایش

که نتیجه گرفتند افزایش کیفیت حسابرسی موجب بهبود  باشد ( همسو می3133) ایتور( و هیدو 3131همکاران )ستار و 
شد که نتیجه گرفت با ( همسو می0298) یشیدروگردد. همچنین با نتایج پژوهش  عملکرد شرکت و نرخ رشد پایدار می

ها با پژوهش حاضر در نحوه  تفاوت این پژوهش نوع کیفیت حسابرسی با عملکرد مالی شرکت رابطه مستقیم دارد.
 باشد. گیری و سنجش متغیرها و عوامل می اندازه

رقابت در  بین رقابت در بازار محصول و عملکرد شرکت رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. دهد نشان می فرضیه دوم
کند، برای اینکه شرکت بتواند در بازار رقابتی صنعت  ها ایفا می بازار محصول نقش یک محرک را برای عملکرد شرکت

های رقابتی را بهبود بخشد در این راستا  مانده و سهم بازار خود را از کل فروش بازار افزایش دهند باید مزیت خود باقی
ها در بهبود عملکرد و تداوم این امر برنامه  نماید. اگر شرکت جذبمشتریان جدید را  شرکت باید مشتریان قبلی را حفظ و

در نهایت نرخ رشد پایدار تحقق یابد. مبنای نرخ رشد پایدار یکی از  تا گردد یمداشته باشند، منجر به ارتقای عملکرد کلی 
شد با ثبات دست یابد و از نوسانات بازار در های عملکردی شرکت است که بر این اساس شرکت باید به ر ترین جنبه مهم

کند زیرا به  تایید نمی قاًیدقباشد اما نتایج را  ( همسو می3131همکاران ) و ستارامان باشد. نتایج فرضیه دوم با پژوهش 
همه ها افزایش خواهد یافت ولی در این پژوهش  ها در صنایع با رقابت باال عملکرد آن عقیدۀ پژوهش مذکور فقط شرکت

 گردد. های جامعه آماری را شامل می شرکت
مستقیم و  ریو عملکرد شرکت تأث یحسابرس تیفیک نیرقابت در بازار محصول بر رابطه ب دهد نشان می سوم هیفرض

گری بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و عملکرد شرکت دارد.  رقابت در بازار محصول تأثیر تعدیل .دارد معناداری
دهد، میزان فروش  المللی نشان می پذیری توان اقتصادی شرکت را برای حفظ یا افزایش سهم خود در بازارهای بین رقابت

باشد.  اندازهای شرکت می ارزیابی چشم شرکت بیانگر نفوذ شرکت در بازار است. قدرت بازار محصول عامل مهم در
های رقابتی سیاسی و اقتصادی است. رقابت در  ها در میدان پذیری معیاری کلیدی برای ارزیابی میزان موفقیت بنگاه رقابت

بنابراین رقابت در بازار  باشد، عنوان یک سازوکار نظارتی منضبط برای کنترل مشکالت نمایندگی می بازار محصول به
کند که درصدد همسویی بیشتر منافعشان با منافع سهامداران باشند. نتایج  ای را فراهم می ، در مدیران انگیزهمحصول

تواند موجب بهبود رابطه بین  شود و در واقع رقابت در بازار محصول نمی فرضیه سوم با توجه به نتایج فرضیه دوم تایید می

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

     (                                                                                                                            )جلد اول1041، زمستان 86، شماره 5دوره 
 

44 
 

گردد. نتایج فرضیه سوم با نتایج پژوهش ستار و  د پایدار میکیفیت حسابرسی و عملکرد شرکت بر مبنای نرخ رش
کنندگی بر این  دهد که رقابت در بازار محصول نقش تعدیل است. نتایج پژوهش ایشان نشان می سو هم( 3131همکاران )

ی تر مطمئنر و گذاری بهت توانند سرمایه گذاران و ذینفعان با بررسی عملکرد شرکت و نرخ رشد آن می سرمایهرابطه دارد. 
ها سعی در استفاده از حسابرسان متخصص در صنایع گوناگون داشته باشند تا  را داشته باشند. مدیران و مالکان شرکت

های حسابرسی در کنار انجام  و شرکت حسابرسانطور دقیق کلیه جوانب موردبررسی و بر عملکرد شرکت افزوده گردد.  به
گوناگون سعی در ایجاد تیم تخصصی در صنایع گوناگون داشته تا بتوانند خدماتی  عیصناها و  امورات حسابرسی در شرکت

 با کیفیت باالتر را در این صنایع عرضه نمایند.
ها بر  های مدیران و روابط سیاسی بر عملکرد شرکت یژگیودر خصوص تأثیر شود که  به پژوهشگران آتی پیشنهاد می

 و با نتایج پژوهش حاضر مقایسه کنند. مبنای نرخ رشد پایدار را پژوهش نمایند
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