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 چکيده 
حاضر   پژوهش    تیحاکم  توان  نقش  بر  دی تأک  با  یحسابرس  تیفیک  و  محصول  بازار  در   رقابت  ن یب  ارتباط  یبررس هدف 

ی می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که  شرکت
از طریق اطالعات گذشته مورد تجزیه و   از جمع آوری اطالعات،  استفاده  با  متغیرها  در پژوهش حاضر وضعیت موجود 

یل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش،  تحل
تا    1393ساله بین    7شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی    141دو فرضیه تدوین و  

عد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار  انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش ب   1399
  محصول   بازار  در   رقابت  نی بمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد    10آماری ایویوز  

  و   محصول   بازار  در  رقابت  نیب  و .  دارد  وجود  یدار  یمعن  معکوس  ارتباط(  یاریاخت  یتعهد  اقالم)  یحسابرس   تیفیک  و
  بر   ی شرکت  ت یحاکم  توان   نی همچن.  دارد  وجود  ی دار  ی معن  معکوس   ارتباط (  یمال  یصورتها   ارائه  د یتجد )  ی حسابرس   تیفیک

  ت یحاکم  توان  و.  باشد   یم  رگذار یتاث(  ی اریاخت  ی تعهد  اقالم)  یحسابرس   تیفی ک  و  محصول  بازار   در  رقابت  نی ب  ارتباط
 . باشد یم  رگذاری تاث( یمال  ی صورتها ارائه  دی تجد) یحسابرس تیفی ک و محصول  بازار در   رقابت نی ب ارتباط بر  یشرکت

 .شرکتی حاکمیت حسابرسی، کیفیت محصول، بازار در رقابت  کليدی: اژگانو

 

 مقدمه

 از  منظور می گیرد. بر  در را کامل  انحصار تا  کامل رقابت از طیفی بازار است، سازمانی خصوصیات معرف که بازار ساختار

 آنها کاالهای و دارند رقابت تنگاتنگی کاال فروش و تولید در مختلف شرکتهای است که این محصول بازار بودن رقابتی

 است نتوانسته شرکت که است  بدین معنی بودن رقابت پذیر  دیگر، عبارت به ندارد.  برتری چندانی دیگری  به نسبت

رقبا   سایر از پایین تر قیمتی با را خود تولیدی یا کاالهای کند  تولید تری کیفیت با کاالهای که نماید تولیدی اتخاذ شیوه
(. پژوهشگران در ادبیات اقتصادی استدالل  1390، خود بگیرد )ابراهیمی قبضه در را فروش بازار نتیجه در و کند عرضه

(.  2000)آلن و گیل،   کارا می شود می کنند که رقابت شدید در بازار محصوالت، باعث ایجاد انگیزه در مدیران برای رفتار  
یکی از دالیل اصلی این استدالل آن است که نیروی های انضباطی و نظم دهنده رقابت به سرعت در حال حذف مدیران  
ناکارآمد از بازار هستند. این ایده قدیمی به وسیله آدم اسمیت بیان شد. وی بیان می کند که انحصار دشمنی بزرگ، برای  
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  نقش بر تأکيد  با حسابرسی کيفيت  و محصول بازار  در رقابت بين ارتباط بررسی

 شرکتی  حاکميت توان 
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 سعيد دکتر زهره خواجه 
 . ایران  مراغه، اسالمی، آزاد دانشگاه مراغه،  واحد ،استادیار گروه حسابداری
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است خوب  نظری مدیریت  های  پژوهش  از  برخی  گذشته،  دهه  چند  طول  در  جنسن،1982)هلمسترم،  .  ؛  1986؛ 
( نیز سعی کرده اند که خط مشی های  2012؛ هی،  1999؛ آغیون و همکاران،  1997؛ اس چمیدت،  1988  اسچارفستین،

  ، ی قبل  قات یبر اساس تحق . بالقوه ای را به صورت رسمی مطرح کنند که رقابت می تواند در انگیزه مدیران اثر داشته باشد
مورد مطالعه قرار    تیر یمد  ی منافع خصوص  یبرا  یاریاخت  ماتیبر تصم  یرگذاری تأث  ینظارت بر بازار به طور گسترده برا

؛ داتا،  1983؛ فاما و جنسن،  1980)فاما،    است  یخارج   یشرکت  ت یحاکم  زمیرقابت در بازار محصول مکان  یعن یگرفته است.  
رقابت در بازار محصول بر حق    ر ی نگاه کردن به تأث  ن، ی(. بنابرا1997  ت، ی؛ اشم1983؛ هارت،  2013داتا، و شارما،    اسکندر 

رقابت در بازار    نکه یا   د ییدر نظر گرفته شود، در تأ  ی حسابرس  ت یفیک  ی برا  ی اریتواند به عنوان مع  ی که م   ی الزحمه حسابرس 
(. از  2006  م، ی)بلک، جانگ، و ک  معنادار است  د، کن  ی عمل م   یخارج   یشرکت   ت یحاکم  زمی محصول در واقع به عنوان مکان

مد  یزمان   گر،ید   یسو است  رقابت ممکن  برا  تیر یکه  تا  قرار دهد  برتر  ی اب یدست  یرا تحت فشار    ی و حداکثرساز  یبه 
بنابرا   یگر یاز هر زمان د  شی ب  یت یریمد   ی حسابرس   کیفیتبه کاهش    رممکن است منج  نیا   ن،یمقرون به صرفه باشد. 

  ران ی شده توسط مد  د یتول  ی مال   ی صورتها  ی اتکا  ت یاز قابل  ی معقول  نان یاطم  ی . حسابرس( 1،2000)الپورتا و همکاران   شود 
سرما  ن ی تام  یبرا تجار  ه یکنندگان  واحد  از  م   ی خارج  همکاران،  )  کند   ی فراهم  و  برا2003وندرزیک  مورد    ی (.  واحد 

نتواند اطالعات حسابدار  ، یحسابرس از طر   یاگر  با مشکل کاهش    البا  تیفیبا ک  یحسابرس   قیقابل اعتماد را  ارائه کند، 
ا با  با تشد  ن یارزش مواجه خواهد شد.  شرکت ها    یارزش گذار  ی که مبنا   ،یاطالعات حسابدار  تیرقابت، اهم  دیحال، 

رقابت    جه، ی کنند. در نت  یم   یاب یارز  ی شتریشرکت را با دقت ب  سک یگذاران ارزش و ر  هیسرما   رای شود، ز  ی م  شتر یاست، ب
  ی برا  ی به عنوان فشار  تواندی م  ی خارج  ی شرکت  تیساختار حاکم  کیو خدمات به عنوان    عیز تو  عیبازار محصول در صنا

ک  ی اطالعات حسابدار  د یتول برا  تیفی با  د کسب  ی باال  از  و  کند  عمل  کارکرد    ح یترج  زهیانگ  ، یشرکت  دگاه یوکارها  دادن 
طر  یحسابدار اطالعات    یگواه  برا  تیفی ک  قیاز  حسابرسان  باشد.  داشته  را  که    شانن  یباال  بازار  سهامداران  به  دادن 

؛  2013؛ داتا، اسکندر داتا، و شارما،  1983؛ فاما و جنسن،  1980شود )فاما،    یم   دی باال تول  تیفیبا ک  ی اطالعات حسابدار
و خدمات با حق    ع یتوز  عیه رقابت بازار محصول در صنا کرد ک  ی نیب  ش ی توان پ  ی م   ن ی(. بنابرا1997 ت، ی؛ اشم1983هارت،  

  ی م  دی و خدمات تشد عیتوز عیکه رقابت در بازار محصول در صنا  یزمان  گر،ید  یرابطه مثبت دارد. از سو  یابرسالزحمه حس
مقرون به صرفه    تا به دنبال   اورد یفشار ب  تیر یو خدمات ممکن است بر مد  ع یتوز  عیشود، رقابت در بازار محصول در صنا 

در معرض خطر هستند.    رانیمد  رایباشد، ز   یت یریمد   یاکثرسازو حد  ی به تعال  یاب یدست  یبرا  ی گریاز هر زمان د   شیبودن ب
غافل    هیدر بازار سرما   یخدمات حسابرس  تیاز اهم  ر یمد  ن، ی(. بنابرا2000باالتر )الپورتا و همکاران،    فرضش ی خطرات پ

که حداقل    ی سانتخاب به عنوان حسابر  ی حسابرس را برا  زه یکند، که انگ  ی دن را دنبال م است و صرفاً مقرون به صرفه بو 
که    ییاز آنجا  ن،ی دهد. عالوه بر ا یم   شی باال افزا  تیفیحسابرس با ک کی  یدهد به جا  یرا ارائه م   ی حق الزحمه حسابرس

تا حد    رندیبگ  میممکن است تصم  یواحد تجار  ران یهستند، مد   هیبازار سرما  نفعان یذ   ،یخدمات حسابرس  میمستق  نفعانیذ
با توجه به بیان  کنند، کاهش دهند.  یارائه نم   یتجار  یواحدها  یبرا  یکه منفعت  یخدمات حسابرس  ی امکان مخارج را برا

یافتن جواب این سوال است که   ارائه گردید این تحقیق به دنبال  بازار  مسئله تحقیق که در فوق  ارتباط بین رقابت در 
 در بورس اوراق بهادار تهران چگونه می باشد؟  و کیفیت حسابرسی با تأکید بر نقش توان حاکمیت شرکتی محصول 

 
 
 
 

 
1 La Porta et al 
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 تعاریف مفهومی متغيرها    
 کیفیت حسابرسی 

از کیفیت حسابرسی   در به عنوان    بیان گردیده است. دی آنجلو کیفیت حسابرسی  تحقیقات مختلف تعاریف متفاوتی  را 
های مالی که توسط حسابرسی کشف شده است.ب(  های با اهمیت موجود در صورت احتمال ارزیابی بازار از: الف( تحریف

 (. 1389  همکاران، و  )نونهال نهر است دههای مذکور را عنوان نمو گزارش تحریف
 رقابت در بازار محصول 

می باشد. رقابت در بازار ابعاد وسیعتری دارد اما از مهمترین این    منظور از ساختارهای رقابتی محصول، رقابت و ابعاد آن 
ابعاد می توان به قابلیت جانشینی محصوالت، حجم تقاضا، موانع ورود، نسبت تمرکز و تعداد شرکتهای فعال در هر یک از  

 صنایع اشاره کرد. 
 توان حاکمیت شرکتی 

نهادی میشود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکتها را تعیین  حقوقی، فرهنگی و    حاکمیت شرکتی شامل ترتیبهای
آنها،    می ترکیب  و  مدیره  هیات  اعضای  و  ایشان  مالکیت  ساختار  و  سهامداران  از  عبارتند  صحنه  این  در  عناصر  کند. 

حرکت  شود و سایر ذینفعها که امکان اثرگذاری بر    مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می 
گذاران نهادی و حقوقی در    کند، حضور روزافزون سرمایه   شرکت را دارند. در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه می

دایره مالکین شرکتهای سهامی عام و تاثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه حکمرانی بر سازمانها و هم چنین  
دهد    گیرندگان نشان می  گذاران و سایر تصمیم   مدیران، سرمایه  هایهای تجربی پژوهش   عملکرد آنها داشته است. یافته

که متفاوت بودن ساختار شرکتهای بورسی بر عملکرد آنها تاثیر دارد. یعنی اگر مالکان شرکت را گروههای مختلف مانند  
بانکها، موسسهه  آنها متفاوت خواهد بود    دولت،  ،  محمدی سیاپرانی)ای مالی و سهامداران عمده تشکیل دهند، عملکرد 

1390). 

 

 پژوهش  پيشينه
بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول با ارزش مانده نقد با تاکید بر نقش حاکمیت  به    ( 1398فدائی نژاد و سخائی )

مپرداختندشرکتی   با هدف  تحقیق، مطابق  این  در  قرار    3ذکور،  .  آماری  تحقیق  و  تجزیه  مورد  و  فرضیه مطرح شد که 
شرکت فعال در صنعت خودروسازی پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشند    17گرفتند. نمونه آماری تحقیق  

مدل های    ساله مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. فرضیات تحقیق از طریق  5که داده های آنها برای یک دوره  
رگرسیونی چندگانه بررسی شدند که مطابق با یافته ها، رقابت در بازار محصول، نقشی در نحوه واکنش بازار سرمایه به  
بازار   در  رقابت  که  است  شده  باعث  عمده  سهامداران  دخالت  که  است  حالی  در  این  است.  نداشته  نقد  مانده  تغییرات 

نده نقد را تحریک نماید. این یافته در خصوص سهامداران نهادی نیز مصداق  محصول، واکنش بازار سرمایه به تغییرات ما
 .دارد و به طور بالقوه منعکس کننده نقش نظارتی این قبیل سهامداران می باشد

 و محصول بازار در رقابت بین رابطه بر دولتی مالکیت کننده تعدیل ( در تحقیقی به بررسی اثر1399رحیمی و عظیمی )
 شده پذیرفته های شرکت بین  از شرکت 105 از  متشکل داخلی پرداختند. نمونه آماری تحقیق ایشان  کنترلهایکیفیت  

 پژوهش ایشان از حاصل نتایج بود. 1396 لغایت   1392های   سال بین ساله پنج طی در  تهران بهادار اوراق بورس در

یابد، افزایش محصول بازار رقابت هرچه داد نشان  می شود. بیشتر داخلی های  -کنترل در ضعف یافتن احتمال می 

 از محصول شرکت بازار رقابت افزایش با اینکه  احتمال دولتی،  مالکیت با شرکتهایی در  که داد  نشان  نتایج  همچنین

 است.  بیشتر دارند، خصوصی مالکیت که شرکتهایی با مقایسه در باشند برخوردار پایین داخلی کنترلهای کیفیت
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( بین  1400رشیدی  ارتباط  بررسی  به  تحقیقی  در  حسابرسی (  کیفیت  و  حسابرسی  الزحمه  حق  چسبندگی  بازار،    رقابت 
د ایشان  تحقیق  آماری  نمونه  زمانی  پرداختند.  اوراق    72های  داده  و   1396تا    1387وره  بورس  در  پذیرفته شده  شرکت 

الزحمه )از  رقابت باالتر منجر به تغییر چسندگی حق  داد که  کردند. یافته های تحقیق ایشان نشانآوری  بهادار تهران جمع
زنی محدود حسابرسان نسبت به  تواند بیانگر قدرت چانهنوع کاهشی( شده و بنابراین، سرعت اصالح قیمت رو به پایین می
 .گرددصاحبکاران باشد که در نهایت منجر به تغییر کیفیت حسابرسی می

 های شرکت بین در مالکیت سهامداران ساختار و حسابرسی الزحمه حق مورد در قیقیتح  با (2013) همکاران و چیراز

 و نهادی سهامداران بین و معنادار  منفی رابطه الزحمه حسابرسی حق و دولتی سهامداران  بین که دادند  نشان فرانسوی
معناداری رابطه حسابرسی الزحمه حق  مالکیت ساختار تاثیر بنگالدش کشور  در دیگر تحقیقی در .دارد وجود مثبت 

 اجرایی، سرمایه مدیران توسط  سهام مالکیت بین که داد نشان آنان  نتایج و بررسی حسابرسی الزحمه بر حق شرکت

 وجود دارد.  معناداری منفی رابطه حسابرسی الزحمه حق با عمومی سهامداران و نهادی گذاران
 بازار رقابت تاثیر بررسی به داخلی، کنترلهای اثربخشی و محصول بازار رقابت عنوان با پژوهشی  در (2017) کیم  و  کیم

 این .شرکت پرداختهاند کنترلی  مکانیسمهای اهمیت گرفتن نظر در با شرکتها داخلی کنترلهای سامانه های بر محصول

 پژوهش نتایج .است شده انجام شرکت سال 6339 مشاهدات از استفاده با و 2010الی  2004 زمانی بازه در پژوهش

 بازار محصول رقابت داد نشان  نتایج همچنین است. تاثیرگذار شرکت داخلی کنترلهای بر محصول بازار رقابت داد نشان

 .شرکت می شود اطالعاتی محیط کیفیت از مانع و مالی گزارشگری طول در داخلی کنترلهای اثربخشی کاهش موجب
( در تحقیقی به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول بر عملکرد شرکتها پرداختند.  2018و مولر )  گیرود 

نتایج نشان داد که حاکمیت شرکتی ضعیف در صنایع غیر رقابتی، منجر به بازده سرمایه کمتر، بهره وری کمتر و ارزش  
است که حاکمیت شرکتی ضعیف، بطور بالقوه باعص کاهش بازدهی  بازار پایین تر می شود. همچنین نتایج حاکی از ایم  

نیروی کار و افزایش هزینه های محصول می شود. اما این تاثیر در صنایه رقابتی و در شرکتهایی که توانایی رقابت در  
 بازار محصول را دارند، کمتر است.

  داد نشان    حسابرسی پرداختند. نتایج تحقیق ایشان ( در تحقیقی به بررسی رابطه بین رقابت در بازار و کیفیت  2021هو )
بازار در صنا ا   ی حسابرس   تی فیبا ک  ی و خدمات رابطه منف  ع یتوز  ع یکه رقابت  با    یی هاشرکت   ی برا  ی رابطه منف   ن یدارد و 

تجز   ی رونی ب  رانیمد  یهاگروه  است.  تحل  هیباال مشهود  م   شتری ب  ل ی و  ب   ی نشان  رابطه  و ساعات    نیدهد که  بازار  رقابت 
 .  ستیدار ن ی معن گری د ی حسابرس

 

 فرضيه های پژوهش 
 : گردد می  تبیین  زیر  شرح به هایی  فرضیه شده  ارائه سواالت  به پاسخ منظور  به تحقیق  این در

 . دارد   وجود داری  معنی ارتباط حسابرسی کیفیت و  محصول بازار در  رقابت بین
 . دارد   وجود داری معنی  ارتباط ( اختیاری تعهدی اقالم) حسابرسی کیفیت  و محصول بازار در رقابت  بین 1-1
 . دارد  وجود داری  معنی  ارتباط ( مالی صورتهای ارائه تجدید) حسابرسی کیفیت  و محصول بازار در رقابت  بین 1-2
 . باشد می تاثیرگذار  حسابرسی کیفیت و  محصول بازار در  رقابت بین  ارتباط  بر  شرکتی حاکمیت  توان
  تاثیرگذار (  اختیاری  تعهدی   اقالم )  حسابرسی   کیفیت  و   محصول  بازار   در   رقابت  بین   ارتباط   بر   شرکتی   حاکمیت   توان   2-1
 . باشد  می

(  مالی  صورتهای   ارائه   تجدید )  حسابرسی  کیفیت   و   محصول   بازار  در   رقابت  بین   ارتباط   بر   شرکتی   حاکمیت   توان   2-2
 . باشد  می  تاثیرگذار 
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 روش شناسی پژوهش 
  در   شده  گردآوری  های   داده  چنانچه   کلی   طور  به.  باشند  نگر  آینده  یا  نگر  گذشته  توانند   می  تحقیقات  زمانی   بعد   لحاظ   از

  پژوهش   رو  این  از .  کرد   تلقی  نگر  گذشته  توان  می  را  تحقیق  طرح  است  داده  رخ  گذشته  در   که  باشد  رویدادهایی   با  رابطه
 .  آید  می  شمار  به نگر گذشته تحقیق  یک  حاضر

  تحقیق .  باشند   علّی   یا  تجربی  همبستگی،  توصیفی،   تاریخی،  توانند  می  تحقیقات  نیز  ها  داده  گردآوری   نحوه  اساس  بر
  تحقیقات .  است  بررسی  مورد   های  پدیده   یا  شرایط  کردن   توصیف  آن  هدف   که   است  هایی  روش  مجموعه  شامل   توصیفی

  ضریب   از   استفاده   با   مختلف   متغیرهای   بین   رابطه   شود می   سعی   آنها   در   که   است  هایی   پژوهش   شامل   همبستگی 
  یا   دو   بین   رابطه   مقدار   و  اندازه   نوع،  کردن   مشخص   اصلی   هدف   همبستگی   تحقیقات   در.  گردد  تبیین   و   کشف   همبستگی

  از   هدف  لحاظ  از  و.باشد  می   همبستگی  و  توصیفی  نوع  از  تحقیق  این  فوق،  بندی  تقسیم  به  توجه  با.  باشد   می  متغیر  چند
 . است کاربردی تحقیقات  نوع
 

 جامعه و نمونه آماری 
  به   آماری   نمونه   رو   این   از   و  شده   داده   قرار   آماری   نمونه   انتخاب  برای   زیر   شرایط   آماری،   جامعه   حجم   گستردگی   علت   به

 : از  عبارتند  شده یاد  شرایط . شود  می انتخاب  سیستماتیک  حذف  روش
 . باشند پذیرفته تهران  بهادار اوراق بورس  در  1393  سال از  قبل
 .باشد  سال هر   ماه اسفند  پایان تاریخ به منتهی  شرکت مالی سال

 . باشند نداده مالی سال  تغییر  بررسی مورد دوره  طی شرکت
 . نباشند مالی  گری واسطه و هلدینگ   گذاری، سرمایه شرکتهای جزء بررسی تحت  شرکتهای
 . باشد دسترس  در آنها  های   داده و اطالعات 
  در  ماه   6  از   بیش   معامالتی   توقف   و   باشد   گرفته   صورت  تهران  بهادار  اوراق   بورس   در  مداوم  طور   به  شرکت  سهام   معامالت 

 . باشد نیفتاده  اتفاق شده  یاد   سهام مورد 
  گردیده   استفاده  نمونه  به  رسیدن   برای   سیستماتیک   حذف   گیری   نمونه  روش   از   متغیرها   شرایط   به   توجه  با   پژوهش   این   در 
 : است شده  ارائه( 1) جدول  در   نمونه انتخاب  برای  شده اعمال معیارهای که

 های جامعه آماریی انتخاب تعداد شرکت(: نحوه1جدول )
 تعداد  تعداد  شـــــــــــــرح 

 580 . 1399های موجود در بورس تهران تا پایان سال تعداد شرکت

  80 تعداد شرکت های فرابورسی 

  109 هایی که طی قلمرو زمانی پژوهش وارد بورس شده اند.تعداد شرکت

  98 شود.ختم نمی 29/12هایی که سال مالی آنها طی دوره مالی تعداد شرکت

  45 هایی که به فعالیت واسطه گری و سرمایه گذاری اشتغال دارند.تعداد شرکت

  107 هایی که اطالعات )گزارش های مالی( آنها برای محاسبه متغیرها ناقص یا در دسترس نبوده اند. تعداد شرکت

 141 های جامعه آماری تعداد شرکت

 شرکت به عنوان شرکت نمونه انتخاب گردید.  141پس از اعمال حذف سیستماتیک تعداد  

 

 تعاریف عملياتی متغيرها     

 متغير مستقل
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تأثیر قرار می دهد؛ یعنی وقتی متغیر   یک متغیر مستقل متغیری است که متغیر وابسته را بصورت مثبت و منفی تحت 
مقدار   همان  به  نیز  را  وابسته  متغیر  مستقل،  متغیر  در  افزایش  دارد،  وجود  نیز  مستقل  متغیر  باشد،  داشته  وجود  وابسته 

یا نوسان در متغیر وابسته به حساب متغیر مستقل گذاشته می شود.    افزایش یا کاهش می دهد. بعبارت دیگر، تغییرپذیری
 برای ایجاد روابط علّی، متغیر مستقل دستکاری می شود.  

و همکاران  نمازی  مانند  محققانی  مطالعات  همانند  نسبت  این  محاسبه  همکاران1391)  برای  و  ستایش  و  از  1390)  (   )

 صورت زیر محاسبه می شود:  که به  هریشمن استفاده می شود  _شاخص هرفیندال

 
 باشد.  میسهم بازار فروش هر شرکت در سال مورد نظر  Siتعداد شرکتهای حاضر در صنعت، و  Nکه در آن  

 وابسته متغير 

متغیر اصلی مورد توجه پژوهشگر است. هدف پژوهشگر آن است که تغییر پذیری متغیر وابسته را تشریح و پیش بینی  
کند. بعبارت دیگر، این متغیر، متغیر اصلی است که بطور دائمی در پژوهش ساری و جاری است. از طریق متغیر وابسته  

تأثیر می گذارند( ام ایجاد می شود.  )برای مثال، چه متغیرهایی بر آن  یا راه حل هایی برای مسأله  کان یافتن پاسخ ها 
اندازه گیری   قابل  بر آن را بصورت کمی و  تأثیرگذار  متغیرهای  را و همین طور سایر  متغیرها  این  دارد  پژوهشگر قصد 

 درآورد. 
از تحقیقات هو  به تبعیت  باشد که  از دو  2021)  متغیر وابسته تحقیق حاضر کیفیت حسابرسی می  تعهدی  (  اقالم  معیار 

 ارائه صورتهای مالی استفاده خواهد شد که به صورت زیر تعریف می گردد:  ید ( و تجد 2005  )مدل کوتاری، غیراختیاری 
 کیفیت اقالم تعهدی: 

اندازه گیری کیفیت حسابرسی  از تحقیقات جهت  دیچاو و دیچو    برخی  از مدل  استفاده  با  تعهدی  اقالم  معیار کیفیت  از 
( استفاده می کنند. این مدل مبتنی بر این ایده است که اقالم تعهدی، برآوردهای از جریانات نقدی آتی هستند  2002)

 (. 2009وقابلیت پیش بینی سود بیش از جریانهای نقدی است، بیدل و همکاران )
یعنی رگرسیون   زیر  برای هر صنعت محاسبه می شود.  مدل  آینده  و  نقد گذشته، حال  اقالم تعهدی جاری و جریانهای 

 باقیمانده های مدل رگرسیون بعنوان کیفیت کیفیت اقالم تعهدی در نظر گرفته می شوند.  
𝑇𝐶𝐴𝑖,𝑡

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖,𝑡
= 𝛽0 + 𝛽1

𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡−1

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖,𝑡
+ 𝛽2

𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖,𝑡
+ 𝛽3

𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡+1

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖,𝑡
+ 𝛽3

∆𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖,𝑡

+ 𝛽3
𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖,𝑡

+ 𝜀𝑖,𝑡 

 که در معادله فوق: 

=𝑇𝐶𝐴 جمع کل اقالم تعهدی 
=𝐶𝐹𝑂  جریان وجه نقد عملیاتی 

=∆𝑅𝐸𝑉 تغییر در درآمد 
=𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡  تجهیزات و ماشین آالت 

 تجدید ارائه صورتهای مالی 
 تغییر دلیل به گذشته های دوره مالی ای صورتهای مقایسه ارقام که دهد می رخ زمانی مالی صورتهای تجدید ارائه

در این تحقیق تجدید    .شود مجدد ارائه گذشته های دوره حسابداری اصالح اشتباهات یا جاری  دوره در  حسابداری روش
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بدین صورت اندازه گیری  می شود که اگر شرکت در سال مورد نظر تجدید ارائه صورتهای مالی    مالی   های  صورت  ارائه
 داشته باشد عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر. 

 تعدیل گر متغير 
متغیر تعدیل گر متغیری می باشد که رابطه بین متغیر مستقل و وابسته را تعدیل می کند. متغیر تعدیل گر تحقیق حاضر  

 اکمیت شرکتی می باشد که در ادامه به توضیح آن پرداخته خواهد شد. توان ح
 توان حاکمیت شرکتی 

براون    Gov-Scoreدر این پژوهش، توان حاکمیت شرکتی به عنوان متغیر تعدیل گر بوده و با استفاده از روش ارزیابی 
شاخص( بر اساس جدول شماره یک    8( مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این روش مجموعه سواالتی )2006)1و کایلور  

مطرح می گردد. این موارد بصورت مجزا و با توجه به اطالعات مربوط به خود آزمون می شود و نتایج بصورت صفر و  
در شرایط حداقل پذیرش آن قرار    یک مشخص می شود. بدین صورت که توان حاکمیت شرکتی یک موسسه یا شرکت 

گرفته باشد با عدد صفر آن را نشان داده و در غیر این صورت با عدد یک بیان می شود که ارزش بیشتر نشانگر حاکمیت  
 شرکتی با توان  باال در شرکت خواهد بود. توان ساختار حاکمیت شرکتی نیز بر اساس معیارهای زیر اندازه گیری می شود: 

)برادران حسن زاده،    متغیرهای مورد اشاره از صورت های مالی استخراج شده و مورد آزمون قرار می گیرندهر کدام از  
 (: 1391بادآور نهندی و حسین بابایی،  

 تعریف عملیاتی   نام متغیر  

باشد یک در غیر  درصد  50نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره به کل اعضای هیئت مدیره)اگر بیش از  ساختار هیئت مدیره  
 اینصورت صفر(

میزان مالکیت بزرگترین  
 سهامداران  

 درصد باشد یک در غیر اینصورت صفر(  20درصد سهام تحت تملک بزرگترین سهامدار شرکت )اگر بیش از 

ر غیر  درصد باشد یک د 20جمع درصد سهام تحت تملک سهامداران باالی پنج درصد می باشد )اگر بیش از   ساختار مالکیت شرکت 
 اینصورت صفر(

 اگر شرکت تحت کنترل شرکت دیگری باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر لحاظ شود  اصلی یا فرعی بودن شرکت 

 اگر بزرگترین سهامدار دولت یا شبه دولت باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر لحاظ شود  میزان نفوذ و مالکیت دولت  

 مقدار سهمی است که انتظار می رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد   درصد سهام شناور آزاد 

اگر صورت های مالی توسط مرجع دولتی، سازمان حسابرسی رسیدگی شود عدد یک و در غیر این صورت )مرجع   مرجع حسابرسی شرکت
 خصوصی (عدد صفر لحاظ شود  

 ر غیر اینصورت یک سال باشد صفر د 3اگر دوره تصدی بیش از  دوره تصدی حسابرس 

پس از آن که نتایج مربوط به عناصر فوق در سطح هر شرکت به صورت صفر و یک مشخص شد، عناصر مربوط را که  
نماییم که   تقسیم می  تعداد کل عناصر  بر  بود در سطح هر شرکت جمع کرده و  به صورت صفر و یک مشخص شده 

باشد دارای راهبری شرکتی قوی بوده    % 66تیاز آن ها بیشتر از  نتیجه آن به صورت درصد بیان می گردد شرکتهایی که ام
باشد دارای راهبری شرکتی ضعیف می باشد در ضمن شرکتهایی که امتیاز آن ها   %33و شرکتهایی که امتیاز آنها کمتر از 

 قرار بگیرد دارای راهبری شرکتی متوسط می باشند.  %66و  %33ما بین  

 متغيرهای کنترلی  

 این تحقیق جهت کاهش تاثیر سایر عوامل بر متغیر وابسته از متغیرهای کنترلی به شرح زیر استفاده می شود: در 
 اندازه شرکت: 

 
1 Brown and Caylor   
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معموالً اندازه شرکت از با استفاده از ارزش بازاری شرکت اندازه گیری می شود که یکی از رایج ترین متغیرهای جانشین  
در   استفاده  برای  مورد  نیز  پژوهش  این  در  گیرد.  می  قرار  استفاده  مورد  ها  شرکت  اندازه  گیری  اندازه  برای  تحقیقات 

 محاسبه اندازه شرکت از لگاریتم طبیعی ارزش بازاری شرکت در پایان سال استفاده می شود.  
size = log(MVO) 

 اهرم مالی: 
 استفاده می گردد که به صورت زیر اندازه گیری می شود: در این تحقیق نیز از این نسبت به عنوان متغیر کنترلی 

LEV =
بدهیهاکل 

داراییهاکل 
 

 : ( MTB)  نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری آن

  ضرب در این تحقیق از این نسبت بعنوان متغیر کنترلی استفاده شده است و از طریق تقسیم ارزش بازار شرکت )حاصل 
داران( بر ارزش دفتری جمع حقوق صاحبان سهام  قیمت سهام در پایان دوره در تعداد سهام منتشر شده و در دست سهام

 شود. گیری می آن در پایان دوره اندازه 

 : ( ROA) های شرکت بازده مجموع دارایی 
اختیار داشته است، چه میزان   هایی که در دهد شرکت از دارایی های شرکت معیاری است که نشان می بازده مجموع دارایی 

منابع سرمایه  از  بازده حاصل  دیگر  به عبارت  یا  به  عایدی کسب کرده  این نسبت  بوده است.  به چه میزان  گذاری شده 
 شود: گیری می صورت زیر اندازه 

ROA =
سودخالص

کلداراییها 
 

 

 های توصيفی  یافته
ها، آشنایی با آمار توصیفی مربوط به متغیرها الزم  وتحلیل دقیق آن تجزیه منظور بررسی مشخصات عمومی متغیرها و  به

 دهد.  استفاده در تحقیق را نشان می  به متغیرهای مورد مربوطهای (، آمار توصیفی داده2) جدول است. 
 آمار توصيفی متغيرهای پژوهش  (:2)جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف معیار  کمینه  بیشینه میانه  میانگین  نام متغير 

 4.257 -0.304 0.236 -0.991 0.877 0.142 0.144 اقالم تعهدی اختياری 

 2.509 0.226 0.140 0.057 0.625 0.286 0.264 رقابت بازار محصول 

 2.951 -0.054 0.145 0.125 0.875 0.500 0.552 حاکميت شرکتی 

 2.910 0.641 0.725 4.933 8.984 6.301 6.446 اندازه شرکت 

 2.918 -0.025 0.217 0.012 1.326 0.551 0.546 اهرم مالی 

 21.614 2.749 4.559 -23.405 39.659 2.554 3.696 ارزش بازار به دفتری 

 4.006 0.612 0.150 -0.404 0.708 0.112 0.134 بازده دارایی 

  برای  خوبی   شاخص  و  است  توزیع   ثقل  مرکز   و   تعادل  نقطه  دهنده نشان   که   است  میانگین  مرکزی،  شاخص   ترین اصلی 
برابر  برای  میانگین  مقدار  مثال   برای.  هاست داده   مرکزیت  دادن   نشان مالی    دهد می   نشان  که  باشدمی.(  / 546)  با  اهرم 
  از   پراکندگی   میزان   تعیین   برای   معیاری   پراکندگی،   پارامترهای   طورکلیبه   اند.تمرکزیافته   نقطه  این   حول   هاداده   بیشتر

  مقدار .  است  معیار  انحراف  پراکندگی،   پارامترهای  ترینمهم  از.  است  میانگین  به  نسبت  هاآن   پراکندگی  میزان  یا  یکدیگر
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دفتر   برای   کلی،   توصیفی   آمار   در   پارامتر   این  به  بازار  بازار محصول   برای   و   4.559  با   ی برابرارزش    با  است  برابر   رقابت 
 .  هستند معیار  انحراف  کمترین  و بیشترین  دارای  ترتیب به متغیر دو  این دهدمی  نشان که باشدمی  0.140

 

  کيفی های متغير توصيفی  های آماره
.  روند   می  کار  به  کیفی  های  متغیر  برای  که  باشد  می  ای  رتبه   و  اسمی  مقیاس  شامل  ها  متغیر  از  برخی  گیری  اندازه  سطح

  چولگی  ضریب   و   معیار   ،انحراف  میانگین  های   شاخص   از   استفاده   و  باشند   می   وجهی   چند  یا   دووجهی   معموال   ها  متغیر   این
.  نیست  منطقی   کیفی   های  متغیر   برای   ها   شاخص   این   از  استفاده   زیرا، .  باشند   نمی   مناسب  آنها   توصیف   برای   کشیدگی   و

  وجهی   دو   متغیر  یک   برای  فراوانی   درصد .  بگیرید  بهره  فراوانی  درصد  و   مد  از   میبایست  ها  متغیر   گونه  این   توصیف   برای
  )بنی مهد و همکاران،   میباشند  0  کد   دارای   درصد   چند   و   1  کد   دارای   متغیر   یک   های   داده  از   درصد   چند   که   میکند   بیان 

1395 .) 
 ارائه توزیع فراوانی متغير تجدید (:3) جدول

 درصد فراوانی فراوانی عنوان 

0 686 69.50 

1 301 30.50 

 100 987 جمع 

فراوانی   توزیع  فوق،  که  جدول  شود  می  مشاهده  مثال  عنوان  به  دهند.  می  نشان  را  کیفی  از    30.50متغیرهای  درصد 
 شرکت های مورد بررسی دچار تجدید ارائه صورت های مالی شده اند. 

 

 آمار استنباطی 

 آزمون مانایی متغيرها
  مانایی   نا .  باشدمی   تحقیق   متغیرهای   مانایی  بررسی   داشت  نظر  در   هامدل   برازش  از  قبل  همیشه  بایستی   که  نکاتی  از  یکی

  اگر .  گرددمی   شده  برآورد   رگرسیونی   مدل   شدن   کاذب  به   منجر   متغیرها   زمانی   سری   بودن   تصادفی  عبارتی   به  یا   متغیرها 
  مدل   متغیرهای   بین   مفهومی   رابطه  هیچ   کهدرحالی   باشند،  ناپایا   مدل   ضرایب  برآورد   در  مورداستفاده  زمانی  سری  متغیرهای 

 .  گیرد  انجام متغیرها بین ارتباط  میزان مورد  در  نادرستی  های استنباط  تا شود می  موجب باشد، نداشته وجود
 آزمون مانایی برای متغيرهای پژوهش  (:4)جدول 

 نتیجه معناداری  آماره آزمون  نام متغير 

 مانا است  0.000 10.300 اقالم تعهدی اختياری 

 مانا است  0.000 17.512 رقابت بازار محصول 

 مانا است  0.000 12.576 حاکميت شرکتی 

 مانا است  0.000 17.610 اندازه شرکت 

 مانا است  0.000 12.570 اهرم مالی 

 مانا است  0.000 13.628 ارزش بازار به دفتری 

 مانا است  0.000 9.879 بازده دارایی 

شماره   جدول  به  توجه  می   4با  همه  مشاهده  معناداری  سطح  از  شود  کمتر  بودن    5متغیرها  مانا  بیانگر  و  بوده  درصد 
 متغیرهاست.  
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 آزمون تشخيص توزیع نرمال
  میها را کشف کنآن   ن یارتباط ب  میخواهی که م   یارداریم داده )عدد( در اخت  یهمواره تعداد   ی ریگپس از انجام هر نوع اندازه 

ها  داده   ع ینحوه توز  ستیبای کار ابتدا م   ن یانجام ا   ی . برامی کن  وتحلیل یه ها را تجزآن   میتا بتوان  م یینما  یبندها را دسته آن   ای
چگونه    یماکرده   ی آورکه جمع  یی هاداده  ی و گستردگ   یکه پراکندگ   دی گوی ها به ما م داده   عی توز  تره سادعبارت    . به میرا بدان
هرگاه سطح    در این آزمون  .شده استاستفادهو برا    جارکمنظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون  به  است.

 :باشدی نم ی توزیع نرمال دهنده باشد نشان  %5از  کمتر داریی معن
 نتایج آزمون توزیع نرمال (:5)جدول 

 نتیجه سطح معناداری  آماره آزمون  نام متغير 

 توزیع نرمال ندارد  0.000 80.262 اقالم تعهدی اختياری 

 توزیع نرمال ندارد  0.000 18.351 محصول رقابت بازار 

 توزیع نرمال دارد  0.748 0.579 حاکميت شرکتی 

 توزیع نرمال ندارد  0.000 67.930 اندازه شرکت 

 توزیع نرمال دارد  0.824 0.385 اهرم مالی 

 توزیع نرمال ندارد  0.000 154.935 ارزش بازار به دفتری 

 نرمال ندارد توزیع  0.000 103.310 بازده دارایی 

کمتر   )به جز متغیرهای حاکمیت شرکتی و اهرم مالی( شود که سطح معناداری همه متغیرهاطبق نتایج آزمون مشاهده می 
مشاهده است    30دارای توزیع نرمال نیستند. طبق قضیه حد مرکزی چون تعداد مشاهدات بیش از  باشد لذا درصد می  5از  

 یرها نیست. از این رو نیازی به نرمال سازی متغ
 

 )چاو( و آزمون هاسمن    ليمر Fزمون آ

  چنین   به .  باشدمی   مقطعی   هم   و   زمانی   سری   های داده   دربرگیرنده  هم  هستیم   روبرو   ها آن   با   ما   که   هایی داده   اوقات   گاهی 
  روبرو   کلی  حالت  دو  با   دیتا  پانل  مدل   برآورد   در.است  شدهشناخته   دیتا   پانل  یا   ها داده  از   پانلی  عموماً   هاداده   از  ایمجموعه 

  pool)   دیتا  پول  مدل   با  صورت   این  در   که   است  یکسان  مقاطع   کلیه  برای   مبدأ  از   عرض  که  است  این   اول  حالت.  هستیم
data  )دیتا  پانل  حالت  این  به  که  است  متفاوت  مقاطع  تمام  برای  مبدأ  از  عرض   دوم  حالت.  هسیم  مواجه  (panel  
data  ) لیمر   -اف  آزمون  بنابراین .  شودمی   استفاده   لیمر   -اف   نام  به  آزمونی   از  فوق   حالت   دو   شناسایی   برای .  شود می   گفته  
 . شودمی  استفاده ثابت  اثرات  با رگرسیون  و ( تلفیقی) دیتا   پول  رگرسیون   هایروش  بین  انتخاب  برای

  شود. می   انتخاب   ( دیتا  پانل)  تابلویی  های داده   باشد،   0.05  سطح   از   ( کمتر prob)   چاو  یآماره معناداری  میزان   کهدرصورتی 
 شود.  انجام نیز  هاسمن   آزمون  باید  تصادفی یا  ثابت اثرات تشخیص برای حالت   این در

 
 )چاو(  نتایج آزمون اف ليمر (:6)جدول 

 نتيجه  سطح معناداری  آزمون آماره نام مدل 

 تابلویی  هایداده  0.000 7.252 مدل اول 

 الجیت می باشد الگوی  مدل دوم 

جدول   به  توجه  از  6با  کمتر  پژوهش  مدل  در  لیمر  اف  آزمون  معناداری  سطح  چون  ازاین   5،  است،    رویکرد   رودرصد 
 گیرند.  موردپذیرش قرار می  )پول( تلفیقی  هایداده  رویکرد  مقابل در   )پانل دیتا(  تابلویی  هایداده 
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 نتایج آزمون هاسمن (:7)جدول 
 نتيجه  سطح معناداری  آزمون آماره نام مدل 

 اثرات ثابت عرض از مبدأ  0.000 98.576 مدل اول 

 الگوی الجیت می باشد  مدل دوم 

اثرات ثابت عرض از  رو  درصد است، ازاین   5، چون سطح معناداری آزمون در مدل پژوهش کمتر از  7با توجه به جدول  
 گیرد. می موردپذیرش قرار  مبدأ در مقابل اثرات تصادفی

 

 همسانی واریانس در مقادیر خطا 
  در متعارف    طوربه اما    .باشدمی یکی از مفروضات مدل رگرسیونی خطی کالسیک وجود همسانی واریانس جمالت اخالل  

زمانی و    داده  دار جمالت    ها داده های سری  از مقادیر وقفه  و  نموده  ثابت  واریانس جمالت اخالل  مقطعی ممکن است 
نماید. اخالل   بروز    تبعیت  اخالل  جمالت  بین  واریانس  ناهمسانی  مشکل  صورت  این    های زننده  تخمین   و  کندمی در 

 . بدون تورش بودن دارای کارایی نخواهد بود  رغمعلی رگرسیون 
 های آماری این آزمون به شرح ذیل است. فرض 

 است.  همسان  خطا  مقادیر  واریانس : (H0) صفر یفرضیه
 نیست.  همسان  خطا مقادیر  واریانس: (H1) مقابل یفرضیه

 نتایج آزمون ناهمسانی واریانس  (:8) جدول
 نتیجه داری سطح معنی  آماره آزمون  های پژوهش مدل 

 واریانس  ناهمسانی وجود 0.029 2.240 مدل اول 

 الگوی الجیت می باشد  مدل دوم 

کمتر  در  واریانس  ناهمسانی  آزمون  داریمعنا   سطح  که  دهد می   نشان   8  جدول  در  حاصل  نتایج اول    درصد  5  از  مدل 
  تخمین   در   مشکل   این  که  است  توضیح  به  الزم.  باشدمی  اخالل  جمالت   در  واریانس  ناهمسانی  وجود  بیانگر  و  باشدمی

 . است گردیده رفع  (gls  دستور طریق  از هاداده   به دهی وزن  روش  با ) هامدل  نهایی 
 

 خطا  مقادیر خودهمبستگی 
سریالی بین جمالت پسماند    خودهمبستگیهای زمانی قرار دارند، فرض عدم  در مطالعات اقتصادسنجی که برمبنای سری 

که قبل از تفسیر نتایج حاصل، به    باشدمی ، بنابراین الزم  شوندمی که از فروض مهم مدل کالسیک است، اغلب نقض  
ته شود؛ زیرا در صورت وجود خودهمبستگی سریالی بین  سریالی بین جمالت پسماند پرداخ  خودهمبستگیبررسی پدیده  
اخالل،     حداقل   دارای   یعنی   نیستند  کارا  تورش،   بدون  هازن   تخمین  تمام  بین  در  دیگر OLS هایزن   تخمیناجزاء 

نمی واریان آماری،    درنتیجه و    باشندس  بیشتر    این   بود نخواهد    اعتماد قابل استنباط  زمانی  درداده  مشکل  دیده  های سری 
 : است زیر شکل  به ها فرضیه  آزمون این  در شود.  می

    : H0 جمالت پسماند دارای خودهمبستگی سریالی نیستند
 : H1  جمالت پسماند دارای خودهمبستگی سریالی هستند

 نتایج آزمون خودهمبستگی سریالی  (:9) جدول
 نتیجه داری سطح معنی  آماره آزمون  های پژوهش مدل 

 سریالی  خودهمبستگی وجود 0.000 188.130 مدل اول 

 الگوی الجیت می باشد  مدل دوم 
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در مدل پژوهش کمتر    سریالی   شود که سطح معناداری آزمون خودهمبستگی ، مشاهده می 9با توجه به نتایج جدول شماره  
می   5از   استفاده درصد  با  که  است.  سریالی  خودهمبستگی  وجود  بیانگر  و  دستور    باشد  در    Auto Correlationاز 
 ، این مشکل رفع شده است.  افزارنرم
 

 آزمون هم خطی 
کند.  خطی چندگانه را ارزیابی می   شدت هم  (variance inflation factor=VIF) در آمار، عامل تورم واریانس

خطی    بابت هم رآورد شدهچه مقدار از تغییرات مربوط به ضرایب ب   داردگردد که بیان می درواقع یک شاخص معرفی می 
همافزایش  شدت  است.  چندگانه  یافته  مقدار خطی  بزرگی  بررسی  با  آزمون  می  VIF  را  آماره  اگر  نمود.  تحلیل  توان 
VIFقاعده تجربی مقدار عنوان یکخطی است. به   دهنده عدم وجود هم یک نزدیک بود نشان   به VIF  10تر از  بزرگ  

 (. 1394باشد )سوری، می چندگانه باال  خطی  باشد هم 
 آزمون هم خطی برای مدل رگرسيونی  (:10)جدول 

 ( VIFعامل تورم واریانس ) نام متغير 

 4.203 رقابت بازار محصول 

 5.027 حاکميت شرکتی 

 4.965 رقابت بازار محصول* حاکميت شرکتی 

 1.249 اندازه شرکت 

 1.733 اهرم مالی 

 1.073 ارزش بازار به دفتری 

 1.958 دارایی بازده 

  10مشاهده است، مقادیر عامل تورم واریانس کمتر از عدد  طور که در نتایج آزمون هم خطی در جدول فوق قابل همان 
 باشد.است که بیانگر عدم وجود هم خطی می 

 

 های پژوهش  آزمون فرضيه 
 فرضیه اول  

H0: دارد.   نوجود  یدار  ی ( ارتباط معنیاری اخت ی)اقالم تعهدی حسابرس  ت یفیرقابت در بازار محصول و ک نی ب 
H1: وجود دارد.    یدار  ی ( ارتباط معنیاری اخت ی)اقالم تعهدی حسابرس  ت یفیرقابت در بازار محصول و ک نی ب 

 تخمين نهایی فرضيه اول (:11)جدول 
 سطح معناداری  tآماره  انحراف استاندارد ضرایب ضرایب متغيرها 

 0.000 -8.852 0.041 -0.365 رقابت بازار محصول 

 0.000 4.140 0.015 0.062 اندازه شرکت 

 0.000 -10.664 0.032 -0.350 اهرم مالی 

 0.416 0.813 0.005 0.004 ارزش بازار به دفتری 

 0.019 2.349 0.056 0.133 بازده دارایی 

 0.424 -0.799 0.099 -0.079 عرض از مبدأ 

 0.000 11.584 0.018 0.215 اتورگرسيو مرتبه اول 

 های اطالعاتی سایر آماره

 0.737 شدهضریب تعيين تعدیل 
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 0.000 17.023 سطح معناداری آن  -آماره فيشر 

 1.924 دوربين واتسون 

درصد است از این رو می    5دارای ضریب منفی و سطح معناداری کمتر از    رقابت بازار محصولبا توجه به اینکه متغیر  
بازار محصول و ک  ن یبتوان گفت که    ارتباط  ی اریاخت  ی )اقالم تعهد  یحسابرس   تیفی رقابت در    ی دار  یمعن معکوس و  ( 

دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در  باشد که نشان می درصد می   73شده برابر با  ضریب تعیین تعدیل وجود دارد.  
از تغییرات متغیر  73اند  مدل توانسته  از  وابسته را توضیح دهند.    درصد  درصد    5آماره فیشر دارای سطح معناداری کمتر 

توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است. همچنین آماره دوربین واتسون مابین  رو می باشد ازاین می
 است و نشان از برازش نبود خودهمبستگی مرتبه اول در مدل است.  2.5و  1.5

 
 فرضیه دوم  

H0:  بازار م  نیب ارائه صورتهای مالی(  حسابرس  تیفیحصول و کرقابت در  وجود    یدار  یارتباط معنی )تجدید 
 دارد.   ن

H1:  بازار محصول و ک  نیب ارائه صورتهای مالی(  حسابرس  تیفیرقابت در  وجود    یدار  یارتباط معنی )تجدید 
 دارد.   

 تخمين نهایی فرضيه دوم (:12)جدول 
 سطح معناداری  zآماره  انحراف استاندارد ضرایب ضرایب متغيرها 

 0.003 -2.967 0.007 -0.023 رقابت بازار محصول 

 0.015 2.433 0.106 0.260 اندازه شرکت 

 0.000 5.653 0.013 0.075 اهرم مالی 

 0.029 -2.180 0.006 -0.001 ارزش بازار به دفتری 

 0.000 -24.228 0.015 -0.380 بازده دارایی 

 0.099 -1.645 0.918 -1.511 از مبدأ عرض 

 های اطالعاتی سایر آماره

 0.589 ضریب مکفادن 

آماره راست نمایی و سطح معناداری  

 آن
37.088 0.000 

آزمون هاسمرلمشو و سطح معناداری  

 آن
14.770 0.063 

 0.098 16.052 آزمون آندروز و سطح معناداری آن

 69.81% صحت پيش بينی مدل 

  5دارای ضریب منفی و سطح معناداری کمتر از    رقابت بازار محصول مشاهده می شود که متغیر    ، 12نتایج جدول  طبق  
این رو می توان گفت که    از  بازار محصول و ک  نیبدرصد می باشد  ارائه صورتهای    یحسابرس  تیفیرقابت در  )تجدید 

درصد می باشد که نشان می دهد متغیرهای    58ر با  ضریب مکفادن برابوجود دارد.    یدار  یمعن   معکوس و   ارتباط مالی(  
نمایی دارای   درصد از تغییرات متغیروابسته را توضیح دهند. آماره راست  58مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته اند  

است.  درصد می باشد از این رو می توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار   5سطح معناداری آن کمتر از 
درصد هستند که نشان می دهد متغیرهای توضیحی بخوبی    5هاسمر لمشو و آندروز نیز دارای سطح معناداری بیشتر از  

   درصد می باشد. 60توانسته اند متغیر وابسته را پیش بینی کنند به طوریکه صحت پیش بینی مدل بیشتر از  
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 فرضيه سوم  
H0:  (  ی اریاخت  ی)اقالم تعهد  ی حسابرس  تیفیرقابت در بازار محصول و ک  نی بر ارتباط ب  یشرکت  تیتوان حاکم

 باشد.  یم ن رگذار یتاث
H1:  (  ی اریاخت  ی)اقالم تعهد  ی حسابرس  تیفیرقابت در بازار محصول و ک  نی بر ارتباط ب  یشرکت  تیتوان حاکم

 باشد.  ی م رگذار یتاث
 تخمين نهایی فرضيه سوم  (:13)جدول 

 سطح معناداری  tآماره  انحراف استاندارد ضرایب ضرایب متغيرها 

 0.000 -8.852 0.041 -0.365 رقابت بازار محصول 

 0.701 0.383 0.055 0.021 حاکميت شرکتی 

رقابت بازار محصول* حاکميت  

 شرکتی 
0.745- 0.089 8.327- 0.000 

 0.000 4.140 0.015 0.062 اندازه شرکت 

 0.000 -10.664 0.032 -0.350 اهرم مالی 

 0.416 0.813 0.005 0.004 ارزش بازار به دفتری 

 0.019 2.349 0.056 0.133 بازده دارایی 

 0.424 -0.799 0.099 -0.079 عرض از مبدأ 

 0.000 11.584 0.018 0.215 اتورگرسيو مرتبه اول 

 های اطالعاتی سایر آماره

 0.737 شدهضریب تعيين تعدیل 

 0.000 17.023 سطح معناداری آن  -آماره فيشر 

 1.924 دوربين واتسون 

درصد   5ی( دارای سطح معناداری کمتر از  شرکت  ت یرقابت بازار محصول* حاکم)  با توجه به اینکه متغیر نشانگر اثر تعاملی 
)اقالم    ی حسابرس  تیفیرقابت در بازار محصول و ک  ن یبر ارتباط ب  ی شرکت  ت یتوان حاکماست از این رو می توان گفت که  

تاثیاریاخت  ی تعهد تعدیل باشد.  ی م   رگذار ی(  تعیین  با  ضریب  برابر  می   73شده  می درصد  نشان  که  متغیرهای  باشد  دهد 
آماره فیشر دارای سطح  وابسته را توضیح دهند.    درصد از تغییرات متغیر   73اند  مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته 

توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است. همچنین  رو می باشد ازاین درصد می   5معناداری کمتر از  
 است و نشان از برازش نبود خودهمبستگی مرتبه اول در مدل است.  2.5و 1.5آماره دوربین واتسون مابین 

 

 فرضيه چهارم   
H0 :  ی ارائه صورتها   د ی)تجد  ی حسابرس  ت یفیرقابت در بازار محصول و ک  ن یبر ارتباط ب  ی شرکت  ت یتوان حاکم  

 . باشد  ی من رگذار ی( تاثیمال
H1 :  ی ارائه صورتها   د ی)تجد  ی حسابرس  ت یفیرقابت در بازار محصول و ک  ن یبر ارتباط ب  ی شرکت  ت یتوان حاکم  

 . باشد  ی م رگذار ی( تاثیمال
 تخمين نهایی فرضيه چهارم  (:14)جدول 

 سطح معناداری  zآماره  انحراف استاندارد ضرایب ضرایب متغيرها 

 0.003 -2.967 0.007 -0.023 رقابت بازار محصول 

 0.741 -0.330 1.053 -0.348 حاکميت شرکتی 
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رقابت بازار محصول* حاکميت  

 شرکتی 
0.595- 0.032 18.230- 0.000 

 0.015 2.433 0.106 0.260 اندازه شرکت 

 0.000 5.653 0.013 0.075 اهرم مالی 

 0.029 -2.180 0.006 -0.001 ارزش بازار به دفتری 

 0.000 -24.228 0.015 -0.380 بازده دارایی 

 0.099 -1.645 0.918 -1.511 عرض از مبدأ 

 های اطالعاتی سایر آماره

 0.589 ضریب مکفادن 

راست نمایی و سطح معناداری   آماره

 آن
37.088 0.000 

آزمون هاسمرلمشو و سطح معناداری  

 آن
14.770 0.063 

 0.098 16.052 آزمون آندروز و سطح معناداری آن

 69.81% صحت پيش بينی مدل 

درصد است از این    5از    دارای سطح معناداری کمتر  ، مشاهده می شود که متغیر نشانگر اثر تعاملی  ، 14طبق نتایج جدول  
که   گفت  توان  می  حاکمرو  ب  یشرکت  تیتوان  ارتباط  ک  نی بر  و  محصول  بازار  در  ارائه    د ی)تجد   ی حسابرس  تی فیرقابت 

درصد می باشد که نشان می دهد متغیرهای مستقل و    58.  ضریب مکفادن برابر با  باشد  ی م  رگذاری( تاثیمال   یصورتها 
اند  توانسته  مدل  در  موجود  راست  58  کنترلی  آماره  دهند.  توضیح  را  متغیروابسته  تغییرات  از  دارای سطح   درصد  نمایی 

از   آن کمتر  است.    5معناداری  برخوردار  کافی  اعتبار  از  برازش شده  توان گفت که مدل  رو می  این  از  باشد  درصد می 
متغیرهای توضیحی بخوبی    درصد هستند که نشان می دهد   5هاسمر لمشو و آندروز نیز دارای سطح معناداری بیشتر از  

   درصد می باشد. 60توانسته اند متغیر وابسته را پیش بینی کنند به طوریکه صحت پیش بینی مدل بیشتر از  

 

 ق يتحق های ليو تحل   تياز ماه ای  خالصه
کارای منابع،  کند که رقابت در بازار محصول ترکیبی از ساز وکار برتر برای تخصیص  آدم اسمیت در اقتصاد ملل بیان می

و اثر کنترلی بر ایجاد منافع بیشتر و عدم ناکارآمدی مدیریت است. از نظر اقتصاددانان، رقابت در بازار محصول به کارایی  
( اشاره  1983( و هارت )1958(، استیگلر )1950شود؛ برای مثال، آلچین )بیشتر تولید و کاهش رکود مدیریتی منجر می 

ر محصول به عنوان یک مکانیزم کنترلی در محدودکردن توانایی مدیریت در اسراف کردن منابع  اند که رقابت در بازاکرده
؛ میرلیز و ویکری،  1983تواند مشکل نمایندگی را کاهش دهد )هارت،همچنین، رقابت در بازار محصول می   .شرکت است

کند. درحقیقت،  مال کنترل را ایفا می ( رقابت در بازار محصول نقش اع2000(. از نظر آلن و گال )1997؛ اسمیت،  1995
می  عمل  خارجی  شرکتی  حاکمیت  سازوکارهای  برای  جانشین  یک  عنوان  به  مشکل  رقابت  موارد  بعضی  در  یا  کند، 

می  افزایش  را  )مارین، نمایندگی  الندگرن،  1993دهد  و  النگ  هورن،  پژوهش .  (1994؛  در  از  اما،  برخی  اخیر  های 
شیلفر   مثال،  برای  شرکت2004)پژوهشگران؛  در  غیراخالقی  رفتار  به  منجر  رقابت  فشار  که  کرده  اشاره  به(  وسیله  ها 

فعالیت  کردن  به تشویق  قبیل:  از  رشوه هایی،  کم،  نیروی  گرفتن  ایجاد  کار  به  رقابت  شدت  است.  شده  فساد  و  خواری 
از جمله مدیریت سود در شرکتشیوه به  گردد. فشاها منجر می های حسابداری تجاوزکارانه،  را مجبور  ر رقابت، مدیران 

 . کند و به تبع آن افزایش قیمت سهام را دربردارددستکاری سود می 
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ی  شرکت  ت یحاکم  توان   نقش   بر   د یتأک  با  یحسابرس   ت یفیک  و  محصول   بازار   در   رقابت  نی ب  ارتباط  ی بررستحقیق پیش رو به  
الی    1393بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی  است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه شرکت های پذیرفته شده در  

شرکت به عنوان نمونه مورد مطالعه در این تحقیق    141می باشد. که پس از اعمال محدودیت های تحقیق تعداد    1399
ی تحقیق از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر تکنیک داده  انتخاب شدند. پس از اندازه گیری متغیرها

 ی تحقیق استفاده گردید. ها های پانل برای آزمون فرضیه 
 

 و مقایسه با پيشينه  فرضيات  آزمون نتایج
داد:   نشان  حاضر  پژوهش  های  فرضیه  آزمون    یتعهد   اقالم)ی  حسابرس   ت یفیک  و   محصول   بازار   در   رقابت  ن ی بنتایج 

  ی صورتها ارائه دی تجد) یحسابرس  تیفیک و محصول  بازار  در  رقابت نی بو  .دارد   وجود یدار  یمعن معکوس  ارتباط( یاریاخت
  و   محصول   بازار   در   رقابت  ن یب  ارتباط   بر   ی شرکت   تیحاکم  توان همچنین    . دارد   وجود   یدار   ی معن معکوس    ارتباط (  یمال
  بازار   در  رقابت  نیب  ارتباط   بر   یشرکت  تیحاکم  توان  و  .باشد   یم   رگذاری تاث(  یاریاخت  یتعهد   اقالم)  ی حسابرس  تیفیک

 . باشد  ی م رگذار ی تاث( یمال  ی صورتها  ارائه دی تجد) یحسابرس  ت یفیک و محصول 
راستا   این  بـازار محصـول و هزینـة حسابرسی  (  2015)  وانگ و چویدر  در  ارتبـاط رقابـت  بررسـی  بـه  پژوهشـی  در 

شـرکتی و کاهش مشکالت نمایندگی بین    پرداختند. آنها ابراز داشتند که رقابت، باعث بهوجود آمـدن نقـش حاکمیـت
های کنترلی کمتر    مدیران و سهامداران میشـود. از ایـن رو، هرچـه رقابـت بیشـتر باشد، عدم تقارن اطالعاتی و هزینه 

هزینه کمتر،  منابع  صرف  به  تمایل  با  حسابرسان  نتیجه  در  میشود.  حسابرسـی  ریسـک  کـاهش  موجب  و  های    شده 
  به بررسی تأثیر معامله با اشخاص وابسته بر هزینـة حسابرسـی (  2015)  حبیب، ژیانگ و ژاوو   . ندکن  کمتری مطالبه می 

گزارش میدهد که این    پرداختند. نتایج از رابطة مثبت و معنادار میـان معاملـه بـا اشـخاص وابسـته و هزینـة حسابرسـی
 رابطه در صنایع رقابتی، تقلیل مییابد. 

 

 ق يتحق یدر راستا  یکاربرد یهادهانشيپ
الزحمه حسابرسی به رقابتی بودن صنعت مورد نظر    به موسسات حسابرسی پیشنهاد می گردد که برای تعیین میزان حق 

بهینه  الزحمه  مذکور حق  عامل  به  توجه  با  و  نموده  برای    توجه  نیز،  از طرفی شرکتهای صاحبکار  دهند.  پیشنهاد  را  ای 
های کاهش    مه پرداختی به حسابرسان می توانند میزان رقابت موجود در صنعت و روش حداقل نمودن میزان حق الزح

 د. تحلیل قرار دهن از آن را مورد توجه و تجزیه حاصلاثرات 
زیرساخت  آوردن  ویژگی   فراهم  از طریق  بـازار محصـوالت  در  رقـابتی  فضـایی  ایجـاد  های صنعت،    های الزم جهت 

ای در خصوص    عنوان ایده   گذاری به   کننـده سیاسـتهـای اقتصـادی و نهادهای قانون   نهادهـای تعیـینمیتواند از سوی  
رونق   و  رشد  افزایش  برای  تعهدی،  اقالم  باالی  کیفیت  با  و  داوطلبانه  افشای  برای  مدیران  در  محرکی  و  انگیزه  ایجاد 

 . فاده شوداقتصادی صنایع و در نهایت کمک به بهبود وضعیت اقتصادی کشور، است
  بهادار   اوراق  بورس  سازمان   محصـوالت،   بـازار   در   رقابـت  و  اطالعـات   افشای   کیفیت  بین   مستقیم   رابطه  به   توجه   با

  از   تمرکززدایی  با  معادن،   و  صنایع  وزارت  و   داراییو    اقتصـاد   امـور   وزارت   ماننـد  دولتی  نهادهای   سایر  همراه   به  میتواند
 . گردد   باالتر اتکای قابلیت دارای اطالعات  همچنین و  مالی اطالعات  تر موقع به ارائه به  منجر رقابت افزایش  و  صنایع

مقررات   کنندة  تدوین  نهادهای  به  اساس،  براین  است.  وکارها  ساز  سایر  به  توجه  نیازمند  راهبری شرکتی  ارتقای سطح 
آیین  د میشود  نها راهبری شرکتی )از جمله سازمان بورس، شرکت بورس، و بانک مرکزی( پیش که در تدوین مقررات و 

 . های مربوطه به سایر ساز وکارها نیز توجه نمایند نامه
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 ی تآ  یپژوهش ها  یبرا  ییشنهادهايپ
مدل های این پژوهش برای تمام صنایع عضو نمونه ی آماری به صورت یک جا برآورد شده اند. از این رو، پیشنهاد می  

 پژوهش برای صنایع مختلف به تفکیک برآورد شود.   شود در مطالعات آتی هر یک از مدل های این
پیشنهاد می شود از سایر مدل ها برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق استفاده شود و نتایج آن با مدل های تحقیق حاضر  

 مورد مقایسه قرار گیرد. 
بر   رکود(  تورم،  )فالکت،  اقتصادی  متغیرهای  تاثیر  شود  می    ت یفیک  و   محصول   بازار   در   رقابت  ن یب  ارتباط پیشنهاد 

 ی مورد بررسی قرار گیرد. شرکت تیحاکم توان  نقش بر  دیتأک با ی حسابرس

ی در شرکت های  شرکت  تیحاکم   توان  نقش   بر  د یتأک  با  ی حسابرس  تیفیک  و   محصول  بازار  در  رقابت  ن یب  ارتباط  یبررس
 زیان ده در مقایسه با سایر شرکتها بررسی و آزمون گردد. 

 

 تحقيق  هایمحدودیت 
با توجه به اینکه برا شناخت شرکت های دارای روابط سیاسی الگو و مدل واحدی در ایران وجود ندارد بدین منظور در  

 تکیه بر نتایج سنجش این متغیر باید جنبه احتیاط را لحاظ کرد. 
نتا به  فقط  توان  نمی  بدین جهت  دارد  وجود  مختلفی  های  ومدل  نظرات  متغیرها  برای سنجش  مدل  همچنین  این  یج 

 اطمینان کرد. 
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