
مقاله پژوهشی 

بررســی رابطــه بیــن رقابــت در بــازار محصــول و کیفیــت کنتــرل 
در  حســابرس  اظهارنظــر  بــا  آن هــا  متقابــل  اثــرات  و  داخلــی 

تهــران بهــادار  اوراق  بــورس  شــده  پذیرفتــه  شــرکت های 
یافت: 1401/2/25                    پذیرش: 1401/3/21 در

عبدالرسول رحمانیان کوشککی1، نویسنده مسئول
مرضیه رفیعی بیدگلی2

چکیده

بازار  در  رقابت  بین  رابطه  بررسی  حاضر  تحقیق  اصلی  هدف 

آن ها با اظهار نظر  کنترل داخلی و اثرات متقابل  کیفیت  محصول و 

تهران  بهادار  اوراق  بورس  شده  پذیرفته  شرکت های  در  حسابرس 

شبه  تحقیقات  نوع  از  و  بردی  کار تحقیقی  حاضر  پژوهش  است. 

راستای  در  است.  پس رویدادی  نوع  از  آن  روش شناسی  و  تجربی 

آزمون  تحقق اهداف پژوهش سه فرضیه تدوین شده است. جهت 

استفاده  متغیره  چند  خطی  رگرسیون  مدل  از  پژوهش  فرضیه های 

شده است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق 

دوره  برای  شرکت   117 شامل  آماری  نمونه  که  هستند  تهران  بهادار 

اطالعات  است.  شده  انتخاب  آنها  میان  از   1398 تا   1394 زمانی 

بورس  از  نمونه  شرکت های  مالی  صورت های  از  پژوهش  نیاز  مورد 

اوراق بهادار تهران استخراج و با استفاده از روش رگرسیون لجستیک 

تحلیل  و  تجزیه  است.  شده  تحلیل  و  تجزیه  ایویوز  نرم افزار  در 

فرضیه ها در این تحقیق در سطح اطمینان 95 درصد نشان می دهد 

کنترل داخلی تاثیر مثبت و معناداری بر اظهارنظر حسابرس  کیفیت 

دارد. رقابت در بازار محصول تاثیر معناداری بر اظهارنظر حسابرس 

کنترل داخلی و رقابت در بازار محصول  کیفیت  ندارد. تأثیر متقابل 

با اظهارنظر حسابرس معنادار نیست.
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1. مقدمه: طرح مسأله
جهان،  سراسر  در  صنعتی  کشورهای  اقتصاد  مشخصه 

خیل  از  را  خود  سرمایه  که  است  بزرگی  شرکت های  رقابت 

در  را  اقتصادی  منابع  و  کرده اند  ی  گردآور سهامداران  عظیم 

یک کشور یا در سطح بین المللی کنترل می کنند. سهامداران 

اطمینان  و  خود  سرمایه های  اداره  چگونگی  از  گاهی  آ برای 

از صورت های  کارایی مدیران، می توانند  و  از صحت عمل 

ابزار  مهم ترین  از  یکی  به عنوان  شده  حسابرسی  مالی 

و  تهیه  در  سوگیری  احتمال  کنند.  استفاده  اطمینان بخش 

تنظیم این صورت های مالی توسط هیأت مدیره، سبب شده 

است که نیاز به حسابرسی احساس شود )جول و همکاران، 

تضاد  نمایندگی،  رابطه  شکل گیری  با   ، دیگر بیان  به   .)200۷

معنا  بدین  می گیرد؛  شکل  سهامداران  و  مدیران  بین  منافع 

که ممکن است مدیران از موقعیت خود سوءاستفاده کرده و 

که در جهت منافع خود و عکس منافع  تصمیماتی بگیرند 

با  مستقل  حسابرس  وضعیت،  این  در  باشد.  سهامداران 

صورت های  کیفیت  گواهی  و  خود  اظهارنظر  و  حسابرسی 

عدم  مردود،  مشروط،  مقبول،  اظهارنظرهای  برحسب  مالی 

به  نسبت  را  سهامداران  متفاوت،  اظهارنظر  و  اظهارنظر 

قربانی،  و  )پیری  می کند  گاه  آ مالی  صورت های  وضعیت 

.)1396

به  اعتباربخشی  حسابرس،  اصلی  وظیفه  واقع  در 

خدمت،  این  ارائه  مقابل  در  ی  و است.  مالی  صورت های 

جهت  حسابرسان  می کند.  طلب  صاحبکار  از  منافعی 

گونی  گونا عوامل  از  حسابرسی  خدمات  ی  قیمت گذار

حسابرسی  فرایند  بر  مؤثر  عوامل  از  یکی  می کنند.  استفاده 

محصول  بازار  رقابت  حسابرس،  حق الزحمه  میزان  و 

که  می باشد. منظور از رقابتی بودن بازار محصول این است 

شرکت های مختلف در تولید و فروش کاال رقابت تنگاتنگی 

دارند و کاالهای آن ها نسبت به دیگری برتری چندانی ندارد. 

در شرایط رقابتی بازار محصول، هر شرکت تمام تالش خود 

نمایش  به  خود  از  را  عملکرد  بهترین  تا  می گیرد  کار  به  را 

و  زمان  گذشت  گیرد.  پیشی  خود  رقبای  سایر  از  و  گذاشته 

رقابت  میزان  اهمیت  افزایش  به  منجر  ارتباطات  گسترس 

با رشد  بازار محصول شده است )مرادی و محقق، 1396(. 

رقابت در حرفه، مؤسسات حسابرسی ضرورت ارائه خدمات 

کرده اند.  بیشتر درک  را  بازار  به  کمتر  بهای  با  و  کیفیت تر  با 

به  پایه ای  بر  رقابت  برای  حسابرسی  مؤسسات  همچنین، 

بهینه  دنبال  به  خدمات،  کردن  متفاوت  و  کیفیت  از  غیر 

نمودن حق الزحمه خود و بهترین پیشنهاد برای آن هستند؛ 

ی درآمد خود، بازار را در شرایط رقابتی  کثرساز تا عالوه بر حدا

از دست ندهند)جوزف و چاد، 2015(. 

که  کرده اند  پیش بینی   ،)1988( همکاران  و  گرتنر 

سیاست های   ، رقابتی تر صنایع  در  موجود  شرکت های 

دنبال  را  باشد  آینده  مفید  اطالعات  ی  حاو که  افشایی 

خواهند  ارائه  نادرست  گزارش های  احتمااًل  و  نمی کنند 

کرده اند  بیان   )1990( استوگتون  و  داروغ  طرفی،  از  اما  کرد. 

می کنند،  فعالیت  رقابتی  صنایع  در  که  شرکت هایی  که 

همچنین،  کرد.  خواهند  دنبال  را  بهتری  افشا  سیاست های 

از پژوهش های تجربی )به عنوان نمونه چنگ و  نتایج برخی 

همکاران، 2013( نشان داده اند که رقابت در بازار محصوالت 

اطالعات  کیفیت  بهبود  در  مؤثر  عوامل  از  یکی  به عنوان 

عالوه،  به   .)1393 همکاران،  و  ی  )نماز است  ی  حسابدار

و  اقتصادی  کمیت  حا اجرای  برای  محصول  بازار  رقابت 

ایجاد یک محیط اطالعاتی مثبت، تالش می کند. شرکت ها 

کنترل های داخلی را با رقابت در بازار محصول با  می توانند 

کیفیت  تا  کنند  کمیت خارجی جایگزین  مکانیسم های حا

همکاران،  و  )ژانگ  بخشند  بهبود  را  شرکت ها  اطالعات 

 .)2020

ی  ابزار به عنوان  داخلی  کنترل  از  پژوهش  ادبیات  در 

موقع  به  افشای  مالی،  گزارشگری  کیفیت  بهبود  جهت 

مستقل  و  داخلی  حسابرسی  فرایند  تسهیل  اطالعات، 

و  کیفیت  بر  نظارت  جهت،  همین  به  می شود.  یاد   ... و

اهمیت  از  شرکت ها  در  داخلی  کنترل  سیستم  یک  کارآیی 
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اسکافی اصل،  و  حمزه کالیی  )توانگر  است  برخوردار  باالیی 

اطمینان  ایجاد  ابزارهای مهم  از  یکی  بیان دیگر  به   .)139۷

و  اثربخش  هدایت  نیز  و  سرمایه گذاران  نزد  منافع  حفظ  از 

داخلی  کنترل  سیستم  استقرار  اقتصادی،  واحدهای  کارای 

کنترل های  استقرار  واقع  در  است.  شرکت ها  در  اثربخش 

ایجاد  موجب  که  است  نظارتی  ابراز  نوعی  مؤثر  داخلی 

اطمینان سرمایه گذاران می شود، همچنین از آن به عنوان یک 

ابزار مدیریتی برای راهبری شرکت ها به منظور افزایش کارایی 

و اثربخشی عملیاتی یاد می شود. 

به  تهران  بهادار  اوراق  بورس  سازمان  راستا،  این  در 

وقوع  از  پیشگیری  سرمایه گذاران،  حقوق  از  حمایت  منظور 

و منصفانه  بازار شفاف  و توسعه  نیز ساماندهی  و  تخلفات 

داخلی  کنترل  گزارش  ارائه  به  ملزم  را  شرکت ها  بهادار  اوراق 

داخلی،  کنترل های  دستورالعمل  با  مطابق  است.  نموده 

به کارگیری  و  استقرار  به  نسبت  است  مکلف  مدیره  هیأت 

دستیابی  به منظور  اثربخش  و  مناسب  داخلی  کنترل های 

این  ایفای  برای  نماید.  حاصل  اطمینان  شرکت،  اهداف  به 

کنترل های  سیستم  باید  شرکت  مدیره  هیأت  مسئولیت، 

حداقل  داخلی  کنترل های  چارچوب  به  توجه  با  را  داخلی 

عنوان  تحت  گزارشی  در  را  آن  نتایج  و  بررسی  ساالنه  به طور 

ی  بسیار نماید.  افشا  و  درج  داخلی  کنترل های  گزارش 

پیچیدگی   ، ارز نرخ  درآمد،  شرکت،  اندازه  پژوهشگران  از 

و نظارت  کیفیت حسابرسی داخلی  یسک مالی،  تجارت، ر

داخلی  کنترل  کیفیت  بر  مؤثر  عوامل  جمله  از  را  شرکت ها 

ی و همکاران، 1398(. می دانند )قادر

شرکت های  در  که  مالی  رسوایی های   ، دیگر سوی  از 

بزرگی همچون انرون و ورلدکام به وقوع پیوست که در نتیجه 

گردیدند، نشان دهنده فساد  آن صدها هزار سهامدار متضرر 

طول  در  همچنین  می باشد.  مالی  صورت های  در  تقلب  و 

کشور ایران دچار بحران های مالی متعددی  سال های اخیر 

ی  ی بر فروش، سودآور شده است. بحران مالی اثرات معنادار

و منابع مالی شرکت ها ایجاد می کند )ابراهیمی و همکاران، 

139۷(. به دنبال این رسوایی های مالی و بحران های مالی، 

مسئولیت حسابرس در اعتباربخشی به صورت های مالی و 

است  گرفته  قرار  توجه  مورد  پیش  از  بیش  تحریف ها  کشف 

و تحلیل گران مالی توجه بیشتری به نوع اظهارنظر حسابرس 

مالی  صورت های  به  اعتباردهی  طریق  از  حسابرسی  دارند. 

شده  گزارش  اطالعات  بودن  اتکا  قابل  تا  می شود  موجب 

و  اشتباهات  که  دارند  تمایل  حسابرسان،  یابد.  افزایش 

پذیرش  به  تمایلی  هیچ  و  داده  گزارش  را  سوءاستفاده ها 

 ، ایوانز و  )راسمین  ندارند  مشکوک  ی  حسابدار شیوه های 

رابطه  بررسی  حاضر  پژوهش  اصلی  هدف  بنابراین،   .)201۷

بین رقابت در بازار محصول و کیفیت کنترل داخلی و اثرات 

متقابل آن ها با اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته 

شده بورس اوراق بهادار تهران است. در این مقاله در بخش 

و  ی  تئور نظریات  و  مفاهیم  شامل  نظری  مبانی  دوم  و  اول 

پیشینه  همچنین  و  تحقیق  متغیرهای  با  رابطه  در  تجربی 

انجام  نتایج تحقیقات  و  انجام تحقیق  تحقیق شامل روش 

انجام  روش  آن  از  و پس  بیان خواهد شد  مورد  این  در  شده 

مبانی  و  تحقیق  فرضیه های  همچنین  شده،  تبیین  تحقیق 

ی  گردآور روش  ی،  آمار نمونه  و  جامعه  متغیرها،  اندازه گیری 

و تجزیه وتحلیل داده ها بیان خواهد شد. سپس مدل  مورد 

قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  فرضیه ها  آزمون  برای  استفاده 

خواهد گرفت. 

2. مبانی نظری و پیشینه پژوهش
و  مالی  عملکرد  مالی،  وضعیت  مورد  در  اطالعات  گزارش 

مالی  صورت های  هدف های  از  یکی  مالی  انعطاف پذیری 

شرکت ها است. به گونه ای که استفاده کنندگان از صورت های 

ی مختلف  مالی، قادر خواهند بود اطالعات واحدهای تجار

بر اساس آن، تصمیم های اقتصادی  با یکدیگر مقایسه و  را 

مالی  اطالعات  وجود  کنند.  اتخاذ  صحیحی  و  سنجیده 

قابل اتکا، یکی از موارد جهت پیشرفت و تولید علم است. 

استداللی  چنین  در  نیز  مستقل  حسابرسان  وجود  به  نیاز 
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و  باصالحیت  حرفه ای  افراد  وجود  یعنی  است؛  مستتر 

بر  که  مالی  اطالعات  آیا  کنند  مشخص  بتوانند  که  صادقی 

را  امر  واقعیت  از  کامل  و  اتکا می شود، تصویری مطلوب  آن 

)باغومیان و همکاران، 1396(.  ارائه می کند یا خیر

کننده،  کنترل  سازوکار  یک  به عنوان  حسابرسی  فرایند 

را  مالی  صورت های  اعتباردهی  و  گاهی بخشی  آ میزان 

به  منجر  عالمت دهی  نظریه  اساس  بر  و  می دهد  افزایش 

بازار  صحنه  یگران  باز اقتصادی  بهینه  تصمیم گیری های 

، قابلیت مقایسه صورت های مالی را  سرمایه می شود. این امر

ی، موجب کاهش  افزایش و طبق نظریه های اثباتی حسابدار

 ، رو این  از  می شود.  ی  تجار واحدهای  در  نمایندگی  هزینه 

سرمایه گذاران قادر به درک بهتری از وضعیت و عملکرد مالی 

بدین ترتیب،  شد.  خواهند  ی  تجار واحد  انعطاف پذیری  و 

گزارش حسابرسی  که  این نکته  و  به حسابرسی  نیاز  به دلیل 

آن  از  کنندگان  استفاده  و  حسابرسی  بین  ارتباطی  پل 

از دید استفاده کنندگان  باید  گزارش  این  محسوب می شود، 

قابل فهم و عینی باشد و یک منبع اطالعاتی مربوط به شمار 

گزارش حسابرسی باید دارای محتوای   ، آید. به عبارت دیگر

حوزه های  در  تصمیم گیری  بر  بتواند  یعنی  باشد؛  اطالعاتی 

گذارد  تأثیر  سهام،  قیمت  و  اعتباردهی  ی،  سرمایه گذار

توانایی  حسابرسی،  انجام   .)200۷ همکاران،  و  )التانیبات 

کاهش  ی و مدیریت اقالم تعهدی  مدیریت را برای دستکار

داده و موجب بهبود کیفیت سود می شود )تلیس، 2005(. 

کار حسابرسی را منعکس می کند  کیفیت  کیفیت سود، 

و از این جنبه کیفیت گزارشگری مالی ممکن است به عنوان 

محصول مشترک مدیریت و تالش های حسابرس تلقی شود. 

در این بین، استفاده از حسابرس مستقل برای راست آزمایی 

نظرهای  به  توجه  و  بوده  ی  ضرور بسیار  مالی  صورت های 

برای  شده،  درج  مستقل  حسابرس  گزارش  در  که  حسابرس 

مالی  گزارش های  به  اعتماد  قابلیت  و  اعتبار  میزان  بررسی 

کنترل مدیریت است.  از بهترین و اقتصادی ترین روش های 

اشکال  بندهای  ماهیت  زمینه  در  که  مطالعاتی  طرفی،  از 

حوزه  متخصصان  توسط  حسابرسی  گزارش  در  مندرج 

ی  بسیار تعدیالت  می دهد  نشان  شده،  انجام  حسابرسی 

از  گرفته  نشأت  تحریف های  برای  مالی  صورت های  بر 

اعمال  باید  هزینه ها  و  درآمدها  شناسایی  یا  مالیات ها 

اظهارنظر  نوع  تغییر  موجب  آنها  اعمال  عدم  که  می شد 

حسابرسان شده است )اسپاتیس، 2012(. بنابراین در عمل، 

گزارش  مالی  صورت های  در  مدیریت  توسط  که  سودی  رقم 

که  کوچک تر از رقم سودی باشد  می شود، می تواند بزرگ تر یا 

با توجه به بندهای تعدیل شده از گزارش قابل استخراج بوده 

و نوع اظهارنظر حسابرس، بر اساس تحریف های یاد شده یا 

گرفتن سطح  با درنظر  و  ابهام حسابرس  و  موارد محدودیت 

اهمیت آنها تعیین شده است )پیری و قربانی، 1396(. 

بازار  کنش  وا بر  توجهی  قابل  تاثیر  حسابرسی  اظهارنظر 

، به نظر می آید که بازار سهام نسبت  سهام دارد. در دنیای امروز

ی  حسابدار اطالعات  باشد.  داشته  کنش  وا پدیده ها  تمام  به 

گزارشگری  سیستم  و  شرکت  ی  حسابدار محصول  مالی، 

را  شرکت  مالی  وضعیت  به  مربوط  کمی  اطالعات  که  است 

اندازه گیری و افشا می کند. صورت های مالی حسابرسی شده 

برای  دسترس  در  مجموعه ای  مستقل  حسابرس  گزارش  و 

به  اقدام  آن  وسیله  به  که  است  سهامداران  و  سرمایه گذاران 

تصمیم گیری های مالی نمایند. چنانچه مجموعه مذکور دارای 

استفاده کنندگان  رفتار  بر  می تواند  باشد،  اطالعاتی  محتوای 

گذاشته و باعث  به خصوص سهامداران بالفعل و بالقوه تاثیر 

، 2015(. تصور بر این است  گالوپو کنش بازار شود )ایانیلو و  وا

مقادیری  انتخاب  اختیار  اقتصادی،  بنگاه  ارشد  مدیران  که 

یک  آنها  ادغام  با  و  دارند  را  حسابرسی  خدمات  از  یک  هر  از 

مخارج  کاهش  موجب  که  می کنند  ایجاد  حرفه ای  محیط 

محصول،  بازار  در  رقابت  طرفی  از  می شود.  بنگاه  حسابرسی 

و  بین سهامداران، مدیران  نمایندگی  کاهش مشکالت  باعث 

افزایش دقت و صحت گزارش های مالی می شود. 

حسابرسی  خطر  از  حسابرس  یابی  ارز با  نتیجه  در 

و  می باشد  روبه رو  کمتری  خطر  با  حسابرس   ، کار صاحب 
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بنابراین  می دهد.  کاهش  حسابرسی  برای  را  الزم  تالش های 

حسابرسان تمایل به هزینه کمتری در شرکت های در صنایع 

بازار  در  رقابت  به عالوه،   .)2010 )وانگ،  دارند  رقابتی تر 

که مدیر به طور فعال تری عملیات  محصول موجب می شود 

محصول  بازار  رقابت  ترتیب  بدین  ببرد،  پیش  را  شرکت 

محسوب  شرکتی  کمیت  حا مکمل  مکانیزم  یک  به عنوان 

می گردد. در ادبیات پژوهش به رقابت بازار محصول به عنوان 

می شود؛  نگریسته  شرکتی  کمیت  حا خارجی  مکانیزم  یک 

می باشد  بازار  در  کمیتی  حا مکانیزم های  سایر  مکمل  که 

، یکی از مهم ترین  )کاردان و همکاران، 1398(. از سوی دیگر

کارایی  و  اثربخش  هدایت  زمینه  که  کنترلی  سازوکارهای 

از  که  است  تدابیری  مجموعه  می آورد،  فراهم  را  سازمان ها 

کنترل داخلی  یاد می شود.  کنترل های داخلی  با عنوان  آنها 

کارکنان  دیگر  و  مدیریت  مدیره،  هیأت  که  است  فرایندی 

کسب  آن،  ایجاد  از  هدف  و  می کنند  اجرا  مؤسسه  یک 

اثربخشی  به اهداف  از دستیابی  و معقول  اطمینان منطقی 

و  مالی  گزارشگری  به  اعتماد  قابلیت  عملیات،  کارایی  و 

سیستم  وجود  است.  ی  جار مقررات  و  قوانین  به  پایبندی 

از  حال،  عین  در  و  سازمان  اهداف  به  دستیابی  از  کنترلی 

 ، منافع تمام گروه های ذینفع حفاظت می کند. از طرف دیگر

مدیران  طرف  از  داخلی  کنترل  و  مالی  یکپارچه  گزارشگری 

ارائه  به سهامداران خارجی  و خطاب  و حسابرسان مستقل 

می شود. 

مفید  سرمایه گذاران  برای  یکپارچه  گزارش های  این 

بر  کم  حا اثربخش  داخلی  کنترل های  که  چرا هستند، 

مالی  تحریف های  کشف  و  پیشگیری  در  مالی،  گزارشگری 

می رود  انتظار  بنابراین،  دارد؛  حیاتی  نقش  تقلب،  شامل 

افزایش  را  مالی  اطالعات  کیفیت  داخلی،  کنترل  کیفیت 

کاهش  به  منجر  داخلی،  کنترل  ضعف  طرفی  از  و  دهد 

کیفیت اطالعات مالی شود و درنتیجه شرایط فرصت طلبی 

که  شرکت هایی   ، رو این  از  کند.  فراهم  مدیران  برای  را 

ی  سرمایه گذار کارایی  نا دارند  را  داخلی  کنترل های  ضعف 

با عنایت   .)1396 ، و دستگیر افزایش می دهند )ساعدی  را 

اهمیت  از  پژوهشی  چنین  انجام  شده،  مطرح  مطالب  به 

بررسی های  به  توجه  با  همچنین  می باشد.  برخوردار  باالیی 

این  شده،  انجام  داخلی  مطالعات  عمده  در  گرفته  صورت 

تاثیر  بررسی  در  پژوهشی  و  شده  انگاشته  نادیده  موضوع 

رقابت در بازار محصول و کیفیت کنترل داخلی بر اظهارنظر 

انگیزه ای  موضوع،  این  که  است  نگرفته  صورت  حسابرس 

حاضر  پژوهش   ، رو این  از  شد.  حاضر  پژوهش  انجام  برای 

کنترل داخلی  کیفیت  که نقش تعدیل کننده  درصدد است 

در رابطه بین رقابت در بازار محصول و اظهار نظر حسابرس 

را  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در شرکت های پذیرفته شده در 

مورد بررسی قرار دهد. 

رابطه  بررسی  به  پژوهشی  در   ،)2020( همکاران  و  ژانگ 

کنترل داخلی و اظهارنظر  کیفیت  بین رقابت بازار محصول، 

حسابرس در شرکت های لیست شده در چین در بازه زمانی 

آن  از  کی  حا آنان  پژوهش  یافته های  پرداختند.   2015-200۷

حسابرس  اظهارنظر  و  داخلی  کنترل  کیفیت  بین  که  است 

داخلی  کنترل  کیفیت  هرچه  و  دارد  وجود  ی  معنادار رابطه 

یک  دارد  احتمال  باشد  بیشتر  شده  ذکر  شرکت های 

حسابدار رسمی معتبر از صدور نظر غیرقابل تغییر برخوردار 

ی  شود. همچنین رقابت بازار محصول رابطه مثبت معنادار

با اظهارنظر حسابرس دارد.

مسئولیت  تاثیر  بررسی  با   ،)2019( همکاران  و  النگ 

کید بر نقش دخالت  اجتماعی شرکت و عملکرد مالی با تا

چینی  شرکت های  در  محصول  بازار  در  رقابت  و  دولت 

پرداختند. نتایج نشان می دهد مسئولیت اجتماعی شرکت 

ی دارد. مالکیت دولتی رابطه  بر عملکرد مالی تاثیر معنادار

بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی را تضعیف 

مسئولیت  بین  رابطه  محصول  بازار  در  رقابت  می کند. 

اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی را تقویت می کند.

بازار  رقابت  تأثیر  بررسی  در   ،)2018( شیخ  شهباز 

شرکت  ارزش  و  عامل  مدیر  قدرت  بین  رابطه  در  محصول 
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ی،  ساختار ابعاد  شامل  که  قدرت  شاخص  از  استفاده  با 

مالکیت و ابعاد تخصصی قدرت شرکت و صنایع، Q توبین 

این نتیجه  به  و  کرد  ارزش شرکت تعیین  اندازه گیری  برای  را 

ی بر ارزش  رسید که قدرت مدیر عامل تأثیر مثبت و معنادار

شرکت دارد.

اظهارنظر  ارتباط  پژوهشی  در   ،)2015( گالپو  و  ایانیلو 

میان  را  مازاد(  )بازده  سهام  بازار  کنش  وا با  حسابرسی 

پژوهش  در  دادند.  قرار  بررسی  مورد  ایتالیایی  شرکت های 

نمونه   باشد.  کارآ  ی  بازار سهام،  بازار  که  بود  براین  فرض  آنها 

که در بورس اوراق بهادار  پژوهش شامل 66 شرکت هایی بود 

از  شده  استفاده  مورد  زمانی  بازه ی  و  شده اند  پذیرش  ایتالیا 

اظهارنظر  که  داد  نشان  پژوهش  نتایج  بود.   2010-200۷ سال 

شده،  تعدیل  اظهارنظر  و  مثبت  مازاد  بازده  باعث  مقبول 

مازاد  بازده  باعث  حسابرسی،  مشروط  اظهارنظر  مخصوصًا 

منفی سهام می شود.

رحمانیان کوشککی و سلکی )1400(، به بررسی تأثیر نقش 

بر رابطه  میانجی رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه 

پذیرفته  شرکت های  عملکرد  و  عامل  مدیر  دوگانگی  بین 

یافته های  پرداختند.  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  شده 

دارای  مدیرعامل  دوگانگی  که  است  آن  بیانگر  پژوهش 

ارتباط منفی و معنادار با عملکرد شرکت هست. همچنین 

دوگانگی مدیرعامل بر رقابت در بازار محصول تأثیر منفی و 

میانجی  نقش  پژوهش  یافته های  اساس  بر  دارد.  ی  معنادار

رقابت در بازار محصول در رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و 

عملکرد شرکت تأیید می شود. هم چنین، نتایج نشان داد که 

ندارد.  بر ساختار سرمایه  ی  اثر معنادار دوگانگی مدیرعامل 

همچنین، ساختار سرمایه بر رابطه بین دوگانگی مدیرعامل 

و عملکرد شرکت تأثیر ندارد.

دوره  تاثیر  بررسی  به   ،)1399( داداشی  و  فتح اله زاده 

و  حسابرسی  اظهارنظر  بین  ارتباط  بر  حسابرس  تصدی 

حاضر  پژوهش  نمونه  پرداختند.  را  سرمایه گذاران  رفتار 

بهادار  اوراق  بورس  در  شده  پذیرفته  شرکت   114 شامل 

تحقیق  نتایج  می باشد.   1396 تا   1392 سال های  طی  تهران 

رفتار  بر  حسابرس  اظهارنظر  سوی  از  را  ی  معنادار اثر  حاضر 

تصدی  دوره  نقش  همچنین  نداد.  نشان  سرمایه گذاران 

اظهارنظر  بین  ارتباط  بر  تعدیلی  متغیر  به عنوان  حسابرس 

حسابرس و رفتار سرمایه گذاران مورد تایید قرار نگرفت.

غیرعادی  تأثیر  بررسی  به   ،)1398( فتحی  و  کیقبادی 

کیفیت  کنترل های داخلی و  گزارش حسابرسی و ضعف در 

نتایج  پرداختند.  سهام  قیمت  سقوط  یسک  ر بر  حسابرسی 

گزارش  غیرعادی  تأخیر  که  داد  نشان  پژوهش  از  حاصل 

یسک سقوط  حسابرسی و ضعف در کنترل های داخلی، بر ر

کیفیت حسابرسی  و  ی  و معنادار تاثیر مثبت  قیمت سهام 

ی دارند  یسک سقوط قیمت سهام تأثیر منفی و معنادار بر ر

تأثیر  داخلی،  کنترل های  در  ضعف  افزایش  با  همچنین  و 

یسک سقوط  تاخیر غیرعادی گزارش حسابرسی، بر افزایش ر

قیمت سهام بیشتر می شود. 

اظهارنظر  اثر  بررسی  به   ،)139۷( همکاران  و  ابراهیمی 

تعدیل شده حسابرس بر ساختار بدهی و بازده مازاد سهام 

تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  شده  پذیرفته  شرکت های 

روش  و  چندمتغیره  رگرسیون  الگوی  از  آنان  پرداختند. 

نشان  پژوهش  نتایج  نمودند.  استفاده  تابلویی  داده های 

که میان اظهارنظر تعدیل شده حسابرس با ساختار  می دهد 

ی وجود دارد.  بدهی و بازده مازاد سهام رابطه منفی و معنادار

کرد:  تبیین  بعد  سه  با  می توان  را  تحقیق  این  ی  نوآور

اصالح  مدل  یک  از  استفاده  مطالعه  این  تازگی  اینکه،  اول 

شده جدید در مقایسه با مدل پیشنهادی ژانگ و همکاران 

اصلی  متغیرهای  محاسبه  نحوه  اینکه،  دوم  است.   )2020(

هیچ  اینکه،  سوم  است.  متفاوت  قبلی  مطالعات  با  تحقیق 

انجام  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  زمینه  این  در  تحقیقی 

نشده است. بنابراین داده های این تحقیق منحصر به فرد و 

مبتنی بر بازار ایران است. 

با توجه به مبانی نظری و مطالعات پیشین، فرضیه های 

: پژوهش عبارتند از
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اظهارنظر  بر  ی  معنادار تاثیر  داخلی  کنترل  کیفیت   -

حسابرس دارد.

اظهارنظر  بر  ی  معنادار تاثیر  محصول  بازار  در  رقابت   -

حسابرس دارد.

بازار  در  رقابت  و  کنترل داخلی  کیفیت  اثرات متقابل   -

محصول با اظهارنظر حسابرس معنادار است.

3. روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر روش و ماهیت علی و به لحاظ هدف 

نتایج  از  که  صورت  این  به  است؛  کاربردی  نوع  از  نتیجه  و 

مالی  تحلیل گران  و  سهامداران  و  مدیران  به دست آمده، 

استفاده خواهند نمود. پژوهش حاضر از نظر بعد زمانی، پس 

توصیفی  پژوهشی  پژوهش،  این  همچنین  است.  یدادی  رو

متغیرها  بین  روابط  توصیف  درصدد  آن  در  که  چرا است، 

هستیم.  ی  آمار آزمون های  از  استفاده  با  وابسته(  و  )مستقل 

ی اطالعات موجود در گزارش های مالی  برای تهیه و جمع آور

دستیابی  برای  می شود.  استفاده  کدال  سایت  از  شرکت ها 

روش های  از  پژوهش  فرضیه های  آزمون  و  سؤاالت  پاسخ  به 

که در بخش  آمار استنباطی و توصیفی استفاده خواهد شد 

فرضیه های  با  متناسب  ی  آمار آزمون های  از  استنباطی 

 Eviewes 10 و   Excel نرم افزارهای  توانمندی  از  و  پژوهش 

شرکت ها ی  پژوهش،  ی  آمار جامعه  شد.  خواهد  استفاده 

دوره  بین  تهران  بهادار  اوراق  بورس  سازمان  در  پذیرفته شده 

زمانی 1394 تا 1398 می باشد.

مدل های  برازش  از  پژوهش  فرضیه های  آزمون  منظور  به 

رگرسیون  است.  شده  استفاده  لجستیک  رگرسیون 

ی رگرسیون برای متغیرهای وابسته  لجستیک یک مدل آمار

خطی  مدل  به عنوان  می توان  را  مدل  این  است.  دوسویی 

تعمیم یافته ای که از تابع لوجیت به عنوان تابع پیوند استفاده 

می کند،  ی  پیرو چندجمله ای  یع  توز از  خطایش  و  می کند 

مستقل  متغیر  یک  بین  رابطه  بخواهیم  گر  ا به حساب آورد. 

کیفی بسنجیم. در این  با مقدارهای  با یک متغیر وابسته  را 

و  بود  نخواهد  جوابگو  خطی  رگرسیون  عادی  روش  حالت 

مشخص  برای  کرد.  استفاده  لجستیک  رگرسیون  از  باید 

کردن مدل رابطه بین متغیر وابسته و مستقل به جای رابطه 

یم که در حدود 0 تا 1 تغییر کند.  خطی، به تابعی احتیاج دار

به  حسابرس  نظر  اظهار  یعنی  وابسته  متغیر  تحقیق  این  در 

ی 0 و 1 استفاده شده است. در روش رگرسیون  صورت مجاز

می شود.  استفاده  لجستیک  تابع  نام  به  تابعی  از  لجستیک 

لجستیک  رگرسیون  را  رگرسیونی  روش  این  علت  همین  به 

لجستیک  رگرسیون  مدل های  تخمین  که  آنجا  از  می نامند. 

آزمون های  انجام  می گیرد،  انجام  داده ها  ماهیت  از  فارغ 

تشخیصی چاو و هاسمن ضرورت نیافته است.

مدل های رگرسیونی پژوهش:

مدل های  از   ،)2020( همکاران  و  ژانگ  تحقیق  اساس  بر 

رگرسیونی زیر برای آزمون فرضیه ها استفاده می کنیم:

مدل فرضیه اول پژوهش:

OPINit= β0+β1ICit+β2SIZEit + β3LEVit+β4Fshareit + β5 

SDBLit +β6 LOSSit + β7 FEEit+εit

مدل فرضیه دوم پژوهش:

OPINit= β90+β1HHIit it+β2SIZEit+β3 LEVit+β4Fshareit + 

β5 SDBLit+ β6 LOSSit+β7 FEEit+εit

مدل فرضیه سوم پژوهش:

OPINit= β0+β1HHIit+β2ICit+β3 HHIit× ICit + β4 SIZEit + β5 

LEVit+ β6 Fshareit + β7 SDBLit+β8 LOSSit+β9 FEEit+εit

که در آن:

t در زمان i اظهارنظر حسابرس شرکت = OPINit

t در زمان i رقابت در بازار محصول شرکت = HHIit

t در دوره i کیفیت کنترل داخلی شرکت = ICit

t در زمان i اندازه شرکت =SIZEit

t در زمان i اهرم مالی شرکت =LEVit

t در زمان i بزرگترین سهامدار شرکت = Fshareit
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t در زمان i ی شرکت SDBLit = نسبت جار

t در زمان i یان شرکت LOSSit= ز

t در زمان i حق الزحمه حسابرسی شرکت = FEEit

یف عملیاتی متغیرهای پژوهش: تعار

مستقل  حسابرس  گر  ا  :)OPIN( حسابرس  اظهارنظر 

کرده  ارائه  مشروط  اظهارنظر  شرکت  حسابرسی  گزارش  در 

و  )باغومیان  است  صفر  صورت  این  غیر  در  و  یک  باشد 

همکاران،1396(.

اندازه گیری  منظور  به   :)HHI( محصول  بازار  در  رقابت 

این متغیر از شاخص هرفیندال-هیرشمن استفاده می شود. 

را  مشخصی  صنعت  یک  در  تمرکز  درجه  شاخص،  این 

اندازه گیری می کند. شاخص مذکور به صورت زیر محاسبه 

می شود:

                                                       
                      

                      
 :پژيَص ديم فزضیٍ مذل

                                                           
                     

 :پژيَص سًم فزضیٍ مذل

                                                         
                                         

 :آن در کٍ 

OPINit  =ضزکت حسابزس اظُاروظز i سمان در t 

HHIit  =ضزکت محصًل باسار در رقابت i سمان در t 

ICit  =ضزکت داخلی کىتزل کیفیت i ديرٌ در t 

SIZEit =ٌضزکت اوذاس i سمان در t 

LEVit =ضزکت مالی اَزم i سمان در t 

Fshareit  =ضزکت مذارسُا بشرگتزیه i سمان در t 

SDBLit  =ضزکت جاری وسبت i سمان در t 

LOSSit =ضزکت سیان i سمان در t 

FEEit  =ضزکت حسابزسی الشحمٍ حق i سمان در t 

 پژيَص: متغیزَای عملیاتی تعاریف

 غیز در ي کی باضذ کزدٌ ارائٍ مطزيط اظُاروظز ضزکت حسابزسی گشارش در مستقل حسابزس اگز(: OPIN)حسابزس اظُاروظز
 (.6931َمکاران، ي باغًمیان)است صفز ایىصًرت

 ضاخص، ایه. ضًد می استفادٌ َیزضمه-َزفیىذال ضاخص اس متغیز ایه گیزی اوذاسٌ مىظًر بٍ(: HHI)محصًل باسار در رقابت
 :ضًد می محاسبٍ سیز صًرت بٍ مذکًر ضاخص. کىذ می گیزی اوذاسٌ را مطخصی صىعت یک در تمزکش درجٍ

      ∑ (
        

∑           
   

)
   

   
 

 در iضزکت فزيش میشان بیاوگز t  ،jit Sales سمان در j صىعت بزای َیزضمه -َزفیىذال ضاخص اس است عبارت 𝑗𝑗𝑡𝑡    کٍ
 خذامی)است باسار در( کمتز رقابت) بیطتز تمزکش يجًد اس حاکی باضذ بیطتز ضاخص ایه میشان چٍ َز. است t سمان در j صىعت

 (.6931، بشرایی ي پًر

از شاخص هرفیندال- هیرشمن  عبارت است   HHljt که 

برای صنعت j در زمان jit Sales, t بیانگر میزان فروش شرکت

شاخص  این  میزان  چه  هر  است.   t زمان  در   j صنعت  در   i

در   ) کمتر )رقابت  بیشتر  تمرکز  وجود  از  کی  حا باشد  بیشتر 

بازار است )خدامی پور و بزرایی، 1392(.

حاجیها  تحقیق  اساس  بر   :)IC( داخلی  کنترل  کیفیت 

گر  ا و پهلوان )139۷(  و فغانی  نژاد )1394(  و محمدحسین 

کنترل  اهمیت  با  ضعف  یک  حداقل  حسابرس  گزارش  در 

است  صفر  اینصورت  غیر  در  و   1 باشد  شده  ذکر  داخلی 

)فغانی و پهلوان، 139۷(.

متغیرهای کنترلی:

دارایی های  کل  طبیعی  یتم  لگار از   :)SIZE(شرکت اندازه 

شرکت محاسبه می شود )ژانگ و همکاران،2020(.

 :)LEV(اهرم مالی

LEV=)Total debt(/)Total assets(  

که:

LEV= اهرم مالی

Total debt = کل بدهی ها

Total assets = کل دارایی ها )ژانگ و همکاران، 2020(.

بزرگ ترین  سهام  میزان  از   :)Fshare( سهامدار  بزرگ ترین 

کل سهام شرکت حاصل می شود  سهامدار شرکت به تعداد 

)ژانگ و همکاران، 2020(.

ی  ی )SDBL(: از تقسیم کل دارایی های جار نسبت جار

ی مندرج در  مندرج در ترازنامه شرکت بر کل بدهی های جار

ترازنامه شرکت محاسبه می شود )ژانگ و همکاران،2020(.

در  شرکت  گر  ا که  ی  مجاز متغیر   :)LOSS(شرکت یان  ز

این  غیر  در  و   1 باشد  داشته  یان  ز خود  مالی  صورت های 

صورت صفر است )ژانگ و همکاران،2020(.

طبیعی  یتم  لگار از   :)FEE(حسابرسی الزحمه  حق 

و  )کاردان  می شود  محاسبه  شرکت  حسابرسی  حق الزحمه 

همکاران، 1395(.

4. یافته های پژوهش
آمار توصیفی متغیرها

تحقیق  متغیرهای  توصیفی  آمار  نشان دهنده   )1( جدول 

جدول  این  در  است.  مشاهده   585 شامل  که  می باشد 

انحراف  کمینه،  بیشینه،  میانه،  میانگین،  شاخص های 

، چولگی و کشیدگی بیان می گردد. معیار

ی آمار توصیفی متغیرهای تحقیق است.  جدول )1( حاو

یان شرکت  در این جدول، کمترین میانگین مربوط به متغیر ز

و بیشترین میانگین مربوط به متغیر اندازه شرکت می باشد. 

معیار  انحراف  کمترین  تحقیق  متغیرهای  بین  در  همچنین 

مربوط به متغیر رقابت در بازار محصول و بیشترین انحراف 

معیار مربوط به متغیر اندازه شرکت است.
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جدول 1- نتایج آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

کشیدگیچولگیانحراف معیارکمینهبیشینهمیانهمیانگیننمادمتغیر

OPIN0.4580.0001.0000.0000.4980.1681.028اظهارنظر حسابرس

IC0.4540.0001.0000.0000.4980.1811.033کیفیت کنترل داخلی

HHI0.1220.0540.9590.0000.1۷32.3308.4۷0رقابت در بازار محصول

SIZE14.42114.33319.۷۷311.1281.4100.۷944.5۷1اندازه شرکت

LEV0.5530.5681.1850.0590.183-0.3082.6۷8اهرم مالی

FSHARE0.3520.3210.8۷80.0210.1980.58۷2.836بزرگترین سهامدار

SDBL1.6491.36413.4550.2091.2394.65234.4۷1نسبت جاری

یان شرکت LOSS0.09۷0.0001.0000.0000.2962.۷148.3۷1ز

FEE۷.158۷.0909.3484.۷990.۷580.1203.033حق الزحمه حسابرسی

585585585585585585585مشاهدات

منبع: یافته های تحقیق

تجزیه و تحلیل مدل رگرسیونی فرضیه اول پژوهش

نتایج حاصل از آزمون تخمین مدل فرضیه اول با استفاده از 

روش رگرسیون لجستیک در جدول )2( ارائه گردیده است.

است  این  بیانگر   )2( جدول  در  شده  بیان  نتایج 

Z-value آماره LR، )که شبیه آماره F در مدل رگرسیون خطی 

لذا می توان  از 5 درصد می باشد،  کمتر   0.000 با  برابر  است( 

معنی دار  مدل  این  درصد   95 اطمینان  سطح  در  نمود  ادعا 

احتمال  همچنین  است.  برخوردار  باالیی  اعتبار  از  و  بوده 

از 5 درصد است، نشان دهنده  کمتر  که مقدار آن   LR آماره 

کلیه ضرایب متغیرهای  رد فرضیه صفر مبنی بر صفر بودن 

نتیجه  در  و  بوده  درصد   95 اطمینان  سطح  در  توضیحی 

رگرسیون معنی دار است. به منظور بررسی برازش مدل برآورد 

توجه  با  است.  شده  استفاده   -لمشو  هاسمر آزمون  از  شده 

 0.05 از  بزرگ تر  -لمشو  هاسمر آزمون  آماره  احتمال  اینکه  به 

برازش مناسبی  از  برآورد شده  بنابراین مدل  محاسبه است، 

توانایی توضیح  برخوردار است و متغیرهای توضیحی مدل 

را دارا می باشد. همچنین نتایج مندرج  تغییر متغیر وابسته 

که ضریب تعیین مک فادن 0.421  در جدول نشان می دهد 

است. این عدد بیانگر آن است که 42 درصد تغییرات متغیر 

وابسته توسط متغیرهای توضیحی، تبیین شده است. نتایج 

مندرج در جدول )2( نشان می دهد، Z-value محاسبه شده 

برای متغیر مستقل کیفیت کنترل داخلی )0.000(، کوچک تر 

مثبت   )4.834( متغیر  آن  شده  برآورد  ضریب  و   0.05 از 

کنترل  کیفیت  که  داشت  اظهار  می توان  نتیجه  در  است. 

ی بر اظهارنظر حسابرس دارد.  داخلی تأثیر مثبت و معنادار

 95 اطمینان  سطح  در  پژوهش  اول  فرضیه  اساس،  این  بر 

ی  کنترل داخلی تاثیر معنادار کیفیت  درصد مبنی بر اینکه 

بر اظهارنظر حسابرس دارد، پذیرفته می شود.
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جدول 2- نتایج تخمین مدل فرضیه اول

معناداریآماره Zخطای استانداردضرایبمتغیر

C-0.0312.208-0.0140.988

IC4.8340.38112.6880.000

SIZE-0.0080.130-0.0640.948

LEV-0.4931.125-0.4380.661

FSHARE-0.5830.834-0.6990.484

SDBL0.0430.1450.3010.۷63

LOSS-0.0۷90.5۷5-0.13۷0.890

FEE-0.2460.2520.9۷40.329

ضریب تعیین مک فادن= 
0.421

 2.۷55 = آماره )احتمال( هاسمر - لمشو
)0.948(

۷43.32۷ =LR 0.000آماره =LR احتمال آماره

منبع: یافته های تحقیق

تجزیه و تحلیل مدل رگرسیونی فرضیه دوم پژوهش

نتایج حاصل از آزمون تخمین مدل فرضیه دوم با استفاده از 

روش رگرسیون لجستیک در جدول )3( ارائه گردیده است.

است  این  بیانگر   )3( جدول  در  شده  بیان  نتایج 

Z-value آماره LR، )که شبیه آماره F در مدل رگرسیون خطی 

لذا می توان  از 5 درصد می باشد،  کمتر   0.000 با  برابر  است( 

معنی دار  مدل  این  درصد   95 اطمینان  سطح  در  نمود  ادعا 

احتمال  همچنین  است.  برخوردار  باالیی  اعتبار  از  و  بوده 

از 5 درصد است، نشان دهنده  کمتر  که مقدار آن   LR آماره 

کلیه ضرایب متغیرهای  رد فرضیه صفر مبنی بر صفر بودن 

نتیجه  در  و  بوده  درصد   95 اطمینان  سطح  در  توضیحی 

رگرسیون معنی دار است. به منظور بررسی برازش مدل برآورد 

توجه  با  است.  استفاده  شده  -لمشو  هاسمر آزمون  از  شده 

 0.05 از  بزرگ تر  -لمشو  هاسمر آزمون  آماره  احتمال  اینکه  به 

برازش مناسبی  از  برآورد شده  بنابراین مدل  محاسبه است، 

توانایی توضیح  برخوردار است و متغیرهای توضیحی مدل 

را دارا می باشد. همچنین نتایج مندرج  تغییر متغیر وابسته 

در جدول نشان می دهد که ضریب تعیین مک فادن 0.13۷ 

است. این عدد بیانگر آن است که 13 درصد تغییرات متغیر 

وابسته توسط متغیرهای توضیحی، تبیین شده است. نتایج 

مندرج در جدول )3( نشان می دهد، Z-value محاسبه شده 

برای متغیر مستقل رقابت در بازار محصول )0.۷21(، بزرگ تر 

از 0.05 و ضریب برآورد شده آن متغیر )0.119-( منفی است. 

که رقابت در بازار محصول  در نتیجه می توان اظهار داشت 

بر این اساس،  بر اظهارنظر حسابرس ندارد.  ی  تأثیر معنادار

بر  مبنی  درصد   95 اطمینان  سطح  در  پژوهش  دوم  فرضیه 

اظهارنظر  بر  ی  معنادار تاثیر  محصول  بازار  در  رقابت  اینکه 

حسابرس دارد، رد می شود.

جدول 3- نتایج تخمین مدل فرضیه دوم

معناداریآماره Zخطای استانداردضرایبمتغیر

C-1.6۷80.۷42-2.2610.023

HHI-0.1190.336-0.3550.۷21

SIZE0.0690.0461.5030.132

LEV-0.1240.385-0.3220.۷4۷

FSHARE-1.0630.2۷6-3.8390.000

SDBL0.0650.0551.1۷00.241

LOSS0.4890.1882.5940.009

FEE0.1210.0821.4۷20.140

ضریب تعیین مک فادن= 
0.13۷

 = آماره )احتمال( هاسمر - لمشو
)0.916(3.269

30.363 =LR 0.000آماره =LR احتمال آماره

منبع: یافته های تحقیق
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تجزیه و تحلیل مدل رگرسیونی فرضیه سوم پژوهش

نتایج حاصل از آزمون تخمین مدل فرضیه سوم با استفاده از 

روش رگرسیون لجستیک در جدول )4( ارائه گردیده است.

جدول 4- نتایج تخمین مدل فرضیه سوم

معناداریآماره Zخطای استانداردضرایبمتغیر

C1.5505.4380.2850.۷۷5

HHI0.8013.34۷0.2390.810

IC9.5551.24۷۷.6600.000

HHI× IC1.45۷6.3960.22۷0.819

SIZE-0.0500.34۷-0.1440.885

LEV-1.0062.869-0.3500.۷25

FSHARE-1.5282.1۷0-0.۷040.481

SDBL0.1330.30۷0.4350.663

LOSS-0.3311.416-0.2330.815

FEE-0.6480.653-0.9920.321

ضریب تعیین مک فادن= 
0.420

 = آماره )احتمال( هاسمر - لمشو
)0.۷62(4.956

۷3۷.200 =LR 0.000آماره =LR احتمال آماره

منبع: یافته های تحقیق

است  این  بیانگر   )4( جدول  در  شده  بیان  نتایج 

Z-value آماره LR، )که شبیه آماره F در مدل رگرسیون خطی 

لذا می توان  از 5 درصد می باشد،  کمتر   0.000 با  برابر  است( 

معنی دار  مدل  این  درصد   95 اطمینان  سطح  در  نمود  ادعا 

احتمال  همچنین  است.  برخوردار  باالیی  اعتبار  از  و  بوده 

از 5 درصد است، نشان دهنده  کمتر  که مقدار آن   LR آماره 

کلیه ضرایب متغیرهای  رد فرضیه صفر مبنی بر صفر بودن 

نتیجه  در  و  بوده  درصد   95 اطمینان  سطح  در  توضیحی 

رگرسیون معنی دار است. به منظور بررسی برازش مدل برآورد 

توجه  با  است.  شده  استفاده   -لمشو  هاسمر آزمون  از  شده 

 0.05 از  بزرگ تر  -لمشو  هاسمر آزمون  آماره  احتمال  اینکه  به 

برازش مناسبی  از  برآورد شده  بنابراین مدل  محاسبه است، 

توانایی توضیح  برخوردار است و متغیرهای توضیحی مدل 

را دارا می باشد. همچنین نتایج مندرج  تغییر متغیر وابسته 

که ضریب تعیین مک فادن 0.420  در جدول نشان می دهد 

است. این عدد بیانگر آن است که 42 درصد تغییرات متغیر 

وابسته توسط متغیرهای توضیحی، تبیین شده است. نتایج 

مندرج در جدول )4( نشان می دهد، Z-value محاسبه شده 

برای متغیر HHI×IC )0.819(، بزرگ تر از 0.05 و ضریب برآورد 

می توان  نتیجه  در  است.  مثبت   )1.45۷( متغیر  آن  شده 

کنترل داخلی و رقابت  کیفیت  اثر متقابل  که  اظهار داشت 

بر  نیست.  معنادار  حسابرس  اظهارنظر  با  محصول  بازار  در 

 95 اطمینان  سطح  در  پژوهش  سوم  فرضیه  اساس،  این 

داخلی  کنترل  کیفیت  متقابل  اثر  که  اینکه  بر  مبنی  درصد 

معنادار  حسابرس  اظهارنظر  با  محصول  بازار  در  رقابت  و 

است، رد می شود.

5. نتیجه گیری و توصیه های سیاستی
ی  معنادار که  داد  نشان  اول  فرضیه  از  حاصل  نتایج 

کوچک تر از  کنترل داخلی  کیفیت  محاسبه شده برای متغیر 

0.05 و ضریب برآورد شده آن متغیر مثبت است. در نتیجه 

کنترل داخلی تأثیر مثبت  کیفیت  که  می توان اظهار داشت 

افزایش  با  یعنی  دارد.  حسابرس  اظهارنظر  بر  ی  معنادار و 

می یابد  افزایش  حسابرس  اظهارنظر  داخلی،  کنترل  کیفیت 

سطح  در  پژوهش  اول  فرضیه  اساس،  این  بر  بالعکس.  و 

داخلی  کنترل  کیفیت  اینکه  بر  مبنی  درصد   95 اطمینان 

ی بر اظهارنظر حسابرس دارد، پذیرفته می شود.  تاثیر معنادار

این نتیجه مطابق با نتیجه تحقیق ژانگ و همکاران )2020( 

است. یعنی حسابرسان باید در بررسی های خود از سیستم 

زمان  و  دقت  با  را  حسابرسی  آزمون های  داخلی،  کنترل 

اعتماد  میتواند  مؤثر  کنترلی  محیط  دهند.  انجام  بیشتری 

شواهد  بودن  اتکا  قابل  و  داخلی  کنترل های  به  را  حسابرس 

کنترل  ی افزایش دهد.  حسابرسی ایجاد شده در واحد تجار

داخلی با کیفیت باال دسترسی شرکت به نظرات حسابرسی را 
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که، هرچه کیفیت کنترل داخلی شرکت  بهبود می بخشد. چرا

ی ارایه شده از سوی  باالتر باشد، کیفیت اطالعات حسابدار

همچنین،  می گیرد.  قرار  باالتری  سطح  در  نیز  شرکت ها 

اطالعات  کیفیت  می تواند  باال  کیفیت  با  داخلی  کنترل 

کنترل های داخلی  ی شرکت را بهبود ببخشد، زیرا  حسابدار

با کیفیت باال محیط اطالعات را بهبود می بخشد، در نتیجه 

منجر به کاهش عدم تقارن اطالعاتی شرکت می شود. به این 

ترتیب، حسابرسان عدم اطمینان قضاوت های آینده شرکت 

حسابرسی  نظرات  احتماال  بنابراین  و  می دهند  کاهش  را 

اصالح نشده را صادر می کنند.

ی  معنادار که  داد  نشان  دوم  فرضیه  از  حاصل  نتایج 

محصول  بازار  در  رقابت  مستقل  متغیر  برای  محاسبه شده 

آن متغیر منفی است.  برآورد شده  از 0.05 و ضریب  بزرگ تر 

که رقابت در بازار محصول  در نتیجه می توان اظهار داشت 

بر این اساس،  بر اظهارنظر حسابرس ندارد.  ی  تأثیر معنادار

بر  مبنی  درصد   95 اطمینان  سطح  در  پژوهش  دوم  فرضیه 

اظهارنظر  بر  ی  معنادار تاثیر  محصول  بازار  در  رقابت  اینکه 

نتیجه  خالف  بر  نتیجه  این  می شود.  رد  دارد،  حسابرس 

نظر  اظهار  یعنی  است.   )2020( همکاران  و  ژانگ  تحقیق 

حسابرسان در شرکت های موجود در صنایع رقابتی تر نسبت 

دارند،  رقابت  کمتر  که  صنایعی  در  موجود  شرکت های  به 

تفاوتی ندارد. به عبارت  دیگر اندازه توان رقابتی یک شرکت، 

توان  همچنین،  ندارد.  حسابرس  نظر  اظهار  نوع  بر  تأثیری 

موجود  مؤسسات  سایر  به  نسبت  بزرگ تر  مؤسسات  رقابتی 

بهبود  توجیه کننده  نمی تواند  حسابرسی  خصوصی  بازار  در 

ی باشد.  کیفیت حسابرسی پس از خصوصی ساز یا تنزل در 

موسسه  یک  رقابتی  توان  اندازه  به  توجه  با  به عبارت دیگر 

کیفیت حسابرسی و در نتیجه اظهار نظر  که  گفت  نمی توان 

در  رقابت  بنابراین،  می کند.  پیدا  کاهش  یا  ارتقا  حسابرس 

بازار محصول جزء شاخص های مطلوب اظهارنظر حسابرس 

درنظر گرفته نشود.

ی  معنادار که  داد  نشان  سوم  فرضیه  از  حاصل  نتایج 

محاسبه شده برای متغیر HHI×IC، بزرگ تر از 0.05 و ضریب 

نتیجه می توان اظهار  آن متغیر مثبت است. در  برآورد شده 

در  رقابت  و  داخلی  کنترل  کیفیت  متقابل  اثر  که  داشت 

بر این  با اظهارنظر حسابرس معنادار نیست.  بازار محصول 

درصد   95 اطمینان  سطح  در  پژوهش  سوم  فرضیه  اساس، 

بر  ی  معنادار تاثیر  داخلی  کنترل  کیفیت  اینکه  بر  مبنی 

حسابرس  اظهارنظر  و  محصول  بازار  در  رقابت  میان  رابطه 

دارد، رد می شود. این نتیجه بر خالف نتیجه تحقیق ژانگ و 

کیفیت  کنترل داخلی موثر می تواند  همکاران )2020( است. 

اطالعات مالی را به طور موثری بهبود بخشد و خطرات آینده 

داخلی  کنترل  کیفیت  حال  هر  به  دهد.  کاهش  را  شرکت 

با  و  شده  اطالعاتی  تقارن  عدم  کاهش  موجب  می تواند 

گزارشگری مالی شرکت، به تعهدات خود در  کیفیت  افزایش 

کند. با این حال، رقابت باالی  قبال ذینفعان مختلف عمل 

قوی  کمیت  حا اجرای  به  مجبور  را  شرکت ها  محصول  بازار 

و ایجاد فضای اطالعاتی مثبت می کند. بنابراین، شرکت ها 

کنترل  شرکت ها،  اطالعات  کیفیت  بهبود  برای  می توانند 

کمیت خارجی جایگزین  داخلی را با رقابت سازوکارهای حا

وجود  صورت  در  حسابرسان  کنند.  داخلی  کنترل های 

ضعف های کنترل داخلی، با خطر تحریف با اهمیت بیشتر 

که این  و در نتیجه خطر حسابرسی باالتری روبه رو می شوند 

حسابرس  نظر  اظهار  و  حسابرسی  گزارش  تأخیر  باعث  امر 

می شود.

حسابرسان  به  پژوهش،  اول  فرضیه  نتیجه  به  توجه  با 

کنترل  سیستم  از  خود  بررسی های  در  می گردد  پیشنهاد 

بیشتری  زمان  و  دقت  با  را  حسابرسی  آزمون های  داخلی، 

سرمایه  بازار  حوزه  مختلف  سیاست گذاران  دهند.  انجام 

از  استفاده  با  حسابرسی  سازمان  و  بورس  سازمان  جمله  از 

کیفی  و  کمی  افزایش  سمت  به  را  شرکت ها  قانونی  الزامات 

نتیجه  به  توجه  با  دهند.  سوق  داخلی  کنترل  ویژگی های 

مالی  تحلیل گران  و  سرمایه گذاران  به  پژوهش،  دوم  فرضیه 

پیشنهاد می گردد با در نظر گرفتن شرایط بازار و استراتژی های 



رسی رابطه بین رقابت در بازار ...        131 بر

صنعت  در  شرکت ها  دیگر  با  رقابت  به  اقدام  مختلف 

از  استفاده  که  باشند  داشته  توجه  میان  این  در  و  نمایند 

بهبود  موجب  می تواند  داخلی  کنترل  کیفیت  شاخص های 

رقابتی  شرایط  در  بهبود  نهایت  در  و  مالی  گزارشگری  در 

شرکت شود. با توجه به نتیجه فرضیه سوم پژوهش پیشنهاد 

کلیه استفاده کنندگان  می گردد سرمایه گذاران، تحلیل گران و 

صورت های مالی شرکت ها، میزان رابطه بین رقابت در بازار 

گذشته شرکت  محصول و اظهارنظر حسابرس در سال های 

نگیرند.  نظر  در  داخلی  کنترل  کیفیت  ابعاد  به عنوان  را 

داخلی،  کنترل های  بهبود  با  آیا  که  شود  بررسی  همچنین، 

نظر  اظهار  و  محصول  بازار  در  رقابت  بین  رابطه  می توان 

. حسابرس را بهبود بخشید یا خیر

منابع
 .)139۷( حامدی.  محدثه  و  بهرامی نسب  علی  سیدکاظم؛  ابراهیمی، 

بازده  و  بر ساختار بدهی  اثر اظهارنظر تعدیل شده حسابرس  »بررسی 

تهران«.  بهادار  اوراق  بورس  در  شده  پذیرفته  شرکت های  سهام  مازاد 

فصل نامه علمی-پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی، 15)60(، 

.183-15۷

باغومیان، رافیک؛ آزاد عرب زاده و جواد فخری قورمیک. )1396(. »بررسی 

کید بر اندازه های حسابرس  محتوای اطالعاتی اظهارنظر حسابرس با تأ

«. مجله بررسی های حسابداری، 4)16(، 28-1. و صاحبکار

اظهارنظر  نوع  بین  رابطه  یابی  »ارز  .)1396( قربانی.  یه  مار و  پرویز  پیری، 

حسابرس مستقل و کیفیت سود«. بررسی های حسابداری و حسابرسی، 

.502-483 ،)4(24

توانگر حمزه کالیی، افسانه و مهدی اسکافی اصل. )139۷(. »ارتباط بین 

کنترل  کیفیت  و  حسابرسی  کمیته  ویژگی های  مدیرعامل،  قدرت 

داخلی«. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، 10)38(، 18۷-

.20۷

تأثیر  »بررسی   .)1400( سلکی.  سجاد  و  عبدالرسول  کوشککی،  رحمانیان 

نقش میانجی رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه بر رابطه بین 

بورس  در  شده  پذیرفته  شرکت های  عملکرد  و  عامل  مدیر  دوگانگی 

اوراق بهادار تهران«. توسعه و سرمایه، 6)2(، 226-201.

کنترل های  ضعف  »تأثیر   .)1396(  . دستگیر محسن  و  رحمان  ساعدی، 

سرمایه گذاری  کارایی  بر  کنترلی  سهامداران  شکاف  و  داخلی 

پژوهش های  تهران«.  بهادار  اوراق  بورس  در  شده  پذیرفته  شرکت های 

حسابداری مالی، 9)4(، 38-1۷. 

»نقش   .)1398( قادرزاده.  سیدکریم  و  قادری  صالح الدین  کاوه؛  قادری،   

توانایی مدیریت در ارتقای کیفیت کنترل داخلی«. پژوهش های تجربی 

حسابداری، 8)31(، 90-۷1.

. )1398(. »رابطه  کاردان، بهزاد؛ محمدحسین ودیعی نوقابی و مهدی امیدفر

غیرخطی رقابت بازار محصول و کیفیت گزارشگری مالی«. پژوهش های 

حسابداری مالی و حسابرسی، 11)41(، 195-1۷۷.

کیقبادی، امیررضا و سمیه فتحی. )1398(. »تأثیر تأخیر غیرعادی گزارش 

بر  حسابرسی  کیفیت  و  داخلی  کنترل های  در  ضعف  و  حسابرسی 

یسک سقوط قیمت سهام«. دانش حسابرسی، 19)۷5(، 168-143. ر

حق  و  محصول  بازار  »رقابت   .)1396( محقق.  فاطمه  و  محمد  مرادی، 

کمیت شرکتی«. پژوهش های  کید بر نقش حا الزحمه حسابرسی: با تأ

تجربی حسابداری، ۷)26(، 33-52.

Al-Thuneibat, A.A., Khamees, B.A. and Al-Fayoumi, 
N.A. (2007). The Effect of Qualified Auditors’ 
Opinions on Share Prices: Evidence from Jordan. 
Managerial Auditing Journal, 23 (1): 84-101.

Baggs, J. & DE Bettignies, J. E. (2007). Product 
market competition and agency costs. The Journal of 
Industrial Economics, 55(2), 289-323.

Baghoumian, R., arabzadeh, A., & fakhri ghurmik, J. 
(2017). The Information Content of Audit Opinion 
with Emphasis on Auditor’s and Client’s Sizes. 
Journal of Iranian Accounting Review, 4(16), 1-28. 
(in persian).

Blay, A. D. (2005). Independence threats, litigation risk, 
and the auditor’s decision process. Contemporary 
Accounting Research, 789-759: (4) 22.

Cheng, P., Man, P. and Yi, C. (2013). The Impact of 
Product Market Competition on Earnings Quality. 
Accounting and Finance, Vol. 53, PP. 137-162.

Ebrahimi, S. K., Ali, B., & hamedi, M. (2018). The 
Study Of The Effect Of The Modified Auditor’s 
Opinion On The Debt Structure And Excess Stock 
Returns Of The Companies Admitted To the Tehran 
Stock Exchange. Empirical Studies in Financial 
Accounting, 15(60), 157-183. (in persian).

Guo, Y., Jung, B., and Yang, S.Y. (2019). On the nonlinear 
relation between product market competition and 
earnings quality. Accounting and Business Research, 
1-29.



 132      شماره 116، آذر و دی 1401

Ianniello, G. & Galloppo, G. (2015). Stock Market 
Reaction to Auditor Opinions Italian Evidence. 
Managerial Auditing Journal, 30(6/7),610 - 632.

Johl, S., Jubb, C. & Houghton, K. (2007). Earnings 
management and the audit opinion: evidence from 
Malaysia. Managerial Auditing Journal, 22(7), 
688715.

Joseph, G, & Chad, S, (2015). Competition in the Audit 
Market: Policy Implications. Journal of Accounting 
Research.

Kardan, B; Vadiei Nougabi, M.H & Omidfar, M. (2018). 
The non-linear relationship between product market 
competition and financial reporting quality. Financial 
Accounting and Audit Research, 11(41), 177-195. (in 
persian).

Keyghobadi, Fathi, S. (2019). The effect of abnormal 
delay of audit report and weakness in internal controls 
and audit quality on the risk of stock price fall. Audit 
knowledge 2018; 19 (75):168-143. (in persian).

Moradi, M & Mohaghegh, F. (2016). Product market 
competition and audit fees: with an emphasis on 
the role of corporate governance. Experimental 
Accounting Research, 7(26), 52-33. (in persian).

Piri, P., & gorbani, M. (2018). Evaluation the 
Relationship between the Type of Independent 
Auditor’s Opinion and Earnings Quality. Accounting 
and Auditing Review, 24(4), 483-502. (in persian).

Qadri, K; Qadri, S & Qaderzadeh, S. K. (2018). The role 
of management ability in improving the quality of 
internal control. Experimental Accounting Research, 
8(31), 71-90. (in persian).

Rahmanian Koushkaki, A., & Selki, S. (2021). 
Investigating the Effect Mediation Role of Product 
Market Competition and Capital Structure on 
the Relationship between CEO Duality on Firm 
Performance in Listed Firms on Tehran Stock 

Exchange. Journal of Development and Capital, 6(2), 
201-226. (in persian).

Rusmin, R. & Evans, J. (2017). Audit Quality And Audit 
Report Lag: Case Of Indonesian Listed Companies. 
Asian Review of Accounting, 25 (2), 191-210.

Saedi, R., & Dastger, M. (2018). The Effect of Internal 
Control Weakness and Controlling Shareholders’ 
Wedge on Investment Efficiency of Companies Listed 
on Tehran Stock Exchange. Journal of Financial 
Accounting Research, 9(4), 17-38. (in persian).

Tavangar Hamzeh kolayi, A., &. Eskafi Asl, M. (2018). 
Financial Accounting and Auditing Research, 10(38), 
187- 207. (in persian).

Tilis, L. (2005). Audit Quality and Risk Differences 
among Auditors. Available in: Retrieved from http://
www.SSRN.com.

Wang, Y. (2010). Product Market Competition and 
Audit Fees. Available at SSRN: http://ssrn.com/
abstract.1697685 or http://dx.doi.org/10.2139/
ssrn.1697685. 

Zhang, L., Chen, W., and Su, W. (2020). Product-
market competition, internal control quality and 
audit opinions. Evidence from Chinese listed firms. 
Revista de Contabilidad Spanish Accounting Review, 
23(1), 102-112.


