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 چكيده

ها  الزحمه حسابرسي شركت و حق پذيري صنايع يني متناقض در ارتباط با رقابتب هاي موجود دو پيش تئوري
ها را  نمايندگي بين مديران و سهامداران شركت  مسائل از يك طرف پذيري صنايع دهند. رقابت ارائه مي

شده حسابرسي توسط  دهد. بنابراين ريسك ارزيابي هاي مالي را افزايش مي كاهش داده و دقت صورت
كنند  هايي كه در صنايع رقابتي فعاليت مي و حسابرسان تمايل دارند براي شركت ان را كاهش دادهحسابرس

تواند ارزيابي حسابرسان از  الزحمه كمتري را صورتحساب كنند. از طرف ديگر، رقابتي بودن صنايع مي حق
پذيري در صنعت  ن رقابترود كه با افزايش ميزا ريسك تجاري صاحبكار را افزايش دهد. بنابراين انتظار مي

شركت  96به صورت تجربي و با استفاده از اطالعات  حاضر  الزحمه حسابرسي افزايش يابد. مطالعه حق
گذاري  قيمت بر صنعت رقابت يا انحصار تأثير 1394-1388زماني   شده در بورس تهران طي بازه پذيرفته

پذيري  حسابرسي و رقابت  الزحمه ين حقدهد كه ب خدمات حسابرسي مستقل را بررسي كرده و نشان مي
كه  صنايع رابطه منفي و معناداري وجود دارد. به بياني ديگر حسابرسان براي آن دسته از صاحبكاران خود

 نمايند. الزحمه كمتري صورتحساب مي كنند حق پذيري باال فعاليت مي رقابت  در صنايع با درجه
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 مقدمه
). مطالعات قبلي 2006پذيري درنتيجه جهاني شدن رو به رشد است (گاسپرو ماسا، رقابت

اند (علي و همكاران،  هاي مختلفي مورد بررسي قرار داده اثر افزايش در رقابت را از ديدگاه
گذاري خدمات  قيمت و نعتص رقابت يا ). اين تحقيق با بررسي رابطه انحصار2009

كند. ادبيات پيشين نشان حسابرسي مستقل خأل موجود در ادبيات مربوطه را تكميل مي
صنايع، مسائل نمايندگي بين مديران و سهامداران را كاهش داده و  كه رقابتي بودن دهند مي

الزحمه  شود. بنابراين حسابرسان در چنين شرايطي حق موجب كاهش ريسك حسابرسي مي
هايي كه در صنايع  كنند. از طرف ديگر شركت كمتري از صاحبكاران خود دريافت مي

پردازند از ريسك تجاري باالتري برخوردار هستند (اسكام پي  رقابتي به فعاليت مي
). ريسك تجاري موجب افزايش ريسك تجاري حسابرسان شده و 1997؛ اسميت،1912تر،

الزحمه  يابد. به طور كلي عوامل مؤثر بر حق ش ميحسابرسي افزاي  الزحمه متناسب با آن حق
 شده به دو دسته تقسيم كرد: توان طبق تحقيقات تجربي انجام حسابرسي را مي

كنندگان خدمات حسابرسي مانند تخصص صنعتي موسسه  : عوامل مؤثر بر عرضهالف
ازه اي موسسه حسابرسي، اند حسابرسي، شهرت و اعتبار موسسه حسابرسي، استقالل حرفه

 موسسه حسابرسي و كيفيت حسابرسي
عوامل مربوط به متقاضيان خدمات حسابرسي مانند دعاوي حقوقي شركت  ب:

شركت صاحبكار و ريسك تجاري   صاحبكار، شهرت و اعتبار شركت صاحبكار، اندازه
 )2008ال هريشاني، ( شركت صاحبكار

تجاري از دو جز ) ريسك 1992( مطابق با تعريف انجمن حسابداران رسمي آمريكا
ريسك تجاري صاحبكار كه مربوط به استمرار و بقاي شركت  -1تشكيل شده است:

شود،  ريسك تجاري حسابرس كه به صاحبكار خاص مربوط مي -2شود  صاحبكار مي
) ريسك 2000كه ناكامي گزارش حسابرسي اعالم شود.آرنز و لئوبك ( نظر از اين صرف

كند كه حسابرسان يا موسسه حسابرسي از بابت  يتجاري را به عنوان ريسكي تعريف م
شده به صاحبكار  شوند، اگرچه گزارش حسابرسي ارائه رابطه با صاحبكار متحمل مي

پردازند از  هايي كه در صنايع رقابتي به فعاليت مي صحيح و عاري از اشتباه باشد. شركت
). چنين 1997 اسميت، ؛1912ريسك تجاري باالتري برخوردار هستند (اسكام پي تر،

الزحمه  ريسكي منجر به افزايش ريسك تجاري حسابرسان شده و متناسب با آن حق
پذيري صنايع  حسابرسي و رقابت  الزحمه يابد. بنابراين رابطه بين حق حسابرسي افزايش مي
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اي است كه در تحقيقات تجربي پيشين پاسخ مناسبي به آن ارائه نشده است. تحقيق  مسئله
سعي  1394الي  1388هاي  هاي بورسي در سطح صنعت بين سال ي شركتحاضر با بررس

تحقيقات تجربي قبلي متغير دووجهي صنعت جهت كنترل  دارد به اين مسئله پاسخ دهد. در
سيتارامن و  ؛1997شد (گول و تسوي، حسابرسي استفاده مي  الزحمه اثرات صنعت بر حق

چ نوع دليلي براي اثر متغير مجازي مذكور هي ) با اين حال، مطالعات2002همكاران، 
حسابرسي   الزحمه كند كه اثر صنعت بر حق اند. تحقيق حاضر بيان مي صنعت ارائه نداده

در بخش بعدي مباني نظري و  ناشي از درجه متفاوت رقابت بين صنايع مختلف است.
شناسي پژوهش معرفي شده و در نهايت،  شود سپس روش و روش پيشينه پژوهش بحث مي

 شود. گيري ارائه مي ها و نتيجه هاي پاياني تحقيق نتايج حاصل از آزمون فرضيه در بخش
 

 مباني نظري تحقيق
 پذيري صنايع حسابرسي و ميزان رقابت  الزحمه حق

گيري نسبت به سودآوري در يك صنعت خاص  عامل مهمي در تصميم رقابتي بودن صنايع
هاي  ز مديريت شركت به ويژه استراتژيزيرا ابعاد زيادي ا ).2014است (ليم و وو، 

 اطالعات حسابداري به طور ضمني داللت بر دهد. وكارآن را تحت تأثير قرار مي كسب
وكار دارند، بنابراين شدت رقابت در صنايع، فرايند  كسب هاي سازي استراتژي نتايج پياده

ق با استاندارد دهد. مطاب ها را تحت تأثير قرار ميگزارشگري اطالعات حسابداري شركت
شناخت واحد مورد رسيدگي و محيط آن و برآورد «تحت عنوان  315حسابرسي شماره 

، حسابرس بايد شناخت كافي از محيط واحد تجاري و عمليات »خطرهاي تحريف بااهميت
اين  4آوري كند. طبق بند  آن كسب كند و اطالعات مرتبطي درباره صنعت آن جمع

يك جنبه اصلي اجراي  ،احد مورد رسيدگي و محيط آناستاندارد، كسب شناخت از و
ويژه، چارچوبي را ايجاد  حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي است. اين شناخت، به

و درباره برآورد خطرهاي  كردهريزي  را برنامه آن، حسابرسي دركه حسابرس  كند مي
جريان حسابرسي، خطرها در آن با برخورد چگونگي مالي و  هاي صورت بااهميت  تحريف

نمايد. حسابرس با شناخت حاصل شده و دانش كسب كرده،  اي اعمال مي قضاوت حرفه
گيري  هاي حسابرسي تصميم و درباره رويه كرده ريسك حسابرسي صاحبكار را برآورد

 الزحمه حسابرسي مؤثر باشد. ها و تعيين حق تواند بر رسيدگي كند كه مي مي
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توان براي نخستين بار  الزحمه حسابرسي را مي تعيين حق ريشه تحقيقات عوامل مؤثر بر 
) مشاهده كرد پس از وي بسياري ديگر از محققين نيز به بررسي 1980( در كار سيمونيك

؛ فرانسيس و 1984الزحمه حسابرسي پرداختند (فرانسيس، عوامل مؤثر بر تعيين حق
). مطابق 1390جمشيدي، ؛ مهراني و1389؛ نيكبخت و تناني،1986پالمروس، ؛1986استاك،

اند از: اندازه  الزحمه حسابرسي عبارت تعيين حق با تحقيقات انجام شده عوامل مؤثر در
هاي دريافتني  شركت، پيچيدگي عمليات، ريسك حسابرسي، عملكرد مالي، نسبت حساب

هاي حسابرس و ساير موارد است. با اين حال برخي ديگر از  و موجودي كاال، ويژگي
الزحمه دست نيافتند. به  يز به رابطه معناداري بين اطالعات حسابداري و حقتحقيقات ن

الزحمه  عوامل مؤثر بر حق«) در تحقيق خود تحت عنوان 1383( عنوان مثال شادمان
ي  الزحمه حسابداري رابطه به اين نتيجه رسيد كه بين اطالعات حسابداري و حق »حسابرسي

ها،  اند از: جمع كل دارايي تحقيق وي عبارت اري درمعناداري وجود دارد. اطالعات حسابد
هاي دريافتني به جمع  ها، نسبت جمع حساب نسبت حقوق صاحبان سهام به جمع دارايي

هاي  ها، نسبت جمع حساب نسبت جمع موجودي مواد و كاال به جمع دارايي ها، دارايي
ها، نسبت سود خالص  ييها، نسبت تسهيالت دريافتي به جمع دارا پرداختني به جمع دارايي

 ).1383شادمان،( ها به جمع دارايي
بين ميزان رقابتي بودن صنايع و ريسك دعاوي   دو استدالل متضاد نسبت به رابطه

شوند وجود دارد؛ اول اينكه حسابرسي مستقل به عنوان  حقوقي كه حسابرسان متحمل مي
شود. زيرا  گي ميهاي نمايند مكانيسم بيروني حاكميت شركتي موجب كاهش هزينه

هاي مالي را افزايش داده و موجب كاهش ريسك  حاكميت شركتي قوي دقت صورت
هاي موجود در صنايع با درجه رقابتي بيشتر، با  شود از طرف ديگر شركت حسابرسي مي

3Fريسك تصفيه و انحالل

). افزايش ريسك تجاري 1997شوند (اسميت، بيشتري مواجه مي 1
 پذير شود و در نتيجه رقابت ك دعاوي حقوقي حسابرسان ميصاحبكار موجب افزايش ريس

صنايع تأثير معكوسي بر ريسك حسابرسي دارد. معموالً حسابرسان ريسك حسابرسي  بودن
) در 1980دهند. سيمونيك ( الزحمه صاحبكار مد نظر قرار مي صاحبكار را در تعيين حق

الزحمه تابعي  داد كه در آن حقحسابرسي ارائه   الزحمه تحقيق خود مدلي براي تعيين حق
خطي از هزينه نهايي حسابرسي و زيان مورد انتظار ناشي از دعاوي حقوقي عليه حسابرسان، 

ها و ساير عوامل است. ريسك دعاوي حقوقي متشكل از  ميزان مديريت سود شركت

                                                                                                                   
1. Liquidation risk  
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پذيري صنايع هر دو ريسك  وكار (تجاري) است. رقابت ريسك حسابرسي و ريسك كسب
. بنابراين )2014وانگ و چوي، دهد( ي و ريسك تجاري را تحت تأثير قرار ميحسابرس

اي مشابه ليم و وو كند. به شيوه پذيري صنايع تغيير مي الزحمه حسابرسي با سطح رقابت حق
هاي فعال در صنايع رقابتي به خاطر كاهش مسئله  كند شركت ) استدالل مي2014(

آورند. بنابراين  ي فرايند گزارشگري مالي روي ميبه دستكار نمايندگي با احتمال كمتري
يابد. از طرف  الزحمه حسابرسي در نتيجه پايين آمدن ريسك حسابرسي كاهش مي حق

ها در صنايع رقابتي تمايل دارند با دستكاري سود نوسانات آن را  ديگر مديران شركت
ديگر رقابت بيشتر در شود به سخني الزحمه باالتر مي كنترل كنند. اين مورد منجر به حق

الزحمه حسابرسي را از طريق ريسك حسابرسي و ريسك تجاري به صورت  صنايع حق
هاي مالي به صورت غيرمستقيم تحت تأثير قرار مستقيم و از طريق دستكاري صورت

 دهد. مي
 

 پذيري صنايع ريسک حسابرسي و ميزان رقابت
به زيادي وجود دارند. اين ويژگي به هايي با شرايط يكسان يا مشا در صنايع رقابتي شركت

ها  اوالً، اينكه به مقايسه بهتر عملكرد بين شركت طور ضمني بيانگر چندين واقعيت است؛
). بنابراين افزايش رقابت موجب ايجاد تقاضاي اضافي براي 1983كند (هارت  كمك مي

داد زياد دهد. ثانياً تع اطالعات شده و مشكالت مربوط به خطر اخالقي را كاهش مي
ها را كاهش  هايي با موقعيت مشابه در راستاي افزايش رقابت، سودآوري شركت شركت

هاي خود را در سطح پاييني نگهداري ننمايند،  دهد. اگر مديران در صنايع رقابتي هزينه مي
اسميت، ( برد باال مي ها را ها، احتمال تصفيه و انحالل شركت كاهش سودآوري شركت

كمتري به  اجتناب از تصفيه، مديران در صنايع رقابتي تمايل به منظور ). بنابراين1997
كند دارند. به عبارت ديگر رقابت  هايي كه ارزش شركت را حداكثر نمي بكارگيري فعاليت

كند و موجب كاهش مسائل  به عنوان يك مكانيسم حاكميت شركتي ايفاي نقش مي
كنند  بيان مي )1994ستي و زيمرمن (گردد. كري نمايندگي بين مديران و سهامداران مي

مديراني كه به دنبال حداكثر كردن ارزش شركت نيستند نسبت به مديراني كه حداكثر 
كنند تمايل بيشتري به دستكاري اطالعات حسابداري  كردن ارزش شركت را دنبال مي

قابت، احتمال كه ر رود بهينه خود را بپوشانند. بنابراين، انتظار مي هاي غير دارند تا فعاليت
شود.  داران مي به همسويي منافع مديران و سهام مديريت سود را كاهش دهد. زيرا منجر
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مطالعات پيشين مؤيد استدالل باال در ارتباط با رابطه رقابت در بازار و مديريت سود است. 
هايي كه در صنايع  به اين نتيجه رسيدند، شركت )2009به عنوان مثال ماركويتي و پارك (

طلبانه و تجديد ارائه اجباري  كنند كمتر به دنبال مديريت سود فرصت تر فعاليت مي قابتير
تر است. نتايج  رنگ ها در صنايع رقابتي كم سود هستند و همچنين پيگردهاي قانوني شركت

اين دو محقق بيانگر اين واقعيت است كه رقابت بيشتر در صنايع موجب بهبود دقت 
 شود. ي فعال در آن صنايع ميها گزارشگري مالي شركت

) نشان 1982الزحمه حسابرسي نيز بهره گرفت. چو ( توان براي حق از استدالل فوق مي
هاي با هزينه نمايندگي باالتر، انگيزه بيشتري براي بكارگيري حسابرسان مستقل  داد شركت

هاي نمايندگي،  كنند كه با افزايش هزينه ) در اين مورد بيان مي1986( دارند. واتز و زيمرمن
نظر از اينكه حسابرسي توسط  يابد صرف باكيفيت افزايش مي  تقاضا براي حسابرسي

مديريت به صورت داوطلبانه و به عنوان يك مكانيسم داخلي تقاضا شود يا به عنوان يك 
مكانيسم كنترلي توسط ذينفعان درخواست شود. ريسك حسابرسي احتمال وجود خطاهاي 

الزحمه حسابرسي  ). حق1997اي مالي صاحبكار است (گول و تسوي ه بااهميت در صورت
است كه حسابرسان به يك  )شده (اعم از وقت و هزينه هاي انجام نيز بيانگر ميزان تالش

هاي مالي صاحبكار عاري از  صورت دهي كنند كه دهند تا اطمينان صاحبكار تخصيص مي
). بنابراين 1994افي و همكاران، ؛ اك1993لمون و همكاران، ( تحريفات بااهميت است

و دقت گزارشگري  ازآنجاكه رقابت در بازار محصول مشكالت نمايندگي را كاهش داده
ها،  تبع آن شركت توان نتيجه گرفت رقابتي بودن صنايع و به بخشد، مي مالي را بهبود مي

رود  انتظار مي گردد. بنابراين در شرايط يكسان موجب كاهش ريسك حسابرسي مي
پذيري صنايع از طريق تأثيري كه بر ريسك  الزحمه حسابرسي با افزايش سطح رقابت حق

 يابد. حسابرسي دارد كاهش مي
 

 پذيري صنايع ريسک تجاري و ميزان رقابت
دهنده شرايطي است كه خارج از كنترل  وكار نشان  ريسك تجاري يا ريسك كسب

تر بيان شد طبق تعريف  يشحسابرس بوده و قابل حذف شدن نيست. همان طوري كه پ
جامعه حسابداران رسمي آمريكا، ريسك تجاري شامل دو جزء است: ريسك تجاري 

تجاري صاحبكار با استمرار و بقاي شركت  صاحبكار و ريسك تجاري حسابرس. ريسك
مدت يا بلندمدت مرتبط است و معيارهاي آن شامل سودآوري،  صاحبكار در كوتاه
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 سبت به رقبا)، توانايي مالي و قدت نقدينگي و غيره استوضعيت تجاري (در بازار ن
كه ريسك تجاري حسابرس مطابق با استاندارد  ). درحالي1392پور،  پور و علي خدامي(

4Fآمريكا 47 حسابرسي شماره

هاي قانوني بالقوه و ديگر مخارج  به عنوان ريسك هزينه 1
كامي حسابرسي تعريف نظر از شكست يا نا ناشي از رابطه تجاري با صاحبكار صرف

). بنابراين ريسك صاحبكار و 2001؛ بل و همكاران، 1998شود (مورگان و استاكن،  مي
كند  ) ادعا مي1993ريسك تجاري حسابرس ارتباط نزديكي با يكديگر دارند. اومالي (

رخ  شود، حتي اگر اشتباهي در گزارشهاي گذار متحمل زيان مي زماني كه يك سرمايه
ها را تحت پيگرد قانوني قرار دهد. بنابراين  ممكن است حسابرسان شركتنداده باشد، 

شود كه حسابرس با آن  ريسك تجاري معموالً به عنوان ريسكي در نظر گرفته مي
روست. حتي اگر گزارش حسابرسي فاقد عيب و نقص بوده و مطابق با قوانين و  روبه

وانند اين ريسك را خنثي كنند، ت مقررات حسابرسي باشد. به علت اينكه حسابرسان نمي
هايي كه داراي ريسك تجاري باالتر و تبعاً ريسك تجاري  تمايل دارند تا براي شركت

هاي تجربي حامي اين  الزحمه بيشتري را شارژ نمايند. يافته حسابرسي باالتري هستند، حق
ورشكستگي و ) نشان داد كه رابطه مثبتي بين 1987استدالل است؛ به عنوان مثال پالمروس (

) نيز در تحقيق خود به 2001دعاوي حقوقي عليه حسابرسان وجود دارد. بل و همكاران (
تر است. الزحمه حسابرسي براي صاحبكاران با ريسك باال بيش اين نتيجه رسيدند كه حق

الزحمه حسابرسي با توجه به  كنند كه حق) نيز بيان مي1998همچنين مورگان و استاكن (
 افزايش يافته است.ريسك تجاري 

تري نسبت به صنايع با درجه  ها در صنايع رقابتي تمايل به انجام كارهاي نوآورانه شركت
) بنابراين متحمل ريسك نوآوري 2006؛ هو و رابينسون، 1912رقابتي پايين دارند (شامپتر، 

يد از ها با تهد شوند. عالوه بر اين در صنايعي كه موانع ورود كمي وجود دارد، شركت مي
به صنعت و رقباي موجود روبرو هستند و بنابراين متحمل ريسك  واردان جانب تازه

كننده شكست مالي  بيني مشكالت نقدينگي پيش گردند. همچنين نقدشوندگي مي
) در اين مورد استدالل 1997). اسميت (2002ها هستند (سيتارامن و همكاران،  شركت

ها در صنايع  برد. بنابراين شركت تصفيه را باال مي كند كه رقابتي بودن صنايع، احتمال مي
رقابتي متحمل ريسك تجاري صاحبكار باالتري نسبت به صنايع با درجه رقابتي پايين 

شوند. ريسك تجاري صاحبكار به نوبه خود ريسك تجاري حسابرس را تحت تأثير  مي
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ست تا حسابرسان ). بنابراين انتظار بر اين ا1994اوكافي و همكاران، ( دهد ميقرار
هاي فعال در صنايع رقابتي منظور نمايند كه مرتبط با  الزحمه بيشتري را براي شركت حق

 ها است. ريسك تجاري آن
 

 نه پژوهشپيش
هاي  به طور كلي تحقيقات انجام شده داخلي در حوزه رقابت يا انحصار در صنايع شركت

قاتي هستند كه به تاثير انحصار يا بندي كرد: دسته اول تحقي بورسي را به سه دسته تقسيم
اند و  هاي سود، اجزاي آن و كيفيت اطالعات حسابداري پرداخته  رقابت صنايع بر ويژگي

، مديريت سود تعهدي كمتر(خواجوي  هاي فعال در صنايع رقابتي دهند كه شركت نشان مي
)، 1393كاران، )، مديريت سود مبتني بر اقالم واقعي بيشتر (برزگر و هم1392و همكاران، 

)، اجتناب مالياتي بيشتر 1393كيفيت اقالم تعهدي و افشاي بيشتر (نمازي و همكاران،
) را 1392)، كيفيت افشاي اطالعات بيشتر (قرباني و همكاران، 1394پور و بزرايي،  (خدامي

 دارند. دسته دوم تحقيقاتي هستند كه تاثير انحصار يا رقابت صنايع را بر ساختار سرمايه و
هاي فعال در صنايع  دهند كه شركت كنند و نشان مي هاي مرتبط با آن بررسي مي هزينه

)، هزينه سرمايه بيشتر (ستايش و 1390رقابتي، اهرم مالي باال (ستايش و كارگرفرد، 
) و تقسيم 1391هاي نمايندگي كمتر (پورحيدري و همكاران،  )، هزينه1394همكاران، 

) دارند. دسته سوم به 1392؛ نمازي و رضايي، 1393ان، سود كمتري (خدادادي و همكار
دهند كه  كند كه در حوزه حاكميت شركتي انجام شده و نشان مي تحقيقاتي اشاره مي

هاي حاكميت  هاي فعال در صنايع رقابتي، رقابت به عنوان جايگزيني براي مكانيزم شركت
 ).1393كند (صفرزاده و رفيعي،  شركتي عمل مي
توان  الزحمه خدمات حسابرسي را مي قات انجام شده داخلي در حوزه حقهمچنين تحقي

هاي  بندي نمود: دسته اول تحقيقاتي هستند كه به تاثير ويژگي به سه دسته كلي تقسيم
دهند كه پاداش هيات  پردازند و نشان مي الزحمه خدمات حسابرسي مي صاحبكار بر حق

، )1387 خشويي، محمدي و ايندگي (رجبي)،  هزينه نم1394مديره (سجادي و همكاران، 
 ) و1389؛ نيكبخت و تناني، 1390شهرت صاحبكار، اندازه صاحبكار (مهراني و جمشيدي، 

) و پيچيدگي عمليات صاحبكار (نيكبخت و 1391مديره (داروغه و پهلوان،  هيات تركيب
اين وجود الزحمه خدمات حسابرسي است. با  ) داراي تاثير مستقيمي بر حق1389تناني، 

الزحمه  داري بر حق دهند كه ريسك صاحبكار تاثير معني برخي تحقيقات ديگر نشان مي
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). دسته دوم 1389؛ نيكبخت و تناني، 1390خدمات حسابرسي ندارد(مهراني و جمشيدي، 
الزحمه خدمات حسابرسي  هاي حسابرس بر حق تحقيقاتي هستند كه به تاثير ويژگي

؛ 1389كه شهرت و تخصص حسابرس (نيكبخت و تناني،  دهند پردازند و نشان مي مي
حسابرسي  گزارش در مشروط بندهاي سود و )، مديريت1390مهراني و جمشيدي، 

)، گردش 1393)، دوره تصدي حسابرس (واعظ و همكاران، 1391(داروغه و پهلوان، 
) و چرخش اختياري حسابرس 1395اجباري حسابرس (حساس يگانه و همكاران، 

الزحمه خدمات حسابرسي تاثير مستقيم و معناداري  ) بر حق1395ني و همكاران، (عزيزخا
5Fشكني دارند. دسته سوم تحقيقات اخير، به بررسي نرخ

الزحمه خدمات حسابرسي  حق 1
) 1392اند. به عنوان مثال عزيزخاني و آقابيگي ( اند و نتايج متفاوتي را ارائه داده پرداخته

 هاي سال حسابرسي ي الزحمه حق از باالتر نخستين سابرسيح الزحمه نشان دادند كه حق
) نشان داد كه 1393در طرف مقابل، رشيدي باغي ( .است حسابرسي تصدي دوره آتي

 دهند، نمي تغيير را خود درخواستي الزحمة حق اوليه، هاي سال در حسابرسي هاي مؤسسه
 به اقدام آورند، مي دست به صاحبكار از كه شناختي به توجه با بعدي هاي سال در ولي

 .كنند مي الزحمه حق تعديل
تحقيقات درخور توجهي نيز در كشورهاي ديگر در اين زمينه انجام گرديده است كه 

 ترين تحقيقات در زير آمده است: خالصه تعدادي از مربوط
الزحمه  گذاري حق ) به بررسي اهميت ريسك تجاري در قيمت2004ليون و ميهر (
هايي كه داراي ريسك  ها حاكي از آن بود كه در شركت و نتايج آن ند؛حسابرسي پرداخت

 شود. الزحمه باالتري توسط حسابرسان مطالبه مي تجاري باالتري هستند، حق
الزحمه حسابرسي  ) به بررسي رقابت در بازار محصول و حق2011لونتيس و همكاران (

پژوهش ايشان حكايت از آن داشت  اي از هزينه نمايندگي پرداختند. نتيجه به عنوان نمونه
الزحمه حسابرسي و ساعت كار حسابرسان به عنوان يك نوع هزينه نمايندگي، به  كه حق

طور معكوسي با رقابت در بازار محصول صاحبكار در ارتباط است و با افزايش رقابت، 
 يابد. الزحمه حسابرسي كاهش مي حق

الزحمه  زينه نمايندگي بر روي حق) به مطالعه تأثير ه2013پور و همكاران ( ولي
 هاي نمايندگي، ها نشان دادكه با افزايش هزينه نتايج تحقيق آن حسابرسي پرداختند.

 يابد. مي  هاي حسابرسي كاهش الزحمه حق

                                                                                                                   
1. Low balling 
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الزحمه حسابرسي و ساعت كار  ) به بررسي رقابت در بازار و حق2014ليم و وو (
ايشان يافتند حسابرسان بسته به سطح رقابت  حسابرسي با تأكيد بر مديريت سود پرداختند.

نمايند. به  هاي متفاوتي را براي صاحبكاران خود صورتحساب مي الزحمه در صنعت، حق
بياني ديگر، ازآنجاكه در صنايع رقابتي، احتمال مديريت سود نشأت گرفته از ريسك 

ي باالتري است. الزحمه و ساعت كار هاي مربوطه نيازمند حق تجاري باالتر است، رسيدگي
ها حكايت از آن داشت كه در صنايع انحصاري به دليل اينكه رقابت در  همچنين نتايج آن

سطح پاييني قرار دارد، حسابرس نگراني كمتري نسبت به مديريت سود توسط مديريت 
الزحمه كمتري براي صاحبكار صورت  صاحبكار دارد و در نتيجه ساعت كاري و حق

 پذيرد. مي
الزحمه حسابرسي  ) به بررسي رقابت يا انحصار در بازار و حق2014ي (وانگ و چو

تر با درجه انحصار كمتر،  پرداختند. نتايج آنها حكايت از آن داشت كه در صنايع رقابتي
 نمايند. الزحمه بيشتري را بابت خدمات حسابرسي به صاحبكاران منظور مي حسابرسان حق

به  2002ظر گرفتن قانون ساربنز آكسلي مصوب ) با در ن2016چائوچاريا و همكاران (
بررسي رابطه بين انحصار يا رقابت صنايع و مكانيزمهاي داخلي حاكميت شركتي پرداختند. 

ها در درون شركت ايجاد  آنها استدالل كردند كه رقابت نقش مهمي در همسوسازي انگيزه
در   موجب بهبود عمده آكسلي-كند. آنها استدالل كرده و نشان دادند قانون ساربنز مي

شود. بنابراين اين اثر در درون صنايع  عمليات صنايع متمركز نسبت به صنايع غيرمتمركز مي
هاي داخلي ضعيف تر، قبل از قانون ساربتز  هايي با مكانيزم متمركز  و در بين شركت

هاي  افتهها مويد اين موضوع بود. به طور كلي ي هاي آن آكسلي برجسته تر خواهد بود. يافته
دهد در صنايع با درجه رقابتي كمتر، حاكميت شركتي از اهميت بيشتري  آنها نشان مي

 برخوردار است. 
 

 هاي پژوهش فرضيه
هاي پژوهش و با توجه به مباني نظري و پيشينه پژوهش  يابي به هدف در راستاي دست

 هايي به شرح زير تدوين شده است: مطرح شده، فرضيه
حسابرسي ارتباط معناداري   الزحمه پذيري صنايع و حق رجه رقابت: بين دفرضيه اصلي

 وجود دارد.
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استفاده از سه سنجه (معيار) شاخص  پذيري صنايع با مطابق با تحقيقات پيشين درجه رقابت
شود. بنابراين  گيري مي شده و شاخص لرنر اندازه هرفيندال هيرشمن، شاخص لرنر تعديل

 شود. ت زير بيان ميهاي فرعي تحقيق به صور فرضيه
 فرعي: هاي فرضيه
الزحمه حسابرسي ارتباط معناداري وجود  بين شاخص هرفيندال هيرشمن و حق .1

 دارد.
 الزحمه حسابرسي ارتباط معناداري وجود دارد. و حق شده بين شاخص لرنر تعديل .2
 الزحمه حسابرسي ارتباط معناداري وجود دارد. شاخص لرنر و حق  بين .3

 
 هاي تحقيق گزاره
 شناسي پژوهش روش

هاي كمي است كه از روش علمي ساخت و اثبات تجربي  اين پژوهش از نوع پژوهش
هاي پژوهش از قبل تعيين شده انجام مي شود.  ها و طرح كند و بر اساس فرضيه استفاده مي

ها كمي است و  گيري داده شود كه معيارهاي اندازه از اين دسته پژوهش زماني استفاده مي
آوري  منظور جمع ). به1382نمازي، ( شود ها از فنون آماري استفاده مي خراج نتيجهبراي است

آوري  اي استفاده شده است. در خصوص جمع ها و اطالعات، از روش كتابخانه داده
هاي  اطالعات مربوط به بخش مباني نظري و پيشينه پژوهش از كتب، مجالت و سايت

ها نيز از طريق نرم  اطالعات مورد نياز شركت تخصصي فارسي و التين استفاده شده است.
اند. در  سايت رسمي سازمان بورس اوراق بهادار گردآوري شده آورد نوين و وب افزار ره

 Eviewsافزارهاي  ها با استفاده از نرم افزار اكسل آماده و سپس با استفاده از نرم نهايت داده
 تجزيه و تحليل نهايي انجام گرفته است.

 
 ماري و محدوده زماني و مکاني تحقيقجامعه آ

هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه شركت
اند. بنابراين در تحقيق  است كه طي دوره مورد بررسي گزارش خود را به بازار منتشر كرده

 اشند:هايي است كه داراي شرايط زير ب حاضر نمونه آماري متشكل از شركت
در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشد و تا پايان سال  1387تا پايان سال  .1

 از بورس خارج نشده باشند. 1394
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 29ها منتهي به  هاي مورد آزمون، سال مالي آن براي وجود يكنواختي ميان شركت .2
 اسفند باشد. 30يا 

 ير داده باشند.هاي موردنظر تغي ها نبايد سال مالي خود را طي دوره شركت .3
 1388اطالعات مالي و مديريتي مورد نياز براي انجام اين تحقيق را در دوره زماني  .4

 به طور كامل ارائه كرده باشند. 1394لغايت 
ها و مؤسسات  هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار شامل بانك برخي شركت .5

هلدينگ و  هاي گري مالي و شركت گذاري و واسطه هاي سرمايه مالي (شركت
توان براي حذف اين  گيرند داليل زير را مي ها) جز جامعه آماري قرار نمي ليزينگ
 ها بيان نمود: شركت

ها  هاي غيرمالي نشانگر ريسك مالي اين شركت هاي اهرمي باالي شركت نسبت .5,1
هاي مالي اين مسئله كامالً عادي است. لذا اگر  كه براي شركت است، درحالي

ها اشتباه در  اين تحليل مورد بررسي قرار گيرند منجر به استنتاج هاي مالي در شركت
 دار بودن برخي متغيرها خواهد شد. مورد معني

هاي مورد استفاده  هاي مالي با روش هاي حسابداري مورد استفاده در شركت روش .5,2
هاي به كار گرفته  هاي غيرمالي متفاوت است. بنابراين تفسيرها و توجيه در شركت

 كامالً متفاوت است.  اي اين دو گروه ي عوامل پايهشده برا
الي  1388هاي  شركت طي سال 96با توجه به شرايطي كه در باال اشاره شد، تعداد 

 به عنوان نمونه انتخاب گرديده است. 1394
 

 متغيرهاي پژوهش
 پذيري صنايع به عنوان متغير مستقل با توجه به هدف و سؤال پژوهش، ميزان (درجه) رقابت
ها در بازار،  كند كه تمركز شركت در نظر گرفته شده است. نظريه سازمان صنعتي بيان مي

صنايع است.  يك عنصر بااهميت ساختار بازار و عامل تعيين كننده ميزان رقابت در بازار يا
هرچه ميزان تمركز در صنايع بيشتر (كمتر) باشد، در صورت ثابت بودن ساير عوامل، سطح 

؛ علي و همكاران، 1393نمازي و همكاران، ( بيشتر) است( نايع كمترآن ص رقابت در
اي مورد استفاده قرار گرفته  صورت گسترده هاي تمركز در تحقيقات پيشين به ). نسبت2009

شود.  كند كه هر سطح تمركز، ابعاد مختلفي را شامل مي ) استدالل مي2011است. شارما (
پذيري صنايع، مطابق  ندبعدي درجه رقابتبه همين جهت براي لحاظ نمودن ماهيت چ
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)، عالوه بر شاخص هرفيندال از دوسنجه ديگر شاخص لرنر و 2011( پژوهش شارما
گيري ميزان رقابتي بودن صنايع استفاده  هاي اندازه شده به عنوان سنجه شاخص لرنر تعديل

تيب به شده به تر شده است. الزم به توضيح است كه شاخص لرنر و شاخص لرنر تعديل
) و با توجه به انتقاداتي 2011شارما، ( پردازند گيري قابليت جانشيني و اندازه بازار مي اندازه

هاي  توان با كمك اين سنجه ، مي)2014وانگ و چوي،( كه به شاخص هرفيندال وارد است
مكمل به قابليت اتكاي نتايج حاصل از پژوهش افزود. نحوه محاسبه هر يك از 

 استفاده به شرح زير است:هاي مورد  شاخص
 

 هيرشمن -شاخص هرفيندال
هاي فعال در  هيرشمن از حاصل جمع توان دوم سهم بازار تمامي بنگاه -شاخص هرفيندال

 آيد: صنعت به صورت فرمول زير به دست مي

𝐻𝐻𝐻 = � (
𝑆𝑖
𝑆

)2
𝑘

𝑖=1
 

درآمد  𝑆𝑖در بازار و هاي فعال تعداد بنگاه k، شاخص هرفيندال هيرشمن، HHIكه در آن 
. هرچه شاخص هرفيندال هيرشمن استكل درآمدها در صنعت مربوطه  Sو  iشركت 

باالتر باشد بدين معني است كه صنعت با درجه انحصار باالتري در حال فعاليت است (هو و 
 ).2006رابينسون، 

 
 شاخص لرنر

اي نهايي توليد. اين ه شاخص لرنر برابر است با قيمت محصوالت شركت منهاي هزينه
دهنده ويژگي قدرت بازار، يعني توانايي شركت براي  شاخص به صورت مستقيم نشان

). چالش پيش 1391منظور كردن قيمتي بيشتر از هزينه نهايي است (نمازي و ابراهيمي، 
هاي نهايي قابل  هاي تجربي اين است كه هزينه روي استفاده از شاخص لرنر در پژوهش

هزينه  -ند. بنابراين، معموالً پژوهشگران شاخص لرنر را به وسيله حاشيه قيمتمشاهده نيست
). شاخص لرنر بر حسب سود عملياتي تقسيم بر فروش 2008زنند (بوث و ژو،  تخمين مي
شود  برآورد مي شود. اين شاخص با استفاده از معادله زير به صورت تقريبي نيز تعريف مي

 ):2011(شارما، 
𝐿𝐻 = (𝑆𝑆𝑆𝑒 − 𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝑆𝑆&𝐴)/𝑆𝑆𝑆𝑒 
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دهنده  نشان Cogsدهنده فروش،  نشان Saleدهنده شاخص لرنر،  نشان LIدر معادله باال 
هاي عمومي، اداري و  دهنده هزينه نشان SG&Aبهاي تمام شده كاالي فروش رفته و 

 فروش است.
 

 شده ليتعدشاخص لرنر 
ركت مورد استفاده قرار گرفته اگرچه شاخص لرنر براي تعيين قدرت بازار محصول ش

گذاري بازار محصول را از  است، اما اين معيار عوامل ويژه شركت نظير تأثير قدرت قيمت
هاي شارما  رو، در اين پژوهش مشابه پژوهش كند. از اين عوامل سطح صنعت تفكيك نمي

ده ش ) از نسخه تعديل1393( ) و نمازي و همكاران1391)، نمازي و ابراهيمي (2011(
شده به شرح زير است  شاخص لرنر استفاده شده است. نحوه محاسبه شاخص لرنر تعديل

 ):2011(شارما،

𝐿𝐻𝐼𝐼 = 𝐿𝐻𝑖 −� 𝜔𝑖𝐿𝐻𝑖
𝑁

𝑖=1
 

دهنده  نشان 𝐿𝐻𝑖بر مبناي صنعت،  شده ليتعددهنده شاخص لرنر  نشان 𝐿𝐻𝐼𝐼در معادله باال
 به كل فروش صنعت است. 𝑖دهنده نسبت فروش شركت  نشان 𝑖  ،𝜔𝑖شاخص لرنر شركت 

 
 متغير وابسته

الزحمه حسابرسي متغير وابسته است كه براي محاسبه آن از لگاريتم  در اين پژوهش حق
الزحمه حسابرسي، از گزارشات  شود. اطالعات حق الزحمه حسابرسي استفاده مي طبيعي حق

 هيات مديره استخراج شده است.
 

 يرهاي کنترليمتغ
هاي حسابرسي و وضعيت مالي صاحبكاران به عنوان  همانند مطالعات پيشين، پيچيدگي

؛ وانگ 2005؛ فرانسيس و همكاران، 1980هاي كنترلي لحاظ شده است(سيمونيك،  متغير
اند شامل،  هاي حسابرسي لحاظ شده ). متغيرهايي كه به عنوان پيچيدگي2014و چوي، 

) Currentهاي جاري( هاي جاري به بدهي و نسبت دارايي )Sizeها ( يلگاريتم طبيعي داراي
هاي حسابرسي مثبت باشد، زيرا اين موارد  رود ضرايب متغيرهاي پيچيدگي است. انتظار مي

؛ رحيمان و 1984تري را فراهم آورد (كلوگ،  هاي بالقوه بزرگ ممكن است آسيب
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هاي  صاحبكاران هستند شامل دارايي ). متغيرهايي كه بيانگر وضعيت مالي1389همكاران،
)، سود قبل از بهره و Quickهاي جاري ( جاري به كسر از موجودي كاال بخش بر  بدهي

) است. Levها ( ها به كل دارايي )، نسبت كل بدهيRoaها ( ماليات تقسيم بر كل دارايي
اشد حسابرسان تمايل خواهند ها پايين ب وضعيت مالي در شركت  چه  احتمال وقوع بحرانهر

بنابراين انتظار  .الزحمه حسابرسي كمتري از صاحبكاران خود دريافت كنند حقداشت كه 
زيرا هرچه اين ضرايب باالتر باشند،  .داراي ضرايب منفي باشند Roaو  Quickرود  مي

مثبت باشد، زيرا  Levرود كه ضريب  ريسك ورشكستگي كمتر است. در عوض انتظار مي
(وانگ و چوي،  چه اين ضريب باالتر باشد، ريسك وقوع  بحران مالي باالتر استهر

). در اين پژوهش از چند متغير مجازي استفاده گرديده است. اگر حسابرس، 2014
گيرد و در غير اين صورت  به خود مي 1، عدد Specمتخصص در صنعت باشد، متغير 

مثبت و معناداري  با   ابطهصفر. طبق تحقيقات پيشين، تخصص صنعتي حسابرس ر
). در اين تحقيق نيز مشابه تحقيقات 1390الزحمه حسابرسي دارد (مهراني و جمشيدي ،  حق

) از رويكرد سهم بازار و با توجه 1393) و ابراهيمي و رحمتي (1388اعتمادي و همكاران (
ه به رويكرد پالمروس براي محاسبه متغير تخصص حسابرس در صنعت استفاده گرديد

است. مطابق اين رويكرد، تخصص حسابرس در صنعت يك متغير مجازي بوده و چنانچه 

�آمده از رابطه سهم بازار يك موسسه حسابرسي خاص از نسبت به دست 1
𝑁𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑓𝑎𝑓𝑓𝑓

×

بيشتر باشد، موسسه حسابرسي مذكور به عنوان متخصص در صنعت در نظر گرفته  �1.2
صورت صفر در  و در غير اين 1وط به تخصص حسابرس در صنعت شود و متغير مرب مي

 شود. نظر گرفته مي
حسابرسي مشغول به كار در يك  مؤسساتدر فرمول مذكور، مخرج كسر بيانگر تعداد 

 باشند. از سويي ديگر سهم بازار از رابطه زير به دست آمده است: صنعت خاص مي

𝑀𝑀𝑀𝑆𝐻𝑀𝑖,𝑘 =
∑ 𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖𝑖𝑘
𝑖𝑖𝑘
𝑖=1

∑ ∑ 𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖𝑖𝑘
𝑖𝑖𝑘
𝑖=1

𝑖𝑘
𝑖=1

 

است كه توسط  kهاي موجود در صنعت  دهنده مجموع فروش كه صورت كسر نشان
هاي  مورد حسابرسي قرار گرفته است و مخرج كسر بيانگر تمام فروش iموسسه حسابرسي 

اند(يعني كل  ي شدهحسابرس jتا  iكه توسط مؤسسات حسابرسي  kموجود در صنعت 
 هاي حسابرسي شده در صنعت توسط تمام مؤسسات حسابرسي). فروش
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زماني كه سود خالص در سال مورد نظر منفي باشد، عدد يك  Lossمتغير مجازي 
رود كه ضريب  يابد. انتظار مي گيرد  و در غير اينصورت  عدد صفر به آن تخصيص مي مي

Loss ي در زماني كه شركت زيان ده بوده  و زيان مثبت باشد زيرا ريسك دعاوي حقوق
كند باالتر است و اين موضوع نياز به تالش بيشتري توسط حسابرس  گزارش مي

  ).2014(وانگ و چوي، دارد
نوع مالكيت موسسه حسابرسي نيز مؤيد تأثير نقش بخش دولتي و عمومي بر 

دادند هنگامي كه  ) نشان1389هاي حسابرسي مالي است. نيكبخت و تناني ( الزحمه حق
يابد. اين موضوع  ها افزايش مي الزحمه حسابرسي از بخش دولتي انتخاب شده باشد، حق

ها در اين نوع مؤسسات، بدين دليل بوده است كه  الزحمه نشان از آن دارد كه افزايش حق
يك مبلغ مازاد از بابت شهرت و اعتبار اين مؤسسات (صرف ريسك) در نظر گرفته شده 

) در صورتي كه 1386ابراين در اين پژوهش نيز همانند پژوهش رضازاده و زارعي (است. بن
 گيرد در غير اين به خود مي 1عدد  Repحسابرس آن سال، سازمان حسابرسي باشد، متغير 

، صاحبكار حسابرس يابد. در صورتي كه در سال مالي يصورت صفر به آن تخصيص م
يك بوده و در صورتي كه تغيير حسابرس رخ  Switchخود را تغيير دهد مقدار متغير 

هاي  در نهايت براي آزمون فرضيه صفر خواهد بود. Switchنداده باشد مقدار متغير 
 شود. پژوهش از مدل رگرسيوني زير استفاده مي

𝐿𝑆𝐿𝑖𝑖𝑖 = 𝛼0 + 𝛽1𝐻𝐶𝑖𝐼𝐼𝑒𝐼𝑖𝑖 + 𝛽2𝑆𝑖𝑆𝑒𝑖𝑖𝑖 + 𝛽3𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝐼𝐶𝑖𝑖𝑖
+ 𝛽4𝑄𝐶𝑖𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖 + 𝛽5𝑀𝐶𝑆𝑖𝑖𝑖 + 𝛽6𝐿𝑒𝐿𝑖𝑖𝑖 + 𝛽7𝑆𝑆𝑒𝑄𝑖𝑖𝑖
+ 𝛽8𝐿𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖 + 𝛽9𝑀𝑒𝑆𝑖𝑖𝑖 + 𝛽10𝑆𝑆𝑖𝐶𝑄ℎ𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝑖𝑖𝑖 

 
ي صنايع پذير گيري درجه رقابت فرعي اول براي اندازه  به بياني ديگر در آزمون فرضيه

)𝐻𝐶𝑖𝐼𝐼𝑒𝐼𝑖𝑖فرعي دوم ، از شاخص   هيفرضهيرشمن  و در آزمون -) از شاخص هرفيندال
 شود يمو در نهايت براي آزمون فرضيه فرعي سوم ازشاخص لرنر استفاده  شده ليتعدلرنر 

  هيفرضيا عدم پذيرش  رشيپذسپس با توجه به نتايج حاصل از اين دو فرضيه ، درخصوص 
 شود يمي ريگ جهينتدرصد  95ر سطح اطمينان فرعي د
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 هاي تحقيق يافته
 آمار توصيفي

دهد كه ميانگين شاخص هرفيندال  نشان مي 1  شماره  نتايج آمار توصيفي ارائه شده در نگاره
درصد است به بياني ديگر به طور  0,9هاي نمونه حدود  در صنايع مورد بررسي شركت
ها  باالتر است.  پذيري آن تر بوده و درجه رقابت نايع پايينمتوسط ميزان انحصار در اين ص

شده  هاي نمونه صنايع بررسي شده براي شركت همچنين ميانگين شاخص لرنر و لرنر تعديل
هاي  الزحمه اين ميزان لگاريتم طبيعي حق درصد مي باشد عالوه بر -5و  23به ترتيب تقريباً 

الزحمه  انگر اين واقعيت است كه ميانگين حقبوده و بي 20حسابرسي حدوداً برابر با 
ميليون ريال است  485هاي بررسي برابر با  حسابرسي بر اي صنايع مورد بررسي طي سال

هاي مورد بررسي برابر  ). ميانگين اهرم مالي نيز براي شركت𝑒20= 485،165،195(ريال 
هاي  رصد داراييد 59درصد است و بيانگر اين موضوع مي باشد كه حدوداً   59با

اند با اين وجود مقدار  ها در صنايع مورد بررسي از محل بدهي تأمين مالي شده شركت
تواند بيشتر از  درصد است. در مواقع نادري نسبت اهرم مالي مي 235بيشينه اهرم مالي برابر 

باشد  ها بيشتر از ميزان سرمايه درصد باشد به عنوان مثال زماني كه زيان انباشته شركت 100
به ترتيب نشان   spو   switchدرصد است. در نهايت متغير  100تر از اين نسبت بيش

  هاي صنايع مورد بررسي در بازه درصد از شركت 30دهد كه به طور متوسط تقريبا  مي
هاي صنايع  درصد حسابرسان شركت 41اند و  زماني پژوهش حسابرسان خود را تغيير داده

 بوطه متخصص بودند.مورد بررسي  در صنعت مر
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 هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش آماره .١ نگاره
 بيشينه كمينه انحراف معيار ميانه ميانگين متغيرها

قل
مست

 

HHI 0087/0 0005/0 0315/0 0000/0 2576/0 
LIIA 0527/0- 0357/0- 2288/0 3555/1- 8438/0 
LI 2308/0 2088/0 2293/0 1779/1- 9872/0 

لي
نتر

ك
 

LOSS 0750/0 0000/0 2636/0 0000/0 0000/1 
REP 1359/0 0000/0 3430/0 0000/0 0000/1 
LEV 5924/0 5900/0 2327/0 0891/0 3564/2 
SP 4109/0 0000/0 4924/0 0000/0 0000/1 

SWITCH 2984/0 0000/0 4579/0 0000/0 0000/1 
SIZE 7764/13 8639/13 3404/1 1038/10 0102/18 

ROA 1362/0 1160/0 1526/0 3274/0- 1008/2 
CURRENT 4749/1 2229/1 1330/1 0833/0 1506/13 

QUICK 9312/0 7791/0 8701/0 0338/0 8005/9 
 FEE 1048/20 0693/20 7764/0 2344/18 9244/23 وابسته

 
 آمار استنباطي

 نتايج 
است ابتدا آزمون چاو شركت  -ورد استفاده تحقيق از نوع سالهاي م با توجه به اينكه داده

6Fهاي رگرسيوني تجميعي شود تا مشخص شود كه مدل اجرا مييا اف ليمر 

هاي  يا مدل 1
ها مناسب هستند يا خير.  با توجه به اينكه سطح  هاي پنل براي آزمون فرضيه دادهرگرسيوني 

توان نتيجه  است  مي 05/0تر از  كبراي هر سه مدل كوچ )=0000/0p-valueمعناداري(
هاي پنل مناسب هستند. براي تشخيص مناسب بودن  هاي رگرسيوني داده گرفت كه  مدل

هاي رگرسيوني آزمون هاسمن اجرا شده، و سطح معناداري  اثرات تصادفي و ثابت در مدل
ن مناسب بود  دهنده نشان )=7842/0p-value، 3194/0 ،4497/0(رگرسيوني هر سه مدل 

 اثرات تصادفي است .
نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعي اول عرضه شده است. طبق  2در نگاره شماره  

اطالعات اين نگاره(نتايج آزمون چاو و آزمون هاسمن)، مدل اثرات تصادفي براي فرضيه 
 6860/8،  كه برابر با 2مندرج در نگاره شماره  Fشود. نتايج  مقدار  فرعي اول انتخاب مي

درصد است. افزون بر اين، با  95، بيانگر معنادار بودن كل مدل در سطح اطمينان است
                                                                                                                   
1. Pooled Regression 



  159  مستقل حسابرسي خدمات گذاري يمترقابت صنعت بر ق ياانحصار  يرتأث

ها  در سطح همه شركت 2توجه به مقدار آماره دوربين واتسون ارائه شده در نگاره شماره 
است، وجود خود همبستگي پي در پي را در اجزاي اخالل رگرسيون  8057/1 كه برابر با 

 كند. رد مي

 خالصه نتايج آزمون فرضيه فرعي اول. ٢ نگاره
 الزحمه حسابرسي متغير وابسته: حق

 سطح معناداري خطاي استاندارد tآماره  ضرايب متغيرها
HHI 7712/5 0485/4 4225/1 0001/0 

LOSS 0666/0 6200/0 1075/0 5355/0 
REP 6570/0 8345/6 0961/0 0000/0 
LEV 5338/0- 1916/3- 1673/0 0015/0 
SP 0026/0- 0526/0- 0491/0 9581/0 

SWITCH 1069/0 2636/2 0472/0 0239/0 
SIZE 0032/0 1729/0 0187/0 8628/0 
ROA 3089/0- 3868/1- 2228/0 1660/0 

CURRENT 0814/0 6851/1 0483/0 0925/0 
QUICK 1399/0- 1855/2- 0640/0 0292/0 
 0000/0 2869/0 6188/70 2573/20 اثرات ثابت
𝑀𝑎𝑎𝑖2  سطح معناداري Fآماره  آماره دوربين واتسون 

1065/0 8057/1 6860/8 0000/0 
 0000/0 سطح معناداري 0435/6 آزمون چاو

 4497/0 سطح معناداري 8956/9 آزمون هاسمن
 

درصد  65/10ن توا است؛ بنابراين با توجه به اين مقدار مي 1065/0برابر با   𝑀𝑎𝑎𝑖2مقدار 
 2بيني كرد. نگاره شماره  وسيله متغيرهاي مستقل و كنترلي پيش از تغييرات متغير وابسته را به

ضرايب مربوط به مدل رگرسيوني حاصل از آزمون فرضيه فرعي اول و سطح معناداري 
دهد. طبق اين نگاره، سطح معناداري مربوط به متغير شاخص  مزبور را نيز نشان مي

دهنده آن است كه بين شاخص هرفيندال  نشان )=0001/0p-value(هيرشمن -هرفيندال
الزحمه حسابرسي، رابطه مثبت معناداري وجود دارد. به بياني ديگر با  هيرشمن و حق

يابد، نتايج   حسابرسي كاهش مي  الزحمه صنايع حق پذيري در افزايش ميزان رقابت
حسابرس و قيمت خدمات حسابرسي متغيرهاي كنترلي حاكي از آن است كه بين شهرت 

ي مثبت و معناداري وجود دارد. زيرا موسسات حسابرسي به دليل شهرت زياد، مستقل رابطه
از حسابرسان متبحر و آموزش ديده استفاده كرده و خدمات حسابرسي با كيفيتي به 
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صاحبكاران خود ارائه مي دهند در نتيجه حق الزحمه بيشتري به صاحبكاران خود 
). هم چنين 1393؛ واعظ و همكاران، 1385حساب مي كنند(سجادي و ابراهيمي مند،صورت

رابطه بين متغيير تغيير حسابرس و قيمت خدمات حسابرسي برخالف انتظار مثبت و معنادار 
است. به بياني ديگر حسابرسان در سال هاي اول حق الزحمه بيشتري بر صاحبكاران خود 

7Fمغاير با اثر نرخ شكنيكنند و اين مورد  صورتحساب مي

(اعمال حق الزحمه كمتر در   1
ي بين حق بيني رابطه هاي آتي) است، مطابق با پيش هاي اول و افزايش آن در سالسال

الزحمه حسابرسي و نسبت جاري نيز منفي و معنادار است و در نهايت رابطه بين اهرم مالي 
زيرا اهرم مالي باال به طور است و حق الزحمه حسابرسي برخالف انتظار منفي و معنادار 

ضمني داللت بر ريسك باالي درماندگي مالي دارد و حسابرسان براي چنين شركت هايي 
 حق الزحمه بيشتري صورتحساب ميكنند. 

 خالصه نتايج آزمون فرضيه فرعي دوم.٣ نگاره
 الزحمه حسابرسي متغير وابسته: حق

 سطح معناداري خطاي استاندارد tاره آم ضرايب متغيرها
𝐿𝐻𝐼𝐼 4500/0- 5394/2- 1772/0 0113/0 

LOSS 0101/0- 0912/0- 1113/0 9274/0 
REP 6451/0 5719/6 0982/0 0000/0 
LEV 5384/0- 0677/3- 1755/0 0022/0 
SP 0040/0- 0799/0- 0495/0 9363/0 

SWITCH 1058/0 2159/2 0478/0 0271/0 
SIZE 0034/0- 1820/0- 0188/0 8556/0 
ROA 2109/0- 9361/0- 2253/0 3496/0 

CURRENT 0731/0 4990/1 0487/0 1344/0 
QUICK 1281/0- 9827/1- 0646/0 0478/0 
 0000/0 2889/0 4965/70 3684/20 اثرات ثابت
𝑀𝑎𝑎𝑖2  سطح معناداري Fآماره  آماره دوربين واتسون 

0865/0 7902/1 1418/7 0000/0 
 0000/0 سطح معناداري 7216/6 آزمون چاو

 7842/0 سطح معناداري 3598/6 آزمون هاسمن

 

                                                                                                                   
1. Low-balling 
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نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعي دوم عرضه شده است. طبق  3در نگاره شماره 
اطالعات اين نگاره(نتايج آزمون چاو و آزمون هاسمن)، مدل اثرات تصادفي براي فرضيه 

خيص داده شد. با توجه به عالمت ضريب شاخص لرنر تعديل شده فرعي دوم مناسب تش
)4500/0-C=0113/0() و سطح معناداري آنp-value=ي توان بيان كرد كه رابطه)  مي

هاي فعال در آن صنايع وجود جه رقابت صنايع و حق الزحمه شركتمنفي و معناداري بين در
 95معنادار بودن مدل در سطح اطمينان   بيانگر 3نيز در نگاره شماره  F دارد. مقدار آماره

درصد است. افزون بر اين، با توجه به مقدار آماره دوربين واتسون ارائه شده در نگاره 
است، وجود خود همبستگي پي در   7902/1ها كه برابر با  در سطح همه شركت 3شماره 

است؛ بنابراين  0865/0 بر با برا  𝑀𝑎𝑎𝑖2كند. مقدار  پي را در اجزاي اخالل رگرسيون رد مي
درصد از تغييرات متغير وابسته را به وسيله متغيرهاي  65/8توان  با توجه به اين مقدار مي

ضرايب مربوط به مدل رگرسيوني حاصل  3بيني كرد. نگاره شماره  مستقل و كنترلي پيش
اين نگاره،  دهد. طبق از آزمون فرضيه فرعي دوم و سطح معناداري مزبور را نيز نشان مي

دهنده آن است كه بين  شده نشان سطح معناداري مربوط به متغير شاخص لرنر تعديل
الزحمه حسابرسي، رابطه منفي ومعناداري وجود دارد. به  شده و حق شاخص لرنر تعديل

پذيري صنايعي كه در آن  ميزان رقابت ها و حسابرسي شركت  الزحمه سخني ديگر بين حق
 منفي و معناداري وجود دارد.  طهكنند راب فعاليت مي

نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعي سوم عرضه شده است. با توجه  4در نگاره شماره 
هاي پنل با اثرات تصادفي  براي  به نتايج آزمون هاسمن و آزمون چاو مدل رگرسيوني داده

رگرسيوني   هحاكي از معنادار بودن كل معادل  Fآزمون اين فرضيه استفاده شد نتايج آماره
دهد كه بين جز  دوربين واتسون نشان مي  چنين ميزان مقدار آماره برازش شده است هم

است؛ بنابراين با توجه به اين  0868/0برابر با   𝑀𝑎𝑎𝑖2ها همبستگي وجود ندارد. مقدار  اخالل
قل و كنترلي درصد از تغييرات متغير وابسته را به وسيله متغيرهاي مست 68/8توان  مقدار مي

نيز معنادار بودن ضرايب هر كدام از متغيرهاي كنترلي و   tبيني كرد. مقدار آماره پيش
دهد. با توجه به سطح معناداري شاخص لرنر و ضريب  مستقل را در مدل مربوطه  نشان مي

حسابداري و شاخص لرنر رابطه منفي و   الزحمه توان  نتيجه گرفت كه بين حق آن  مي
درصد پذيرفته  95فرعي سوم نيز در سطح اطمينان   جود دارد. بنابراين فرضيهمعناداري و

 شود. مي
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 خالصه نتايج آزمون فرضيه فرعي سوم .٤ نگاره
 الزحمه حسابرسي متغير وابسته: حق

 سطح معناداري خطاي استاندارد tآماره  ضرايب متغيرها
LI 4708/0- 5254/2- 1864/0 0118/0 

LOSS 0048/0- 0436/0- 1110/0 9653/0 
REP 6857/0 8774/6 0997/0 0000/0 
LEV 5509/0- 1449/3- 1752/0 0017/0 
SP 0063/0- 1279/0- 0495/0 8983/0 

SWITCH 1095/0 3046/2 0475/0 0215/0 
SIZE 0046/0- 2465/0- 0187/0 8054/0 
ROA 1040/0- 4519/0- 2302/0 6515/0 

CURRENT 0714/0 4687/1 0486/0 1424/0 
QUICK 1267/0- 9674/1- 0644/0 0496/0 
 0000/0 2954/0 4103/69 5024/20 اثرات ثابت
𝑀𝑎𝑎𝑖2  سطح معناداري Fآماره  آماره دوربين واتسون 

0868/0 7802/1 1529/7 0000/0 
 0000/0 معناداري سطح 8417/6 چاو آزمون

 3194/0 معناداري طحس 5064/11 هاسمن آزمون

 
 گيري بحث و نتيجه

گذاري خدمات حسابرسي مستقل را  قيمت بر صنعت رقابت يا انحصار حاضر تأثير  مطالعه
پذيري صنايع  در همين راستا براي عملياتي كردن ميزان رقابت .مورد آزمون قرارداد

ص لرنر هيرشمن، شاخ –شاخص هرفيندال   مختلف(رقابتي بودن صنايع ) از سه سنجه
سه فرضيه فرعي در  دهد كه هر شده، شاخص لرنر  استفاده شد. نتايج تحقيق نشان مي تعديل

هاي  شود و بيانگر اين واقعيت است كه بين سنجه درصد پذيرفته مي 95سطح اطمينان 
منفي   هاي فعال در صنايع رقابتي رابطه الزحمه حسابرسي شركت پذيري صنايع و حق رقابت

توان به  پذيري صنايع را مي ود دارد. مطابق با  مباني نظري تحقيق، رقابتو معناداري وج
نظر گرفت.  در چنين حالتي با افزايش  هاي حاكميت شركتي در عنوان يكي از مكانيسم

هاي فعال  داران در شركت پذيري صنايع، مسئله نمايندگي بين مديران و سهام درجه رقابت
يابد و حسابرسان  نتيجه ريسك حسابرسي كاهش مي در صنايع رقابتي كاهش يافته و در

كنند. از طرف  كمتري را صورتحساب مي  الزحمه كاراني حق معموالً براي چنين صاحب
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رو هستند.  هاي فعال در صنايع رقابتي با ريسك تصفيه و انحالل باالتري روبه ديگر شركت
وع منجر به افزايش هايي باالست و اين موض به بياني ديگر ريسك تجاري چنين شركت

بيشتري از   الزحمه شود و حسابرسان از بابت اين افرايش ريسك، حق ريسك حسابرسي مي
كنند. برآيند اين دو مورد نشان دهنده تأثير نهايي ميزان  صاحبكاران خود دريافت مي

هاي فعال در آن صنعت خواهد بود. نتايج تحقيق  الزحمه شركت پذيري صنايع بر حق رقابت
الزحمه حسابرسي  پذيري صنايع و حق منفي و معنادار بين درجه رقابت  دهنده رابطه نشان

گيري كرد كه  نقشي  توان نتيجه هاي فعال در آن صنايع  است. به سخني ديگر مي شركت
تر از نقش  تر و بااهميت كند بسيار مهم پذيري صنايع در حاكميت شركتي ايفا مي كه رقابت

لونتيس و بكار است. نتايج تحقيق حاضر مطابق با نتايج تحقيق افزايش ريسك تجاري صاح
) و ليم 2014از طرف ديگر مغاير با نتايج تحقيقات وانگ و چوي( .است) 2011همكاران (

پذيري  تواند با توجه به تأثيري كه سطح رقابت ) است. نتايج اين تحقيق مي2014و وو(
تواند مورد استفاده  رسي داشته باشد ميحساب حسابرسي و ساعت كار  الزحمه حق صنايع بر

پذيري صنايعي  توانند از طريق درجه رقابت حسابرسان قرار گيرد. زيرا مديران حسابرسي مي
الزحمه حسابرسي و  كنند، به تأثيري كه اين عامل بر حق ها در آن فعاليت مي كه شركت

 اي حسابرسان دارد آگاه شوند. ساعت كاركرد بودجه
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 نابعم
)، بررسي رابطه اندازه، دوره تصدي و 1393ابراهيمي كردلر، علي؛ رحمتي، سلمان (

تحقيقات حسابداري و حسابرسي، شوندگي سهام،  تخصص حسابرس در صنعت با نقد
 51-38، صص21، شماره 6دوره 

)، بررسي رابطه بين 1388اعتمادي، حسين؛ محمدي، امير؛ ناظمي اردكاني، مهدي (
هاي پذيرفته شده در بورس اوراق  سابرس و كيفيت سود در شركتتخصص صنعت ح

، شماره اول و دوم؛ صص 1، دوره هاي حسابداري مالي مجله پژوهشبهادار تهران، 
17-32 

 ارتباط )، بررسي1393اله؛ طالب تبار آهنگر، ميثم؛ اصابت طبري، عصمت ( برزگر، قدرت
 شده پذيرفته هاي شركت: مطالعه مورد( سود مديريت و محصول بازار در رقابت بين
، 2، شماره 6، دوره هاي حسابداري مالي پژوهش، )تهران بهادار اوراق بورس سازمان در

 88-73صص 
)، تاثير رقابتي بودن بازار 1391پورحيدري، اميد؛ سروستاني، امير؛ هوشمند، رحمت اله (

، 16، شماره 5دوره ، دانش مالي تحليل اوراق بهادارهاي نمايندگي،  محصول بر هزينه
 28-13صص 

حساس يگانه، يحيي؛ برزيده، فرخ؛ تقوي فرد، محمدتقي؛ فرهمند سيدآبادي، محمد 
الزحمه حسابرسي و  هاي حسابرسي بر حق )، بررسي تاثير گردش اجباري موسسه1395(

، 3، شماره 23دوره  هاي حسابداري و حسابرسي، بررسيرقابت در بازار حسابرسي، 
 352-333صص 

)، تاثير رقابت بازار محصول 1393كار، جواد؛ رشيدي باغي، محسن ( دادادي، ولي؛ نيكخ
، 24، شماره 6، دوره هاي حسابداري مالي و حسابرسي پژوهش بر سياست تقسيم سود،

 52-33صص 
 از اجتناب بر محصول بازار رقابت )، تأثير1394پور، احمد؛ بزرايي، يونس ( خدامي

 پژوهشنامه تهران، بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هاي شركت ماليات پرداخت
 227-211، صص 27، شماره 23، دوره ماليات

)، بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش يا رد 1392پور سرمست، كاظم ( پور، احمد؛ علي خدامي
، شماره 3، دوره هاي حسابداري پژوهشصاحبكار جديد از ديدگاه حسابرسان مستقل، 

 35-17، صص 1



  165  مستقل حسابرسي خدمات گذاري يمترقابت صنعت بر ق ياانحصار  يرتأث

)، 1392راد، داوود ( فرد، غالمعلي؛ رضايي، غالمرضا؛ حسيني ي، شكراله؛ محسنيخواجو
هاي پذيرفته شده در  بررسي اثرهاي رقابت در بازار محصول بر مديريت سود شركت

، صص 3، شماره 1، دوره مديريت دارايي و تامين ماليبورس اوراق بهادار تهران، 
119-134 

)، رابطه بين كيفيت گزارش حسابرسي و 1391را (داروغه حضرتي، فاطمه؛ پهلوان، زه
هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،  الزحمه حسابرسي در شركت حق

 24-13، صص 14، شماره 5، دوره حسابداري مديريت
گذاري  هاي نمايندگي و قيمت ) هزينه1387اهللا؛ محمدي خشويي، حمزه ( رجبي، روح

، 53، شماره 15، دوره هاي حسابداري و حسابرسي بررسيخدمات حسابرسي مستقل، 
 52-35صص 

)، اثر چرخه عمر واحد 1389الدين؛ قيطاسي، روح اله؛ كريمي، محمدباقر ( رحيميان، نظام
، 7دوره  مطالعات تجربي حسابداري مالي، گذاري خدمات حسابرسي، تجاري بر قيمت

 87-63، صص 28شماره 
 هاي بررسيالزحمه حسابرسي،  سبندگي حق)، بررسي چ1393رشيدي باغي، محسن (

 448-431، صص 4، شماره 21، دوره حسابداري و حسابرسي
هاي  )، عوامل موثر بر تغيير حسابرسان در شركت1386رضازاده، جواد؛ زارعي مروج، (

 106-89، صص 20، شماره 5، دوره مطالعات تجربي حسابداري ماليايراني، 
)، بررسي تاثير رقابت در بازار 1390رمي، محدثه(ستايش، محمدحسين؛ كارگرد فرد جه

 32-10، صص 1، شماره 1، دوره دانش حسابداري ماليمحصول بر ساختار سرمايه، 
)، بررسي اثرات 1394ستايش، محمدحسين؛ ممتازيان، عليرضا، زارع، مريم؛ حياتي، جواد (

، 23، شماره  6، دوره دانش حسابداريرقابت در بازار محصول بر هزينه تامين مالي، 
 32-7صص 

وجوي استقالل حسابرسان،  ) در جست1385سجادي، حسين ؛ ابراهيمي مند، مهدي (
 3، شماره روزنامه سرمايه

سجادي، حسين؛ رشيدي باغي، محسن؛ ابوبكري، عبدالرحمن؛ شيرعلي زاده، محسن 
 هاي تجربي پژوهشالزحمه حسابرسي و پاداش هيات مديره،  )، رابطه بين حق1394(

 59-39، صص 1، شماره 5، دوره حسابداري



 1395زمستان ـ  52ـ شماره  13سال ـ  يمال يحسابدار يمطالعات تجربفصلنامه   166

نامه كارشناسي  ، پايانالزحمه حسابرسي تعيين حق عوامل مؤثر در) 1383شادمان، مصطفي(
 ارشد ، دانشكده مديريت و حسابداري ، دانشگاه عالمه طباطبايي

)، تبيين ارتباط بين رقابت در بازار محصول و 1393صفرزاده، محمدحسين؛ رفيعي، افسانه (
 48-25، صص 18، شماره 5دوره  دانش حسابداري،اهبري شركتي، ر

 ، حسابرسي الزحمه حق بين ارتباط )، بررسي1392عزيرخاني، مسعود؛ آقابيگي، زينب (
 شده پذيرفته هاي شركت در حسابرسي تصدي دوره آتي سنوات و نخستين حسابرسي

 127-105، صص 15ره ، شما4، دوره دانش حسابداريتهران،  بهادار اوراق و بورس در
)، تاثير سياست چرخش اجباري 1395عزيزخاني، مسعود؛ داغاني، رضا؛ احمديان، مژگان (

دانش الزحمه حسابرسي، شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران،  حسابرس بر حق
 62-43، صص 64، شماره 16، دوره حسابرسي

 بازار در )، رقابت1392قرباني، سعيد؛ موحد مجد، مرضيه؛ منفرد مهارلوئي، محمد (
 اوراق بورس از شواهدي: اطالعات افشاي كيفيت و مديره هيأت تركيب محصول،

 105-92، صص 19، شماره 5، دوره تحقيقات حسابداري و حسابرسيتهران،  بهادار
الزحمه  ) عوامل مؤثر بر تعيين حق1390مهراني، ساسان؛ جمشيدي ايوانكي، كوروش (

 78-60، صص 13ماره ش حسابدار رسمي،حسابرسي، 
مجله جغرافيا و توسعه، هاي كيفي در علوم انساني،  ). نقش پژوهش1382نمازي، محمد (

 63-87، صص 1شماره 
)، بررسي ارتباط بين ساختار رقابتي بازار محصول و 1391نمازي، محمد؛ ابراهيمي، شهال (

-9، صص 1ره ، شما2دوره  هاي تجربي حسابداري مالي، فصلنامه پژوهشبازده سهام، 
27 

)، بررسي اثرات رقابت در بازار محصول بر 1392نمازي، محمد؛ رضايي، غالمرضا (
-1، صص 3، شماره 1، دوره راهبرد مديريت ماليها،  سياست تقسيم سود نقدي شركت

24 
)، رقابت در بازار محصول و 1393نمازي، محمد؛ رضايي، غالمرضا؛ ممتازيان، عليرضا (

، 6، دوره هاي حسابداري دانشگاه شيراز مجله پيشرفتداري، كيفيت اطالعات حساب
  166-131، صص 2شماره 



  167  مستقل حسابرسي خدمات گذاري يمترقابت صنعت بر ق ياانحصار  يرتأث

)، تاثير كيفيت 1393واعظ، علي؛ احمدي، محمد رمضان؛ رشيدي باغي، محسن (
، شماره 1، دوره دانش حسابداري ماليها،  الزحمه حسابرسي شركت حسابرسي بر حق

 107-87، صص 1
الزحمه حسابرسي  ) آزمون عوامل مؤثر بر حق1389( بخت، محمدرضا؛ تناني، محسن نيك

 132 -111، صص 4، شماره 2، دوره هاي حسابداري مالي پژوهش هاي مالي، صورت
Al-Harshani, M. O. (2008). The pricing of audit services: evidence 

from Kuwait. Managerial Auditing Journal, 23(7), 685-696 
Ali, A., Klasa, S., & Yeung, E. (2009). The limitations of industry 

concentration measures constructed with Compustat data: 
Implications for finance research. Review of Financial Studies, 
22(10), 3839-3871. 

Arens, A., & Loebbecke, J. (2000). Auditing: An Integrated Approach 
(Prentice-Hall). Inc. Upper Saddle River, New Jersey. 

Bell, T. B., Landsman, W. R., & Shackelford, D. A. (2001). Auditors' 
perceived business risk and audit fees: Analysis and evidence. 
Journal of Accounting research, 39(1), 35-43. 

Booth, L. D., & Zhou, J. (2008). Market power and dividend policy: a 
risk-based perspective. Available at SSRN 1296940. 

Chow, C. W. (1982). The demand for external auditing: Size, debt and 
ownership influences. Accounting review, 272-291. 

Chhaochharia, V., Grinstein, Y., Grullon, G., & Michaely, R. (2016). 
Product Market Competition and Internal Governance: Evidence 
from the Sarbanes–Oxley Act. Management Science. 

Christie, A. A., & Zimmerman, J. L. (1994). Efficient and 
opportunistic choices of accounting procedures: Corporate control 
contests. Accounting Review, 539-566. 

Francis, J. R. (1984). The effect of audit firm size on audit prices: A 
study of the Australian market. Journal of accounting and 
economics, 6(2), 133-151. 

Francis, J. R., Reichelt, K., & Wang, D. (2005). The pricing of 
national and city-specific reputations for industry expertise in the 
US audit market. The accounting review, 80(1), 113-136. 

Francis, J. R., & Stokes, D. J. (1986). Audit prices, product 
differentiation, and scale economies: Further evidence from the 
Australian market. Journal of Accounting Research, 383-393. 

Gaspar, J. M., & Massa, M. (2006). Idiosyncratic volatility and 
product market competition. The Journal of Business, 79(6), 3125-
3152.  

Gul, F. A., & Tsui, J. S. L. (1997). A test of the free cash flow and 
debt monitoring hypotheses: Evidence from audit pricing. Journal 
of Accounting and Economics, 24(2), 219-237. 



 1395زمستان ـ  52ـ شماره  13سال ـ  يمال يحسابدار يمطالعات تجربفصلنامه   168

Hart, O. D. (1983). The market mechanism as an incentive scheme. 
The Bell Journal of Economics, 366-382. 

Hou, K., & Robinson, D. T. (2006). Industry concentration and 
average stock returns. The Journal of Finance, 61(4), 1927-1956. 

Kellogg, R. L. (1984). Accounting activities, security prices, and class 
action lawsuits. Journal of Accounting and Economics, 6(3), 185-
204. 

Lemon, W., A. Arens, and J. Loebbecke. 1993. Auditing: An 
Integrated Approach. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

Leventis, S., Weetman, P., & Caramanis, C. (2011). Agency costs and 
product market competition: The case of audit pricing in Greece. 
The British Accounting Review, 43(2), 112-119. 

Lim.H, & S. Woo. (2014). the effect of market competition on audit 
fees and audit hour: focusing on the interaction with earnings 
management. Journal of Accounting & Economics, 2014(2), 1296-
1314. 

Lyon, J. D., & Maher, M. W. (2005). The importance of business risk 
in setting audit fees: Evidence from cases of client misconduct. 
Journal of Accounting Research, 43(1), 133-151. 

Marciukaityte, D., and J. Park. 2009. Market Competition and 
Earnings Management. Working paper, Drexel University. 

Morgan, J., & Stocken, P. (1998). The effects of business risk on audit 
pricing. Review of Accounting Studies, 3(4), 365-385. 

O'Keefe, T. B., Simunic, D. A., & Stein, M. T. (1994). The production 
of audit services: Evidence from a major public accounting firm. 
Journal of Accounting Research, 241-261. 

Malley, S. F. (1993). Legal liability is having a chilling effect on the 
auditor's role. Accounting Horizons, 7(2), 82.  

Palmrose, Z. V. (1986). Audit fees and auditor size: Further evidence. 
Journal of accounting research, 97-110. 

Palmrose, Z. V. (1987). Litigation and independent auditors-the role 
of business failures and management fraud. Auditing-a Journal of 
Practice & Theory, 6(2), 90-103. 

Schmidt, K. M. (1997). Managerial incentives and product market 
competition. The Review of Economic Studies, 64(2), 191-213. 

Schumpeter, J. 1912. The Theory of Economic Development. 
Cambridge, MA: Harvard University Press.  

Seetharaman, A., Gul, F. A., & Lynn, S. G. (2002). Litigation risk and 
audit fees: Evidence from UK firms cross-listed on US markets. 
Journal of accounting and economics, 33(1), 91-115. 

Sharma, V. (2011). Stock returns and product market competition: 
beyond industry concentration. Review of Quantitative Finance and 
Accounting, 37(3), 283-299. 



  169  مستقل حسابرسي خدمات گذاري يمترقابت صنعت بر ق ياانحصار  يرتأث

Simunic, D. A. (1980). The pricing of audit services: Theory and 
evidence. Journal of accounting research, 161-190. 

Valipour, H., Moradi, J., & Heshmatzade, E. (2013). Studying the 
Effect of Market Competition on the Auditing Fees and the 
Operational Costs Efficiency as the Agency Costs Indexes. 
International Journal of Academic Research in Accounting, 
Finance and Management Sciences, 3(3), 95-104. 

Wang, Y., & Chui, A. C. (2014). Product market competition and 
audit fees. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 34(4), 139-
156.  

Watts, R., and J. Zimmerman. 1986. Positive Accounting Theory. 
Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall 

 
 
 
 
 
 



 
 

 


	شعری
	چکیده
	ارتباط حاکمیت شرکتی و اَبعاد آن  با کارائی سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
	صابر شعری آناقیر (
	یحیی حساس یگانه ((

	صفحات 1 تا 28
	فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی ـ سال 13 ـ شماره 52 ـ زمستان 1395

	p.pdf
	چکیده
	چرخه عمر شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتها
	غلامرضا کرمی(
	امید آخوندی ((

	صفحات 29 تا 51
	فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی ـ سال 13 ـ شماره 52 ـ زمستان 1395

	p.pdf
	چکیده
	تاثیر معیارهای راهبری شرکتی بر به موقع بودن افشای گزارشگری مالی
	ولی خدادادی (
	جواد نیککار ((

	صفحات 53 تا 74
	فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی ـ سال 13 ـ شماره 52 ـ زمستان 1395

	p.pdf
	چکیده
	مطالعه اثر رشد شرکت بر ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری با بازده سهام
	مریم کربلایی میرزائی (
	فرهاد شاه ویسی ((

	صفحات 75 تا 110
	فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی ـ سال 13 ـ شماره 52 ـ زمستان 1395

	p.pdf
	چکیده
	کیفیت حسابرسی و ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام
	نظام الدین رحیمیان (
	محمد تقی تقوی فرد ((

	صفحات 111 تا 139
	فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی ـ سال 13 ـ شماره 52 ـ زمستان 1395

	p.pdf
	چکیده
	حسابرسی مستقل
	علی ابراهیمی کردلر(
	موسی جوانی قلندری((

	تأثیر انحصار یا رقابت صنعت بر قیمتگذاری خدمات 
	صفحات 141 تا 169
	فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی ـ سال 13 ـ شماره 52 ـ زمستان 1395

	امنه
	چکیده
	اثرگذاری کیفیت کمیته حسابرسی بر تحقق اهداف کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی
	آمنه بذرافشان (

	صفحات 171 تا 196
	فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی ـ سال 13 ـ شماره 52 ـ زمستان 1395


