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بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول با چسبندگی انتظارات مدیران با تاکید بر
نوع حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رسول عبدی  ، 1رقیه اسعدی باشبالغ

2

 1استادیار حسابداری  ،دانشگده علوم انسانی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب  ،ایران
 2دانشجوی کارشناسی ارشد حسابرسی  ،دانشگده علوم انسانی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب  ،ایران(نویسنده مسئول)

چکیده
هدف اساسی این تحقیق بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول با چسبندگی انتظارات مدیران با تاکید بر نوع حسابرسی در
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است .در این پژوهش متغیر رقابت در بازار محصول به
عنوان متغیر مستقل و چسبندگی انتظارات مدیران به عنوان متغیر وابسته می باشد .جهت نیل به هدف این پژوهش 2
فرضیه تدوین گردیده است  .نمونه آماری این پژوهش شامل 84شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد
،که اطالعات این شرکتها برای یک دوره  6ساله از سال  1392الی  1397مورد بررسی قرار گرفته اند و داده های جمع آوری
شده از صورت های مالی وتوسط نرم افزار  SPSSبا آزمون رگسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و درنهایت نتایج
حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که مولفه های رقابت در بازار محصول با چسبندگی انتظارات مدیران رابطه
مستقیم وجود دارد و همچنین نوع حسابرس بر رابطه رقابت در بازار محصول و چسبندگی انتظارات مدیران تاثیر مستقیمی
دارد .
واژههای کلیدی :نوع حسابرس ،رقابت در بازار محصول ،چسبندگی انتظارات مدیران ،شرکت های بورسی
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مقدمه
با ورود به هزاره سوم میالدی آن چیزی که بیش از همه رخ مینماید توسعهی دانش و روند سازمانها بهسوی
دانشمحور است .امروزه با ظهور اقتصاد اطالعاتی و ورود اقتصاد دانایی محور شبکهای ،بهعبارتدیگر ،سرمایهی فکری بهعنوان
یک عنصر رقابتی و راهبردی مطرح میشود ،چسبندگی هزینه ها ستون اصلی حرکت به سمت کسبوکار دانشمحور و اقتصاد
دانایی (از نتایج بارز و مستقیم اقتصاد شبکهای و اطالعاتی) است (صالح و همکاران )2009،هماکنون ،کشورهای توسعهیافته از
راه تولید و دانش ،ثروت کسب میکنند و در حال واگذاری فعالیتهای سختافزاری به کشورهای درحالتوسعه هستند در این
میان کاهش چسبندگی هزینه ها یکی از مهمترین مزیتهای رقابتی این دوره تلقی میشود که موجب خلق ایدههای جدید
کسبوکار ،کارآفرینی و درنهایت توسعهی پایدار میگردد (مراد زاده فرد و عدیلی.)1390 ،
پیشبینی کنندگان ،باورها یا انتظارهایی دارند که ناشی از تراوشات ذهنی ،خواستهها و باورهای گذشته آنها بوده و
به راحتی نمیتوانند آنها را تغییر دهند (کارول و همکاران .)3 :2018 ،به این مفهوم چسبندگی اطالعات گفته میشود .مدل
چسبندگی اطالعات توسط منکیو و همکاران ( )2002ارائه شد که بر اساس آن پیشبینی کنندگان ،پیشبینیهای خود را
بااستفاده از اطالعات قبلی خود انجام میدهند .از طرف دیگر ،پیشبینیکنندگان در هر دوره با استفاده از اطالعات موجود،
باورهای خود را با احتمال 1-λبروز میکنند و با احتمال  λبه باورهای قبلی خود میچسبند (کوبین و همکاران .)2015 ،جین
و همکاارن ( )2018بر اساس ادبیات چسبندگی اطالعات ،استدالل کردند که اطالعات حسابداری دستخوش نوع نگرش مدیران
است؛ به طوری که با نوع تغییر در مدیریت ،نوسان بااهمیت در مهمترین اطالعات مربوط به حوزه سودآوری مشاهده میشود.
حال با توجه به اینکه اطالعات سودآوری به طور بااهمیتی تحت تأثیر تصمیم مدیران قرار دارد ،نوع نگرش و رفتار مدیران
(دارای ثبات رفتاری یا برعکس) میتواند کیفیت معیارهای سودآوری را تحت تأثیر خود قرار دهد.
مطالعات اخیر روی الگوهای انتظارات عقالئی با فرض چسبندگی اطالعات مانند الگوی منکیو و همکاران ()2002
نشان دادهاند که چگونه چسبندگی اطالعات میتواند داللتهای سیاستگذاری متفاوتی را در مقایسه با الگوهای تحت اطالعات
کامل به همراه داشته باشد .در الگوی اطالعات چسبنده ،در هر دوره تنها تعداد کمی از بنگاهها مجموعه اطالعات مورداستفاده
در تعیین قیمت بهینه کاالی خود را بهروز میکنند .در الگوی منکیو و همکاران ( )2002فرض بر این است که بنگاهها در یک
محیط رقابت انحصاری فعالیت میکنند .در این الگو ،بنگاه در هر دوره قیمت بهینه (قیمت حداکثر کننده سود بنگاه) را برای
کاالی تولیدی خود انتخاب میکند .البته مجموعه اطالعاتی که برای محاسبه این قیمت بهینه مورداستفاده قرار میگیرد ،لزوم ًا
در زمان قیمتگذاری بههنگام نیست .به عبارت دیگر ،اطالعات مورد استفاده بنگاه برای قیمتگذاری کاالی خود ،چسبنده
هستند .در توضیح علل این نوع از چسبندگی ،این تئوری مطرح است که کسب و پردازش اطالعات با هزینه همراه است.
بنابراین ،بنگاهها مجموعه اطالعات خود را هر از چند گاهی بهروز میکنند .برخالف مدل چسبنده ،بنگاهها در هر دوره توانایی
تعدیل قیمت دارند ،اما تنها کسری از آنها قادر هستند تا مجموعه اطالعات مورد استفاده در تعیین قیمت بهینه خود را به-
روزرسانی کنند و مابقی بنگاهها قیمتی را انتخاب میکنند که مبتنی بر اطالعات قدیمی است.
و مدیران یک شرکت اغلب با مسائلی نظیر برنامه ریزی و کنترل در شرکت تجاری روبرو هستند .در مرحله برنامه
ریزی مدیران به اطالعات مربوط به هزینه ها جهت پیش بینی هزینه های آتی نیاز دارند .شناخت رفتار هزینه یکی از جنبه
های بسیار مهم تجزیه و تحلیل سود برای مدیران است مطالعه رفتار هزینه نه تنها برای محققان آکادمیک بلکه برای آنهایی
که فعالیت حرفه ای شان مستقیماً با فعالیت های شرکت در ارتباط است که دارای اهمیت می باشند .با این پیش فرض که
اندازه تغییر در هزینه ها تنها به میزان تغییر در سطح فعالیت بستگی دارد نه به مسیر تغییر .اما برخی نویسندگان مانند نورن و
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سودرستوم ( )1998معتقد هستند هزینه ها با افزایش حجم فعالیت افزایش بیشتری دارند نسبت به کم شدنشان به علت
کاهش حجم فعالیت ها .این نوع از رفتار هزینه توسط (اندرسون و دیگران  )2003 ،به چسبنده معروف شدند .پس هدف
اصلی از این پژوهش بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول با چسبندگی انتظارات مدیران با تاکید بر نوع حسابرسی می
باشد .

فرضیه های تحقیق
 -1بین رقابت در بازار محصول و چسبندگی انتظارات مدیران رابطه وجود دارد.
 -2نوع حسابرس بر رابطه رقابت در بازار محصول وچسبندگی انتظارات مدیران تاثیر دارد.

جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
تحقیق
 -1تعیین رابطه بین رقابت در بازار محصول و چسبندگی انتظارات مدیران
 -2تعیین تاثیر نوع حسابرس  -بر رابطه رقابت در بازار محصول وچسبندگی انتظارات مدیران

اهداف کاربردی پژوهش
هدف اصلی پژوهش حاضر به تجزیهوتحلیل رقابت در بازار محصوالت شرکتهای صنایع غذایی موجود در بورس اوراق
بهادار تهران و اثرهای آن بر دستکاری مدیریت سود بهوسیله مدیران شرکتها پرداخته است .عالوه بر اهداف علمی به شرح
فوق ،نتایج این مطالعه با توجه به هدف آن میتوانند توسط گروههای زیر مورداستفاده قرار گیرد.

تعریف عملیاتی متغیرها
متغیر مستقل
رقابت در بازار محصول (شاخص هرفیندال و هیرشمن)
رقابت در بازار بر اساس شاخص هرفیندال – هیرشمن اندازه گیری شده است که در تحقیقات راندی و جنسن ( ، )2004گیرود
و مولر ( ) 2011مورد استفاده قرار گرفته .الزم به توضیح است که شااخص ماذکور میازان رقابات پاذیری را در ساطح صانایع
مختلف محاسبه کرده و بصورت زیر تعریف می شود .
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 =SIعبارت از درآمد فروش شرکت i
 =Sمجموع درآمد فروش شرکت های موجود در صنعتی که شرکت  iدر آن فعالیت می کند
 =nتعداد شرکت های موجود در صنعت مورد نظر
پس از بدست آوردن شاخص  HHIباید یادآور شد که چه این شاخص کوچکتر باشد رقابت در آن صنعت خاص قوی تر است .

متغیرهای وابسته:
چسبندگی انتظارات مدیران :
ضریب چسبندگی انتظارت مدیر واحد تجاری  fدر سال  tاست ضریب چسبندگی انتظارات مدیر از رابطه زیر بدست
آید.

جایی که:
 :سود واقعی هر سهم در پایان سال جاری
 :سود واقعی هر سهم پیشبینی شده برای سال جاری
 :قیمت هر سهم شرکت در ابتدای سال جاری
 :سود هر سهم پیشبینی شده برای سال قبل
 :لگاریتم طبیعی مجموع داراییها در ابتدای سال
 :باقیمانده رابطه به عنوان چسبندگی انتظارات در نظر گرفته میشود.

متغیر تعدیل گر :
نوع حسابرس (  :)AUDPVTitبرابر است با یک اگر حسابرس مستقل انتخاب شده برای حسابرسی صورتهای مالی
شرکت ،از نوع دولتی باشد (سازمان حسابرسی) ،در غیر این صورت مقدار صفر را میگیرد
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متغیرهای کنترلی
تغیرهای کنترلی
اندازه شرکت ( :)LNASSETSitبرابر است با لگاریتم ارزش دفتری مجموع داراییهای شرکت ،اهرم مالی
( :)Leverageitبرابر است با جمع بدهیهای شرکت تقسیم بر جمع داراییهای شرکت.
بازده داراییها ( :)ROAitبرابر است با سود خالص تقسیم بر جمع داراییهای شرکت..
جدول زیر بهطور خالصه عالمت اختصاری متغیرها و نام متغیرها را نشان میدهد.
نماد متغیر

نام متغیر
شاخص هرفیندال -هریشمن

HHI

چسبندگی انتظارت مدیران
نوع حسابرس

AUDPVTit

اندازه شرکت

LNASSETSit

اهرم مالی

Leverageit

بازده دارایی

ROAit

مدل اندازه گیری فرضیه ها
 -1فرضیه اول

 -2فرضیه دوم

جامعه و نمونۀ آماری
جامعه آماری عبارتست از « تعدادی از عناصر مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند» .صفت مشخصه
صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع میباشد (عادل آذر و
مومنی.)1384 ،
بنابراین در هر بررسی آماری ،جامعه شامل عناصری است که میخواهیم درباره آن استنباطی به عمل آوریم .برای انتخاب
جامعه آماری به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رجوع گردیده است ،چرا که اطالعات شرکتهای
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پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط حسابداران رسمی ،حسابرسی میشود ،لذا نسبت به اطالعات سایر شرکتها از
قابلیت اتکاء باالتری برخوردار است و دسترسی به این اطالعات نسبت به سایر شرکتها راحتتر است (رضایی.)1391 ،

بررسی نحوه توزیع داده ها
اولین مرحله جهت آغاز فرآیند آزمون فرضیه ها ،بررسی نرمال بودن داده ها است .برای بررسی نرمال بودن داده ها
فرضیاتی به شکل زیر صورت بندی شده است:
توزیع داده ها نرمال است
توزیع داده ها نرمال نیست

:

H0

H1 :

برای آزمون فرضیه فوق از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده شده است که نتایج در جدول شماره ( )4-2ارائه
شده است.
جدول شماره ( :)4-2نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف
مقدار آماره Z

Sig

5/885

/142

شاخص هرفیندال

HHI

2/581

/123

اندازه شرکت

SIZE

1/862

/002

نرخ بازده دارایی ها

ROA

2/431

/000

اهرم مالی

LEV

/823

/508

نوع حسابرس

AUDI

8/623

/000

عالمت

شرح
انتظارات مدیر

با توجه به اینکه سطح معنی داری آماره  ، Zبرای متغیرهای اهرم مالی و انتظارت مدیر و شاخص هرفیندال ،
بیشتر از سطح خطای مورد پذیرش می باشد ،نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف نشان میدهد توزیع متغیرهای ذکر شده از
توزیع نرمال پیروی می کنند .نتایج آزمون همچنین نشان می دهد توزیع سایر متغیرهای تحقیق از توزیع نرمال برخوردار نمی
باشند.
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آزمون ریشه واحد (مانایی) متغیرها
در تحقیقات همواره چنین فرض شده که سری زمانی ماناست و اگر این حالت وجود نداشته باشد ،آزمونهای آمااری
که اساس آن ها بر پایه  ،F ، tخی دو و...بنا شده است ،مورد تردید قرار می گیرد .از طرفای اگار متغیرهاای ساری زماانی ماناا
نباشد ،ممکن است مشکلی به نام رگرسیون کاذب بروز کند .یک متغیر سری زماانی وقتای ماناسات کاه میاانگین ،واریاانس و
ضریب خود همبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند .در این پژوهش برای آزمون مانایی داده ها از آزمون های دیکای فاولر
تعمیم یافته1استفاده شده است .نتایج این آزمون در جدول ( )4-3ارائه شده است.
جدول ( :)4-3آزمون مانایی داده های تحقیق
دیکی فولر تعمیم یافته
متغیر

عالمت
مقدار آماره

سطح معناداری

-21.415

0.000

شاخص هرفیندال

HHI

-23.421

0.000

اندازه شرکت

SIZE

-4.145

0.000

نرخ بازده دارایی ها

ROA

-20.315

0.000

اهرم مالی

LEV

-16.179

0.000

نوع حسابرس

AUDI

-24.41

0.000

انتظارات مدیر

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ( )4-3متغیرهای کمی پژوهش در سطح اطمینان  95درصد از مانایی برخاوردار
می باشند چون سطح معناداری آماره آزمون دیکی فولر تعمیم یافته برای متغیرهای کمی تحقیق کمتر از سطح خطاای ماورد
پذیرش یعنی  5درصد می باشد.

آزمون همبستگی بین متغیرهای کمی
در این تحقیق به خاطر تعیین همبستگی بین متغیرهای تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که
ماتریس همبستگی بین متغیرها در جدول ( )4-4ارائه شده است.

1

. Augmented Dickey-Fuller unit root test
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جدول ( :)4-4ماتریس همبستگی پیرسون
عالمت

متغیر

SIZE

انتظارات مدیر

ROA

AUDI

lev

1
/013

شاخص
هرفیندال

HHI

اندازه شرکت

SIZE

نرخ بازده دارایی
ها

ROA

اهرم مالی

LEV

نوع حسابرس

AUDI

/777
/044

1
--/097

/328

/030

/091

/380

1
-/007

/041

/000

/875

/072

/061

-/028

1
/111

/104

/171

/530

/013

-/024

/061

-/067

-/038

/594

/133

/170

/398

1
-/013
/771

1

* معنی دار در سطح  %95اطمینان  ** --معنی دار در سطح  %99اطمینان

نتایج جدول فوق رابطه بین متغییرهای تحقیق را نشان می دهد .

آزمون های انتخاب نوع مدل پژوهش
در این پژوهش ،برای انتخاب مدل تحلیل دادهها و استفاده از دادههای ترکیبی یا تلفیقی ،آزمون  Fلیمر اجرا شده
است .پس از تأیید پایایی متغیرهای پژوهش در مراحل قبل ،اقدام به انتخاب نوع مدل از طریق آزمون  Fلیمر مینماییم .در
واقع آزمون  Fلیمر مشخص میکند که مدل مورد استفاده تلفیقی ( )Panelاست یا ترکیبی ( .)Pooledچنانچه آماره
 Cross- Section Fکمتر از  %5سطح معناداری باشد ،نوع مدل انتخابی تلفیقی ( )Panelو چنانچه بیشتر از  %5سطح
معناداری باشد ،نوع مدل انتخابی ترکیبی ( )Pooledخواهد بود .چنانچه مدل ترکیبی ( )Pooledانتخاب گردد ،کار تمام
است و با آن ادامه میدهیم ولی چنانچه مدل تلفیقی ( ) Panelانتخاب گردد ،بایستی در مرحله بعد ،از طریق آزمون هاسمن،
الگوی مناسب یعنی اثرات ثابت ( )FEMیا اثرات تصادفی ( )REMانتخاب گردد .چنانچه در مرحله قبل ،نتایج آزمون  Fلیمر
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نشاندهنده استفاده از مدل تلفیقی ( ) Panelباشد ،بایستی از طریق آزمون هاسمن الگوی مناسب انتخاب گردد .چنانچه
آماره  Cross- Section Randomکمتر از  %5سطح معناداری باشد ،الگوی اثرات ثابت ( )FEMو چنانچه بیشتر از %5
سطح معناداری باشد ،الگوی اثرات تصادفی ( )REMانتخاب میگردد .خالصه نتایج آزمون  Fلیمر و آزمون هاسمن در جدول
( )4-5درج شده است.
جدول ( :)4-5نتایج آزمون  Fلیمر مدل های پژوهش
آزمون  Fلیمر

فرضیه
فرضیه اول

1.000

P-VALUE
.000

نتیجه
Panel

آماره

-

فرضیه دوم

.913

.022

Panel

-

نتیجه

آماره

P-VALUE
-

-

-

-

1
2
تحلیل فرضیه های پژوهش
با توجه به مستندات و ادبیات اشاره شده در فصل دوم و همچنین خالصه چارچوب نظری تحقیق در فصل اول ،نشان
از این مطلب دارد که در اکثر تحقیقات انجام شده ،متغیرهای مورد مطالعه را به صورت ساالنه محاسبه و در تحلیل و
تفسیرکلی از آنها استفاده نموده اند .در این مرحله ،پس از تعیین و محاسبۀ متغیرهای مستقل ،وابسته و کنترلی به آزمون
فرضیات پژوهش و تحلیل آنها پرداخته می شود.
 4-4-1نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
این پژوهش شامل دو فرضیه اصلی میباشد که به صورت زیر آزمون میشوند:
فرضیه اول :بین رقابت در بازار محصول و چسبندگی انتظارات مدیران رابطه وجود دارد
جدول( :)4-6نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش
متغیر وابسته :چسبندگی انتظارات مدیران
تعداد مشاهدات - 504 :سال شرکت
ضریب

آمارهt

سطح معنی داری

/087

1/826

/068

رقابت در بازار محصول

107/743

/462

/000

اندازه شرکت

64/204

/984

/326

نرخ بازده دارایی ها

497/256

1/923

/056

اهرم مالی

287/067

/984

/148

متغیر
جزء ثابت

دوربین واتسون

ضریب تعیین

معناداری مدل

1/849

/015

/000
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در بررسی معنی دار بودن مدل با توجه به این که مقدار ضریب تعیین ( )/015است و معنااداری مادل برابار باا ( ).000در
سطح معنی داری ( )1٪بوده؛ بنابراین ،با اطمینان  ٪99معنی دار بودن کل مدل تائید میشود.
در بررسی معنی داری ضرایب با توجه به نتایج جدول ( ،)4-6از آنجایی که احتمال آماره ) (Pبرای ضریب متغیار مساتقل
رقابت در بازار محصول با معنااداری ()./000؛ کاوچکتر از  ٪5مایباشاد .بناابراین؛ وجاود رابطاه معنای دار ایان متغیار باا
چسبندگی انتظارات مدیر در سطح طمینان  ٪95مورد تائید قرار میگیرد.
فرضیه دوم :نوع حسابرس بر رابطه رقابت در بازار محصول و چسبندگی انتظارت مدیران تاثیر دارد
جدول ( :)4-7نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش
متغیر وابسته :چسبندگی انتظارت مدیران
تعداد مشاهدات - 504 :سال شرکت
ضریب

آمارهt

سطح معنی داری

جزء ثابت

696/031

1/734

/084

نوع حسابرس* رقابت در بازار محصول

235/483

/916

/000

اندازه شرکت

74/067

1/134

/257

نرخ بازده دارایی ها

282/058

1/423

/155

اهرم مالی

384/488

1/535

/125

متغیر

دوربین واتسون

ضریب تعیین

معناداری مدل

1/624

/016

/000

در بررسی معنی دار بودن مدل با توجه به این که مقدار ضریب تعیین(  )./016است و معنااداری مادل برابار باا ( ).000در
سطح معنی داری ( )1٪بوده؛ بنابراین ،با اطمینان  ٪99معنی دار بودن کل مدل تائید می شود .در بررسی معنی داری ضارایب
با توجه به نتایج جدول ( ،)4-7از آنجایی که احتمال آماره ) (Pبرای ضریب متغیر مستقل رقابت در بازار محصول با معناداری
().000؛ کوچکتر از  ٪5می باشد و فرضیه دوم تایید پذیرفته می شود .

نتایج حاصل از یافته های تحقیق
فرضیه اول:
جهت ازمون این فرضیه که می گوید بین رقابت در بازار محصول و چسبندگی انتظارات مدیران رابطه دارد از رگرسیون چند
متغیر با استفاده از نرم افزار ایویوز و اس پی اس استفاده شده است .در این فرضیه به علت معنی داری شدن ازمون لیمر برای
ازمون فرضیات از روش پانلی با براورد اثرات ثابت استفاده شده است .همچنین چون که سطح معناداری اماره  Tمربوط به
متغیر رقابت در بازار محصول از  /05کمتر می باشد بنابراین نتیجه می گیریم بین رقابت در بازار محصول و چسبندگی
انتظارات مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .در نتیجه فرضیه اول مورد تأیید قرار گرفته است .به عبارتی دیگر رقابت
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پذیری ،فرایندی است که هر نهادی می کوشد تا از طریق آن ،بهتر از دیگری عمل کرده و از دیگر نهادها پیشی گیرد .در سطح
بین المللی ،کشورها به دلیل کمبود منابع مالی ،فنی و تخصصی الزم ،می بایستی برای رسیدن به ثروت و بهره مند ساختن
آحاد جامعه خود از رفاه ،با یکدیگر به رقابت بپردازند .از این رو ،کسب توانمندی های رقابتی در جهان امروز به یکی از چالش
های اساسی کشورهای مختلف در سطح بین المللی تبدیل شده است .نتایج نشان داد بازار رقابتی بر انتظارات مدیران اثر مثبت
و معناداری دارد به بیان دیگربا افزایش رقابت در بازار محصول  ،چسبندگی انتظارات مدیران افزایش می یابد این نتیجه مغایر
با نظریه تصمیمات سنجیده مدیران است طبق نظریه مزبور  ،در صورت وجود رقابت میزان عدم اطمینان نسبت به تقاضای
مشتریان در آینده افزایش می یابد و مدیران مجبور می شوند برای اجتناب از ریسک از دست دادن سهم بازار در آینده تا زمانی
که درباره کاهش میزان فروش مطمعن شوند ،کاهش هزینه های تعدیل را به تاخیر بیندازند  .در توجیه این رابطه می توان
عنوان کرد که واحد های تجاری در صورت مواجهه با رقابت متحملل مخارجی از قبیل تحقیق و توسعه  ،تبلیغات  ،کنترل
کیفیت و بازاریابی و جلب رضایت مشتری  ،برای حفظ و تثبیت موقعیت رقابتی خود در بازار و پیشگیری از مخارج هنگفت
ناشی از ورود دوباره به بازار  ،نمی شوند .هوانگ و لی ( )2013به بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر چسبندگی انتظارت
مدیر پرداختن د .آنها نشان دادند که گسترش اعتبار بطور مثبت به تعداد شرکتها در یک صنعت مربوط میشود.گسترش اعتبار
زیاد (کم) در یک صنعت دارای رابطه مثبت (منفی) با شاخص هرفیندال – هیرشمن است .و اندازه نسبی شرکت در یک
صنعت یک عامل مهم تعیین کننده ازچسبندگی است در هر واحد تجاری  ،وظیفه اصلی مدیریت استفاده حداکثری از منابع
جهت کسب بازده مورد انتظار می باشد .وجود بازارهای رقابتی در عصر حاضر مدیران واحد تجاری را بر آن داشته است که با
اتخاذ صحیح و کاربردی ،ضمن کسب منافع مودر انتظار ،واحد تجاری را در بازار پرشتاب و رقابتی امروزی نگه دارند .بدیهی
است در صورتی که واحد تجاری نتواند عملیات خود را همگام با سایر رقبا،بسط و توسعه دهد از صحنه رقابت حذف شذه و با
شکست مواجه خواهد شد .به منظور عدم مواجه شدن با چنین مشکالتی  ،مدیران می بایست ضمن بررسی وضعیت بازار،
تهمیدات الزم برا ی کسب دیگر مزیت های رقابتی اعم از توانایی های فردی را فراهم آورند واضح است هر چه مدیران از این
حیث قوی تر باشند بهتر می توانند کنترل واحد تجاری خود را در دست گرفته و فعالیت های تجاری را به پیش برند .
فرضیه دوم :
جهت ازمون این فرضیه که می گوید نوع حسابرس بررابطه بین رقابت در بازار محصول و چسبندگی انتظارات مدیران
تاثیر دارد از رگرسیون چند متغیر با استفاده از نرم افزار ایویوز و اس پی اس استفاده شده است .در این فرضیه به علت معنی
داری شدن ازمون لیمر برای ازمون فرضیات از روش پانلی با براورد اثرات ثابت استفاده شده است .همچنین چون که سطح
معناداری اماره  Tمربوط به متغیر رقابت در بازار محصول و چسبندگی انتظارات مدیران از  /05کمتر می باشد بنابراین نتیجه
می گیریم که نوع حسابرس بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و چسبندگی انتظارات مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد .در نتیجه فرضیه اول مورد تأیید قرار گرفته است .به عبارتی دیگر سهامداران شرکت تصمیم گیری در خصوص نحوه اداره
سرمایه خویش را به مدیران واگذار می کنند اما از آنجایی که منافع مدیر و سهامدار همیشه همسو نیستند یعنی تضاد منافع
دارند بنابراین جهت اطمینان خاطراز سرمایه گذاری خود نیازی به نظارت بر عملکرد شرکت امری بدیهی می باشد .یکی
ازبخش های نظارتی وبازبینی  ،فرایند حسابرسی است که طی آن حسابرس مستقل را انتخاب نمایند تا کارنامه مالی شرکت را
ر سیدگی کنند که این کارنامه مالی ،صورت های مالی شرکت را درمی گیرد وحاصل فعالیت اقتصادی بنگاههای اقتصادی است
که عملکرد مالی ،وضعیت مالی وانعطاف پذیری مالی شرکت را نشان می دهد همچنین شامل اطالعات گذشته ،حال وآینده
شرکت است .گذشته از آن جهت که شامل اطالعات تاریخی است حال به دلیل اینکه وضعیت فعلی شرکت را نشان می دهد
و آینده به این دلیل که کارنامه مالی شرکت شامل گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام در مورد طرح های
آتی شرکت ،افزایش سرمایه وبرنامه های آینده است که حسابرس باید در مورد آن اظهار نظر نماید .بنابراین این کارنامه مالی
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طی فرایند حسابرسی توسط حسابرسان بررسی شده و ن تیجه این فرایند به گزارش حسابرسی منجر می شود که این گزارش از
یک طرف به نفع مالکان وگروههای ذی نفع است چرا که می توانند بر مبنای نوع گزارش حسابرس تصمیمات جدید اتخاذ
کنند که در نهایت منجر به تغییر حسابرس ،تغییر اعضای هیات مدیره و دیگر موارد شود واین خود بر روند نظارتی تاثیر می
گذارد از طرف دیگر گزارش حسابرس بر رفتار های اقتصادی بنگاهها تاثیر گذار می باشد بدین معنی که بنگاهها عملکرد خود
را بر مبنای نوع گزارش حسابرسی تغییر می دهند که این کارکرد دوباره بر کارنامه مالی وگزارش حسابرسی تاثیر گذاشته
وروند ادامه می یابد.

پیشنهادات حاصل از یافته های تحقیق
فرضیه اول :
 -1با توجه به تاثیر مثبت و معناداری رقابت در بازار محصول با چسبندگی انتظارت مدیران  ،به مراجه حرفه ای و
استاندارد گذاری پیشنهاد می گردد که مکانیزم های الزم برای شناسایی و استاندارد گذاری فاکتورهای سنجش
انتظارات چسبندگی مدیران را در گزارشات مالی ،اعم از یاداشت های همراه صورت های مالی و یا افشای مستمر
این اطالعات در گزارشات هیئت مدیره و مجمه عمومی صاحبان سهام را تدوین نموده و تمهیدات الزم را برای
توجه بیشتر به این فاکتور مهم را فراهم آوردند.
 -2بر اساس یافته های پژوهش و اهمیت درک چسبندگی انتظارات مدیران  ،به استفاده کنندگاه از اطالعات مالی
پیشنهاد می شود در تجزیه و تحلیل بهای تمام شده محصوالت به چسبندکی انتظارات مدیران توجه نمایند و به
سرمایه گذارات پیشنهاد می شود تا برای سرمایه گذاری در شرکت های با مدیران توانا توجه داشته باشند که علی
رغم قدرت مانور مدبر در تعدیل هزینه ها و منابع که می تواند سودآوری بیشتری به همراه داشته باشد .ممکن
است به دلیل عدم انعطاف پذیری مالی و کمبود نقدینگی احتمالی و اتفاقی در شرایطی با رشد یکباره تقاضا
شرکت توانایی پاسخگویی مناسب به بازار را نداشته باشد.
 -3فراهم آوردن زیر ساخت های الزم جهت ایجاد فضای رقابتی در بازار محصوالت از طریق چسبندگی انتظارات
مدیران از سوی نهادهای تعیین کننده  ،سیاست های اقتصادی و نهادهای قانون گذاری به عنوان ایده های در
خصوص ایجاد انگیزه و محرکی در مدیران برای افشای دواطلبانه و با کیفیت باالی اقالم تعهدی و دیگر مولفه ها
برای افزایش رشد و رونق اقتصادی صنایع و در نهایت کمک به بهبود وضعیت اقتصادی کشور استفاده کنند .

منابع و ماخذ :
 )1ابراهیمی کردلر ،علی ،شهریاری ،علی رضا ( ،)1388بررسی رابطه بین هزینههای سیاسی فرضیه سیاسی و محافظه
کاری در بورس اوراق بهادار تهران ،بررسیهای حسابداری و حسابرسی ،دوره  16شماره.16-3 ،57
 )2حافظنیا ،محمد رضا ( ،)1387مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی ،انتشارات سمت ،چاپ چهاردهم.
 )3حساس یگانه ،یحیی .)1384( .فلسفه حسابرسی ،تهران ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
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پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر رقابت در بازار محصول برب اجتناب از پرداخت مالیات شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران
 )5خدامیپور ،احمد و برزایی ،یونس .)1392( .بررسی رقابت بازار محصول با ساختار هیئت مدیره و کیفیت افشا .دانش
حسابداری.66-51 :)14( 4 ،
 )6خواجوی ،شکراله وهمکاران( ،)1392بررسی اثرهای رقابت در بازار محصول برمدیریت سود شرکت های پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران
 )7سالواتوره ،دومینیک ( ،)1372تئوری و مسائل اقتصاد خرد ،حسن سبحانی ،تهران ،نشر نی ،چاپ ششم.
 )8شکراله خواجوی  ،غالمعلی محسنی فرد،غالمرضا رضایی  ،سید داوود حسینی راد؛()1392؛ بررسی اثرهای رقابت در
بازار محصول بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
 )9غیوری مقدم،علی وهمکاران( ،)1392بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول برکیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران
 )10قاسمیه ،رحیم ،غیوری مقدم ،علی و حاجب ،حمیدرضا ( ،)1393بررسی تأثیر رقابت بازار محصول بر رابطه بین
ساختار سرمایه و عملکرد واحد تجاری ،مجله ی پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز ،دوره ی ششم ،شماره دوم،
صص .129-107
 )11قربانی ،سعید؛ موحد مجد ،مرضیه و منفرد مهارلویی ،محمد .)1392( .رقابت در بازار محصول ،ترکیب هیئت مدیره و
کیفیت افشای اطالعات :شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران .تحقیقات حسابداری و حسابرسی.105-92 :)19( 4 ،
 )12کردستانی ،غالمرضا ،مجدی ضیاء الدین ( ،)1386بررسی رابطه بین ویژگیهای کیفی و هزینه سرمایه سهام عادی،
بررسیهای حسابداری و حسابرسی ،دوره چهاردهم ،شماره .49
 )13معصومینیا ،علی ( ،)1383بازار مطلوب رقابت کامل ،فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسالمی ،تهران ،پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی 1383 ،ش ،15ص.59
 )14منتظر ظهور ،محمود ( ،)1369اقتصاد ،تهران ،سازمان انتشارات دانشگاه تهران،تهران ،چاپ هشتم.
 )15مهرانی ،ساسان ،حالج ،حسنی ( ،)1388بررسی محافظه کاری در سود حسابداری و رابطه آن با اقالم تعهدی در
بورس اوراق بهادار تهران ،تحقیقات حسابداری ،شماره سوم.
 )16مهرانی ،کاوه و صفرزاده ،محمدحسین ( .)1390تبیین ارتباط بین رقابت در بازار محصول و کیفیت سود با رویکرد
بومی .دانش حسابداری.98-69 :)7( 2 ،
 )17نمازی ،ابراهیمی ،شهال ( .)1391بررسی ارتباط ساختار رقابتی بازار محصول و بازده سهام .پژوهشهای تجربی
حسابداری مالی ،شماره .1
 )18نمازی ،محمد ،شیرزاد ،جالل ( ،)1384بررسی رابطه ساختار سرمایه با سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران  ،بررسی های حسابداری و حسابرسی.
 )19نمازی ،محمد ،ابراهیمی ،شهال ( ،)1391بررسی ارتباط بین ساختار رقابتی بازار محصول وبازده سهام .پژوهشهای
تجربی حسابداری مالی ،صص .27-9
 )20اسماعیل زاده و مهرنوش(،)1392بررسی رابطه چسبندگی هزینه ها با کیفیت سود وخطای پیش بینی،پژوهش هاای
حسابداری مالی و حسابرسی ،سال ششم ،شماره بیست ویکم،صفحه 37تا.61
 )21احمد پور و منتظری( ،)1390نوع مدیریت سود وتأثیر اندازه ی شرکت ،ساختار مالکیات و حاکمیات شارکتی بار آن
،مجلهی پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز ،دوره سوم،شمارهی دوم،پاییز و زمستان ،1390صفحههای.35-1
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، بررسی تجربی رفتاار چسابندگی هزیناههاا در باورس اوراق بهاادار تهاران.)1389(  محمد، ایرج؛ نمازی،) دوانی پور22
.102  تا85  صص،62  شماره،17  دوره،بررسیهای حسابداری و حسابرسی
بررسی تأثیر تصمیمات سنجیده مدیران بار چسابندگی هزیناه، )1391(غالمرضا و سید مرتضی مرتضوی،) کردستانی23
.73-6790شماره،فصلنامه بررسی حسابداری و حسابرسی،ها
فصلنامه پژوهشای،بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار چسبندگی هزینه،)1393() زنجیردار وغفاری آشتیانی ومداحی24
.شماره بیستم،سال هفتم،حسابداری مدیریت
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