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 چکیده

هدف اين پژوهش بررسی تأثیر رقابت بازار محصول بر روی معیارهای مختلف کیفیت سود مبتنی بر اصول فعالیت بازار در 

شرکت به  092بوده و  1931-1931باشد. دوره زمانی پژوهش، تهران میهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار شرکت

الی  1931های نهايی پژوهش منوط به سالعنوان نمونه انتخاب شده است. به دلیل ماهیت متغیرهای پژوهش، دوره زمانی 

نی چند متغیره در های رگرسیوهای پژوهش در حالت تلفیقی )ترکیبی(، از مدلگرديد. برای تجزيه و تحلیل داده 1931

کیفیت سود مبتنی بر اصول استفاده شده است. در اين پژوهش، معیارهای مختلف  EViews 6افزار اقتصادسنجی نرم

سود، متغیر وابسته و رقابت بازار محصول، متغیر  واکنش ضريببندی سود و فعالیت بازار شامل مربوط بودن ارزش، زمان

مؤثر بر کیفیت سود شامل نوع حسابرس، به موقع بودن گزارشگری مالی، شاخص مستقل بوده و از متغیرهای کنترلی 

پذيری فروش سودآوری، اندازه شرکت، نسبت اهرمی، گزارش زيان توسط شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نوسان

 است.استفاده شده  نیز

کیفیت سود مبتنی بر اصول فعالیت بازار، ای مختلف معیارهدهد که رقابت بازار محصول بر روی های پژوهش نشان میيافته

بندی پذيری فروش بر معیار معکوسِ زمانتأثیر نداشته است. ديگر نتايج حاکی از تأثیر مثبت سودآوری و تأثیر منفی نوسان

-یسود، همچنین تأثیر مثبت سودآوری و تأثیر منفی گزارش زيان توسط شرکت بر معیار معکوسِ ضريب واکنش سود م

 باشد. 

 

 سود. واکنش ضريببندی سود و رقابت بازار محصول، مربوط بودن ارزش، زمان های کلیدی:واژه

 

 . مقدمه1

-های جذابی را ارائه میدهند، محصولکنند. برای نمونه، تحقیقات بازاريابی اولیه را انجام میها تصمیمات عملیاتی مختلفی را اتخاذ میشرکت

دهند، سپس شروع به کنند، تأمین مالی را انجام میهايشان را تبلیغ میگیرند، محصولولید و قیمت فروش تصمیم میکنند، در مورد مقدار ت

ها در تمامی فروشند. ماهیت رقابت در بازارهای محصول تقريباً بر رفتار شرکتکنندگان میها را به مصرفکنند و سرانجام، محصولتولید می

ها، بر سود، جريان نقد آزاد و ارزشیابی های رقابتی بازار محصول شرکت(. سیاست11، 1931د )نمازی و ابراهیمی، گذاراين مراحل تأثیر می

 بر تأثیر میزان رقابت در بازار محصول و نحوه (. شدت1، 0211، 1اندرسی و واتانابیهای نقدی نیز تأثیرگذار است )لگذاران از اين جريانسرمايه

رقابتی در اکثر صنايع  با مشاهده وضعیت واقع است. در جا قابل طرحاين در سؤال اساسی يک به عنوان هات سود شرکتمیزان کیفیت و مديري

 است؟ چگونه هاشرکت سود صنايع بورسی بر کیفیت در که تأثیرگذاری فضای رقابتی شودبه ذهن متبادر می سؤال اين بورسی،
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 ارائه و تهیه اقتصادی، سازنده هایفعالیت جهت در اعتباردهندگان و گذارانسرمايه یناناطم کسب برای بنیادی هایشرط پیش از يکی

 و گذارانسرمايه به دادن اطمینان برای هايیمکانیزم وجود. شود واقع سودمند اقتصادی و مالی هایگیریتصمیم انجام در که است اطالعاتی

 سرمايه بهینه تخصیص نهايت در و سرمايه بازار کارايی به کمک همچون اهدافی با ی،مال اطالعات کیفیت به نسبت کنندگان،استفاده ساير

 دارد اطالعات کیفیت افزايش در خطیری نقش نهد،می اطالعاتی جامعه در گام طرفانهبی رسانیاطالع وظیفه با که حسابداری. است ضروری

 (.93، 1933)ثقفی و ابراهیمی، 

بینی سودآوری آتی و همچنین تعیین ارزش های مالی جهت ارزيابی عملکرد جاری، پیشکنندگان از صورتدهشناسايی کیفیت سود برای استفا

 شرکت از اهمیت به سزايی برخوردار است.

ها و در زمینه ارزيابی کیفیت سود شرکت ها آنگیری به گذاران در بازار سرمايه به اطالعاتی نیاز دارند که برای تصمیمسهامداران و سرمايه

ها برای بقا و دوام در بازار رقابتی کمک نمايد. مشخص شدن تأثیر رقابت بازار محصول و ساختار صنعت بر روی همچنین تعیین توانايی شرکت

و  ها شدهها جهت بقا و تأثیر رقابت بر میزان کیفیت سود شرکتتر آنان از میزان توانايی آتی شرکتها، سبب ارزيابی دقیقکیفیت سود شرکت

 تر آنان خواهد شد.گیری آگاهانهباعث تصمیم

 تالش به صنعت رقبا برای ورود منصرف کردن جهت درو رقابتی  اقتصادی فشارهای با مواجهه در هاشرکت که کندمی( بیان 0229) 0رايس

باشد. روتمبرگ اتکا به بازار میباثبات و قابلهای مقابله با اين فشارها، دستکاری و مديريت سود در جهت ارائه اطالعات کرد. يکی از راه خواهند

های ها بر اين باورند که يافته( معتقدند که يک رابطه مثبت بین رقابت و مديريت سود وجود دارد. آن0223) 3( و شلیفر1332) 9استینو شارف

ها را وادار به مديريت سود رقابتی شديد، آن ناشی از فعالیت در يک محیط های شغلی مديراننگرانیآنان همراستا با اين ديدگاه است که 

 گردد.منجر به شفافیت اطالعاتی می 5مکانیزم انضباطیهای آنان مغاير با اين ديدگاه است که رقابت به عنوان يک کند. يافتهمی

)به ويژه  اطالعات کیفیت ايشافز به به اين سؤال پاسخ داده شود آيا افزايش رقابت در بازار محصول که است اينلذا، هدف پژوهش حاضر 

 ؟يا خیر است نموده کمک اطالعاتی ريسک کاهشدر نتیجه  وکیفیت سود( 

 

 . مبانی نظری و پیشینه پژوهش2

محصولش است.  يا سطح تولید قیمت بر شرکت يک کنترل معنای به بازار شود. توانمی تعريف هاشرکت بازار توان اينجا در رقابت

 (.0223، 6است )پاندی رقابتی يک شرکت يا چندجانبه انحصار انحصاری، توان معنای به بازار نتوا عملیاتی، تعريف در
 

 

                                                           
2
 Raith 

3
 Rotemberg and Scharfstein 

4
 Shleifer 

5
 disciplinary mechanism 

6
 Pandey 



 

 

 

 

 بقای و حفظ که شودمی بیان ادبیات استراتژيک يافت. در بازار ساختار از مختلفی تعاريف توانمی مالی، و اقتصادی و استراتژيک مالی ادبیات در

 بازار قدرت منزله به رقابتی مزيت کسب  و گذاردنمی باقی هاآن رقابتی برای مزيت کسب راهی جز ،امروز دنیای رقابتی محیط در هاشرکت

 (.1933پور و مؤمنی، ها است )حاجیشرکت

ها نسبت به ديگری های مختلف در تولید و فروش کاال رقابت تنگاتنگی دارند و کاالهای آنرقابتی بودن بازار محصول بدين معناست که شرکت

، 1930پور و بزرايی، کند )خدامیرتری چندانی ندارد، چرا که اگر غیر از اين باشد، بازار به سمت انحصار يا انحصار چند جانبه تمايل پیدا میب

59.) 

 (: 31، 1931ابعاد عبارتند از )پورحیدری و غفارلو،  مهمترين جمله از دارد، متفاوتی ابعاد بازار در رقابت

 دارای شود محصولمی کاالها گفته جانشینی قابلیت بودن باال صورت است. در جانشینی قابلیت بعد : نخستیناالهاک جانشینی . قابلیت1

-مصرف صورت تعداد اين در و مصرف شوند هم به جای توانندمی محصوالت اين و است جانشین قابل محصوالت ديگر با زيادی هایشباهت

 بود. خواهد تربیش رقابت شدت نتیجه در زارها وحجم با و تولیدکنندگان تعداد و کنندگان

 تربیش نیز را باال رقابت تقاضای نتیجه در و شودمی ايجاد تربیش تقاضای نتیجه در بازار بزرگتر تقاضاست. اندازه حجم دوم : بعدتقاضا حجم. 0

 دارد. جودالزم و انگیزه جديد رقبای ورود برای نشده، اشباع بازار که زمانی تا زيرا کند،می

 در هستند، در اقتصاد محدود منابع اين که علت است. به ورود موانع بعد : سومینگذاری(سرمايه الزم )شدت گذاریمیزان سرمايه. 9

 رازي داشت، نخواهند ورود چندانی برای انگیزه رقبا موردنیاز باشد، ثابت هایدارايی در گذاریسرمايه باالی حجم رقبا، ورود برای که صورتی

  باالست. گذاریسرمايه فرصت هزينه

 يا يک به محدود تمرکز( در صنايعی فروش )نسبت و تولید عمده حجم که صورتی است. در تمرکز نسبت چهارم : بعدصنعت تمرکز نسبت. 3

 بود. خواهد کمتر صنايع اين در رقابت شدت باشد، بازيگر چند

 تربیش هاتعداد شرکت که است. در صورتی صنايع از يک هر در فعال هایشرکت ادتعد بعد، : آخرينصنعت در فعال هایشرکت تعداد. 5

 بود. خواهد تربیش نیز هاآن بین رقابت باشد،

ت: اس اصلی عامل چهار حداقل مشترك محصول مالی، گزارشگری و حسابداری اطالعات کیفیت( 0220) 1تورنتون عقیده به

 وجود. باال کیفیت دارای حسابداری استانداردهای و حسابرسی کمیته تجربه رسی،حساب کیفیت مديريت، هاینگرش و خالقیت

 است هايیسنجه و متغیرها معیارها، دارد اهمیت چه آن. سازد مخدوش را زنجیره کل تواندمی حلقه، چهار اين از يک هر در ضعف

 .کندمی ارزيابی را حسابداری اطالعات کیفیت که
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گیری ارائه يا عدم ارائه های تصمیمای دارد. شیوههای مختلف، تفاوت قابل مالحظهات در شرکتنحوه و کیفیت افشای اطالع

 گیرد. نتايج تحقیقات پیشین حاکی از آن است که افشای اطالعات معین توسط مديريت، تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار می

 

 

 

های شرکت از قبیل ساختار هیئت مديره و ترکیب ويژگی. عوامل داخلی )1باشد اطالعات تحت تأثیر دو عامل اصلی می

 (.50، 1930. عوامل خارجی )رقابت در بازار محصول، مقررات قانونی و نوع صنعت( )خدامی پور و بزرايی، 0سهامداران( و 

 خواهد تربیش آن در رانحصا و تمرکز باشد، نابرابر هاآن بین بازار توزيع و کمتر صنعت، در موجود تجاری واحدهای تعداد قدر هر

 از کیفیت، با و دقیق مالی هایگزارش ارائه با تجاری واحدهای رقابتی، صنايع در که معتقدند( 1332) 3استاگتون و 3دروگ. بود

 رقابت که دهد می نشان( 1339) 11ورکچیا(. 00، 0223، 12)به نقل از کوهن آورندمی عمل به ممانعت صنعت به بالقوه رقبای ورود

 با را مالی اطالعات رقابتی، بازارهای در هاشرکت و شودمی کیفیت با مالی هایگزارش انتشار از مانع محصول، بازار در موجود

 پايین رقابت میزان که صنايعی در رسید نتیجه اين به( 1333) 10هريس (.33، 0223)کوهن،  کنندمی گزارش پايین محتوای

 که صنايعی در نمود اثبات( 0223(. کوهن )33، 0223)به نقل از کوهن،  است اندك آن در عملیات مناسب افشای احتمال است،

های . با توجه به نتايج متقاوت تحقیقاست کم هاآن در کیفیت با مالی اطالعات گزارش احتمال است، پايین آن در رقابت شدت

طالعات و گزارشگری مالی، بررسی اين موضوع در قبلی در کشورهای مختلف در مورد رابطه بین رقابت در بازار محصول و کیفیت ا

ايران، جهت آگاهی از تأثیر رقابت در بازار محصول بر کیفیت اطالعات و گزارشگری مالی به طور عام و کیفیت سود به طور خاص از 

 ای برخوردار است.اهمیت ويژه
 مدل نظری تحقیق حاضر در شکل ذيل نشان داده شده است:

 

 

 

ژوهشمدل مفهومی پ  

 های خارجی و داخلی که تا حدودی مرتبط با موضوع اين پژوهش است، به صورت ذيل است:نتايج تعدادی از پژوهش

( در تحقیقی به بررسی کیفیت سود و ضريب پاسخ سود، در شرايطی که افزايش باثبات در سود با افزايش باثبات در 0223و همکاران ) 19آلوك

های با رشد سود همراه با افزايش درآمد از کیفیت سود باالتری نسبت به  ايج تحقیق نشان داد که شرکتدرآمد همراه است، پرداختند. نت
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رقابت در بازار  کیفیت سود

 محصول



 

 

-های با افزايش در آمد، عملکرد عملیاتی آتی باالتری دارند. همچنین شرکتباشند. هم های با رشد همراه با کاهش هزينه برخوردار میشرکت

 که دارای رشد همراه با درآمد هستند، ضريب پاسخ سود باالتری دارند.هايی چنین نتايج تحقیق نشان داد شرکت

 

 

 

های مربوط به به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و کیفیت افشای اطالعات مالی با استفاده از دادهدر پژوهش خود ( 0212) 15و سان 13لیو

هايی که در نهايت آن است که کیفیت افشای اطالعات در شرکتهای پژوهش آنان حاکی از پرداختند. يافته 0225شرکت چینی در سال  325

 تر است.شوند، پايینهايی که در نهايت توسط دولت کنترل میشوند نسبت به شرکتکنندگان خصوصی کنترل میتوسط کنترل

ها را با منافع سهامداران، همسوتر که آنشود هايی در مديران می( معتقدند که رقابت بازار محصول منجر به ايجاد انگیزه0211) 16گیرود و مولر

 کند.می

های تولیدی ای از شرکتبر اساس نمونه« تأثیر بازار رقابت محصول بر روی کیفیت سود»( در پژوهشی با عنوان 0219) 11چنگ و همکاران

سود رابطه مثبتی وجود دارد. نتايج  به اين نتیجه رسیدند که بین بازار رقابت محصول و کیفیت 0225الی  1336امريکايی طی دوره زمانی 

گذاران و تحلیلگران رابطه مثبت همچنین حاکی از آن است که بین بازار رقابت محصول و دقت اطالعات عمومی و محرمانه در دست سرمايه

 وجود دارد. 

ه رسیدند که بین قدرت بازار محصول به اين نتیج 0223الی  1331های شرکت آمريکايی بین سال 6213( با بررسی 0219) 13داتتا و همکاران

 داری وجود دارد. پذيری در صنعت با مديريت سود رابطه مثبت و معنیو همچنین رقابت

های پذيرفته شده در بورس بررسی تأثیر قدرت بازار محصول بر نقدشوندگی سهام شرکت»( در پژوهشی با عنوان 1931خواجوی و ابراهیمی )

به اين نتیجه رسیدند که بین شاخص لرنر و نقدشوندگی سهام،  1933الی  1939شرکت طی دوره زمانی  33ررسی با ب« اوراق بهادار تهران

دار هیرشمن و نقدشوندگی سهام، مثبت ولی غیرمعنی-رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. اين در حالی است که رابطه بین شاخص هرفیندال

 شود.تر میول، نقدشوندگی سهام بیشاست. در مجموع، با افزايش قدرت بازار محص

به « مشروط حسابداری کاریو محافظه محصوالت رقابتی ساختارهای بین ارتباط بررسی»( در پژوهشی با عنوان 1931پورحیدری و غفارلو )

 متغیر ابعاد، اين از تفادهاس فرضیه اختصاصی پرداختند، سپس با قالب پنج در مشروط کاریمحافظه و رقابت پنجگانه ابعاد بین بررسی ارتباط

 شد. آزمون بررسی حسابداری مشروط محافظه کاری و رقابت بین ارتباط کلی، قالب فرضیه و در آمد دست به رقابت سنجش برای ترکیبی

 ناداری وجودمع و ارتباط معکوس مشروط کاریمحافظه و جانشینی قابلیت بین انتظار خالف بر که است نکته اين های اختصاصی، بیانگرفرضیه
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 Liu 
15

 Sun 
16

 Giroud & Mueller 
17

 Cheng et al. 
18

 Datta et al. 



 

 

 بین ارتباط است. همچنین، و معنادار مثبت انتظار، مشروط مطابق کاریمحافظه با عضو صنايع هایشرکت تعداد و تقاضا حجم بین دارد. ارتباط

 هابینیپیش اساس بر مشروط کاریمحافظه و تمرکز نسبت بین است. نهايتاً معنادار و انتظار، معکوس مشروط مطابق کاریمحافظه و ورود موانع

در  کاری مشروطمحافظه و محصوالت رقابتی ساختارهای بین داد نشان نیز کلی فرضیه شد. آزمون مشاهده ضعیف معکوس، ولی ارتباط

 دارد. وجود معناداری و مثبت مالی ارتباط گزارشگری

 

 

 

با به کارگیری شاخص « زار محصول و بازده سهامارتباط بین ساختار رقابتی با بررسی»( در پژوهشی با عنوان 1931نمازی و ابراهیمی )

الی  1931شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی  31هیرشمن، شاخص لرنر و شاخص لرنر تعديل شده در -هرفیندال

ی معنادار نیست. اين در حالی است هیرشمن با بازده سهام، رابطه منفی وجود دارد ول-به اين نتیجه رسیدند که بین شاخص هرفیندال 1933

داری وجود دارد. اين يافته بدين معناست که هر چه رقابت در که بین شاخص لرنر و شاخص لرنر تعديل شده با بازده سهام، رابطه منفی معنی

کنند تری کسب میتی، بازده بیشهای موجود در صنايع رقابتر خواهد بود. به بیان ديگر، شرکتتر باشد، بازده سهام نیز بیشبین صنايع بیش

 سازگار است. 02و موانع ورود 13های تخريب خالقانهبینی فرضیهکه اين امر با پیش

 120با بررسی « بهادار تهران اوراق در بورس کاریمحافظه و افشا کیفیت بین رابطه»( در پژوهشی با عنوان 1930رحیمیان و ابراهیمی میمند )

 بین و معنادار، و منفی تعهدی اختیاری، رابطه اقالم سطح و افشا به اين نتیجه رسیدند که بین کیفیت 1933 الی 1933های شرکت طی سال

 میزان اطالعات، افشای کیفیت افزايش با که داد نتايج نشان دارد. همچنین وجود معنادار و مثبت مشروط رابطه کاریمحافظه و افشا کیفیت

 .يابدکاهش می نامشروط کاریمحافظه

با به کارگیری « بررسی رابطه رقابت بازار محصول با ساختار هیئت مديره و کیفیت افشا»( در پژوهشی با عنوان 1930خدامی پور و بزرايی )

 1932الی  1939شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی  125هیرشمن و شاخص موانع ورود در -شاخص هرفیندال

داری وجود دارد که بیانگر هیرشمن و شاخص موانع ورود با کیفیت افشا رابطه منفی و معنی-ه رسیدند که بین شاخص هرفیندالبه اين نتیج

-(. همچنین نتايج نشان داد که شاخص هرفیندالبازار محصولباشد )تأيید تأثیر راهبردِ رقابت رابطه مثبت بین رقابت و کیفیت افشا می

بازار داری ندارد )عدم تأيید تأثیر حاکمیتیِ رقابت ود بر رابطه بین استقالل هیئت مديره و کیفیت افشا، تأثیر معنیهیرشمن و شاخص موانع ور

 .(محصول
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 Creative Destruction Hypothesis 
20

 Barriers to Entry Hypothesis 



 

 

 های پژوهش . فرضیه3

دهد که در آن، رقابت ناقص در بازار محصول، امّا رقابت کامل در بازار ( يک چارچوب انتظارات عقاليی را بسط می0212) 01پرس

ای توانايی تعیین قیمت محصول خود را دارند. ها تا اندازهوجود دارد. رقابت ناقص در بازار محصول به اين معناست که شرکتسهام 

شود و میزان خروجی های تولیدی منفی )مثبت( مواجه میشرکتی که از قدرت بازار محصول برخوردار است، هنگامی که با تکان

های تولیدی تا قیمت محصول خود را افزايش )کاهش( دهد و سود خود را در برابر تکان يابد، قادر خواهد بودآن کاهش می

تری تری دارند با ريسک کمهايی که قدرت بازار محصول بزرگجا که سود شرکت(. از آن0211، 00محافظت نمايد )کیل و لون

تر، های دارای قدرت بازار محصول بیشرسد شرکته نظر میکنند. لذا؛ بتر معامله میها را بیشگذاران، سهام آنروبرو است، سرمايه

 از کیفیت سود باالتری برخوردار باشند.

 فرضیه اصلی به شرح ذيل است: 9با توجه به اين مقدمه، اين پژوهش داری 

 

 

 

 . رقابت بازار محصول )تعديل شده بر مبنای صنعت( بر روی مربوط بودن ارزش تأثیر دارد.1فرضیه اصلی 

 بندی سود تأثیر دارد.. رقابت بازار محصول )تعديل شده بر مبنای صنعت( بر روی زمان0ه اصلی فرضی

 . رقابت بازار محصول )تعديل شده بر مبنای صنعت( بر روی ضريب واکنش سود تأثیر دارد.9فرضیه اصلی 
 

 . متغیرهای پژوهش4

 شوند. یرهای مستقل، وابسته و کنترلی تقسیم میها، به سه گروه متغ متغیرهای اين پژوهش به منظور آزمون فرضیه

 

 . متغیر مستقل4-1

به شرح ذيل  03رقابت بازار تعديل شده بر مبنای صنعتاست که برای سنجش آن از  09رقابت بازار محصولمتغیر مستقل در اين پژوهش 

 (: 0219گردد )داتتا و همکاران، استفاده می

 بازار محصول شرکت( به شرح ذيل محاسبه گرديد: )رقابت 05رنربه منظور سنجش اين معیار، ابتدا شاخص ل

 

 که در آن داريم:
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 Peress 
22

 Kale & Loon 
23

 Product Market Competition 
24

 Industry-Adjusted Market Power (IAMP) 
25

 Lerner Index (LI) 



 

 

 بازار محصول شرکت( )رقابت t  در پايان سال مالی iشاخص لرنر برای شرکت   

 t  در پايان سال مالی iکل فروش شرکت  

 t  در پايان سال مالی iت کل بهای تمام شده کاالی فروش رفته شرک 

 t  در پايان سال مالی iهای عملیاتی شرکت کل هزينه 

بازار تعديل شده بر  گردد تا رقابتسپس شاخص مذکور بر اساس میزان سهم فروش هر شرکت در صنعت به شرح ذيل تعديل و محاسبه می

 مبنای صنعت برای هر شرکت بدست آيد:

 

 

 

 :که در آن داريم

 t  در پايان سال مالی iبازار تعديل شده بر مبنای صنعت برای شرکت  رقابت 

 بازار محصول شرکت( )رقابت t  در پايان سال مالی iشاخص لرنر برای شرکت   

 از صنعت مربوطه t  در پايان سال مالی iسهم فروش شرکت  

 t  های هر صنعت در پايان سال مالیکتتعداد شر 

 .تر استتر و راحتپذيری بیشدر آن صنعت است و رقابت تررقابت کمدر يک صنعت بیانگر  شاخص لرنرباالتر بودن 
 

 متغیر وابسته .4-2

تنی بر اصول مب کیفیت سودمعیارهای مختلف ( عبارتند از 0211) 06متغیرهای وابسته اين پژوهش به پیروی از گايو و راپوسو

 شامل: 01فعالیت بازار

 03مربوط بودن ارزش .1
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 Gaio & Raposo 
27

 Market-based earnings attributes 
28

 Value relevance (RELEV) 



 

 

گیری (، مربوط بودن ارزش را به عنوان يک عامل قابل توضیح از طريق فرمول رگرسیونی زير اندازه1333) 03مطابق مطالعه فرانسیس و شیپر

 کنیم:می

 

 که در آن داريم:

 .tال در پايان س iبازده سالیانه سود سهام شرکت  

، tکه بر اساس ارزش بازار سهام در شروع سال  tدر پايان سال  iسود خالص قبل از کسر اقالم غیر مترقبه )سود عملیاتی( شرکت  

 استانداردسازی و يکنواخت شده است.

که بر اساس ارزش بازار سهام در  t-1و سال  tی هابین سال iتغییر سود خالص قبل از کسر اقالم غیر مترقبه )سود عملیاتی( شرکت  

 ، استانداردسازی و يکنواخت شده است.tشروع سال 

 .tدر پايان سال  iمانده مدل رگرسیونی شرکت باقی 

 

 

پنج ساله استفاده  در نهايت به منظور تعیین مربوط بودن ارزش از رابطه ذيل يعنی قرينه ضريب تعیین مدل رگرسیونی فوق برای يک دوره

 کنیم:می

 

 که در اين رابطه داريم:

 .t-4و  t ،t-1 ،t-2 ،t-3های برای سال iقرينه ضريب تعیین مدل رگرسیونی مربوط بودن ارزش شرکت  

 )معیار معکوس کیفیت اطالعات حسابداری(. tدر پايان سال  iمعیار مربوط بودن ارزش شرکت  

کند. مربوط بودن تر سود را منعکس میهای دارای ارتباط ارزش کمتر است و بنابراين کیفیت پايیندهنده سودنشان RELEVهای باالتر ارزش

کند( يک ويژگی مطلوب است که معموالً به عنوان يک بینی تغییرات بازده يا قیمت سهام منعکس میارزش سود )که توانايی سود را برای پیش

 (.316، 0211گیرد )گايو و راپوسو، ها مورد توجه قرار میگیریقیم از سودمندی اطالعات سود در تصمیممعیار مست

 

 92بندی سودزمان. 0
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 Frances & Schipper 



 

 

 کنیم:بندی سود از معادله رگرسیونی زير استفاده میبه منظور سنجش زمان

 

 که در اين معادله داريم:

 .tايان سال در پ iبازده سالیانه سود سهام شرکت  

، tکه بر اساس ارزش بازار سهام در شروع سال  tدر پايان سال  iسود خالص قبل از کسر اقالم غیر مترقبه )سود عملیاتی( شرکت  

 استانداردسازی و يکنواخت شده است.

خواهد بود و در  1کوچکتر از صفر باشد، مساوی  t در پايان سال iيک متغیر مجازی است که اگر بازده سالیانه سود سهام شرکت  

 غیر اين صورت برابر با صفر در نظر گرفته خواهد شد.

 .tدر پايان سال  iمانده مدل رگرسیونی شرکت باقی 

 

 

 

ل يعنی قرينه ضريب تعیین (، معیار ذي0223) 90نیک و همکارانو( و را0222) 91در نهايت مشابه با تحقیق انجام شده توسط بال و همکاران

 بندی سود به صورت زير تعريف شده است:گیری زمانمدل رگرسیونی فوق برای يک دوره پنج ساله جهت اندازه

 

 که در اين رابطه داريم:

 .t-4و  t ،t-1 ،t-2 ،t-3های برای سال iبندی سود شرکت قرينه ضريب تعیین مدل رگرسیونی زمان 

 )معیار معکوس کیفیت اطالعات حسابداری(. tدر پايان سال  iبندی سود شرکت معیار زمان 

دهد. در اين رابطه میتر سود را نشان تر است و در عمل کیفیت پايینبندی ضعیفدهنده سودهای دارای زماننشان TIMELهای باالتر ارزش

گذاران از ارزش اطالعاتی باالتر شوند، برای سرمايهها منعکس میبازده سهام شرکت هايی که با سرعت بیشتر در اطالعات مربوط بهسود

 (.316، 0211برخوردار خواهند بود )گايو و راپوسو، 
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 Earnings timeliness (TIMEL) 
31

 Ball et al. 
32

 Raonic et al. 



 

 

 

 سود واکنش ضريب .9

 عنوان بهحسابداری  متون در سود واکنش ضريب. است تحقیقپنج ساله  هایطول دوره در 99سود واکنش ضريب تحقیق،مستقل ديگر  متغیر

 سود، واکنش ضريب .کندمی گیریاندازه را بازده به سود بازنمايی زيرا؛ است شده استفاده حسابداری اطالعاتی محتوای ارزيابی برای شاخصی

 زير صورت به که استپنج ساله  طول دوره در( انتظار مورد غیر سود يا) سود در تغییر به نسبت( غیرعادی هایهبازد يا) هاهبازد رگرسیون شیب

 :(0223، 93بک و وارفیلد)کوهل ه استشد تعريف

 

 که در آن داريم:

 .tدر پايان سال  iبازده سالیانه سود سهام شرکت  

 ، استانداردسازی وtکه بر اساس ارزش بازار سهام در شروع سال  t-1و سال  tهای بین سال iشرکت قبل از مالیات تغییر سود  

 يکنواخت شده است.

 )معیار معکوس کیفیت اطالعات حسابداری(. tدر پايان سال  iشرکت  سود واکنش ضريبقرينه  

 

 

 .tدر پايان سال  iمانده مدل رگرسیونی شرکت باقی 

 

 های کنترلیمتغیر. 4-3
 عبارتند از: کیفیت سودمل تأثیرگذار بر متغیرهای کنترلی استفاده شده در اين پژوهش به عنوان ساير عوا

  95. نوع حسابرس1

 يک و عدد آن برای باشد؛ حسابرسی سازمان شرکت، حسابرس يک که صورتی شود. درمی داده نشان يک صفر و با که است مجازی متغیر يک

 است. شده نظر گرفته در صفر عدد آن برای باشد، خصوصی شرکت، موسسات حسابرسی حسابرس که صورتی در

  96به موقع بودن گزارشگری مالی .2
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 Earnings Response Coefficients (ERC) 
34

 Kohlbeck & Warfield. 
35

 AuditType (AT) 



 

 

تر باشد، گزارشگری اين متغیر عبارت است از تفاوت تاريخ پايان دوره مالی شرکت و تاريخ صدور گزارش حسابرسی. هر چه فاصله مذکور کوتاه

 تر است. لذا؛ در اين پژوهش اين معیار به صورت معکوس فاصله مذکور تعريف شده است.  مالی به موقع

 ( (ROA. شاخص سودآوری 3

خالص  سود با است برابر هابازده دارايی .شودمی استفاده مديريت عملکرد عنوان شاخص به شاخص اين از معموالً و است متغیر کنترلی يک

 ها.دارايی متوسط جمع بر مالیات تقسیمبهره و قبل از کسر 

91. اندازه شرکت4
 

 ها تعريف شده است.ايیلگاريتم طبیعی کل دار صورت به متغیر اين

 93. نسبت اهرمی شرکت5

 دهد.ها( را نشان میها به مجموع دارايی)يعنی؛ مجموع بدهی سرمايه ساختار در بدهی از استفاده اين متغیر میزان

  93. گزارش زيان توسط شرکت6

 

 

 

ان گزارش کرده باشد، مقدار آن يک و در غیر آن شود. اگر شرکت در سال موردنظر، زيمی داده نشان يک صفر و با که است مجازی متغیر يک

 صورت مقدار آن صفر است.

 گردد:اين متغیر به شرح ذيل تعیین می. نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری: 7

 

 که در آن داريم:

 t  در پايان سال مالی iنسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت   

 t  در پايان سال مالی iشرکت کل ارزش بازار  
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 LAG 
37

 SIZE 
38

 LEV 
39

 LOSS 



 

 

 .t  در پايان سال مالی iکل ارزش دفتری شرکت  

 )انحراف معیار فروش( 32پذيری فروش. نوسان8

 .گرددهای سال قبل محاسبه میاين متغیر در هر سال از طريق انحراف معیار فروش سه سال قبل بر دارايی

 

 آماری و نمونه جامعه. 5

ساله(  11)دوره  1931الی  1931طی دوره زمانی  های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکتاز کلیه  پژوهشاين  جامعه آماری

 د:انشتهشرايط زير را داتشکیل شده است که 

 .باشند پذيرفته شدهاوراق بهادار تهران در بورس  1932تا پايان سال  -1

 های مورد نظر تغییر داده باشند. طی دورهها نبايستی سال مالی خود را در شرکت -0

 مورد معامله قرار گرفته باشد. های دوره پژوهش فعالیت مستمر داشته و سهام آنطمورد نظر  هایشرکت -9

 به طور کامل ارائه کرده باشد. 1931الی  1931اطالعات مالی مورد نیاز برای انجام اين پژوهش را در دوره زمانی  -3

 گری مالی نباشند.ها و واسطهگذاری، بانکی سرمايههاجزء شرکت -5

 تر رقابت در صنعت، حذف گرديد.محدوديت پايان سال مالی منتهی به اسفندماه هر سال به منظور سنجش دقیق

 

 

عاتی بورس اطال هایاطالعات مورد نیاز جهت انجام اين پژوهش از بانک کلیهشرکت شناسايی گرديد. سپس  092 ،بر اساس معیارهای فوق

 گرديد.آوری بورس جمع هایهو نشري آورد نوينرهافزار ق بهادار تهران، نرمااور

 

 ها گردآوری داده. روش پژوهش و 6

؛ اين پژوهش از اين لحاظ که به دنبال تعیین رابطه بین رقابت بازار محصول و معیارهای مختلف کیفیت سود مبتنی بر اصول فعالیت بازار است

ها قرار کنندگان از اطالعات مالی شرکتتواند مورد استفاده گروه کثیری از استفادهجا که تعیین رابطه مذکور میستگی بوده و از آناز نوع همب

شود که  رويدادی زمانی استفاده می شود. از روش پسرويدادی استفاده می جهت اجرای پژوهش از رويکرد پس گیرد از نوع کاربردی است.
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 Sale Volatility (SV) 



 

 

کاری متغیرهای مستقل وجود ندارد )رشاد به نقل از پردازد، افزون بر اين، امکان دست وقوع رويدادها به بررسی موضوع می پژوهشگر پس از

 (.95، 1913نمازی، 

 

 هاها و آزمون فرضیه. روش تجزيه و تحلیل داده7

مدل رگرسیونی  9های مختلف کیفیت سود و جنبههای پژوهش يعنی بررسی رابطه بین رقابت بازار محصول در اين پژوهش برای آزمون فرضیه

 در حالت ترکیبی/تلفیقی به صورت ذيل تخمین زده شده است:

 

 که در مدل فوق داريم:

شود که نحوه محاسبه آن در استفاده میمختلف معیار  9که برای محاسبه آن از  tدر پايان سال مالی  iمیزان کیفیت سود شرکت    

 رهای پژوهش تشريح شده است.بخش متغی

بازار تعديل شده  رقابتکه برای محاسبه آن از معیار  iبرای شرکت  tدر پايان دوره مالی رقابت بازار محصول میزان    

 استفاده شده است.بر مبنای صنعت 

 t  در پايان سال مالی i نوع حسابرس شرکت 

 t  در پايان سال مالی i دن گزارشگری مالی شرکتبه موقع بو 

 t  در پايان سال مالی i میزان سودآوری شرکت 

 t  در پايان سال مالی i اندازه شرکت 

 

 

 t  در پايان سال مالی i اهرم مالی شرکت 

 t  در پايان سال مالی i ده بودن شرکتزيان 

 t  در پايان سال مالی i نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت 

 tدر پايان سال مالی  i پذيری فروش شرکتنوسان 



 

 

های پژوهش، به انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیونی جهت آزمون فرضیه ترکیبی و تلفیقیقبل از تخمین مدل رگرسیونی در حالت 

ترکیبی پرداخته خواهد شد. در های  دادهمدل های تلفیقی در برابر  دادهمدل انتخاب لیمر به  F. ابتدا با استفاده از آزمون شده استه پرداخت

منتفی است. در غیر اين صورت  تلفیقیهای  از روش داده باشد، استفاده% 5داری تر از سطح معنیکملیمر  Fاحتمال آماره مقدار صورتی که 

ترکیبی های  های تلفیقی در برابر داده دادهتلفیقی مناسب است. اگر مدل های  از روش داده تر باشد، استفادهبیش% 5 از داریسطح معنیاگر 

شود. در پرداخته می ترکیبی در برابر الگوی اثرات تصادفیترکیبی انتخاب الگوی اثرات ثابت انتخاب نشود، به انجام آزمون هاسمن به منظور 

ه % باشد؛ دلیل کافی برای رد الگوی اثرات ثابت نداريم و برای آزمون فرضی5داری تر از سطح معنیاحتمال آماره هاسمن کممقدار ی که صورت

از الگوی اثرات تصادفی  تر باشد، استفادهبیش% 5 از داریسطح معنیدر غیر اين صورت اگر  از الگوی اثرات ثابت استفاده کنیم. پژوهش بايد

 است. مناسب

های توان مدل مناسب تخمین را برگزيد. پس از انتخاب مدل مناسب بايد نسبت به پايا بودن سریهای مختلف میبه اين ترتیب، با آزمون

و  EXCELهای آماری از نرم افزارهای (. در همه تکنیک33، 0225، 31زمانی و غیرکاذب بودن رگرسیون اطمینان حاصل کرد )بالتاگی

EViews جهت تعیین نرمال بودن متغیرهای پژوهش در نرم افزار شده استه استفاد .EViews استفاده شد، به اين  30برا-از آماره جارك

 % باشد، توزيع آن متغیر نرمال و در غیر اين صورت غیر نرمال است.5تر از صورت که اگر احتمال آماره مذکور برای متغیری بیش

 

 های پژوهش  . تحلیل داده8

 سی پايايی متغیرهای پژوهش. برر8-1

-Pچون مقددار   33از نوع آزمون لوين، لین و چو 39های ريشه واحدبر اساس آزمونارائه شده است.  1نتايج پايايی متغیرهای پژوهش در جدول 

Value يايی بدين معنی پااند. پايا بوده 35% بوده است، کل متغیرهای وابسته، مستقل و کنترلی پژوهش طی دوره پژوهش در سطح5تر از کم 

 

 

 

ثابت بوده است. الزم بده ذکدر اسدت کده انجدام      مختلف های کوواريانس متغیرها بین سالو  واريانس متغیرها در طول زمانو  است که میانگین

 آزمون پايايی برای متغیرهای مجازی نوع حسابرس و گزارش زيان توسط شرکت نامفهوم است و لذا از ارائه آن خودداری شده است.
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 Baltagi 
42

 Jarque-Bera 
43

 Unit Root Tests 
44

 Levin, Lin & Chu 
45

 Level 



 

 

 : آزمون پايايی )ايستايی( متغیرها در طی دوره پژوهش1جدول 

 نوع آزمون                  

 متغیرها

 احتمال آماره لوين، لین و چو مقدار آماره لوين، لین و چو

 RELEV 00/31- 2222/2مربوط بودن ارزش 

 TIMEL 30/012- 2222/2بندی سود زمان

 ERC 21/33- 2222/2ضريب واکنش سود 

 COM  63/001- 2222/2رقابت بازار محصول 

 ---- ---- ATنوع حسابرس 

 LAG  39/31- 2222/2به موقع بودن گزارشگری مالی 

 ROA 66/39- 2222/2شاخص سودآوری 

 SIZE 11/02- 2222/2اندازه شرکت 

 LEV 11/30- 2222/2نسبت اهرمی 

 ---- ---- LOSSگزارش زيان توسط شرکت 

 MTB 36/153- 2222/2ر به ارزش دفتری نسبت ارزش بازا

 SV 13/123- 2222/2پذيری فروش نوسان

 

 

 

 

 

 . بررسی آمار توصیفی متغیرهای پژوهش8-2



 

 

 ارائه شده است.  0آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول 

ای مختلف کیفیت سود( به اين نتیجه هبا مقايسه ضريب تغییرات )حاصل تقسیم انحراف معیار بر میانگین( متغیرهای مستقل پژوهش )جنبه

ترين ثبات و پايداری ترين ضريب تغییرات و پراکندگی و در نتیجه بیشبندی سود دارای کمرسیم که در بین معیارهای مذکور، متغیر زمانمی

طی دوره پژوهش بوده است. اين  ترين ثبات و پايداریترين ضريب تغییرات و پراکندگی و کمو در مقابل، متغیر ضريب واکنش سود دارای بیش

های مورد بررسی بندی سود و قابلیت اتکای بسیار پايین ضريب واکنش سود در شرکتموضوع حاکی از قابلیت اتکا و اطمینان نسبتاً باالی زمان

 طی دوره پژوهش است.  

های مختلف کیفیت سود در رسیم که جنبهجه میهای مختلف کیفیت سود به اين نتیبا مقايسه ضريب تغییرات رقابت بازار محصول و جنبه

تری طی دوره پژوهش تر و در نتیجه ثبات و پايداری بسیار بیشمقايسه با رقابت بازار محصول دارای ضريب تغییرات و پراکندگی بسیار کم

 یر نسبتاً کمی داشته باشد.های مختلف کیفیت سود، تأثدهد که رقابت بازار محصول بايد بر جنبهاند. اين موضوع نشان میبوده

ترين رسیم که در بین متغیرهای مذکور، متغیر اندازه شرکت دارای کمبا مقايسه ضريب تغییرات متغیرهای کنترلی پژوهش به اين نتیجه می

ترين ضريب شترين ثبات و پايداری و در مقابل، متغیر گزارش زيان توسط شرکت دارای بیضريب تغییرات و پراکندگی و در نتیجه بیش

های مورد ترين ثبات و پايداری در طی دوره پژوهش بوده است. اين موضوع حاکی از آن است که شرکتتغییرات و پراکندگی و در نتیجه کم

 اند.ای با هم داشتهای با هم نداشته ولی از نظر گزارش زيان تفاوت قابل مالحظهبررسی از نظر اندازه، تفاوت قابل مالحظه

های مختلف کیفیت سود( طی دوره پژوهش است. نرمال بودن متغیر وابسته، برا حاکی از نرمال بودن متغیرهای وابسته )جنبهماره جاركنتايج آ

 های رگرسیونی حداقل مربعات معمولی است.های مدلفرضيکی از پیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش2جدول 

 معیارها

 متغیرها

انحراف  مینیمم ماکزيمم میانه میانگین تعداد

 معیار

ضريب 

 تغییرات

مقدار 

 براجارک

احتمال 

 براجارک

 RELEV 1152 69/2- 63/2- 29/2- 31/2- 01/2 39/2 39/1 933/2مربوط بودن ارزش 

 TIMEL 1152 11/2- 30/2- 21/2- 31/2- 01/2 93/2 16/0 993/2بندی سود زمان

 ERC 1152 53/1- 31/1- 31/0 53/3- 20/0 03/1 09/0 903/2ضريب واکنش سود 

 COM  1152 21/2 20/2 31/2 31/2- 09/2 09 133 222/2رقابت بازار محصول 

 AT 1152 92/2 2 1 2 36/2 59/1 011 222/2نوع حسابرس 

 LAG  1152 223/2 223/2 23/2 229/2 225/2 56/2 335 222/2به موقع بودن گزارشگری مالی 

 ROA 1152 02/2 13/2 11/2 06/2- 19/2 06/2 016 222/2شاخص سودآوری 

 SIZE 1152 06/19 15/19 60/13 33/3 96/1 12/2 110 222/2اندازه شرکت 

 LEV 1152 65/2 61/2 32/2 23/2 13/2 03/2 66 222/2نسبت اهرمی 

 LOSS 1152 16/2 2 1 2 91/2 91/0 121 222/2گزارش زيان توسط شرکت 

 MTB 1152 33/1 33/1 00/3 03/2 60/1 36/2 056 222/2ش دفتری نسبت ارزش بازار به ارز

 SV 1152 15/2 11/2 33/2 220/2 19/2 31/2 395 222/2پذيری فروش نوسان

 

 . آزمون فرضیه اول8-3

 رقابت بازار محصول )تعديل شده بر مبنای صنعت( بر روی مربوط بودن ارزش تأثیر دارد.

ارائه شده است.  9لیمر در جدول  Fخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیونی پرداخته شده است. نتیجه آزمون قبل از آزمون فرضیه فوق، به انت

 تلفیقیهای  از روش داده فوق، استفادهلذا، برای آزمون فرضیه و % بوده 5داری تر از سطح معنیکم 9در جدول لیمر  Fاحتمال آماره مقدار 

 .منتفی است

 

 

 



 

 

  

 ترکیبیهای  های تلفیقی در برابر داده هانتخاب داد. 3جدول 

 

مد

 ل

 نوع آزمون مقدار آماره آزمون درجه آزادی احتمال آماره آزمون

 لیمر F 48/3 (221و  111) 0000/0

 

دلیل باشد؛ لذا،  % می5داری تر از سطح معنیبیش 3احتمال آماره هاسمن در جدول مقدار ارائه شده است.  3نتیجه آزمون هاسمن در جدول 

 کنیم. استفاده می ترکیبی از الگوی اثرات تصادفیاول نداريم و برای آزمون فرضیه اصلی ترکیبی  کافی برای رد الگوی اثرات تصادفی

 

 انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی . 4جدول 

 

مد

 ل

 ننوع آزمو دومقدار آماره خی دودرجه آزادی خی احتمال آماره آزمون

 هاسمن 47/5 1 7115/0

 

الزم ارائه شده است.  5طی دوره پژوهش در جدول تأثیر رقابت بازار محصول بر روی مربوط بودن ارزش  اثرات تصادفیمدل رگرسیونی ترکیبی 

 مربوط بودن ارزش، يک معیار معکوس از کیفیت سود است.به يادآوری است که معیار 

( ولی با توجه به -220/2، منفی )مربوط بودن ارزش معیار معکوسِتأثیر رقابت بازار محصول بر روی که  دهدنشان می 5نتايج حاصله در جدول 

تأثیر ندارد. به  دهد که رقابت بازار محصول بر روی مربوط بودن ارزشباشد. اين موضوع نشان میدار نمی( معنی3623/2) tاحتمال آماره 

 رقابت در بازار محصول است. مربوط بودن ارزش، مستقل ازعبارت ديگر، 

واتسون، فاقد مشکل -دار نبوده ولی با توجه به آماره دوربیندهد که مدل در حالت کلی معنینیز نشان می Fنتايج مربوط به آماره 

های مدل ماندهی(، نشانگر نرمال بودن باق111/2( و احتمال اين آماره )360/9برا )خودهمبستگی است. همچنین نتايج مربوط به آماره جارك

 رگرسیونی است.



 

 

 

 

تحت مربوط بودن ارزش % از تغییرات 93/2دهد که طی دوره پژوهش، تنها عالوه بر آن، نتايج مربوط به ضريب تعیین تعديل شده نشان می

، ر روی مربوط بودن ارزشرقابت بازار محصول بدار نبودن تأثیر با توجه به معنی و متغیرهای کنترلی بوده است.رقابت بازار محصول تأثیر 

 شود.فرضیه اصلی اول پژوهش مورد تأيید واقع نمی

 . تأثیر رقابت بازار محصول بر روی مربوط بودن ارزش5جدول 

 هاآماره

 متغیرها

 tاحتمال آماره  tمقدار آماره  ضرايب رگرسیونی

 C 69/2- 60/3- 2222/2مقدار ثابت 

 COM  220/2- 25/2- 3623/2رقابت بازار محصول 

 AT 220/2- 11/2- 3232/2نوع حسابرس 

 LAG  33/2 53/2 5513/2به موقع بودن گزارشگری مالی 

 ROA 21/2 33/2 9115/2شاخص سودآوری 

 SIZE 229/2- 93/2- 6319/2اندازه شرکت 

 LEV 26/2 30/2 9560/2نسبت اهرمی 

 LOSS 29/2 13/1 0969/2گزارش زيان توسط شرکت 

 MTB 226/2- 11/1- 0669/2ر به ارزش دفتری نسبت ارزش بازا

 SV 20/2- 99/2- 1331/2پذيری فروش نوسان

ضريب تعیین  ضريب تعیین

 تعديل شده

برا مقدار جارک

 هاماندهباقی

برا احتمال جارک

 هاماندهباقی

-آماره دوربین Fاحتمال آماره 

 واتسون

2293/2 2293/2 360/9 111/2 3120/2 32/1 

 

 



 

 

 

 

 آزمون فرضیه دوم. 8-4

 بندی سود تأثیر دارد.رقابت بازار محصول )تعديل شده بر مبنای صنعت( بر روی زمان

ارائه شده  6لیمر در جدول  Fقبل از آزمون فرضیه فوق نیز، به انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیونی پرداخته شده است. نتیجه آزمون 

های  از روش داده فوق هم، استفادهلذا، برای آزمون فرضیه و % بوده 5داری تر از سطح معنیکم 6در جدول لیمر  Fاحتمال آماره مقدار است. 

  .منتفی است تلفیقی

  

 ترکیبیهای  های تلفیقی در برابر داده انتخاب داده. 6جدول 

 

مد

 ل

 نوع آزمون مقدار آماره آزمون درجه آزادی احتمال آماره آزمون

 لیمر F 51/2 (221و  111) 0000/0

 

باشد؛ لذا، دلیل  % می5داری تر از سطح معنیبیش 1احتمال آماره هاسمن در جدول مقدار ارائه شده است.  1نتیجه آزمون هاسمن در جدول 

 کنیم. استفاده می ترکیبی از الگوی اثرات تصادفیدوم نداريم و برای آزمون فرضیه اصلی ترکیبی  کافی برای رد الگوی اثرات تصادفی

 

 انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی . 7ول جد

 

مد

 ل

 نوع آزمون دومقدار آماره خی دودرجه آزادی خی احتمال آماره آزمون

 هاسمن 21/12 1 2015/0

 



 

 

 

 

 

الزم به ارائه شده است.  3 طی دوره پژوهش در جدولبندی سود تأثیر رقابت بازار محصول بر روی زمان اثرات تصادفیمدل رگرسیونی ترکیبی 

 سود هم، يک معیار معکوس از کیفیت سود است.بندی يادآوری است که معیار زمان

( ولی با توجه به  -223/2، منفی )بندی سودزمان معیار معکوسِتأثیر رقابت بازار محصول بر روی دهد که نشان می 3نتايج حاصله در جدول 

هم تأثیر ندارد. به  بندی سوددهد که رقابت بازار محصول بر روی زمانباشد. اين موضوع نشان مینمی دار( معنی3563/2) tاحتمال آماره 

 بندی سود نیز، مستقل از رقابت در بازار محصول است.زمانعبارت ديگر، 

 پذيری فروش بر معیارثیر نوساندار ولی تأمعنی، مثبت و بندی سودزمان آن است که تأثیر سودآوری بر معیار معکوسِديگر نتايج حاکی از 

تر طی پذيری فروش کمهای سودآورتر و دارای نوساندهد که شرکتنشان میدار بوده است. اين امر ، منفی و معنیبندی سودزمان معکوسِ

 اند.تری برخوردار بودهپايین بندی سوددوره پژوهش، از زمان

واتسون، فاقد مشکل -دار نبوده ولی با توجه به آماره دوربیندر حالت کلی معنی دهد که مدلنیز نشان می Fنتايج مربوط به آماره 

های مدل مانده(، نشانگر نرمال بودن باقی311/2( و احتمال اين آماره )331/1برا )خودهمبستگی است. همچنین نتايج مربوط به آماره جارك

 رگرسیونی است.

تحت تأثیر بندی سود زمان% از تغییرات 6/2دهد که طی دوره پژوهش، تنها يل شده نشان میعالوه بر آن، نتايج مربوط به ضريب تعیین تعد

 بوده است.پذيری فروش تأثیر نوسانو متغیرهای کنترلی به ويژه سودآوری و رقابت بازار محصول 

 شود.ش هم مورد تأيید واقع نمی، فرضیه اصلی دوم پژوهبندی سودرقابت بازار محصول بر زماندار نبودن تأثیر با توجه به معنی

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 بندی سود. تأثیر رقابت بازار محصول بر روی زمان8جدول 

 هاآماره

 متغیرها

 tاحتمال آماره  tمقدار آماره  ضرايب رگرسیونی

 C 13/2- 03/6- 2222/2مقدار ثابت 

 COM  223/2- 13/2- 3563/2رقابت بازار محصول 

 AT 20/2- 30/2- 9559/2نوع حسابرس 

 LAG  15/2- 23/2- 3059/2به موقع بودن گزارشگری مالی 

 ROA 13/2 03/0 2050/2شاخص سودآوری 

 SIZE 229/2 93/2 1913/2اندازه شرکت 

 LEV 25/2 31/2 3111/2نسبت اهرمی 

 LOSS 23/2 69/1 1231/2گزارش زيان توسط شرکت 

 MTB 225/2 31/2 9903/2نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری 

 SV 13/2- 36/0- 2239/2پذيری فروش نوسان

ضريب تعیین  ضريب تعیین

 تعديل شده

برا مقدار جارک

 هاماندهباقی

برا احتمال جارک

 هاماندهباقی

-آماره دوربین Fاحتمال آماره 

 واتسون

213/2 226/2 331/1 311/2 2533/2 10/1 

 

 . آزمون فرضیه سوم8-5



 

 

 يل شده بر مبنای صنعت( بر روی ضريب واکنش سود تأثیر دارد.رقابت بازار محصول )تعد

لذا، برای و % بوده 5داری تر از سطح معنینیز کم 3در جدول لیمر  Fاحتمال آماره مقدار ارائه شده است.  3لیمر در جدول  Fنتیجه آزمون 

 .منتفی است تلفیقیهای  از روش داده فوق هم، استفادهآزمون فرضیه 

  

 

 ترکیبیهای  های تلفیقی در برابر داده انتخاب داده. 1جدول 

 

مد

 ل

 نوع آزمون مقدار آماره آزمون درجه آزادی احتمال آماره آزمون

 لیمر F 11/5 (221و  111) 0000/0

 

باشد؛ لذا، دلیل  % می5داری تر از سطح معنیکم 12احتمال آماره هاسمن در جدول مقدار ارائه شده است.  12نتیجه آزمون هاسمن در جدول 

 کنیم. استفاده می ترکیبی از الگوی اثرات ثابتسوم نداريم و برای آزمون فرضیه اصلی ترکیبی  کافی برای رد الگوی اثرات ثابت

 

 انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی . 10جدول 

 

مد

 ل

 نوع آزمون دومقدار آماره خی دودرجه آزادی خی احتمال آماره آزمون

 هاسمن 30/22 1 0071/0

 

الزم ارائه شده است.  11طی دوره پژوهش در جدول تأثیر رقابت بازار محصول بر روی ضريب واکنش سود  اثرات ثابتمدل رگرسیونی ترکیبی 

 ضريب واکنش سود نیز، يک معیار معکوس از کیفیت سود است.به يادآوری است که معیار 



 

 

( ولی با توجه -96/2، منفی )ضريب واکنش سود معیار معکوسِتأثیر رقابت بازار محصول بر روی دهد که نشان می 11نتايج حاصله در جدول 

تأثیر ندارد. به  دهد که رقابت بازار محصول بر روی ضريب واکنش سودباشد. اين موضوع نشان میدار نمی( معنی3310/2) tبه  احتمال آماره 

 یز، مستقل از رقابت در بازار محصول است.ضريب واکنش سود نعبارت ديگر، 

گزارش زيان توسط شرکت دار ولی تأثیر معنی، مثبت و ضريب واکنش سود آن است که تأثیر سودآوری بر معیار معکوسِديگر نتايج حاکی از 

رتر و بدون زيان طی دوره های سودآودهد که شرکتنشان میدار بوده است. اين امر ، منفی و معنیضريب واکنش سود معکوسِ بر معیار

 اند.تری برخوردار بودهپايین پژوهش، از ضريب واکنش سود

 

 

واتسون، فاقد مشکل خودهمبستگی -دار بوده و با توجه به آماره دوربیندهد که مدل در حالت کلی معنینیز نشان می Fنتايج مربوط به آماره 

 های مدل رگرسیونی است.مانده(، نشانگر نرمال بودن باقی001/2ال اين آماره )( و احتم213/9برا )است. نتايج مربوط به آماره جارك

تحت ضريب واکنش سود % از تغییرات 3/33دهد که طی دوره پژوهش، حدود عالوه بر آن، نتايج مربوط به ضريب تعیین تعديل شده نشان می

 رش زيان توسط شرکت بوده است.و متغیرهای کنترلی به ويژه سودآوری و گزارقابت بازار محصول تأثیر 

 شود.، فرضیه اصلی سوم پژوهش هم مورد تأيید واقع نمیرقابت بازار محصول بر روی ضريب واکنش سوددار نبودن تأثیر با توجه به معنی

 . تأثیر رقابت بازار محصول بر روی ضريب واکنش سود11جدول 

 هاآماره

 متغیرها

 tل آماره احتما tمقدار آماره  ضرايب رگرسیونی

 C 29/9- 99/1- 1333/2مقدار ثابت 

 COM  96/2- 63/2- 3310/2رقابت بازار محصول 

 AT 11/2 33/2 9331/2نوع حسابرس 

 LAG  91/2- 29/2- 3165/2به موقع بودن گزارشگری مالی 

 ROA 93/1 13/0 2031/2شاخص سودآوری 

 SIZE 26/2 95/2 1016/2اندازه شرکت 

 LEV 92/2 31/2 6321/2نسبت اهرمی 



 

 

 LOSS 31/2 91/0 2132/2گزارش زيان توسط شرکت 

 MTB 226/2- 16/2- 3150/2نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری 

 SV 96/2 11/2 3151/2پذيری فروش نوسان

ضريب تعیین  ضريب تعیین

 تعديل شده

برا مقدار جارک

 هاماندهباقی

برا احتمال جارک

 هاماندهباقی

-آماره دوربین Fره احتمال آما

 واتسون

535/2 333/2 213/9 001/2 2222/2 16/1 

 

1 

 

 گیری و پیشنهادات. بحث و نتیجه

های پذيرفته هدف اين پژوهش بررسی تأثیر رقابت بازار محصول بر روی معیارهای مختلف کیفیت سود مبتنی بر اصول فعالیت بازار در شرکت

بررسی شده است.  1931-1931شرکت در طی دوره زمانی  092است. برای انجام اين پژوهش تعداد  شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده

 طی دوره پژوهش استفاده شده است. اثرات ثابت ترکیبیهای رگرسیونی های پژوهش از مدلبرای آزمون فرضیه

 ، تأثیر نداشته است.بر اصول فعالیت بازار معیارهای مختلف کیفیت سود مبتنیدهد که رقابت بازار محصول بر روی نتايج نشان می

بندی سود، منفی و پذيری فروش بر معیار معکوسِ زماندار و تأثیر نوسانبندی سود، مثبت و معنیتأثیر سودآوری بر معیار معکوسِ زمان

گزارش زيان توسط شرکت بر معیار دار و تأثیر دار است. همچنین تأثیر سودآوری بر معیار معکوسِ ضريب واکنش سود، مثبت و معنیمعنی

 دار است.معکوسِ ضريب واکنش سود، منفی و معنی

 معیارهای مختلف کیفیت سود مبتنی بر اصول فعالیدت بدازار، بده طدور کلدی مغداير بدا       رقابت بازار محصول بر روی نتايج در رابطه با عدم تأثیر 

روتمبدرگ و  (، 1339) ورکچیدا هدای قبلدی   کیفیت سود( طبق نتدايج پدژوهش  )رابطه منفی بین دو مقوله رقابت و  های شغلیديدگاه نگرانی

ديدگاه رقابت به عنوان يک مکانیزم  ( و همچنین مغاير با0219( و داتتا و همکاران )0223(، شلیفر )0229(، رايس )1332شارف استین )

(، کدوهن  1333) هريس(، 1332) استاگتون و دروگلی های قب)رابطه مثبت بین دو مقوله رقابت و کیفیت سود( طبق نتايج پژوهشانضباطی 

( است. نتدايج مدذکور حداکی از آن اسدت کده      0219( و چنگ و همکاران )0211(، کیل و لون )0211(، گیرود و مولر )0212(، پرس )0223)

ی بدر اصدول فعالیدت بدازار، در     های بورسی در بازارهای رقابتی امروزی، از طريق تغییر در معیارهای مختلف کیفیت سدود مبتند  مديران شرکت

دارند. به عبارت ديگر، معیارهدای مختلدف کیفیدت    راستای افزايش امنیت شغلی خود و يا در جهت افزايش شفافیت در بازار سرمايه، گام برنمی

 مستقل از میزان رقابت در بازار محصول است. سود مبتنی بر اصول فعالیت بازار،



 

 

 وان پیشنهادات زير را ارائه داد:تبا توجه به نتايج اين پژوهش می

های سودآور بورسی، از رسد مديران شرکتهای مختلف کیفیت سود، به نظر میدار سودآوری بر روی جنبهبا توجه به تأثیر معکوس و معنی -1

و، به مالکان بالفعل و بالقوه و دارند. از اين رطريق مديريت و دستکاری سود در راستای افزايش امنیت شغلی خود در بازار سرمايه، گام برمی

-شود که در راستای ارزيابی اطالعات مالی شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد میهمچنین اعتباردهندگان شرکت

 تری انجام دهند. تر و عمیقهای دقیقها، بررسیهای سودآور بورسی و تعیین میزان سود واقعی آن

های دارای ريسک باالی رسد که شرکتبندی سود(، به نظر میپذيری فروش بر میزان کیفیت سود )زمانه تأثیر مستقیم نوسانبا توجه ب -0

های پذيرفته شده در بورس کنندگان از اطالعات مالی شرکتتری برخوردارند. لذا، به استفادهفروش، از میزان مديريت و دستکاری سود پايین

ها، تنها شود که به منظور ارزيابی هر چه بهتر کیفیت سود شرکتو به ويژه سهامداران بالقوه و اعتباردهندگان پیشنهاد می اوراق بهادار تهران

 گیری خود قرار ندهندنوسانات فروش شرکت را مالك تصمیم

 

 

 

 های آتی. پیشنهادهايی برای پژوهش10

تواند حائز اهمیت باشد. بنابراين های آينده مید دارد که برای انجام پژوهشبه نظر پژوهشگر، هنوز موضوعات مختلفی در اين زمینه وجو

تر از نتايج پژوهش و نیز کمک به روشن شدن رابطه بین معیارهای مختلف کیفیت سود و شود به منظور استفاده هر چه بیشپیشنهاد می

 تری شود:رقابت بازار محصول در آينده، به موضوعات زير توجه بیش

 ها.ررسی تأثیر شرايط اقتصادی از قبیل وجود تورم، رکود و نوسانات نرخ ارز بر روی روابط بین رقابت بازار محصول و کیفیت سود شرکتب -1

 های سود ده.های زيان ده در مقايسه با شرکتبررسی و آزمون روابط بین رقابت بازار محصول و کیفیت سود برای شرکت -0

 بینی مدل.های زمانی و بررسی اثر افزايش وقفه بر بهبود پیشتفاده از وقفهتکرار اين پژوهش با اس -9

های صنعت و ... در هیريشمن(، تعداد شرکت-استفاده از ساير معیارهای رقابت بازار محصول شامل تمرکز در صنعت )شاخص هرفیندال -3

 ها.بررسی روابط بین رقابت بازار محصول و کیفیت سود شرکت

 

 و مأخذ. منابع 11

 . منابع فارسی11-1



 

 

، «حسابداری مشروط کاریمحافظه و محصوالت رقابتی ساختارهای بین ارتباط بررسی(. »1931پورحیدری، امید و عباس غفارلو ) .1

 .31-60، 10، شماره پیاپی 0های حسابداری مالی، سال چهارم، شماره مجله پژوهش

های ، بررسی«اطالعات حسابداری کیفیت با حسابداری استانداردهای ينتدو رابطه(. »1933ثقفی، علی و ابراهیم ابراهیمی ) .0

 .99-52، 51حسابداری و حسابرسی، شماره 

 انديشهرقابتی پايدار،  مزيت و منابع سازمان به نسبت محورمنبع رويکرد (. بازشناسی1933محسن مؤمنی ) بهرام و پور،حاجی .9

 .11-120، 1، دوره سوم، شماره مديريت

مجله دانش ، «بررسی رابطه رقابت بازار محصول با ساختار هیئت مديره و کیفیت افشا(. »1930ر، احمد و بزرايی، يونس )خدامی پو .3
 .51-66، 13، سال چهارم، شماره حسابداری

ه در های پذيرفته شدبررسی تأثیر قدرت بازار محصول بر نقدشوندگی سهام شرکت(. »1931خواجوی، شکراهلل و ابراهیمی، مهرداد ) .5

 .31-55، 5، شماره انداز مديريت مالیچشم، «بورس اوراق بهادار تهران

، «بهادار تهران اوراق در بورس کاریو محافظه افشا کیفیت بین رابطه(. »1930و مهدی ابراهیمی میمند )نظام الدين رحیمیان،  .6

 .1-13، 3، سال دوم، شماره های تجربی حسابداریپژوهش

انتشارات  ،محمد نمازی، چاپ اول، شیراز. شناختی های تجربی در حسابداری: ديدگاه روش پژوهش .(1913)رشاد، عبدالخلیق  .1

 .دانشگاه شیراز

 های تجربی ، پژوهش«ارتباط بین ساختار رقابتی بازار محصول و بازده سهام بررسی(. »1931نمازی، محمد و ابراهیمی، شهال ) .8

  .3-01، 9پیاپی  شماره ،1 رهشما دوم، تخصصی(، سال-مالی )علمی حسابداری
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Product Market Competition and Market-based Earnings Quality 

Criteria 

 

Abstract 

The aim of this research is to investigate the effect of product market competition on market-based 

earnings quality criteria in listed companies of Tehran Stock Exchange. Study during was 2001-2011 and 

230 companies were selected as sample. Study during limited to 2007-2011 based on nature of research 

variables. Multi-variables regression models in EViews 6 software were used to analyze of data in 

pooled/panel state. In this study, earnings quality criteria contain value relevance (RELEV), earnings 



 

 

timeliness (TIMEL), and earnings response coefficients (ERC) are dependent variables, and product 

market competition is independent variable. Control variables are audit type (AT), LAG, ROA, SIZE, 

Leverage (LEV), LOSS, Market to Book value (MTB), and Sale Volatility (SV). 

Findings indicate that product market competition doesn’t affect any of earnings quality criteria. Other 

results showing positive effect of ROA, and negative effect of SV on adverse criteria of TIMEL, & positive 

effect of ROA, and negative effect of LOSS on adverse criteria of ERC, too. 

 

Key words: product market competition, value relevance, earnings timeliness, and earnings response 

coefficients. 

 

 

 


