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بررسی ارتباط بین ساختار رقابتی بازار محصول و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت 

 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

 

 

 رامین خسروی 

 دکتر فرید صفتی

 دکتر علیرضا غیاثوند

  khosraviraminn@gmail.com       واحد بروجرد –دانشگاه آزاد اسالمی 

 

 

 چکیده

ز بررسي ارتباط بين ساختار رقابتي بازار محصول نيارد موري ماي آهان موده از آزستفااست تا با آن احاضر سعي بردر پژوهش 

از لحاظ هدف کاربردي و از نوع روش پس رويدادي تحقيق از روش سي رن برـيد در اشوه سنجيد و کيفيت گزارشگري مالي

تا  7878شرکت پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران، طي دوره زماني  87مي باشد. نمونه آماري اين پژوهش تعداد 

اي هرفيندال هيرشمن، لرنر و لرنر تعديل ، که به طور کلي بين شاخص ههددمي ن سي نشارين برانتايج مي باشد.  7838

شده و کيفيت افشاي اطالعات مالي ارائه شده شرکتهاي بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقيم معناداري وجود دارد. 

همچنين، نتايج پژوهش نشان داد که بين شاخصهاي هرفيندال هيرشمن، لرنر و لرنر تعديل شده و کيفيت گزارشگري مالي 

محصوالت به عنوان يكي از عوامل مهم در تصميم هاي  ستقيم معناداري وجود دارد. به عبارت ديگر رقابت در بازاررابطه م

افشاي داوطلبانه مديران، نقش بسزايي ايفا ميكند؛ در اين راستا، افزايش رقابت در بازار با اعمال فشار بر مديران در مورد ارائه 

طالعات، منجر به بهبود کيفيت گزارشگري مالي ميشود.. در مجموع، اين نتايج با مباني نظري به موقع و با قابليت اتكاي باالي ا

 پژوهش سازگاري کامل دارد. 

 

بررسي ارتباط بين ساختار رقابتي بازار محصول،کيفيت گزارشگري مالي، شاخص هرفيندال هيرشمن، شاخص کلمات کلیدی: 

 لرنر ،  شاخص لرنر تعديل شده
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 مقدمه

است. هرچقدر کيفيت گزارش هاي مالي افزايش يابد و از  ، ريسک اطالعاتشرکت هايكي از عوامل مهم در ارزش گذاري 

 ريسک  تهيه و حسابرسي گزارش ها استفاده شود، اعتماد استفاده کنندگان اطال عات افزايش و استانداردها و ضوابط معتبر در

ساختار رقابت بازار  ارتباط بينبررسي  به پژوهشاطالعات کاهش خواهد يافت و بر قيمت سهام تاثير مثبت خواهد داشت. اين 

 .مي پردازد  شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران مالي گريکيفيت گزارشمحصول و 

اطالعات مالي براي سودمند واقع شدن در ، 7(FASBتدوين استانداردهاي حسابداري مالي) براساس چارچوب نظري هيات

موقع تهيه و ارائه شوند و ها، در درجه نخست بايد مربوط و قابل اتكا باشند. اطالعات براي مربوط بودن بايد بهگيريتصميم

ي را شامل طرفبيني کنندگي و ارزش بازخورد داشته باشند. قابل اتكا بودن نيز ارائه صادقانه، قابليت تاييد و بيارزش پيش

 .شودمي

امروزه سيستم اطالعاتي حسابداري نقش بسيار مهمي در گردش فعاليت هاي سازمان ايفا نموده ، بسياري از تصميمات 

اقتصادي بر اساس اطالعات حاصل از اين سيستم ها اتخاذ شده است، سهم عمده اي از مبادالت اوراق بهادار به خريد و فروش 

ميزان تمرکز و  که آن نيز به نوبه ي خود مي تواند تحت تاثير ارقام و اطالعات حسابداري باشد. سهام شرکت ها اختصاص دارد

در ،تيا انحصار در صنعت موضوعي است که براي اقتصاد دانان، استراتژي هاي کسب و کار و مراکز دولتي حائز اهميت اس

دگان،از جمله سرمايه گذاران، بستانكاران، بانک ها و نتيجه اين پژوهش مي تواند بهبود تصميم گيري را براي استفاده کنن

 بورس فراهم سازد.

 

 بیان مسئله

 هاي گزارش در افشا سطوح يا گزارشگري مالي کيفيت ميان ارتباط بررسي زمينه در زيادي بسيار مطالعات اخير هاي سال در

 8  دسايي و  2وي  سينگ مانند افرادي مطالعات به توان مي مثال، به عنوان . است شده انجام ها شرکت هاي ويژگي و ساالنه

 و  7نلي  مک ، 8  لوندهولم و  6 النگ و ناصر،واالس، واالس همكاران، و   5همكاران،واالس  و ،حسين  4کوك  ، بازبي فرث ،

 و ملكيان،  و ثقفي ايران در و  72پونال  و فروست ،  77نيوسبه  و ناصر ،  70کورتيس  و احمد ، 3برن   ونگ و چاو همكاران،

 هايي گزارش چنين در شده افشا اطالعات دهد کيفيت مي نشان ها شرکت ساالنه هاي گزارش بررسي . کرد اشاره ، نوروش

 ديد صالح چنين هم و آنان فكري فلسفه و مديريت تفكر نتيجه در زياد احتمال ها به شرکت افشا در تفاوت و است متفاوت

 در معموال ها شرکت مالي افشاي هاي ديگر تصميم سوي است، از گذاري سرمايه مقاصد براي اطالعات افشاي در مورد آنان

                                                           
1.Financial Accounting Standard Board.   
2. Singhve 
3. Desai 
4. Cook 
5.Wallace 
6. Long 
7. Londholm 
8. Mc Nelly 
9. haw and Wang Bern 
10.Curtis 
11. Nyosbh 
12. Series and Pvnal 
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 منابع ترکيب و شود مي داده انتقال اطالعات آن وسيله به که است هايي راه يكي از مالي گزارشگري و شود انجام نمي خأل

 هاي رويه مورد در فهمي کلي دريافت براي که است زيادي عوامل تاثير تحت شده، افشا اطالعات کيفيت و ارتباطي، کميت

 مي ايجاد را حدودي و فضا اجباري، افشاي بر موثر اثرات متغيرهاي تجربي ارزيابي و کردن تئوريزه است.  بررسي نيازمند افشا

 .(24،ص7888کند)نوروش، مي افشا کمک کيفيت بهبود به که کند

ع رساني مانند گزارش هيات مديره، گزارش هاي ادواري و ساير ابزارهاي اطالاي مالي است و گزارشگري مالي فراتر از صورت ه

مي شود. گزارشگري مالي فقط يک محصول نهايي نيست، بلكه فرآيندي متشكل از چند جزء  اطال ع رساني اينترنتي را شامل

 (.28،ص 7888است. )ثقفي ، 

گذار است. رهمچنين گزارشگري مالي نيز بر عوامل مختلفي تاثيعوامل زيادي بر کيفيت گزارشگري مالي تاثير گذار هستند 

تعيين و ارزيابي عوامل  تبيين و ارائه الگويي براي"نوان پايان نامه دکتراي حسابداري خود تحت ع يونس بادآور نهندي طي

ايران پرداخت.نتايج  به بررس عوامل موثر بر کيفيت گزارشگري مالي در "موثر بر انتخاب کيفيت گزارشگري مالي در ايران

آزمون هاي تک متغيره فرضيه هاي مرتبط با شناسايي عوامل موثر بر انتخاب کيفيت گزارشگري مالي نشان داد کيفيت 

گزارشگري مالي با سودآوري و کارايي مديريت شرکت رابطه مثبت و با رقابت در بازار محصول، محافظه کاري مديريت، اندازه، 

با اين حال بين کيفيت گزارشگري بطه منفي دارد.، چرخه عملياتي و پيچيدگي محيط فعاليت شرکت راسرمايه بر بودن فعاليت

مالي با ميزان فرصت هاي رشد، تمرکز مالكيت، ساختار هيات مديره، مالكيت اعضاي هيات مديره، صداقت مديريت و اهرم 

ي مرتبط با شناسايي پيامدهاي اقتصادي انتخاب مالي شرکت رابطه معني داري مشاهده نشد. نتايج آزمون هاي فرضيه ها

کيفيت گزارشگري مالي نشان داد کيفيت گزارشگري مالي با هزينه حقوق صاحبان سهام و عدم تقارن اطالعاتي بين سرمايه 

ه گذاران رابطه منفي دارد. با اين حال بين کيفيت گزارشگري مالي و نوسانات بازده سهام شرکت رابطه معني داري مشاهد

 نشد.

لي نشان مي دهد که رقابت رقباي موجود، کاهش دهنده اطالعات افشاء شده است به منظور اجتناب از افشاء اطالعات دقيق 

عملكرد مالي براي رقبا و عموم مردم، مديران ممكن است ايجاد يک محيط اطالعاتي را براي کنترل کيفيت)نه کميت( 

نند. شرکت هايي که از صنايع نا همگون و متمرکز محتمل هزينه هاي افشاء اطالعات که قرار است افشاء شود انتخاب ک

باالتري مي شوند و بيشتر احتمال دارد که اطالعات مالي با کيفيت پايين تر را ارائه دهند تا به موجب آن از حضور رقبا و 

زمينه حسابداري، کيفيت گزارشگري تحريم هاي عمومي اجتناب کنند و ما اين بررسي  با در نظر گرفتن تحقيقات سابق در 

مالي در نظر مي گيريم، خاطر نشان مي کنيم که صنايع با رقابت کننده داراي يک سطح پايين تر از کيفيت اطالعات 

حسابداري هستند. رقابت در بازار محصول به عنوان يک سازو کار حاکميتي سازماني و يک عامل مهم و حياتي در اتخاذ 

عات توسط شرکت ها مطرح شده است، بر اين اساس در پژوهش حاضر بررسي ارتباط بين ساختار تصميمات افشاي اطال

هريشمن با کيفيت گزارشگري مالي مي _رقابتي بازار محصول با استفاده از شاخص هاي لرنر، لرنر تعديل شده و هرفيندال

 شود. اطالعات حسابداري ارزيابي ميپردازيم که توسط تمرکز صنعت بر روي کيفيت 

 اهمیت و ضرورت تحقیق 

با توجه به اهميت نقش بازار بورس در اقتصاد کشور مي توان سرمايه گذاران را از مهم ترين متغير هاي تعيين کننده سرنوشت 

بلندمدت اقتصاد دانست،بنابراين براي فراهم کردن بستري مناسب براي جذب و حضور گسترده ي اين طيف وسيع و جلب 
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(، با توجه به اهميت 887878طالعات متنوع مي باشند )براداران شرکاء و مطهري اعتماد آنها، نيازمند ابزارها، معيارها و ا

سرمايه گذاران در بازار بورس مهمترين ابزارها جهت فراهم کردن بستر مناسب براي جذب و حضور سرمايه گذاران، شاخص 

( بنابراين بررسي 887876طهري حساسيت سود و همچنين استفاده از ابزارهاي اقتصادي مي باشد) برادران شرکاء و سيد م

تاثير رقابت بازار محصول بر کيفيت گزارشگري مالي که به عنوان يک معيار با اهميت براي استفاده کنندگان از اطالعات 

بنابراين، شاخص اصلي کيفيت  حسابداري است مي تواند کمک قابل مالحظه اي در تصميم گيري سرمايه گذاران باشد.

کنندگان استانداردهاي حسابداري دو ويژگي مربوط بودن و قابليت اتكا است و اين دو بعد ظر تدويناطالعات مالي از من

کند. اگرچه چارچوب نظري استانداردهاي حسابداري مالي ميزان گرايش به گيرندگان سودمند مياطالعات را براي تصميم

کند. اين شخصي را براي هر يک از دو بعد مذکور تعيين نميداند، اما آستانه مسمت قابليت اتكا و مربوط بودن را متفاوت مي

گذاران متفاوت باشد. براي هاي مختلف سرمايهاحتمال وجود دارد که ترجيح نسبي بين مربوط بودن و قابليت اتكا بين گروه

گذاراني که افق ديد سرمايه دهند وتر است، احتماال مربوط بودن را ترجيح ميمدتگذاراني که افق ديد آنها کوتاهمثال سرمايه

 (.73، ص7877دهند)سجادي، تر است، احتماال قابليت اتكا را در اولويت قرار ميمدتآنها بلند

رقابت در بازار محصول به عنوان يک سازوکار حاکميتي سازماني و يک عامل مهم و حياتي در اتخاذ تصميمات افشاي اطالعات 

که شرکت در آن فعاليت مي کند مي تواند به طور بالقوه اثر مثبت يا منفي بر روي  محيطي توسط شرکت ها مطرح شده است،

کيفيت گزارشگري مالي  داشته باشد، در مقابل تغيير تكنولوژي در برخي صنايع خيلي آهسته تر و کندتر مي باشد، بنابراين 

رشگري مالي  نمي باشد و شرکت هايي که در براي اين قبيل صنايع تغيير تكنولوژي يک فاکتور مهم در ارزيابي کيفيت گزا

صنايع با رشد تكنولوژي باال فعاليت مي کنند نسبت به شرکت هايي که در صنايع با رشد تكنولوژي پايين فعاليت مي کنند 

اهميت کيفيت اطالعات مالي در زمان وقوع برخي از بيشتر مستعد رويايي با مسائل کيفيت گزارشگري مالي  مي باشند، 

کنندگان در اين رويدادها نياز دارند که اطالعات شفاف و با کيفيتي از شود. مشارکتدادهاي مالي و غيرمالي صدچندان ميروي

، با توجه به اهميت موضوع و عملكرد و وضعيت مالي شرکت در اختيار داشته باشند و عدم تقارن اطالعاتي به حداقل برسد

داخته شده است، لذا اين تحقيق بر پايه تحقيقات صورت گرفته در ساير کشور ها در اينكه به اين موضوع در کشور ما کمتر پر

پي بررسي تاثير رقابت بازار محصول بر روي کيفيت گزارشگري مالي  در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار مي 

 باشد.

 پیشینه پژوهش

 های خارجیپیشینه پژوهش 1-4-2

( شواهد قطعي يافتند که نشان دهنده رابطه ي مثبت بين رقابت بازار محصول و 2078)78پيتر چنگ، پل مرد، چئونگ 

  .کيفيت سود بودند

( به بررسي تأثير رقابت بر روي کيفيت افشا شده توسط شرکت ها با استفاده از ويژگي هاي پيش بيني به عنوان 2070، )74لي

دهد که رقابت موجود کاهش دهنده ميزان اطالعات افشاء شده يک شاخص براي کيفيت اطالعات پرداختند،نتايج نشان مي 

 است.

                                                           
13 Peter Cheng,Paul Man,Cheong H.yi 
14Li 
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پايداري سود تحت تأثير مقدار و عالمت اقالم تعهدي قرار مي گيرد. اقالم تعهدي به اين نتيجه رسيد ( 2005، )75ديچو و راس 

ا با اقالم تعهدي پايين، ميزان پايداري سود را نسبت به جران هاي نقدي با اقالم تعهدي باال بهبود مي بخشد،اما در شرکت ه

 پايداري کاهش مي يابد.

که در صنايعي که شدت رقابت پايين است احتمال گزارش اطالعات مالي با کيفيت در به اين نتيجه رسيد( 7337، )76هريس

 آنها که است.

 پژوهش های مرتبط در درون کشور 2-4-2

که به طور کلي به اين نتيحه رسيدند( 7832د داود حسيني راد،) شكراله خواجوي، غالمعلي حسني فرد، غالمرضا رضايي و سي

 هيرشمن، لرنرو لرنر تعديل شده با مديريت سود شرکت ها رابطه معكوس معناداري وجود دارد–بين شاخص هرفيندال 

 معناداري منفي رابطه شرکتها سود و مديريت محصوالت بازار در رقابت بين که دادند نشان نيز (7832همكاران) و خواجوي

 .دارد وجود

که هرچه رقابت در بين صنايع بيشتر باشد بازده سهام نيز بيشتر به اين نتيجه رسيدند( 7837محمد نمازي و شهال ابراهيمي، )

 قابتي بازده بيشتري کسب مي کنند.خواهد بود به بيان ديگر شرکتهاي موجود در صنايع ر

( نتايج نشان داد که بين متغير مستقل درجه تمرکز صنعت و اندازه صنعت با 7873)رضا فرزين، ناصر نصيري و هادي حقيق، 

بازده سهام آتي رابطه ي معناداري وجود داردو بين متغيرهاي نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار ، اهرم مالي و بتاي صنعت با 

 بازده سهام رابطه ي معناداري مشاهده نشده است.

 

 فرضیه های پژوهش

 صلی فرضیه ا

 رابطه معنادار وجود دارد. يمال يگزارشگربين شاخص رقابت بازار محصول و کيفيت 

 فرضیه های فرعی

 رابطه معنادار وجود دارد. يمال يگزارشگرهيرشمن و کيفيت –بين شاخص هرفيندال  -7

 رابطه معنادار وجود دارد. يمال يگزارشگربين شاخص لرنر و کيفيت -2

 ابطه معنادار وجود دارد.ر يمال يگزارشگربين شاخص لرنر تعديل شده و کيفيت -8

 

 روش کلی پژوهش

از آن جهت که با استفاده از مدل ها، روش ها و نظريه هاي موجود به دنبال بهبود وضعيت تصميم گيري در شرکت هاي  -7

 پژوهش، کاربردي است. هدفقلمرو پژوهش مي باشد، از لحاظ 

با توجه به اينكه در اين پژوهش از نمونه شرکت هاي بورسي استفاده شده است، در بيان نتايج در ارتباط با نمونه از روش  -2

توصيفي و در تعميم نتايج به جامعه آماري از روش استنتاج استقرايي استفاده شده است. بنابراين روش پژوهش به لحاظ 

 ، توصيفي تحليلي)استقرايي( است.استنتاج

                                                           
15Dechow and Ross 
16Harris 
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از آن جهت که در گردآوري داده ها از اطالعات عملكردي شرکت ها بر مبناي صورت هاي مالي تاريخي استفاده مي شود، از 

 .، پس رويدادي استطرح پژوهشلحاظ 

 

 :متغیرهای عملیاتی تحقیق و شیوه اندازه گیری آنها

 متغير وابسته                                                                                    متغيرهاي مستقل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رقابت بازار محصولمتغیر مستقل: ساختار 

 در اين مطالعه، ساختار رقابت بازار محصول از طريق معيارهاي زير اندازه گيري ميشود8  

 هیرشمن: -شاخص هرفیندال

مارسي اوکيتيت و  (،2003(، هي)2003فولوم)(، 2007( گرولن و ميچائيلي)2007همانند پژوهشهاي واليوال و همكاران)

 ( به عنوان معيار سنجش رقابت بكار گرفته شده است و بصورت زير محاسبه ميشود20038پارك)

 

HHR = ∑ (SALESi, j/ ∑ SALESi, j

Nj

i=1

)

2
Nj

i=1

 

 

هيرشمن تمرکز صنعت را اندازه گيري -است، شاخص هرفيندال jدر صنعت   iکل فروش شرکت  SALESi,jدر اين رابطه، 

 ميكند، هرچقدر که اين شاخص بيشتر باشد، بيانگر تمرکز بيشتر و رقابت کمتر در صنعت است و برعكس.

 شاخص لرنر

 

شاخص لرنر 

 تعدیل شده

 اندازه شرکت

ي
ي کنترل

متغيرها
 

 

 

گزارشگري  کيفيت

 مالي

شاخص هرفیندال 

 هیرشمن  -

 

ساختار 

رقابتي 

بازار 

 محصول

 بازده دارايي ها اهرم مالي
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 هزینه تقسیم بر فروش(: -شاخص لرنر)حاشیه قیمت

شاخص بصورت مستقيم نشاندهنده ويژگي شاخص لرنر برابر است با قيمت محصول شرکت منهاي هزينه نهايي توليد. اين 

قدرت بازار، يعني توانايي شرکت براي منظور کردن قيمتي بيشتر از هزينه نهايي است. چالش پيش روي استفاده از شاخص 

لرنر در پژوهش هاي تجربي اين است که هزينه هاي نهايي قابل مشاهده نيستند. از اينرو پژوهشگران شاخص لرنر را از طريق 

( و 2077(، کال و لون )2006(. به پيروي از گاسپر و ماسا )72-878 2003هزينه، تقريب مي زنند )بوث و ژو، -ه قيمتحاشي

(، شاخص لرنر برحسب سود عملياتي تقسيم بر فروش تعريف مي شود. اين شاخص با استفاده از معادله زير 2003بوث و ژو)

 (207082788بصورت تقريبي برآورد مي شود )شارما، 

LI =
SALES − COGS − SG&𝐴

SALES
 

 که در اين رابطه8

Sales 8 فروش 

Cogs 8 بهاي تمام شده کاالي فروش رفته 

SG&A .8 هزينه هاي عمومي، اداري و فروش است 

 هزینه تقسیم بر فروش( تعدیل شده: -شاخص لرنر )حاشیه قیمت

گرفته است، اين معيار عوامل مختص شرکت  اگرچه شاخص لرنر براي تعيين قدرت بازار محصول شرکت مورد استفاده قرار

نظير تاثير قدرت قيمت گذاري بازار محصول را از عوامل سطح صنعت تفكيک نمي کند. از اينرو، در اين مقاله همانند پژوهش 

8  2070( از نسخه تعديل شده شاخص لرنر استفاده ميشود)شارما، 2006( و گاسپر و ماسا)2070(، پيرس )2070هاي شارما)

2788 ) 

LIia = LIi − ∑ ωiLIi

N

i=1

 

 که در اين رابطه8

LIia8 شاخص لرنر تعديل شده بر مبناي صنعت 

LIi   8 شاخص لرنر شرکتi 

ωi  8 نسبت فروش شرکتi به کل فروش صنعت 

 78کیفیت گزارشگری مالیمتغیر وابسته: 

(، کيفيت اقالم تعهدي را محاسبه مي کنيم 2002)  77 براي محاسبه کيفيت گزارشگري مالي ابتدا  بر اساس مدل مک نيكولز 

را به عنوان نماينده کيفيت گزارشگري مالي درنظر مي گيريم. اين معيار بر اساس اين    سپس قدر مطلق خطاي باقي مانده

سود  نظر مي باشد که اقالم تعهدي از طريق کاهش هموارسازي ناشي از  تغييرات در وجه نقد باعث افزايش آگاهي دهندگي

 مي گردد و و در تحقيقات قبلي نيز در اين زمينه مورد استفاده قرار گرفته است. 

(  محاسبه مي شود. مدل مک نيكولز به شرح 2002) 20کيفيت اقالم تعهدي بر اساس مدل مک نيكولز8 73کيفيت اقالم تعهدي

 زير است8

                                                           
17.Financial Reporting Quality. 
18.Mike Nichols 

19Accrual Items Quality. 
20. Mike Nichols 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

871 
 

 ΔWCi,t

Assetsi,t
= β0,i + β1,i

CFOi,t−1

Assetsi,t
+ β2,i

CFOi,t

Assetsi,t
+ β3,i

CFOi,t+1

Assetsi,t
+ β4,i

Δsalesi,t

Assetsi,t
+ β5,i

PPEi,t

Assetsi,t
+ Vi,t (2-

1                                                                                  )  

 در معادله فوق8

𝜟𝑾𝑪𝒊,𝒕 حسابهاي  سرمايه در گردش شرکت   8 برابر با تغيير درi  در سالt 8که به شكل زير محاسبه مي شود 

تغيير در حسابهاي سرمايه در گردش=افزايش در حسابهاي دريافتني+افزايش موجودي کاال+کاهش حسابهاي پرداختني و 

 بدهي ها+کاهش در ماليات پرداختني+ افزايش)کاهش( در ساير داراييها)بدهي ها(

𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔𝒊,𝒕  8 ميانگين داراييهاي شرکتi  در سالt 

𝑪𝑭𝑶𝒊,𝒕−𝟏 شرکت 8 وجه نقد حاصل از عمليات i  در سالt-1 

𝑪𝑭𝑶𝒊,𝒕شرکت 8 وجه نقد حاصل از عمليات i  در سالt 

𝑪𝑭𝑶𝒊,𝒕+𝟏شرکت 8 وجه نقد حاصل از عمليات i  در سالt 

𝜟𝒔𝒂𝒍𝒆𝒔𝒊,𝒕  8 تغيير در حساب فروش شرکتi  در سالt 

𝑷𝑷𝑬𝒊,𝒕  8 اموال ماشين آالت و تجهيزات شرکتI   در سالt 

𝑽𝒊,𝒕   8 خطاي باقي مانده 

 𝜷𝟏,𝒊  تا𝜷𝟓,𝒊  )ضرايب متغير ها)شيب 

𝜷𝟎,𝒊 8 مقدار ثابت محاسبه شده توسط مدل رگرسيون 

جريان وجه  ( بيانگر اين است که خطاي برآورد در اقالم تعهدي جاري ارتباطي با 2مقدار خطاي باقي مانده در معادله شماره )

نقد عملياتي ندارد و به وسيله تغيير در درآمد و ماشين آالت و تجهيزات قابل تبيين نيست. در اين تحقيق اين قدر مطلق 

 کيفيت گزارشگري مالي مورد استفاده قرار مي گيرد. خطاي باقيمانده به عنوان نماينده 

 

 متغیر های کنترلی 

 (SIZEاندازه شرکت)

 شود8دراين پژوهش از طريق لگاريتم طبيعي دارايي ها محاسبه مي

log𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇𝑆 
 (𝐋𝐄𝐕)اهرم مالی 

بيانگر آن است که شرکت تا چه حد به تامين مالي از طريق ايجاد بدهي)استقراض( به جاي افزايش سرمايه متكي  اهرم مالي

است. نسبت هاي اهرمي، ابزارهايي جهت تعيين ميزان احتمال قصور)ناتواني( شرکت در ايفاي تعهدات مربوط به بدهي هايش 

 گردد8باشند. اين نسبت به صورت زير محاسبه ميمي

 

𝐿𝐸𝑉 =
𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖,𝑡

𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑖,𝑡
 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡(𝑅𝑂𝐴) = ∑
𝑁𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑖,𝑡
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 جهت آزمون فرضيه فرعي اول 7مدل 
Q = β0 + β1(MLerner) + β2(Lerner) + β3(HHI) +  β4(TA) + 𝜀𝑖 

 

 جهت آزمون فرضيه فرعي اول 7مدل 

Q = β0 + β1(HHI) +  β2(TA) + 𝜀𝑖 
جهت آزمون فرضيه فرعي دوم 2 مدل   

Q = β0 + β1(Lerner) +  β2(TA) + 𝜀𝑖 
 جهت آزمون فرضيه فرعي سوم 8 مدل

 

Q = β0 + β1(MLerner) +  β2(TA) + 𝜀𝑖 
 

 آماري و روش نمونه گيري8ءجامعه

در بورس اوراق  7838تا پايان 7878جامعه آماري اين تحقيق دربرگيرنده شرکت هاي منتخبي خواهد بود که طي سال هاي

 بهادار فعاليت داشته اند شرکت هاي منتخب بورسي با ويژگي هاي زيرانتخاب خواهند شد8

در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشند و در قلمرو زماني پژوهش  7878شرکت هايي که از ابتداي سال  -7

 فعال باشند.

 سفند ماه ختم شود.شرکت هايي که سال مالي آنها به پايان ا -2

شرکت هايي که عضو صنايع واسطه گري مالي، سرمايه گذاري ها، بيمه ها و بانک ها)باتوجه به تفاوت در ماهيت  -8

 فعاليت( نباشند.

 تغيير در سال مالي داشته باشند. 7838الي  7878شرکت ها نبايد طي بازه زماني  -4

 صورت هاي مالي آن ها حسابرسي شده باشد. -5

 

 انتخاب جامعه آماری( 1-3جدول )

 هاتعداد شرکت شرح

 شرکت 414 در بورس حضور داشته اند 1317تعداد شرکت های که در سال 

 شرکت 111 در بورس حضور داشته اند 1313تعداد شرکت های که در سال 

 شرکت 414 در بورس حضور داشته اند 1313الی  1317تعداد شرکت های که در سال های 

منتهی نمی باشد و شرکت هایی که تغیر در سال مالی داشته  21/12پایان سال مالی آنها شرکت هایی که 

 اند.
 ( شرکت172)

 ( شرکت 34) شرکت های هلدینگ ، واسطه گر مالی ، بیمه و بانک ها ...

 ( شرکت 111) شرکت هایی که اطالعات مالی آنها ناقص می باشد.

 شرکت 71 آوری شده است )نمونه نهایی(تعداد شرکت هایی که داده های آنها جمع 
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 پژوهش8يافته هاي 

 ( آمارتوصیفی:1

 

دهـد  ( آمار توصيفي متغيرهاي مدل را نشـان مـي7هاي تحت مطالعه محاسبه ميگردد.جدول )هاي توصيفي دادهدر ابتدا آماره

 کشيدگي مي باشد.که شامل اطالعات مربوط به ميانگين، ميانه، انحراف معيار، ضريب چولگي و ضريب 

 ( آمار توصیفی متغیرهای مدل1جدول )

 

 

 

و شاخص خـوبي بـراي نشـان  توزيع استاصلي ترين شاخص مرکزي، ميانگين است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل 

مي باشد که نشان مي دهـد  57682628   برابر با دادن مرکزيت داده هاست.براي مثال مقدار ميانگين براي متغير رشد شرکت

پارامترهاي پراکندگي، معياري براي تعيين ميزان پراکندگي از يكـديگر  بيشتر داده ها حول اين نقطه تمرکز يافته اند.همچنين

در بـين متغيرهـاي يا ميزان پراکندگي آنها نسبت به ميانگين است.از مهم ترين پارامترهـاي پراکنـدگي، انحـراف معيـار اسـت.

ين ميزان پراکندگي را دارا مي بيشتر حقوق صاحبان سهام يکمترين و ارزش بازار به ارزش دفتر داراي  نهاديتحقيق مالكيت 

 .باشند

 شاخص های توزیع
شاخص 

 پراکندگی
 شاخص های مرکزی

 متغیرها نماد
نوع 

 متغیر
دانحراف استاندار ضريب چولگي ضریب کشیدگی  ميانگين ميانه 

 111.1654  6.924637  1067.757  5.191030  58.72623 Q وابسته مالي گزارشگري کيفيت 

 118.6955  9.368092  0.008238  0.000141  0.001832 HHR 
  - هرفيندال شاخص

 هيرشمن

 0.672694  1731.780  21.51802- 471.5627  مستقل
-

104.1403 
LI لرنر شاخص 

 471.5627 -21.51802  1731.780  0.672343 
-

104.1423 
LIIA شده تعديل لرنر شاخص 

 3.424412  0.557435  0.802285  5.893661  5.952068 SIZE اندازه شرکت 

 اهرم مالي LEV 0.746237  0.654592  0.512155  2.913649  14.74498  کنترلي

 81.74416  8.018647  11.03561  0.037673  2.108139 ROA بازده دارايي 
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 :سایر پیش فرض ها(  2

 لیمر( و آزمون هاسمن Fچاو ) آزمون( 1-2

 لیمر( و آزمون هاسمن F چاو) آزمون ( 2)  جدول

 

 

 

مي باشد، فرض صفر رد  0605کوچتر از ليمر   Fبه دست آمده از آزمون  p-valueدر تمامي فرضيات با توجه به اينكه مقدار 

به دست آمده از   p-valueهاي تابلويي پذيرفته ميشود. .همچنين با توجه به مقدار ( و روش داده p-value < 0.05شده  )

 پذيرفته مي شود. تصادفيشده و روش اثرات  ردد فرض صفر آزمون هاسمن مي باش 0605از  بزرگترآزمون هاسمن که 

. 

 بررسی ناهمسانی واریانس (2-2

 نتایج آزمون ناهمسانی وایت (3جدول)

درصد معنادار است، بنابراين فرض همساني واريانس رد  5آماره اين آزمون ها در سطح در تمامي فرضيات با توجه به اينكه 

 شده و ناهمساني واريانس جمالت اخالل پذيرفته ميشود.

IUVarاين موضوع از نقض فرض  i

2)(   ناشي ميگردد.چنين مشكلي در رگرسيون سبب خواهد شد که نتايجOLS 

 ديگر کاراترين نباشد. براي رفع مشكل مزبور از روش کمترين مجذورات تعميم يافته استفاده ميگردد.

 فرضیات
 آماره چاو

( F )لیمر 
-p احتمال

value 
 نتیجه

آماره 

 هاسمن
 نتیجه p-value احتمال

يداده هاي تابلوي P<0.05 060428 46248738 1فرعی  فرضیه   3.317839 065067 P≥0.05  تصادفياثرات  

0.000 46234855 1فرعی   فرضیه
5 

P<0.05 يداده هاي تابلوي  76283777 067643 P≥0.05  تصادفياثرات  

 4.294356 3فرعی  فرضیه 
0.000

5 
P<0.05 يداده هاي تابلوي  76283774 067643 P≥0.05  تصادفياثرات  

 نتیجه P-VALE احتمال مقدار آماره شرح فرضیات

 1  فرعی  فرضیه
F-statistic 3.331187 0.0000 

P<0.05 
نا همسانی 

 Obs*R-squared 44.08237 0.0001 واریانس

 2فرعی   فرضیه
F-statistic 2.121362 0.0099 

P<0.05 
نا همسانی 

 Obs*R-squared 28.83921 0.0110 واریانس

 F-statistic 2.121297 0.0099 3فرعی  فرضیه 
P<0.05 

نا همسانی 

 Obs*R-squared 28.83838 0.0110 واریانس
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 تجزیه و تحلیل فرضیه ها

 اولاصلی فرضیه ( 1

 رابطه معنادار وجود دارد. يمال يگزارشگربين شاخص رقابت بازار محصول و کيفيت 

 گيرد.اين فرضيه طبق فرضيات فرعي ذيل مورد آزمون قرار مي 

 اولفرعی فرضیه ( 1-1

  دارد. وجود معنادار رابطه مالي گزارشگري کيفيت و هيرشمن – هرفيندال شاخص بين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اول فرعی ها جهت آزمون فرضیهنتایج تجزیه و تحلیل داده( 4جدول)
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 Fمربوط به آماره   P-Valueبا توجه به نتايج حاصل از آزمون مدل رگرسيون به شرح جدول فوق، مشاهده ميشود که مقدار 

(( ( prob (F-statistic بوده و حاکي ازآن است که مدل  060000که بيانگر معني دار بودن کل رگرسيون است، برابر

بوده و بيانگر اين مطلب است  06777877برابر  2Rعيين تعديل شده  درصد معنادار مي باشد. ضريب ت 35درسطح اطمينان 

از تغييرات متغير وابسته با متغيرهاي مستقل مدل قابل تبيين است.و همچنين آماره  دوربين واتسون  %18که تقريباً 

 رها مي باشد.است، که نشان دهنده عدم خود همبستگي بين متغي 265تا  765ميباشد، که اين مقدار بين   26032245

و عدد  70362436برابر با  هيرشمن – هرفيندال شاخصمالحظه مي شود، ضريب متغير مستقل  4همانگونه که در جدول 

اين متغير، نتايج نشانگر معني داري اين ضريب در   p-Valueوt مي باشد. با توجه به آماره  06000آن  (Prob)معناداري 

 مالي گزارشگري کيفيت و هيرشمن – هرفيندال شاخص بيندرصد مي باشد. اين يافته ها نشان مي دهد که  5سطح خطاي 

  دارد. وجود معنادار رابطه

 

 

 فرعی دومفرضیه  (1-2

 دارد. وجود معنادار رابطه مالي گزارشگري کيفيت و لرنر شاخص بين

 (  Q) کيفيت گزارشگري ماليمتغير وابسته  

 t p-valueآماره  انحراف استاندارد ضريب متغير

C 40.24044 40.11392 1.003154 0.3163 

HHR 109.2496 15.73397 6.943550 0.0000 

SIZE -9.624640 5.696638 -1.689530 0.0918 

LEV 51.10157 365.0264 0.139994 0.8887 

ROA -2.773715 0.460647 -6.021351 0.0000 

 F-statistic 26377584 2.092245 آماره دوربين واتسون

Prob(F-statistic)  0.00000 
Adjusted R-

squared 
0.181711 

Estimation Command: 
========================= 
LS(CX=F,WGT=CXDIAG,COV=CXWHITE,NODF) Q C HHR SIZE LEV ROA 
 
Estimation Equation: 
========================= 
Q = C(1) + C(2)*HHR + C(3)*SIZE + C(4)*LEV + C(5)*ROA + [CX=F] 
 
Substituted Coefficients: 
========================= 
Q = 40.2404437011 + 109.249607279*HHR - 9.62463986777*SIZE + 51.1015686045*LEV - 
2.77371454341*ROA + [CX=F] 
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 فرعی دومها جهت آزمون فرضیه نتایج تجزیه و تحلیل داده(  4 جدول)

 

  Fمربوط به آماره  P-Valueبا توجه به نتايج حاصل از آزمون مدل رگرسيون به شرح جدول فوق، مشاهده ميشود که مقدار

(prob (F-statistic)) بوده و حاکي ازآن است که مدل درسطح  06000که بيانگر معني دار بودن کل رگرسيون است، برابر

بوده و بيانگر اين مطلب است که تقريبًا  06783277برابر  2Rدرصد معنادار ميباشد.ضريب تعيين تعديل شده   35اطمينان 

 26727858است.و همچنين آماره  دوربين واتسون از تغييرات متغير وابسته با متغيرهاي مستقل مدل قابل تبيين  77%

 است، که نشان دهنده عدم خود همبستگي بين متغيرها مي باشد. 265تا  765ميباشد، که اين مقدار بين  

آن  (Prob)و عدد معناداري  06007784برابر با   لرنر شاخص مالحظه مي شود، ضريب متغير 5همانگونه که در جدول 

درصد  5اين متغير، نتايج نشانگر معني داري اين ضريب در سطح خطاي   p-Valueوt مي باشد. با توجه به آماره  060760

 دارد. وجود معنادار رابطه مالي گزارشگري کيفيت و لرنر شاخص بينمي باشد. اين يافته ها نشان مي دهد که 

 

 فرعی سومفرضیه ( 3-1 

 ابطه معنادار وجود دارد.ر يمال يگزارشگربين شاخص لرنر تعديل شده و کيفيت 

 سومها جهت آزمون فرضیه فرعی نتایج تجزیه و تحلیل داده( 1جدول)

 (  Q) کيفيت گزارشگري ماليمتغير وابسته  

 t p-valueآماره  انحراف استاندارد ضريب متغير

C 61.92174 50.12312 1.235393 0.2174 

LI 0.001834 0.000758 2.417982 0.0160 

SIZE -13.07473 6.347248 -2.059905 0.0400 

LEV 118.3258 17.96570 6.586205 0.0000 

ROA -2.718175 0.367970 -7.386953 0.0000 

 F-statistic 26773027 2.128353 آماره دوربين واتسون

Prob(F-statistic)   
Adjusted R-

squared 
0.179218 

Estimation Command: 
========================= 
LS(CX=F,WGT=CXDIAG,COV=CXWHITE,NODF) Q C LI SIZE LEV ROA 
 
Estimation Equation: 
========================= 
Q = C(1) + C(2)*LI + C(3)*SIZE + C(4)*LEV + C(5)*ROA + [CX=F] 
 
Substituted Coefficients: 
========================= 
Q = 61.9217366918 + 0.0018338128549*LI - 13.0747296515*SIZE + 118.325772127*LEV 
- 2.71817477338*ROA + [CX=F] 
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 Fمربوط به آماره P-Valueبا توجه به نتايج حاصل از آزمون مدل رگرسيون به شرح جدول فوق، مشاهده ميشود که مقدار

(prob (F-statistic))  بوده و حاکي ازآن است که مدل درسطح  06000که بيانگر معني دار بودن کل رگرسيون است، برابر

بوده و بيانگر اين مطلب است که تقريباً  06783277برابر  2Rدرصد معنادار ميباشد.ضريب تعيين تعديل شده 35اطمينان 

ل قابل تبيين است، که نشان دهنده قدرت توضيح دهندگي خوبي از از تغييرات متغير وابسته با متغيرهاي مستقل مد 77%

است، که نشان  265تا  765مي باشد، که اين مقدار بين   26727858اين رگرسيون است.و همچنين آماره  دوربين واتسون 

 دهنده عدم خود همبستگي بين متغيرها مي باشد.

 (Prob)و عدد معناداري  06007784برابر با  شده تعديل لرنر خصشامالحظه ميشود، ضريب متغير  6همانگونه که در جدول 

 5معني داري اين ضريب در سطح خطاي   اين متغير، نتايج نشانگر  p-Valueوt مي باشد. با توجه به آماره 060760آن 

 وجود معنادار رابطه مالي گزارشگري کيفيت و شده تعديل لرنر شاخص بين درصد مي باشد. اين يافته ها نشان مي دهد که

 دارد.

 ها طبق شرایط متغیرهاارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه 

با توجه به تجزيه و تحليل ارائه شده در فصل چهارم که در خصوص هر فرضيه انجام گرفت، ابتـدا بـه تفكيـک، بـه نتـايج هـر 

 پردازيم.هاي اين پژوهش ميگيري کلي در خصوص يافتهضيه اشاره نموده و سپس به نتيجهرف

 نتایج حاصل از فرضیه اصلی اول (1

 (  Q) کيفيت گزارشگري ماليمتغير وابسته  

 t p-valueآماره  انحراف استاندارد ضريب متغير

C 61.92173 50.12309 1.235393 0.2174 

LIIA 0.001834 0.000758 2.418013 0.0160 

SIZE -13.07473 6.347243 -2.059907 0.0400 

LEV 118.3258 17.96569 6.586207 0.0000 

ROA -2.718175 0.367969 -7.386961 0.0000 

 F-statistic 26273027 2.128353 آماره دوربين واتسون

Prob(F-statistic)   
Adjusted R-

squared 
0.179218 

Estimation Command: 
========================= 
LS(CX=F,WGT=CXDIAG,COV=CXWHITE,NODF) Q C LIIA SIZE LEV ROA 
 
Estimation Equation: 
========================= 
Q = C(1) + C(2)*LIIA + C(3)*SIZE + C(4)*LEV + C(5)*ROA + [CX=F] 
 
Substituted Coefficients: 
========================= 
Q = 61.9217272089 + 0.00183381639043*LIIA - 13.0747275719*SIZE + 
118.325774043*LEV - 2.71817487455*ROA + [CX=F] 
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 رابطه معنادار وجود دارد. يمال يگزارشگربين شاخص رقابت بازار محصول و کيفيت 

 دارد. وجود معنادار رابطه مالي گزارشگري کيفيت و محصول بازار رقابت شاخص با توجه به نتايج فرضيه هاي فرعي، بين

 اولنتایج حاصل از فرضیه فرعی ( 1-1 

مالحظه مي  5همانگونه که در جدول  .دارد وجود معنادار رابطه مالي گزارشگري کيفيت و هيرشمن – هرفيندال شاخص بين

مي باشد.  06000آن  (Prob)و عدد معناداري  70362436برابر با  هيرشمن – هرفيندال شاخصشود، ضريب متغير مستقل 

درصد مي باشد. اين يافته  5اين متغير، نتايج نشانگر معني داري اين ضريب در سطح خطاي   p-Valueوt با توجه به آماره 

  دارد. وجود معنادار رابطه مالي گزارشگري کيفيت و هيرشمن – هرفيندال شاخص بينها نشان مي دهد که 

 نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم( 2-1

 مالحظه مي شود، ضريب متغير 6همانگونه که در جدول  دارد. وجود معنادار رابطه مالي گزارشگري کيفيت و لرنر شاخص بين

اين متغير،   p-Valueوt مي باشد. با توجه به آماره  060760آن  (Prob)و عدد معناداري  06007784برابر با   لرنر شاخص

 و لرنر شاخص بيندرصد مي باشد. اين يافته ها نشان مي دهد که  5نتايج نشانگر معني داري اين ضريب در سطح خطاي 

 دارد. وجود معنادار رابطه مالي گزارشگري کيفيت

 نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم ( 3-1

مالحظه ميشود،  8همانگونه که در جدول وجود دارد.ابطه معنادار ر يمال يگزارشگرکيفيت شاخص لرنر تعديل شده وبين 

 مي باشد. با توجه به آماره 060760آن  (Prob)و عدد معناداري  06007784برابر با  شده تعديل لرنر شاخصضريب متغير 

tوp-Value  دهد  درصد مي باشد. اين يافته ها نشان مي 5معني داري اين ضريب در سطح خطاي   اين متغير، نتايج نشانگر

 دارد. وجود معنادار رابطه مالي گزارشگري کيفيت و شده تعديل لرنر شاخص بين که

 :تیجه گیری کلی تحقیق ن

 محصول بازار رقابتي ساختار بين ارتباط بررسي زنيا ردمو ريماآ يها نمواز آز دهستفاا با تا ستا آنبر سعي حاضردر پژوهش 

 يداديو از نوع روش پس رو ياز لحاظ هدف کاربرد تحقيقاز روش  سيربر نـيدر ا دشو هسنجيد مالي گزارشگري کيفيت و

تا  7878طي دوره زماني  ،شده دربورس اوراق بهادار تهران رفتهيشرکت پذ 87پژوهش تعداد  نيا يباشد. نمونه آمار يم

 تعديل لرنر و لرنرهيرشمن،  هرفيندال شاخص هاي بين کلي به طور ، کههدد مي ننشا سيربر ينا نتايج باشد. يم 7838

. دارد وجود معناداري مستقيم رابطه بهادار تهران اوراق بورس شرکتهاي شده ارائه مالي اطالعات افشاي کيفيت و شده

و کيفيت گزارشگري مالي  شده تعديل لرنر و لرنر هيرشمن، هرفيندال شاخصهاي بين که داد نشان پژوهش نتايج همچنين،

 تصميم هاي در مهم عوامل از يكي به عنوان محصوالت بازار در رقابت به عبارت ديگر. دارد وجود معناداري رابطه مستقيم

 ارائه مورد در مديران بر فشار اعمال با بازار در رقابت افزايش راستا، اين در ميكند؛ بسزايي ايفا مديران، نقش داوطلبانه افشاي

به  بازار در ديگر، رقابت عبارت به. ميشود مالي گزارشگري کيفيت بهبود به منجر اطالعات، باالي اتكاي قابليت با به موقع و

 ايجاد انگيزه باال کيفيت با مالي گزارشگري خصوص ارائه در مديران در و نموده عمل نظم دهنده و انضباطي نيروي يک عنوان

 حاضر پژوهش نتايج مقايسه خصوص در همچنين،. کامل دارد سازگاري پژوهش نظري مباني با نتايج اين مجموع، در .مينمايد

من )ها  پژوهش نتايج با پژوهش اين نتايج که نمود بيان ميتوان کشور، از خارج در صورت پذيرفته هاي ش پژوه ساير نتايج با
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و با نتايج . دارد مطابقت(  1979،)24( و  هاگرمن و زميسكي7337، )28هريس ، 2070، )22لي ،(2070، )27هو و ين پل

 متفاوت است. ( 7832صابر خليلي و مسعود احمدوند و ساناز حجتي، )تحقيقات 

 پیشنهادات 

 پیشنهاد ها مبتنی بر یافته های تحقیق( 1

 – هرفيندال شاخص  اساس بر محصول بازار رقابت با توجه به نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعي اول مبني بر اين که بين -7

دارد ، نتايج مبين اين مطلب است که رقابت بازار محصول بر  وجود معنادار مثبت و رابطه مالي گزارشگري کيفيت و هيرشمن

دارد، لذا به سرمايه گذاران  وجود مثبت و معنادار رابطه مالي گزارشگري کيفيت و هيرشمن – شاخص هرفيندال اساس 

همچنين  باالتر بكار مي گيرند. را جهت کسب بازدهي پيشنهاد مي گردد در شرکت هايي سرمايه گذاري کنند که اين شاخص

 سوي از ميتواند صنعت، ويژگي هاي از طريق محصوالت بازار در رقابتي فضايي ايجاد جهت الزم زيرساختهاي آوردن فراهم

 در محرکي و انگيزه ايجاد خصوص در ايدهاي به عنوان قانون گذاري و نهادهاي اقتصادي هاي سياست کننده تعيين نهادهاي

 به نهايت کمک در و صنايع اقتصادي رونق و رشد افزايش براي تعهدي، اقالم باالي کيفيت با و افشاي داوطلبانه براي مديران

 .شود استفاده کشور، اقتصادي وضعيت بهبود

 کيفيت و لرنر شاخص  اساس بر محصول بازار رقابت که باتوج به نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعي دوم مبني بر اين -2

دارد ، نتايج بيانگر اين موضوع است، در صورتي که شرکت ها شاخص رقابت بازار  وجود معنادار و مثبت رابطه مالي گزارشگري

مالي و رسيدن به حاشيه امنيتي از سود  گزارشگري مناسب را در دستور کار داشته باشند، منجر به افزايش کيفيت محصول 

به سرمايه گذاران پيشنهاد مي شود که به  گذاران مي گردد. از طرفي ديگرمي گردند که اين عوامل منجر به جذب سرمايه 

 اين عومل در اتخاذ تصميمات اقتصادي به عنوان متغيرهاي مهم تصميم گيري عنايت داشته باشند.

 يل شدهلرنر تعد شاخص  اساس بر محصول بازار رقابت که اين بر مبني سوم فرعي فرضيه آزمون از حاصل نتايج به باتوج - 8

 يگيرراـک به لـتماي رتصودر  عالي انديرـم ددرـميگ دپيشنهادارد  وجود معنادار و مثبت رابطه مالي گزارشگري کيفيت و

 ، اطالعات افشاي محصوالت و کيفيت بازار در رقابت بين مستقيم رابطه به توجه و با ده،نمو عمل تژيكياسترا رتصو به

 با معادن، و صنايع وزارت و دارايي و اقتصاد امور وزارت مانند دولتي نهادهاي ساير همراه به ميتواند بهادار اوراق بورس سازمان

 باالتر اتكاي قابليت داراي اطالعات همچنين و مالي اطالعات تر موقع به ارائه به منجر رقابت افزايش و صنايع از تمرکززدايي

 .گردد

 

 

 

 

 پیشنهاد برای تحقیقات آتی  ( 2

 .سهام  و بازده سکيبر ر مالي گزارشگري کيفيت ري. تاث7

 . محافظه کاريبر  مالي گزارشگري کيفيت ري. تاث2

                                                           
21Man ho ,Yin paul 
22Li 
23Harris 
24 Hagerman & Zmijewski 
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مالي بر ديگر شاخص هاي عملكرد از قبيل ارزش افزوده اقتصادي،ارزش افزوده بازار،کيوتوبين، نرخ  گزارشگري . تاثير کيفيت4

 بازده فروش.......
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 8مآخذ و منابع

  منابع فارسی

 .،انتشارات سمت ،جلد دوم " آمار وکاربرد آن درمدیریت "،7870آذر.ع  و منصور مؤمني ، .7

 هاي پژوهش فصلنامه. سهام بازده و محصول بازار رقابتي ساختار بين ارتباط بررسي نامه پايان(. 7837) شهال ابراهيمي، .2

 .مالي حسابداري تجربي

 ( ، تئوري حسابداري ، ترجمه علي پارسائيان ، تهران ، دفتر پژوهشهاي فرهنگي 7877بلكويي ، احمد ، ) .8

( ، آيا مديران و سهامداران ا زمعيارهاي مناسبي براي اندازه گيري ارزش 7884جهانخاني ، علي و ظريف فرد ، احمد ، ) .4

 47-66، ص  7و8شرکت استفاده مي کنند ؟، مجله تحقيقات مالي ، شماره 

 نمايندگي ي هزينه روي بر محصول بازار در رقابت تاثير (، بررسي7832مرادي ) جواد6 پور ولي احسان، هاشم زاده، حشمت .5

 ، مجله حسابداري مديريت ،سال سوم، شماره هفتم. بهادار تهران اوراق بورس در شده پذيرفته درشرکتهاي

 ،انتشارات بازتاب "ن نامه نویسیروش تحقیق با رویکردی به پایا"،7876خاکي .غ ،  .6

 شاخص از استفاده با محصول بازار در رقابت بين ي رابطه ؛(7832)حجتي ؛ ساناز و احمدوند مسعود و خليلي، صابر  .8

؛پايان نامه کارشناسي ارشد حسابداري؛ دانشگاه عالمه  ايران بورسي هاي شرکت در را سود تعهدي اقالم کيفيت و  هرفيندال

 طباطبائي.

 بازار در رقابت بررسي اثرهاي .( 1392 ) غالمرضا راد، حسيني و رضايي غالمعلي، فرد، محسني شكراهلل، خواجوي، .7

-782 مالي، تأمين و دارايي مديريت فصلنامه .تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته شرکتهاي سود مديريت بر محصول

778. 

 .MCGشارات ت، ان"راهبردیمدیریت مالی "، 7876،  رهنماي رودپشتي، ف .3

،. تهران8 دانشگاه "مبتني بر مديريت هزينه ارزش آفرين"(. حسابداري مديريت راهبردي7878رهنماي رودپشتي، فريدون ) .70

 آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات.

 .52شماره،مجله بورس، "پیش نویس آیین نامه اصول راهبری شرکت "،7875سازمان بورس اوراق بهادار تهران، .77

 .تهران حسابرسي، سازمان انشارات اول، چاپ اول، جلد مديريت، حسابداري ،(7877) رضا، شباهنگ، .72

، انتشارات مرکز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي  تئوری حسابداری ) جلد اول ( ، 7878شباهنگ ،ر. ، .78

 .سازمان حسابرسي 

 صنعتي گروه سهام بازده بيني پيش در بازار تمرکز درجه سودمندي(، 7873) حقيق، هادي و نصيري ناصر رضا، فرزين،  .74

 778-74ايران ،فصلنامه علمي پژوهشي حسابداري سال سوم فصل بهار ص  بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته

 .، انتشارات پوران پژوهشمدیریت مالی ، 7878قاليباف اصل ، ح. ، .75

بررسي تاثير رقابت در بازار محصول بر ساختار سرمايه. فصلنامه ي پژوهش  (. پايان نامه7830کارگر فرد جهرمي، محدثه) .76

 هاي تجربي حسابداري مالي.

 .بروجرد ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ( 1تئوری حسابداری )، 7878کرباسي يزدي ،ح .، .78

 .20-86ي، ص ـابرسـازمان حسـس 77، استاندارد هاي بين المللي، نشريه کمیته فنی سازمان حسابرسی .77
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 (. اقتصادسنجي )مباني و روشها(. چاپ اول، تهران8 انتشارات دانشگاه تهران.7870عباسي نژاد، حسين ) .73

(. پژوهشهاي تجربي در حسابداري8 ديدگاه روش شناختي. ) مترجم8 نمازي، 7883عبدالخليق، رشاد و بيپين آجين کيا ) .20

  محمد(، چاپ اول. شيراز8 انتشارات دانشگاه شيراز.

 ( رابطه بين کيفيت سود و هزينه سرمايه ، پايان نامه کارشناسي ارشد ، دانشگاه تهران7875مجيدي ، رضا ، ) .27

 نوکتاب ، انتشارات "spss تحلیل های آماری با استفاده از  "،7876مومني،م .و علي فعال قيومي،  .22
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