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  چكيده
رقابت در بازار محصول و كيفيـت اطالعـات    بين رابطه بررسي مقاله، اصلي اين هدف

 از منظـور،  همـين بـه . اسـت  تهـران  بهـادار  اوراق بـورس  در شده پذيرفته هايشركت مالي
هاي هرفيندال هيرشمن، لرنر و لرنر تعديل شده به عنوان معيارهاي رقابت در بـازار  شاخص
چنين، كيفيت اطالعات مالي نيز از دو جنبه كيفيـت اقـالم   هم. است شده استفاده محصول
 73 را پـژوهش  ايـن  آماري جامعه. و كيفيت افشاء بررسي شده است) كيفيت سود(تعهدي 
 هـاي سـال  طـي  در كـه  دهد،مي تشكيل تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته شركت
متغيره و تحليـل   چند خطي رگرسيون آماري تحليل از. بررسي شده است 1391 تا 1382

 هـاي  فرضـيه  آزمـون  نتـايج . اسـت  شـده  اسـتفاده  پژوهش هايفرضيه آزمون براي واريانس
هاي رقابت در بازار محصول و معيارهاي شاخص بين كه به طور كلي دهدنشان مي پژوهش

بنابراين، نتايج پژوهش نشان داد . كيفيت اطالعات مالي رابطه مستقيم معناداري وجود دارد
هاي افشـاي داوطلبانـه   عنوان يكي از عوامل مهم در تصميمكه رقابت در بازار محصوالت به
نتايج حاصل از آزمون تحليل واريانس نيز نشـان داد كـه   . كندمديران، نقش بسزايي ايفا مي

هاي كيفيت اطالعـات مـالي و رقابـت در بـازار محصـوالت در صـنايع       بين ميانگين شاخص
 .مختلف تفاوت معناداري وجود دارد
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  مقدمه. 1
باشـمن و  . كنـد مـالي ايفـا مـي    بازارهاي از بردارياداره و بهره در را حياتي نقش اطالعات،

هاي حاكميـت شـركتي   اند كه يكي از اهداف اساسي پژوهشخاطرنشان كرده) 2001( 1اسميت
وسـيله  در حسابداري، فراهم كردن شواهدي است در اين خصوص كه، اطالعات تهيـه شـده بـه   

مالي، مشكالت نمايندگي ناشي از جدايي مالكيت از مديريت را كـاهش   هاي حسابداريسيستم
  .دهدمي

رقابت در بازار محصول، به احتمال بسـيار  «كنند كه نيز ادعا مي) 1997( 2شليفر و ويشني
. ص(» كنـد ترين نيرويي است كه اقتصاد را در جهان بـه سـمت كـارايي هـدايت مـي     زياد قوي

بـر حسـابداري،    3پذيرفته در زمينه اثـرات رقابـت در بـازار محصـول    هاي صورت پژوهش). 293
؛ 1993، 6؛ داروغ1985، 5اُر-؛ گـال 1983، 4كالرك(هاي افشاي شركت عموماً در زمينه سياست

هـاي انگيزشـي مـديران    و ساز و كارهاي حاكميت شركتي و محرك) 2009، 7و علي و همكاران
؛ گيـرود و  2008، 11؛ دهـاليوال و همكـاران  2007، 10؛ كارونا2006، 9؛ رنيه1997، 8اسچميدت(

بـازده   و )1392؛ و خواجـوي و همكـاران،   1390؛ ستايش و كـارگرفرد جهرمـي،   2010، 12مولر
  .اندتمركز كرده) 1391نمازي و ابراهيمي، (سهام 

هـاي موجـود   اند كه شركتبيني كردهپيش) 1988( 13و گرتنر و همكاران) 1985(اُر -گال
كنند هاي افشايي كه حاوي اطالعات مفيد آينده باشد را دنبال نميتر، سياسترقابتيدر صنايع 

) 1990( 14داروغ و اسـتوگتون از سوي ديگـر،  . هاي نادرست ارائه خواهند كردو احتماالً گزارش
انـد كـه   بيـان كـرده   ،)1988(و گرتنـر و همكـاران   ) 1985(اُر -گـال  در يك ديدگاه متناقض با

هاي افشاي بهتري را دنبال خواهنـد  كنند، سياستدر صنايع رقابتي فعاليت مي هايي كهشركت
، 15عنوان نمونه، چنگ و همكـاران به(هاي تجربي پيشين چنين، نتايج برخي از پژوهشهم .كرد

عنوان يكي از عوامل مؤثر در بهبود كيفيت اند كه رقابت در بازار محصوالت بهنشان داده) 2013
  .اري استاطالعات حسابد

 هـا رقابت در بازار محصوالت شركت آيا: كه شودمي مطرح پرسش اين باال موارد به توجه با
 اثرات بررسي مقاله اين اصلي هدف و تمركز بنابراين، دارد؟ تأثير هاآن مالي كيفيت اطالعات بر

 )افشـاء كيفيت اقالم تعهدي و كيفيت (حسابداري  كيفيت اطالعات رقابت در بازار محصوالت بر
چنـين، نقـش نـوع صـنعت در     هـم  .است تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هايشركت
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  .شود ر بازار محصول نيز بررسي ميتعيين كيفيت اطالعات حسابداري و رقابت د
 روش همچنـين  و موضـوع  بـا  مـرتبط  هـاي پـژوهش  نظري مباني و پيشينه مقاله ادامه در
 نتـايج  نهايـت،  در. شودمي بيان پژوهش نظري مباني و مسئله از برگرفته هايفرضيه و پژوهش
 پيشـينه  و نظـري  مبـاني  هـا، فرضـيه  آزمون نتايج به توجه با پايان در و مطرح هافرضيه آزمون
  .رسدپايان مي به هاپيشنهاد و هامحدوديت ذكر با و گيردمي صورت گيرينتيجه شده، مطرح

  
  مباني نظري پژوهش. 2

مالي و افشاي اطالعات، يكي از ابزارهاي مهم بالقوه براي مديريت در خصوص گري  گزارش
دنبـال  بـه . گـذاران بيرونـي اسـت   وسيله سـرمايه برقراري ارتباط بين عملكرد شركت و نظارت به

هـاي بزرگـي چـون انـرون،     يافته و فروپاشي شركتهاي مالي در كشورهاي توسعهرخداد بحران
گري مالي، بحث كيفيت اطالعات مـالي   هاي موجود در گزارشاثر تقلببر  16ورلدكام و پارماالت

اي و علمــي تبــديل گرديــده اســت هــاي حرفــهبــه يكــي از موضــوعات مــورد توجــه پــژوهش
گري مالي و افشاي اطالعات از عـدم تقـارن    تقاضا براي گزارش ).1391محمودآبادي و رضايي، (

هيلـي و  (گذاران بيروني ناشي شده اسـت  رمايهاطالعاتي و تعارضات نمايندگي بين مديران و س
هـا  استانداردها، باز هم شركتعدم وجود حتي در صورت نبود اجبار به افشاء يا ). 2001، 17پالپو
هـاي  داران و بيرونـي  وسيله افشاء، از طريق كاهش عدم تقارن اطالعاتي بين مـديران و سـهام  به

در ادبيات افشاي داوطلبانه به عواملي ). 2001، 18ورچيا(كنند شركت، منافع بيشتري كسب مي
-ها در بازارهاي سـرمايه، بـه  همچون كاهش هزينه سرمايه و بهبود نقدينگي براي سهام شركت

  .عنوان داليل افشاي داوطلبانه اشاره شده است
عنوان يكـي از  اخيراً مقاالت نظري در زمينه ادبيات اقتصادي، رقابت در بازار محصول را به

، 19باالكريشـنان و كـوهن  (كننـد  گري مـالي بيـان مـي    دهنده فرآيند گزارشكارهاي نظم ساز و
هـاي  و هزينـه  21هاي نمايندگي، هزينه)اختصاصي( 20هاي مالكانهگونه خالصه، هزينهبه). 2011
كننـده يكـديگر در خصـوص ارتبـاط بـين رقابـت در بـازار        ها و عوامل تكميـل ، انگيزه22سياسي

هـايي كـه رقابـت در    به ايـن معنـا كـه  شـركت    . اطالعات حسابداري هستندمحصول و كيفيت 
هـاي سياسـي   هـاي نماينـدگي و هزينـه   هاي مالكانـه، هزينـه  ها كمتر است، از هزينه صنعت آن

هـاي  اين عوامل به تنهايي يا مشتركاً با يكديگر در مـديريت، انگيـزه  . بيشتري برخوردار هستند
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چنـگ و همكـاران،   (كننـد   ن اطالعـات حسـابداري فـراهم مـي    قوي براي افشاي با كيفيت پايي
2013.(  

ها در بازار، يك عنصر با اهميت كند كه تمركز شركتنيز بيان مي 23نظريه سازمان صنعتي
هر چه ميـزان تمركـز در صـنايع بيشـتر     . كننده رقابت در بازار استساختار بازار و عامل تعيين

. است) بيشتر(ر عوامل، سطح رقابت در آن صنايع كمتر باشد، در صورت ثابت بودن ساي) كمتر(
؛ و 1971a,b، 25؛ بـروزن 1956، 24عنوان نمونه، باينبه(هاي انجام شده نتايج بسياري از پژوهش

هـاي بـاالتر و سـودهاي    اند كه افـزايش در تمركـز بـازار بـا قيمـت     نشان داده) 1973، 26دمستز
هاي مالكانه بـاالتر ناشـي شـده    ها، از هزينهركتغيرعادي همراه است؛ اين نتايج در خصوص ش

هـاي موجـود در صـنايع داراي    دريافتنـد كـه شـركت   ) 2009(چنين، علي و همكاران هم. است
ميزان تمركز باال، در خصوص دوري از دسترسي رقبا به اطالعات سـودمند راهبـردي، اطالعـات    

  .كنندتري افشاء مي مفيد كم
سطه رقابـت در بـازار محصـول از طريـق تسـهيل در ارزيـابي       يك ساز و كار مهم، كه به وا

-بـه (هـاي پيشـين   پـژوهش . هاي نمايندگي استشود، كاهش تعارضعملكرد مديران ايجاد مي

عنـوان  توانـد بـه  اند كه رقابت در بازار محصول مـي استدالل كرده) 1983، 27عنوان نمونه، هارت
ـ يك ساز و كار نظارتي و نظم ه تحـت كنتـرل درآوردن مشـكالت نماينـدگي     دهنده كارا براي ب

هـا بايـد در كيفيـت    هـاي نماينـدگي شـركت   تر هزينـه در اين راستا، سطح پايين. استفاده شود
عنـوان نمونـه، گوآدالـوپ و    به(اخيراً مطالعات تجربي . ها منعكس شده باشدهاي مالي آنصورت

كنند كه رقابت در بازار نيز حمايت مي از اين ايده) 2010؛ و گيرود و مولر، 2005، 28پرز گونزالز
هـا بـا منـافع    كند كه با دقت هر چه بيشتر منـافع آن اي را فراهم ميمحصول، در مديران انگيزه

  .داران منطبق گردد سهام
هـاي موجـود در صـنايع    كند، كـه شـركت  هاي سياسي نيز بيان ميمحرك و انگيزه هزينه

اي قوي براي بكـار بـردن   همراه هستند و اين انگيزه هاي سياسي بيشتريمتمركز شده با هزينه
چنـگ و همكـاران،   (باشـد  هاي مديريت سود در خصوص كاهش سودهاي گزارش شده مـي فن

شـان را در واكـنش بـه    نيز دريافت كه مديران اقالم تعهدي اختياري) 1992( 29كاهان). 2013
هـاي  ند؛ بنابراين، ايـن انگيـزه هزينـه   كنانحصار وابسته به مقابله با اطالعات محرمانه تنظيم مي

هـاي سياسـي از   هـاي مالكانـه و هزينـه   هاي هزينـه هر دوي انگيزه. كندسياسي را نيز تأييد مي
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چنـگ و  (كننـد  هـاي شـركت، جلـوگيري مـي    دليـل حمايـت از ارزش  افشاي كامل اطالعات به
  ).2013همكاران، 

معيارهـايي   طريـق  از ات حسـابداري كيفيـت اطالعـ   پژوهش، اين با توجه به موارد باال در
-اقالم تعهدي به .شودمي گيرياندازه و كيفيت افشاي اطالعات 30همچون كيفيت اقالم تعهدي

-هاي نقدي تعريف شده است و از ديـدگاه سـرمايه  عنوان تفاوت ميان سود حسابداري و جريان

هـاي نقـدي   ميزان جريانتوان درجه نزديكي سود شركت با گذاران، كيفيت اقالم تعهدي را مي
در پـژوهش   32شاخص كيفيـت افشـاء  ). 2005، 31فرانسيس و همكاران(ايجاد شده، تعريف كرد 

وسـيله سـازمان بـورس و اوراق بهـادار     حاضر، امتيازهاي تعلق گرفته به هر شركت است كه بـه 
» مناسـب رسـاني  ها از نظر كيفيت افشـاء و اطـالع  بندي شركترتبه«تهران و از طريق اطالعيه 

ذكر است كه شاخص كيفيت افشاي مورد استفاده در اين پـژوهش از دو  شود؛ الزم بهمنتشر مي
  .زيرمجموعه قابليت اتكا و به موقع بودن تشكيل شده است

  
  پيشينه پژوهش. 3

هاي انجام شده، در خصوص رقابت در بـازار محصـول و   ي پژوهشبررسي ادبيات در زمينه
؛ و علـي و همكـاران،   2005، 34؛ بتاسان و اسـتنفرد 1998، 33نمونه، هريسبراي (اطالعات مالي 

ها به بررسي اثـرات رقابـت در بـازار محصـول بـر      تر اين پژوهش دهد كه بيش، نشان مي)2009
ها به بررسي رابطه بـين  اند و تنها تعداد كمي از اين پژوهشكميت اطالعات حسابداري پرداخته

؛ 2009، 35ماركاريان و سنتالو(اند فيت اطالعات حسابداري پرداختهرقابت در بازار محصول و كي
بـه  ) 2009(ماركاريـان و سـنتالو   ). 2013؛ و چنـگ و همكـارن،   2011باالكريشنان و كـوهن،  

هـا  كـاري سـود شـركت    هـاي دسـت  بررسي اثرات رقابت در بازار محصوالت در كـاهش  انگيـزه  
كاري سـود را   هاي دسته ميزان رقابت بيشتر، انگيزهنتايج پژوهش آنان نشان داد ك. اندپرداخته

ماركاريان و سنتالو نشان دادند كه در بازارهاي رقـابتي، تعـديل اقـالم تعهـدي     . دهدكاهش مي
در ) 2011(همچنين، باالكريشـان و كـوهن   . كاري سود، بسيار دشوار است مورد نياز براي دست

عنوان يك نيروي محدودكننده در مديران در بهپژوهشي نشان دادند كه رقابت در بازار محصول 
نيـز  ) 2013(نتايج پژوهش چنـگ و همكـاران   . باشدگري نادرست اطالعات مي خصوص گزارش

) شـاخص هرفينـدال هيرشـمن   (هاي آمريكايي رقابت در بازار محصـول  نشان داد كه در شركت
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ت اقـالم تعهـدي،   هـايي ماننـد كيفيـ   شـاخص (هاي كيفيت سود اثرات مثبتي در بهبود شاخص
  . دارد...) مربوط بودن و 

هاي پيشين به بررسي اثـرات رقابـت در بـازار محصـول بـر سـطوح       برخي ديگر از پژوهش
-گري بر حسب قسمت و گزارش) 1995، 36عنوان نمونه، فرانكل و همكارانبه(افشاي داوطلبانه 

دهـد كـه   ن، تحقيقـات نشـان مـي   بنابراي. اند پرداخته) 2007، 37عنوان نمونه، برگر و هانبه(ها 
هـاي نماينـدگي را   عنوان يكي از ساز و كارهاي حـاكميتي، تعـارض  رقابت در بازار محصوالت به

چنـين،  هـم ). 2011ون هـي،  (كند ها را مجبور به پرداخت سود سهام ميكاهش داده و شركت
در بـازار   بررسـي اثرهـاي رقابـت   «تحت عنـوان  ) 2002(نتايج پژوهش جانوزوسكي و همكاران 

عنوان يكي از عوامل مؤثر ، نشان داد كه رقابت به»وريمحصول و حاكميت شركتي بر روي بهره
بر اين نتايج پـژوهش آنـان نشـان داد كـه حضـور يـك سـاختار        افزون. وري استدر بهبود بهره

  . شود وري ميها، باعث تقويت رشد در ميزان بهرهكننده نهايي قوي در شركتكنترل
ايران تاكنون پژوهشي كه بيانگر بررسي اثرات رقابـت در بـازار محصـوالت بـر كيفيـت      در 

هاي اطالعات حسابداري باشد، در ادبيات حسابداري مشاهده نشده است؛ اما در يكي از پژوهش
نشـان  ) 1391(صورت پذيرفته در زمينه رقابت در بازار محصول در ايـران، نمـازي و ابراهيمـي    

-هـم . كنـد ها نقش بسـزايي ايفـا مـي   قابتي بازار در بهبود بازده سهام شركتدادند كه ساختار ر

نيز نشـان دادنـد كـه رقابـت در     ) 1391(چنين، در پژوهشي ديگر ستايش و كارگرفرد جهرمي 
ها كننده در تعيين ساختار سرمايه شركتعنوان يكي از عوامل تعيينتواند بهبازار محصوالت مي

نيز نشان دادند كه بين رقابت در بازار محصـوالت و  ) 1392(مكاران خواجوي و ه. استفاده شود
  .ها رابطه منفي معناداري وجود داردمديريت سود شركت

دهـد كـه در زمينـه    در مجموع، بررسي ادبيات حسابداري داخل و خارج كشور نشـان مـي  
ه تنهـا در  اين در حالي است ك. هاي اندكي صورت پذيرفته استرقابت در بازار محصول پژوهش

ها در خارج از كشـور بـه بررسـي اثرهـاي رقابـت در بـازار       تعداد انگشت شماري از اين پژوهش
هـاي  محصوالت بر كيفيت اطالعات حسابداري پرداخته شده است، هر چنـد كـه در   پـژوهش   

بنـابراين، ايـن پـژوهش بـه     . داخلي تاكنون به بررسي اين موضوع با اهميت پرداخته نشده است
هـاي پذيرفتـه   ثرهاي رقابت در بازار محصوالت بر كيفيت اطالعات حسـابداري شـركت  بررسي ا

  .پردازدشده در بورس اوراق بهادار تهران مي
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  هاي پژوهشفرضيه. 4
با توجه به مباني نظـري و پيشـينه پـژوهش     وهاي پژوهش يابي به هدف در راستاي دست

  :شرح زير تدوين شده است به يهايفرضيه مطرح شده، 
رقابـت در بـازار محصـوالت تـأثير معنـاداري بـر كيفيـت اطالعـات         : فرضيه اصـلي اول 

  .حسابداري دارد
  :هاي فرعيفرضيه
 .شاخص هرفيندال هيرشمن تأثير معناداري بر كيفيت اقالم تعهدي دارد .1

  .شاخص لرنر تأثير معناداري بر كيفيت اقالم تعهدي دارد .2
 .كيفيت اقالم تعهدي داردشاخص لرنر تعديل شده تأثير معناداري بر  .3

  .شاخص هرفيندال هيرشمن تأثير معناداري بر كيفيت افشاي اطالعات دارد .4
  .شاخص لرنر تأثير معناداري بر كيفيت افشاي اطالعات دارد .5
 . شاخص لرنر تعديل شده تأثير معناداري بر كيفيت افشاي اطالعات وجود دارد .6

هـاي فعـال در صـنايع    بداري شركتبين ميزان كيفيت اطالعات حسا: فرضيه اصلي دوم
  .مختلف تفاوت معناداري وجود دارد

هاي فعال درصنايع مختلـف تفـاوت معنـاداري وجـود     بين كيفيت اقالم تعهدي شركت .1
 .دارد

هاي فعال درصنايع مختلف تفاوت معناداري وجـود  بين كيفيت افشاي اطالعات شركت .2
 .دارد

حصـوالت در صـنايع مختلـف تفـاوت     بـين ميـزان رقابـت دربـازار م    : فرضيه اصلي سوم
  .معناداري وجود دارد

  .هيرشمن در صنايع مختلف تفاوت معناداري وجود دارد -بين شاخص هرفيندال .1
 .بين شاخص لرنر در صنايع مختلف تفاوت معناداري وجود دارد .2

  .بين شاخص لرنر تعديل شده در صنايع مختلف تفاوت معناداري وجود دارد .3
  

  روش پژوهش. 5
هاي كمي اسـت كـه از روش علمـي سـاخت و اثبـات تجربـي       پژوهش از نوع پژوهشين ا
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از . شـود هاي پژوهش از قبل تعيين شده انجام مـي ها و طرحفرضيه كند و بر اساس استفاده مي
هـا كمـي اسـت و بـراي     گيـري داده شود كه معيار اندازهها زماني استفاده مياين دسته پژوهش

ها آوري دادهمنظور جمعبه). 1382نمازي، (شود هاي آماري استفاده مينها از فاستخراج نتيجه
آوري اطالعات مربـوط بـه   در خصوص جمع. اي استفاده شده استو اطالعات، از روش كتابخانه

هـاي تخصصـي فارسـي و التـين     بخش مباني نظري و پيشينه پژوهش از كتب، مجالت و سايت
افزار تدبير پرداز و سايت رسمي ها نيز از طريق نرماز شركتاطالعات مورد ني. استفاده شده است

افزار اكسل آماده ها با استفاده از نرمدر نهايت داده. اندسازمان بورس اوراق بهادار گردآوري شده
تجزيه و تحليل نهايي  7نسخه  Eviewsو  19نسخه  SPSS هايافزارو سپس با استفاده از نرم

  .انجام گرفته است
  
  دوره مورد آزمون، جامعه و نمونه آماري . 1-5

تـا   1382هاي مالي سال هاي دوره مورد مطالعه، يك دوره زماني ده ساله بر اساس صورت
ذكراست كه با توجه به عدم ارائه اطالعات مربوط به شاخص كيفيت افشـاء  الزم به. است 1391

. عنوان بازه مـورد مطالعـه درنظرگرفتـه نشـده اسـت     هاي قبل از آن به، سال1382قبل از سال 
هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماري پژوهش حاضـر را تشـكيل   شركت

ها ميان اعضاي جامعه، شرايط زير براي انتخاب نمونه به علت وجود برخي ناهماهنگي. دهندمي
  :شد ن انتخاببا توجه به آ مطالعهآماري قرار داده شد و نمونه 

  .سال مالي شركت منتهي به پايان اسفند ماه هر سال باشد .1
 .، تغيير سال مالي نداده باشد1391تا  1382هاي شركت طي سال .2

 .هاي مورد نياز در دسترس باشدمنظور استخراج دادهاطالعات مالي مورد نياز به .3

 .در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشد 1381تا پايان سال مالي  .4

شـركت، ارزش بـازار حقـوق صـاحبان سـهام بايـد        انـدازه از آنجايي كه براي محاسبه  .5
محاسبه گردد، سهام شركت در طول سه ماه آخر هر سال بايد حـداقل يـك بـار معاملـه شـده      

 .باشد

هاي ري مالي، شركتگگذاري، واسطههاي سرمايهشركت(ها و مؤسسات مالي جز بانك .6
هـا  هاي راهبري شركتي در آننباشد؛ زيرا افشاي اطالعات مالي و ساختار) هاهلدينگ و ليزينگ
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 .متفاوت است

شـركت در دوره زمـاني    73هـاي يـاد شـده، تعـداد     با توجه به شرايط و اعمال محدوديت
  .عنوان نمونه انتخاب شدبه 1391تا  1383

  
  متغيرهاي پژوهش. 6

  مستقل هايمتغير. 1-6
عنـوان متغيـر   هـا بـه  هدف و سؤال پژوهش، رقابت در بازار محصوالت شـركت با توجه به  

، شـاخص  38در اين پژوهش از سه شاخص هرفيندال هريشمن. مستقل در نظر گرفته شده است
گيـري رقابـت در بـازار محصـوالت     عنـوان معيارهـاي انـدازه   لرنر و شاخص لرنر تعديل شده، بـه 

گيـري  هاي مورد استفاده در خصوص اندازهنحوه محاسبه هر يك از شاخص. شده استاستفاده 
  :شرح زير استميزان رقابت به

  هيرشمن -شاخص هرفيندال. 1-1-6
هاي فعـال در  هيرشمن از حاصل جمع توان دوم سهم بازار تمامي بنگاه-هرفيندال  شاخص

 ):296: 2012همكاران، چن و (آيد دست ميصورت فرمول زير بهصنعت به

HHI = ∑ 
  ^ 2                                                                         )1(  

سـهم   Siهاي فعال در بازار و تعداد بنگاه kشاخص هرفيندال هيرشمن،  HHI  كه در آن
  :آيددست ميام است كه از رابطه زير به iبازار شركت 

Si = Xj / ∑ 
                                                                              )2(   

شـاخص  . دهنده نـوع صـنعت اسـت   نشان lام و  jدهنده فروش شركت نشان Xjكه در آن 
تـر  هر چه ايـن شـاخص بـزرگ   . كندگيري ميهرفيندال هيرشمن، ميزان تمركز صنعت را اندازه

ذكـر  الزم بـه . ميزان تمركز بيشتر بوده و رقابت كمتري در صنعت وجـود دارد و بـالعكس  باشد، 
، )2013(، چنـگ و همكـاران   )2012(هـاي چـن و همكـاران    است كه اين شاخص در پژوهش

نيــز ) 1393(و نمــازي و رضــايي ) 1392(، خواجــوي و همكــاران )1391(نمــازي و ابراهيمــي 
  .استفاده شده است
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  رنرشاخص ل. 2-1-6
ايـن  . هـاي نهـايي توليـد   شاخص لرنر برابر است با قيمت محصوالت شركت منهاي هزينـه 

دهنده ويژگي قدرت بازار، يعنـي توانـايي شـركت بـراي منظـور      صورت مستقيم نشانشاخص به
روي چـالش پـيش  ). 15: 1391 نمـازي وابراهيمـي،  ( كردن قيمتي بيشتر از هزينه نهايي اسـت 

هـاي نهـايي قابـل مشـاهده     هاي تجربي اين است كه هزينـه در پژوهشاستفاده از شاخص لرنر 
هزينـه تخمـين    -وسيله حاشـيه قيمـت   بنابراين، معموالً پژوهشگران شاخص لرنر را به. نيستند

و ) 2011( 41، كـال و لـون  )2006( 40به پيروي از گاسپر و ماسـا ). 2009، 39بوث و ژو(زنند مي
ايـن  . شـود سب سود عملياتي تقسيم بر فروش تعريف مـي ، شاخص لرنر بر ح)2009(بوث و ژو 

  ):287: 2010، 42شارما(شود صورت تقريبي نيز برآورد ميشاخص با استفاده از معادله زير به
LI = (Sale - Cogs – SG & A) / Sale                                               )3(  

دهنـده  نشان Cogsدهنده فروش، نشان Saleدهنده شاخص لرنر، نشان LIدر معادله باال 
هاي عمومي، اداري و فـروش  دهنده هزينهنشان SG & Aبهاي تمام شده كاالي فروش رفته و 

  .است
  شاخص لرنر تعديل شده. 3-1-6

اگر چه شاخص لرنر براي تعيين قدرت بازار محصول شـركت مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه      
گذاري بازار محصول را از عوامـل  معيار عوامل ويژه شركت نظير تأثير قدرت قيمتاست، اما اين 

، )2010(هـاي شـارما   رو، در اين پژوهش مشـابه پـژوهش  از اين. كندسطح صنعت تفكيك نمي
، خواجـوي و همكـاران   )1391(، نمـازي و ابراهيمـي   )2006(، گاسپر و ماسـا  )2010( 43پيرس

نحوه . از نسخه تعديل شده شاخص لرنر استفاده شده است) 1393(و نمازي و رضايي ) 1392(
  ):287: 2010شارما، (شرح زير است محاسبه شاخص لرنر تعديل شده به

LIIA = LIi – ∑                                                                    )4(  

-نشـان  LIiدهنده شاخص لرنر تعديل شده بـر مبنـاي صـنعت،    نشان LIIAدر معادله باال 

بـه كـل فـروش صـنعت      iدهنده نسبت فـروش شـركت   نشان i ،iωدهنده شاخص لرنر شركت 
  .است
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   متغير وابسته. 2-6

در  .دهـد مـي  پژوهش را نشـان  وابسته رمتغيكيفيت اطالعات حسابداري  ،در اين پژوهش
عنـوان  افشـاء بـه  كيفيـت   و) كيفيـت سـود  ( كيفيت اقالم تعهـدي هاي همين راستا، از شاخص

ماننـد  (هـاي پيشـين   مشابه پـژوهش  .معيارهاي كيفيت اطالعات حسابداري استفاده شده است
 45وسيله مـدل ديچـاو و ديچـو   گيري شده بهدازهاز كيفيت سود ان) 2010، 44چوآنگ و همكاران

و ديچـاو   وسيلهبهمدل مورد استفاده . شده استعنوان كيفيت اقالم تعهدي استفاده به) 2002(
  :استشرح زير گيري كيفيت اقالم تعهدي بهبراي اندازه) 2002(ديچو 

TCAi,t = φ0 + φ1(CFOi,t-1 / Asseti,t) + φ2(CFOi,t / Aseeti,t) + φ3(CFOi,t+1 / 

Asseti,t) + εi,t                                                                                          )5(  
  :كه در آن
Φ: ضرايب رگرسيون  

TCA  :هاكل اقالم تعهدي تقسيم شده بر ميانگين كل دارايي.  
CFO  :46هاي عملياتيجريان نقدي خالص ناشي از فعاليت.  

Asset  :هاميانگين كل دارايي.  
ε :مقدار باقيمانده مدل.  

. دهنده كيفيت اقـالم تعهـدي اسـت   نشان 5شماره در مدل رگرسيون ) ε(مقدار باقيمانده 
عنوان معيار كيفيت اقـالم  بنابراين، در اين پژوهش از قدرمطلق مقدار باقيمانده رگرسيون باال به

تـر اقـالم تعهـدي    دهنده كيفيـت پـايين  ر باقيمانده، نشانمقدار باالت. ه استتعهدي استفاده شد
-ذكر است كه در مدل رگرسيون باال كل اقالم تعهدي از فرمول زير محاسـبه مـي  الزم به. است

  :شود

TCAi,t = (OPi,t – CFOi,t) / Asseti,t                                                  )6(  

  .است قبلعبارت است از سود عملياتي و مابقي متغيرها مانند  OPكه در آن 
هـا نيـز در ايـن پـژوهش مشـابه پـژوهش       گيري كيفيت افشاي شـركت در خصوص اندازه

 و بـورس  سازمان توسط كه شركت هر به گرفته تعلق ، از امتيازهاي)1390(ستايش و همكاران 
 رسـاني  اطالع و افشا كيفيت نظر از هاشركت بنديرتبه« اطالعيه طريق از و تهران بهادار اوراق
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 ارائـة  زمـان  براساس ناشران، اطالع رساني امتياز. 47شود، استفاده شده استمي منتشر »مناسب
 ،3 حسابرسي نشده ايدورهميان مالي هايصورت سهم، هر درآمد بينيپيش به مربوط اطالعات

 نظـر  اظهـار  ماهه، 6 و اوليه هرسهم درآمد بينيپيش به نسبت اظهارنظر حسابرس ماهه، 9 و 6
 يهنشـد  حسابرسـي  مالي هايصورت ماهه، 6 ايدورهميان مالي هاي به صورت نسبت حسابرس

الزم . است شده محاسبه حسابرسي شده، واقعي عملكرد و هاپيش بيني بين تفاوت و سال پايان
از دو زيرمجموعـه قابليـت    ذكر است كه شاخص كيفيت افشاي مورد استفاده در اين پژوهشبه

 100هـا حـداكثر   امتياز كيفيت افشاي اطالعات شـركت  .موقع بودن تشكيل شده استاتكا و به
 ارائـه  عدم با اين وجود، كيفيت افشا ممكن است يك عدد منفي باشد، زيرا در صورت. باشدمي

 داران، هامسـ  سـود  پرداخـت  بنـدي زمـان  و سال پايان شده مالي حسابرسي هايموقع صورتبه

  .است گرفته شده نظر در تأخير روز هر ازاي منفي به امتياز
  

  متغيرهاي كنترلي. 3-6
پـژوهش مؤثرنـد،    مسـئله نحوي در تجزيه و تحليل منظور كنترل ساير متغيرهايي كه بهبه

متغيرهـاي كنترلـي ايـن پـژوهش     . متغيرهاي كنترلي الزم با توجه به مرور متون تعيين شـدند 
  :عبارتند از

  هـاي  انـد كـه شـركت   نشـان داده ) 1997( 49و فـرث ) 1991(48كـوك  :هااندازه شركت .1
بنابراين، تر هستند؛ هاي كوچكهاي مالي بهتري نسبت به شركتتر داراي كيفيت گزارشبزرگ

لگـاريتم  (از متغير انـدازه شـركت   ) 2013(در اين پژوهش نيز مشابه پژوهش چنگ و همكاران 
 . عنوان متغير كنترلي استفاده شده استبه) طبيعي ارزش بازار سهام

هـايي كـه از   انـد شـركت  نيـز نشـان داده  ) 2005(فرانسيس و همكـاران   :نسبت بدهي .2
بنابراين، در اين پـژوهش  . تري دارندد، نسبت بدهي پايينتري برخوردارنكيفيت اطالعات پايين

هـا حاصـل   از نسبت بدهي كه از تقسيم بدهي به كـل دارايـي  ) 2013(مشابه چنگ و همكاران 
 .عنوان متغير كنترلي استفاده شده استشود بهمي

  
  هاي پژوهشيافته. 7

  آمار توصيفي. 1-7
گونـه  همـان . دهدمتغيرهاي پژوهش را نشان ميي آمار توصيفي براي همه 1شماره  نگاره
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دهد، كيفيت افشاء داراي بيشـترين ميـزان انحـراف معيـار و كمتـرين      پايين نشان مي نگارهكه 
دهنـده آن اسـت كـه در حـدود     بر اين، ميانگين نسبت بدهي نيز نشـان افزون. باشدميانگين مي

  .شده است ها از محل بدهي تأمينهاي شركتبيش از نيمي از دارايي
  

  هاي توصيفي متغيرهاي پژوهشآماره :1 نگاره
آماره 

  متغير     
  حداقل  حداكثر  انحراف معيار  ميانگين

  0004/0  264/2 150/0 910/0 كيفيت اقالم تعهدي
  -7  96 257/24 376/62 كيفيت افشاء

  00001/0  1 228/0 115/0 هرفيندال هيرشمن
  -413/1  988/0 285/0 244/0  لرنر

  -638/1  774/0 261/0 186/0 لرنر تعديل شده
  218/14  964/30 430/1 270/26 اندازه شركت
  103/0  365/1  168/0  658/0 نسبت بدهي

   
  متغيرهاي پژوهش) پايايي(ايستايي . 2-7

منظور اطمينان از غيركاذب بودن مدل رگرسيوني به بررسي ايستايي متغيرهاي پژوهش به
نتايج حاصل از بررسي پايايي متغيرهاي پژوهش با استفاده از اين آزمون در . پرداخته شده است

، در كليه متغيرهاي مسـتقل، وابسـته و   نگارهطبق اطالعات اين . ارائه شده است 2شماره  نگاره
هاي ريشه واحد لوين، لين و چو، ايم، پسران و شـين، ديكـي   معناداري در آزمون كنترلي سطح

دهنده اين است كه متغيرهـا   است كه نشان 05/0تر از  فولر تعديل شده و فيليپس پرون كوچك
  .پايا هستند
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  نتايج حاصل از آزمون پايايي متغيرهاي پژوهش :2 نگاره
  آزمون فيليپس پرون آزمون ديكي فولر تعديل شده پسران و شينآزمون ايم، آزمون لوين، لين و چو  

 آماره آزمون  متغيرها
سطح

  معناداري
 آماره آزمون

سطح
  معناداري

 آماره آزمون
سطح 
  معناداري

آماره 
  آزمون

سطح 
  معناداري

كيفيت اقالم 
 تعهدي

314/24 -  00001/0  817/9 -  00001/0  757/382  00001/0  691/365 00001/0  

  00001/0 207/345  00001/0  568/266 00001/0 -566/5 00001/0 -222/23 افشاءكيفيت 
هرفيندال 
 هيرشمن

306/266 - 00001/0  527/37 -  00001/0  788/325  00001/0  238/324 00001/0  

  00001/0 920/366  00001/0  492/321 00001/0 -492/11 00001/0 -533/61  لرنر
لرنر تعديل 

  شده
339/56-  00001/0  594/17 -  00001/0  315/338  00001/0  814/331 00001/0  

  00001/0 899/280  00001/0  170/309 00001/0 -941/8 00001/0 -727/38  اندازه
  00001/0 259/262  00001/0  056/304 00001/0 -843/6 00001/0 -834/23 نسبت بدهي

  
  آمار استنباطي. 3-7

پـژوهش طراحـي و مـورد آزمـون قـرار       هـاي فرضيه ،هدف پژوهشا يابي به دستمنظور به
و جهـت  ) تلفيقـي و تـابلويي  (هـاي تركيبـي   هـا، از روش داده  براي تجزيه و تحليل داده .گرفت

نتـايج   .ها از رگرسيون حداقل مربعات عادي و آزمون تحليل واريانس استفاده شـد آزمون فرضيه
هـاي  مـدل  .ارائه شـده اسـت   18 تا 3 شماره هاينگارهها در آماري حاصل از آزمون اين فرضيه
  :باشدميشرح زير هاي پژوهش در اين مقاله بهمورد استفاده براي آزمون فرضيه

هاي فرعي اول تا سوم پژوهش از مـدل رگرسـيوني زيـر    در خصوص آزمون فرضيه .1مدل 
  : شوداستفاده مي

AQi,t = α0 + α1PMC Indexi,t + α2SIZEi,t + α3Debti,t + εi,t 

چهـارم تـا ششـم پـژوهش، نيـز از مـدل        هـاي فرعـي  در خصوص آزمون فرضـيه  .2مدل 
  :شودرگرسيوني زير استفاده مي

Disi,t = α0 + α1PMC Indexi,t + α2SIZEi,t + α3Debti,t + εi,t 

  :هاي باالكه در مدل
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PMC Index :هيرشـمن، لرنـر و لرنـر     هرفينـدال (هاي رقابت در بـازار محصـول   شاخص
  )تعديل شده
AQ :كيفيت اقالم تعهدي  
Dis :كيفيت افشاء  

Size :اندازه شركت  
Debt :نسبت بدهي  

  

رقابت در بازار محصوالت تـأثير معنـاداري بـر كيفيـت اطالعـات      : فرضيه اصلي اول
  .حسابداري دارد

طبق اطالعات . نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعي اول عرضه شده است 3شماره  نگارهدر 
براي فرضيه فرعـي اول انتخـاب    اثرات ثابت، مدل )نتايج آزمون چاو و آزمون هاسمن( نگارهاين 
ها، كه برابر ي شركت ، در سطح همه3شماره  نگارهمندرج در  Fبا توجه به مقدار آماره . شود مي
بر اين، بـا توجـه بـه    افزون. درصد است 95است، بيانگر معنادار بودن مدل در سطح  566/16با 

هـا كـه برابـر بـا     در سطح همه شـركت  3شماره  نگارهاره دوربين واتسون ارائه شده در مقدار آم
مقـدار  . كنـد درپي را در اجزاي اخالل رگرسيون رد مـي است، وجود خود همبستگي پي 997/1

R2
adj  درصد از تغييرات متغير  4/7توان است؛ بنابراين، با توجه به اين مقدار مي 074/0برابر با

ضرايب مربوط به  3شماره  نگاره. بيني كردوسيله متغيرهاي مستقل و كنترلي پيشبهوابسته را 
-مدل رگرسيوني حاصل از آزمون فرضيه فرعي اول و سطح معناداري مربوط را نيـز نشـان مـي   

دهنـده  ، سطح معناداري مربوط به متغير شاخص هرفيندال هيرشمن نشاننگارهطبق اين . دهد
يندال هيرشمن و كيفيت اقـالم تعهـدي رابطـه مثبـت معنـاداري      آن است كه بين شاخص هرف

  . وجود دارد
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  خالصه نتايج آزمون فرضيه فرعي اول :3 نگاره
 كيفيت اقالم تعهدي:متغير وابسته

 سطح معناداري  خطاي استاندارد tآماره ضرائب  متغيرها

  00005/0*  019/0 727/6 130/0 شاخص هرفيندال
 1531/0  003/0 430/1 004/0 اندازه شركت

  0448/0*  023/0 010/2 048/0 نسبت بدهي
  3421/0  082/0 -950/0 -078/0 مقدار ثابت

R2
  R2

adj آماره  آماره دوربين واتسنF  سطح معناداري  
079/0  074/0 997/1 566/16  *00005/0  

  00005/0*  سطح معناداري 6993/9 آزمون چاو
  00005/0*  سطح معناداري 0073/12 آزمون هاسمن

  %90سطح معناداري **        %95سطح معناداري *
  

  خالصه نتايج آزمون فرضيه فرعي دوم :4 نگاره
 كيفيت اقالم تعهدي:متغير وابسته

 سطح معناداري  خطاي استاندارد tآماره ضرائب متغيرها

  00005/0*  014/0 -635/9 -140/0 شاخص لرنر
 0005/0*  003/0 489/3 010/0 اندازه شركت

  3667/0  022/0 903/0 020/0 نسبت بدهي
  0707/0**  078/0 -810/1 -142/0 مقدار ثابت

R2
  R2

adj آماره  آماره دوربين واتسنF  سطح معناداري  
144/0  140/0 870/1 680/32  *00005/0  

  00005/0*  سطح معناداري 608/11 آزمون چاو
  00005/0*  سطح معناداري 381/10 آزمون هاسمن

  %90سطح معناداري **              %95معناداري سطح *
  

خالصه نتايج تحليل رگرسيوني حاصل از آزمون فرضيه فرعي دوم پـژوهش   4شماره  نگاره
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 اثرات ثابـت ، مدل )نتايج آزمون چاو و آزمون هاسمن( نگارهطبق اطالعات اين . دهدرا نشان مي
، در 4شـماره   نگارهمندرج در  Fبا توجه به مقدار آماره . شود براي فرضيه فرعي دوم انتخاب مي

بـر  افزون. درصد معنادار است 95است، مدل در سطح  680/32ها، كه برابر با سطح همه شركت
-، در سطح همه شركت4شماره  نگارهاين، با توجه به مقدار آماره دوربين واتسون ارائه شده در 

. درپي در اجزاي اخالل رگرسـيون وجـود نـدارد   است، خود همبستگي پي 870/1ها، كه برابر با 
R2مقدار 

adj  درصد از تغييـرات   14توان است؛ بنابراين، با توجه به اين مقدار مي 140/0برابر با
  .بيني كردوسيله متغيرهاي مستقل و كنترلي پيشمتغير وابسته را به

ربوط به مدل رگرسـيوني حاصـل از آزمـون فرضـيه فرعـي دوم و      ضرايب م 4شماره  نگاره
، سطح معناداري مربـوط بـه متغيـر    نگارهطبق اين . دهدسطح معناداري مربوط را نيز نشان مي

دهنده آن است كه بين شاخص لرنـر و كيفيـت اقـالم تعهـدي رابطـه منفـي       شاخص لرنر نشان
  . معناداري وجود دارد

تحليل رگرسيوني حاصل از آزمون فرضيه فرعي سوم پژوهش  خالصه نتايج 5شماره  نگاره
 اثرات ثابـت ، مدل )نتايج آزمون چاو و آزمون هاسمن( نگارهطبق اطالعات اين . دهدرا نشان مي

، در 5شماره  نگارهمندرج در  Fبا توجه به مقدار آماره . شود براي فرضيه فرعي سوم انتخاب مي
بـر  افزون. درصد معنادار است 95است، مدل در سطح  374/22ها، كه برابر با سطح همه شركت

  در سـطح همـه    5شـماره   نگـاره اين، با توجه به مقدار آمـاره دوربـين واتسـون ارائـه شـده در      
درپي در اجزاي اخالل رگرسـيون وجـود   است، خود همبستگي پي 921/1ها، كه برابر با شركت
R2مقدار . ندارد

adj  درصـد از   9/9تـوان  براين، با توجه به اين مقدار مـي است؛ بنا 099/0برابر با
  .بيني كردوسيله متغيرهاي مستقل و كنترلي پيشتغييرات متغير وابسته را به

ضرايب مربوط به مدل رگرسيوني حاصل از آزمـون فرضـيه فرعـي سـوم و      5شماره  نگاره
معنـاداري مربـوط بـه    ، سـطح  نگـاره طبق اين . دهدسطح معناداري مربوط را نيز ارائه نشان مي

دهنده آن است كه بين شاخص لرنر تعديل شده و كيفيـت  متغير شاخص لرنر تعديل شده نشان
  . اقالم تعهدي رابطه منفي معناداري وجود دارد
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  خالصه نتايج آزمون فرضيه فرعي سوم :5 نگاره
 كيفيت اقالم تعهدي:متغير وابسته

 سطح معناداري  خطاي استاندارد tآماره ضرائب  متغيرها

شاخص لرنر 
  تعديل شده

122/0-  894/7-  015/0  *00005/0  

 0146/0*  003/0 448/2 007/0 اندازه شركت

  3841/0  023/0 871/0 020/0 نسبت بدهي
  0586/0**  082/0 -894/1 -157/0  مقدار ثابت

R2
  R2

adj آماره  آماره دوربين واتسنF  سطح معناداري  
103/0  099/0 921/1 374/22  *00005/0  

  00005/0*  سطح معناداري 702/13 آزمون چاو
  00005/0*  سطح معناداري 516/8 آزمون هاسمن

  %90سطح معناداري **          %95سطح معناداري *
  

خالصه نتايج تحليـل رگرسـيوني حاصـل از آزمـون فرضـيه فرعـي چهـارم         6شماره  نگاره
، مـدل  )نتايج آزمون چـاو و آزمـون هاسـمن   ( نگارهطبق اطالعات اين . دهدپژوهش را نشان مي

منـدرج در   Fبا توجه به مقـدار آمـاره   . شود براي فرضيه فرعي چهارم انتخاب مي اثرات تصادفي
درصـد   95اسـت، مـدل در سـطح     532/2ها، كه برابر بـا  ، در سطح همه شركت6شماره  نگاره

 6شـماره   نگـاره واتسون ارائه شده در بر اين، با توجه به مقدار آماره دوربين افزون. معنادار است
درپـي در اجـزاي اخـالل    است، خود همبستگي پـي  924/1ها، كه برابر با در سطح همه شركت
R2مقدار . رگرسيون وجود ندارد

adj  توان است؛ بنابراين، با توجه به اين مقدار مي 049/0برابر با
  .بيني كردمستقل و كنترلي پيش وسيله متغيرهايدرصد از تغييرات متغير وابسته را به 9/4

ضرايب مربوط به مدل رگرسيوني حاصل از آزمون فرضـيه فرعـي چهـارم و     6شماره  نگاره
، سطح معناداري مربـوط بـه متغيـر    نگارهطبق اين . دهدسطح معناداري مربوط را نيز نشان مي

كيفيت دهنده آن است كه بين شاخص هرفيندال هيرشمن و شاخص هرفيندال هيرشمن نشان
  .افشاء رابطه منفي معناداري وجود دارد
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  خالصه نتايج آزمون فرضيه فرعي چهارم :6 نگاره
 كيفيت افشاء:متغير وابسته

 سطح معناداري  خطاي استاندارد tآماره ضرائب  متغيرها

  0417/0*  845/4 -997/1 -677/9 شاخص هرفيندال
 0046/0*  810/0 846/2 307/2 اندازه شركت

  8240/0  415/6 222/0 427/1 بدهينسبت 
  8677/0  595/21 166/0 599/3 مقدار ثابت

R2
  R2

adj آماره  آماره دوربين واتسنF  سطح معناداري  
056/0  049/0 924/1 532/2  *0036/0  

  00005/0*  سطح معناداري 242/7 آزمون چاو
  6691/0  سطح معناداري 557/1 آزمون هاسمن

  %90معناداري  سطح**        %95سطح معناداري *
  

خالصه نتايج تحليـل رگرسـيوني حاصـل از آزمـون فرضـيه فرعـي پـنجم         7شماره  نگاره
 هـاي تلفيقـي  داده، مـدل  )نتايج آزمون چـاو ( نگارهطبق اطالعات اين . دهدپژوهش را نشان مي

، 7شـماره   نگـاره منـدرج در   Fبا توجه به مقدار آماره . شود براي فرضيه فرعي پنجم انتخاب مي
. درصـد معنـادار اسـت    95اسـت، مـدل در سـطح     507/12ها، كه برابر با در سطح همه شركت

در سطح همـه   7شماره  نگارهبر اين، با توجه به مقدار آماره دوربين واتسون ارائه شده در افزون
درپي در اجزاي اخالل رگرسـيون وجـود   است، خود همبستگي پي 994/1ها، كه برابر با  شركت

R2مقدار . داردن
adj  درصـد از   5/5تـوان  است؛ بنابراين، با توجه به اين مقدار مـي  055/0برابر با

  .بيني كردوسيله متغيرهاي مستقل و كنترلي پيشتغييرات متغير وابسته را به
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  خالصه نتايج آزمون فرضيه فرعي پنجم :7 نگاره
 كيفيت افشاء:متغير وابسته

 سطح معناداري  خطاي استاندارد tآماره ضرائب  متغيرها

  00005/0*  002/4 192/5 783/20 شاخص لرنر
 1449/0  823/0 459/1 202/1 اندازه شركت

  4878/0  261/6 694/0 347/4 نسبت بدهي
  3531/0  278/21 929/0 774/19  مقدار ثابت

R2
  R2

adj آماره  آماره دوربين واتسنF  سطح معناداري  
060/0  055/0 994/1 507/12  *00005/0  

  9380/0  سطح معناداري 334/0 آزمون چاو
  %90سطح معناداري **            %95سطح معناداري *         
  

ضرايب مربوط به مدل رگرسيوني حاصل از آزمون فرضـيه فرعـي پـنجم و     7شماره  نگاره
متغيـر  ، سطح معناداري مربـوط بـه   نگارهطبق اين . دهدسطح معناداري مربوط را نيز نشان مي

دهنده آن است كه بين شاخص لرنر و كيفيت افشاء رابطـه مثبـت معنـاداري    شاخص لرنر نشان
  . وجود دارد
خالصه نتايج تحليـل رگرسـيوني حاصـل از آزمـون فرضـيه فرعـي ششـم         8شماره  نگاره

 هـاي تلفيقـي  داده، مـدل  )نتايج آزمون چـاو ( نگارهطبق اطالعات اين . دهدپژوهش را نشان مي
، 8شـماره   نگـاره منـدرج در   Fبا توجه به مقدار آماره . شود رضيه فرعي ششم انتخاب ميبراي ف

افـزون  . درصد معنادار است 95است، مدل در سطح  814/8ها، كه برابر با در سطح همه شركت
در سـطح همـه    8شـماره   نگـاره بر اين، با توجه به مقدار آماره دوربين واتسـون ارائـه شـده در    

درپي در اجزاي اخالل رگرسـيون وجـود   است، خود همبستگي پي 944/1ابر با ها، كه بر شركت
R2مقدار . ندارد

adj  درصـد از   8/3تـوان  است؛ بنابراين، با توجه به اين مقدار مـي  038/0برابر با
  .بيني كردوسيله متغيرهاي مستقل و كنترلي پيشتغييرات متغير وابسته را به
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  خالصه نتايج آزمون فرضيه فرعي ششم :8 نگاره
 كيفيت افشاء:متغير وابسته

 سطح معناداري  خطاي استاندارد tآماره ضرائب متغيرها

  0001/0*  203/4 008/4 849/16 شاخص لرنر تعديل شده
 0362/0  815/0 099/2 713/1 اندازه شركت

  5282/0  323/6 631/0 990/3 نسبت بدهي
  3542/0  798/21 927/0 213/20 مقدار ثابت

R2
  R2

adj آماره  آماره دوربين واتسنF  سطح معناداري  
043/0 038/0 944/1 814/8  *00001/0  

  9652/0  سطح معناداري 270/0 آزمون چاو
  %90سطح معناداري **          %95سطح معناداري *

  
ضرايب مربوط به مدل رگرسيوني حاصل از آزمون فرضـيه فرعـي ششـم و     8شماره  نگاره

شـود، سـطح معنـاداري    گونه كه مالحظه مـي  همان. دهدسطح معناداري مربوط را نيز نشان مي
دهنده آن است كه بين شاخص لرنر تعديل شده مربوط به متغير شاخص لرنر تعديل شده نشان

  .اداري وجود داردو كيفيت افشاء رابطه مثبت معن
هاي فعـال درصـنايع   بين ميزان كيفيت اطالعات مالي شركت: فرضيه اصلي دوم

  .مختلف تفاوت معناداري وجود دارد
بـا توجـه   . نشان داده شده است 9شماره  نگارهنتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعي اول در 

اسـت، كيفيـت اقـالم تعهـدي در      750/7، كه برابـر بـا   9شماره  نگارهدرج در  Fبه مقدار آماره 
  .هاي موجود در صنايع مختلف، يكسان نيستشركت

  
  نتايج تحليل واريانس فرضيه فرعي اول :9 نگاره

سطح 
 معناداري

 Fآماره 
ميانگين مجموع 

 مربعات
مجموع مربعات درجه آزادي  

*0005/0 750/7 

 هابين گروه 022/2 14 144/0
 هادرون گروه 606/10 569 019/0

 كل 629/12 583 -
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هـا  بر حسب ميـانگين نتايج آزمون توكي نيز نشان داد كه شاخص كيفيت اقالم تعهدي را 
عبارت ديگر، آزمـون  به. بندي كردتوان در دو گروه همگن طبقهدر سطح هر يك از صنايع را مي

خـودرو، كـاني غيرفلـزي، چـوب، اسـتخراج      توكي صنايع محصوالت فلزي، الستيك، كشاورزي، 
هـاي  هاي غذايي، فلـزات اساسـي و فـرآورده   معادن، مواد شيميايي، انتشار، راديو، رايانه، فرآورده

  .بندي كرده استآالت را در گروه دوم طبقهنفتي را در گروه اول و صنعت ماشين
  

  نتايج آزمون توكي براي فرضيه فرعي اول :10 نگاره
 %)5در سطح خطاي (هاي همگون زير مجموعه

 نوع صنعت فراواني صنعت
2 1 

 محصوالت فلزي 8 025/0 
 الستيك 8 052/0 
 كشاورزي 16 061/0 

 خودرو 80 063/0 

 كاني غيرفلزي 104 064/0 
 چوب 16 065/0 

 استخراج معادن 40 066/0 
 مواد شيميايي 176 071/0 
 انتشار 16 078/0 

 راديوساخت 8 083/0 
 رايانه 16 085/0 
 غذايي 48 090/0 
 فلزات اساسي 16 093/0 

 نفتي 8 133/0 
 آالتماشين 24   360/0
 معناداري - 619/0 1

  
با توجه . نشان داده شده است 11شماره  نگارهنتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعي دوم در 
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است، كيفيت افشـاي اطالعـات    607/8كه برابر با  11شماره  نگاره، مندرج در Fبه مقدار آماره 
  .هاي موجود در صنايع مختلف، يكسان نيستدر شركت

  
  نتايج تحليل واريانس فرضيه فرعي دوم: 11 نگاره

سطح 
 معناداري

  Fآماره 
ميانگين مجموع 

 مربعات
  مجموع مربعات درجه آزادي

*0005/0 607/8 

 هاگروهبين  188/61942 14 442/4424
 هادرون گروه 928/292496 569 054/514

 كل 116/354439 583 -

  
توان شاخص كيفيت افشـا  ، نتايج آزمون توكي نيز نشان داد كه مي12شماره  نگارهمطابق 

عبـارت  بـه . ها در سطح هر يك از صنايع به پنج زيرگروه همگن تقسيم كردبر حسب ميانگينرا 
هـاي غـذايي، سـاخت راديـو،     چوب، محصوالت فلزي، رايانه، فـرآورده  ديگر، آزمون توكي صنايع

انتشار، كشاورزي، خودرو و مواد شيميايي را در گروه اول، صنايع چوب، محصوالت فلزي، رايانه، 
آالت و هاي غذايي، ساخت راديو، انتشـار، كشـاورزي، خـودرو، مـواد شـيميايي، ماشـين      فرآورده

هاي غذايي، سـاخت راديـو، انتشـار، كشـاورزي،     ، صنايع فرآوردهاستخراج معادن را در گروه دوم
آالت، استخراج معادن، الستيك و فلزات اساسي را در گروه سوم، خودرو، مواد شيميايي، ماشين

آالت، اسـتخراج معـادن،   صنايع ساخت راديو، انتشار، كشاورزي، خودرو، مواد شيميايي، ماشـين 
زي را در گروه چهارم و در نهايت صـنايع مـواد شـيميايي،    الستيك، فلزات اساسي و كاني غيرفل

هاي نفتـي را در  آالت، استخراج معادن، الستيك، فلزات اساسي، كاني غيرفلزي و فرآوردهماشين
  .بندي كرده استگروه پنجم طبقه
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  نتايج آزمون توكي براي فرضيه فرعي دوم :12 نگاره
فراواني  %)5در سطح خطاي(هاي همگون زير مجموعه

 صنعت
 نوع صنعت

5  4  3 2 1 

 چوب 16 84/22    

 محصوالت فلزي 8 25/30 25/30   

 رايانه 16 22/31 22/31   

 غذايي 48 40/36 40/36 40/36  

 ساخت راديو 8 25/42 25/42 25/42 25/42  

  انتشار 16 34/45 34/45  34/45  34/45  
 كشاورزي 16 44/55 44/55 44/55 44/55  

 خودرو 80 25/46 25/46 25/46 25/46 

 مواد شيميايي 176 86/48 86/48 86/48 86/48 86/48

 آالتماشين 24  88/50 88/50 88/50 88/50

 استخراج معادن 40  90/52 90/52 90/52 90/52

  الستيك 8    94/58  94/58  94/58
 فلزات اساسي 16    53/60  53/60  53/60
 غيرفلزيكاني  104      62/64  62/64

  نفتي 8        06/75
 معناداري - 077/0 228/0 146/0  247/0  072/0

  
بين ميزان رقابت دربازار محصوالت در صنايع مختلف تفـاوت  : فرضيه اصلي سوم
  .معناداري وجود دارد

با توجه . نشان داده شده است 13شماره  نگارهنتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعي اول در 
است، ميزان ميـانگين شـاخص    597/9، كه برابر با 13شماره  نگارهمندرج در  Fبه مقدار آماره 

 .هاي موجود در صنايع مختلف، يكسان نيستهرفيندال هيرشمن در شركت
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  نتايج تحليل واريانس فرضيه فرعي اول :13 نگاره
سطح 
 معناداري

 Fآماره 
ميانگين مجموع 

 مربعات

درجه
 آزادي

  مجموع مربعات

*0005/0 597/9 

 هابين گروه 837/5 14 417/0
 هادرون گروه 720/24 569 043/0

 كل 557/30 583  -

  
تـوان شـاخص هرفينـدال    ، نتايج آزمون توكي نيز نشان داد كه مي14شماره  نگارهمطابق 
. ها در سطح هر يك از صنايع به سه زيرگروه همگن تقسـيم كـرد  بر حسب ميانگينهيرشمن را 

هـاي نفتـي، فلـزات    ديگر، آزمون توكي صنايع كشـاورزي، محصـوالت فلـزي، فـرآورده    عبارت به
هاي غذايي، مواد شيميايي، رايانـه،  اساسي، انتشار، ساخت راديو، چوبي، كاني غيرفلزي، فرآورده

آالت را در گـروه دوم  خودرو و استخراج معادن را در گروه اول، صنايع استخراج معادن و ماشين
  .بندي كرده استآالت و الستيك را در گروه سوم طبقهنايع ماشينو در نهايت ص

  
  نتايج آزمون توكي براي فرضيه فرعي اول :14 نگاره

 %)5در سطح خطاي (هاي همگون زير مجموعه
 نوع صنعت فراواني صنعت

3 2 1 

 كشاورزي 16 017/0  

 محصوالت فلزي 8 032/0  
 نفتي 8 033/0  

 اساسيفلزات 16 034/0  

 انتشار 16 038/0  

 ساخت راديو 8 052/0    

 چوب 16 053/0  

 كاني غيرفلزي 104 070/0  
 غذايي 48 080/0  

 مواد شيميايي 176 087/0  
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 %)5در سطح خطاي (هاي همگون زير مجموعه
 نوع صنعت فراواني صنعت

3 2 1 

 رايانه 16 110/0  
 خودرو 80 133/0    
 استخراج معادن 40 262/0  262/0  
 آالتماشين 24   391/0  391/0
 الستيك 8     634/0
 معناداري - 061/0 911/0 067/0

  
با توجه . نشان داده شده است 15شماره  نگارهنتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعي دوم در 

است، ميزان ميانگين شـاخص   631/11، كه برابر با 15شماره  نگارهمندرج در  Fبه مقدار آماره 
  .هاي موجود در صنايع مختلف، يكسان نيستلرنر در شركت

  
  نتايج تحليل واريانس فرضيه فرعي دوم :15 نگاره

سطح 
 معناداري

 Fآماره 
ميانگين 

مجموع مربعات
درجه
 آزادي

مجموع مربعات  

*0005/0 631/11 

 هابين گروه 173/6 14 441/0
 هادرون گروه 570/21 569 038/0

 كل 743/27 583  -

  
بـر  تـوان شـاخص لرنـر را    ، نتايج آزمون توكي نيز نشان داد كه مي16شماره  نگارهمطابق 

عبارت ديگر، به. ها در سطح هر يك از صنايع به پنج زيرگروه همگن تقسيم كردحسب ميانگين
آالت و هاي غذايي، چوب، رايانه، ساخت راديـو، كشـاورزي، ماشـين   آزمون توكي صنايع فرآورده

آالت، وه اول، صنايع چوب، رايانـه، سـاخت راديـو، كشـاورزي، ماشـين     استخراج معادن را در گر
هاي نفتـي را در گـروه   استخراج معادن، كاني غيرفلزي، انتشار، خودرو، مواد شيميايي و فرآورده

آالت، اسـتخراج معـادن، كـاني غيرفلـزي، انتشـار،      دوم، صنايع ساخت راديو، كشاورزي، ماشـين 
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آالت، هاي نفتـي و السـتيك را در گـروه سـوم، صـنايع ماشـين      خودرو، مواد شيميايي، فرآورده
هـاي نفتـي، السـتيك و    استخراج معادن، كاني غيرفلزي، انتشار، خودرو، مواد شيميايي، فرآورده

محصوالت فلزي را در گروه چهارم و در نهايت صنايع محصـوالت فلـزي و فلـزات اساسـي را در     
  .بندي كرده استگروه پنجم طبقه

  
  نتايج آزمون توكي براي فرضيه فرعي دوم :16 نگاره

فراواني  %)5در سطح خطاي (هاي همگون زير مجموعه
 صنعت

 نوع صنعت
5  4 3 2 1 

 غذايي 48 -022/0    

  چوب 16 079/0 079/0   
 رايانه 16 081/0 081/0   

 ساخت راديو 8 121/0 121/0 121/0  

 كشاورزي 16 139/0 139/0 139/0   

 آالتماشين 24 169/0 169/0  169/0  169/0  

 استخراج معادن 40 188/0 188/0 188/0 188/0  

 كاني غيرفلزي 104  212/0 212/0 212/0 

 انتشار 16  228/0 228/0 228/0 

  خودرو 80  230/0 230/0 230/0 
 مواد شيميايي 176  238/0 238/0 238/0 

  نفتي 8  312/0 312/0 312/0  
  الستيك 8    335/0  335/0  
 محصوالت فلزي 8      402/0  402/0

 فلزات اساسي 16       579/0
 معناداري - 130/0 052/0 112/0  052/0  382/0

  
بـا  . نشـان داده شـده اسـت    17شـماره   نگارهنتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعي سوم در 

اسـت، ميـزان ميـانگين     861/10، كه برابر با 17شماره  نگارهمندرج در  Fتوجه به مقدار آماره 
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 .هاي موجود در صنايع مختلف، يكسان نيستشاخص لرنر تعديل شده در شركت

  
  نتايج تحليل واريانس فرضيه فرعي سوم :17 نگاره

سطح 
 معناداري

 Fآماره 
ميانگين مجموع 

 مربعات
 درجه آزادي

مجموع
 مربعات

 

*0005/0 861/10 

 هابين گروه 061/5 14 362/0
 هادرون گروه 940/18 569 033/0

 كل 001/24 583  -

  
توان شاخص لرنـر تعـديل   ، نتايج آزمون توكي نيز نشان داد كه مي18شماره  نگارهمطابق 

-بـه . ها در سطح هر يك از صنايع به چهار زيرگروه همگن تقسيم كردبر حسب ميانگينشده را 

آالت، رايانـه، سـاخت راديـو، السـتيك،     صنايع غذايي، چوب، ماشـين عبارت ديگر، آزمون توكي 
آالت، رايانـه، سـاخت راديـو،    كشاورزي و استخراج معادن را در گروه اول، صنايع چوب، ماشـين 

-الستيك، كشاورزي، استخراج معادن، كاني غيرفلزي، انتشار، خودرو، مواد شيميايي و فـرآورده 

هاي نفتي و محصوالت فلزي را خودرو، مواد شيميايي، فرآردههاي نفتي را در گروه دوم، صنايع 
هاي نفتي، محصوالت فلـزي و فلـزات اساسـي را در گـروه     در گروه سوم و نهايتاً صنايع فرآورده

  .بندي كرده استچهارم طبقه
  

  نتايج آزمون توكي براي فرضيه فرعي سوم :18 نگاره
فراواني  %)5در سطح خطاي (هاي همگون زير مجموعه

 صنعت
 نوع صنعت

4  3 2 1 

 غذايي 48 -137/0   

 چوب 16 -017/0  -017/0  
 آالتماشين 24 001/0 001/0  

 رايانه 16 002/0 002/0  

 ساخت راديو 8 009/0 009/0  
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فراواني  %)5در سطح خطاي (هاي همگون زير مجموعه
 صنعت

 نوع صنعت
4  3 2 1 

 الستيك 8 020/0  020/0    
 كشاورزي 16 050/0 050/0  

 استخراج معادن 40 067/0 067/0  
 كاني غيرفلزي 104  092/0  
 انتشار 16  095/0  
 خودرو 80  096/0 096/0 
 مواد شيميايي 176  131/0 131/0  
 نفتي 8  156/0 156/0 156/0
 محصوالت فلزي 8    313/0  313/0
 فلزات اساسي 16      366/0

 معناداري - 093/0 305/0 050/0  073/0

 
 گيريبحث و نتيجه. 8

اي بين ميـزان رقابـت در   كند كه آيا رابطهخصوص فراهم مياين مقاله شواهدي را در اين 
در همـين  . هـا وجـود دارد  بازار محصوالت و كيفيت اطالعات مالي گزارش شده از سوي شركت

شـركت پذيرفتـه شـده در بـورس اوراق      67هاي مربوط به راستا اين پژوهش با استفاده از داده
آيـا سـاختار   : دنبال يافتن پاسخ اين سؤال بود كـه به 1391تا  1382بهادار تهران در بازه زماني 

وسـيله  رقابتي صنايع فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر كيفيت اطالعات مالي منتشر شده بـه 
-هاي هرفيندال هيرشمن، لرنر و لرنر تعديل شده بـه ها تأثيري دارد؟ بنابراين، از شاخصشركت

-چنين، در خصوص انـدازه هم. ار محصول استفاده شدگيري رقابت در بازعنوان معيارهاي اندازه

گيري كيفيت اطالعات مالي از معيارهـاي كيفيـت اقـالم تعهـدي و كيفيـت افشـاي اطالعـات        
  .عمل آمداستفاده به
با اسـتفاده از رگرسـيون    شده، آوري جمع اطالعات آماري تحليل و تجزيه از حاصل نتايج

هاي هرفيندال هيرشمن، بين شاخص كلي طوربه كه است آن دهندهخطي چند متغيره،   نشان
هاي بورس اوراق بهـادار  لرنر و لرنر تعديل شده و كيفيت افشاي اطالعات مالي ارائه شده شركت
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چنين، نتايج پژوهش نشان داد كـه بـين كيفيـت    هم. تهران رابطه مستقيم معناداري وجود دارد
هيرشمن، لرنر و لرنر تعـديل شـده رابطـه    هاي هرفيندال و شاخص) كيفيت اقالم تعهدي(سود 

در مجموع، اين نتايج با مباني نظـري پـژوهش سـازگاري كامـل     . مستقيم معناداري وجود دارد
هـاي صـورت   چنين، در خصوص مقايسه نتايج پژوهش حاضر بـا نتـايج سـاير پـژوهش    هم. دارد

هـاي  نتـايج پـژوهش   توان بيان نمود كه نتـايج ايـن پـژوهش بـا    پذيرفته در خارج از كشور، مي
ــان و ســنتالو  ــوهن )2009(ماركاري ــاران ) 2011(، باالكريشــنان و ك ) 2013(و چنــگ و همك

هـاي  نتايج حاصل از آزمون تحليل واريانس نيز نشان داد كه بين ميانگين شاخص. مطابقت دارد
 .داردكيفيت اطالعات مالي و رقابت در بازار محصوالت در صنايع مختلف تفاوت معناداري وجود 

نشان داد كـه رقابـت در بـازار    ) 2013(شواهد اين مقاله همانند پژوهش چنگ و همكاران 
هاي افشاي داوطلبانه مـديران، نقـش بسـزايي    عنوان يكي از عوامل مهم در تصميممحصوالت به

كند؛ بنابراين، رقابت در بازار محصوالت كه خود يكي از سـاز و كارهـاي بـرون سـازماني     ايفا مي
عنوان جانشيني در خصوص ساز و كارهاي داخلي حـاكميتي  تواند بهت شركتي است، ميحاكمي

موقع در اين راستا، افزايش رقابت در بازار با اعمال فشار بر مديران در مورد ارائه به. استفاده شود
، به عبارت ديگر. شودو با قابليت اتكاي باالي اطالعات، منجر به بهبود كيفيت اطالعات مالي مي

دهنده عمل نموده و در مـديران در خصـوص   عنوان يك نيروي انضباطي و نظمرقابت در بازار به
  .نمايدارائه اطالعات مالي با كيفيت باال انگيزه ايجاد مي
  

  پيشنهادها. 9
  :شودهاي پژوهش حاضر پيشنهادهاي ذيل ارائه ميبا تكيه بر نتايج آزمون فرضيه

جهت ايجـاد فضـايي رقـابتي در بـازار محصـوالت از       هاي الزمفراهم آوردن زيرساخت .1
هـاي اقتصـادي و   كننـده سياسـت  تواند از سوي نهادهـاي تعيـين  هاي صنعت، ميطريق ويژگي

اي در خصوص ايجاد انگيزه و محركي در مديران براي افشاي عنوان ايدهگذاري بهنهادهاي قانون
ايش رشد و رونق اقتصادي صنايع و در نهايت داوطلبانه و با كيفيت باالي اقالم تعهدي، براي افز

 .كمك به بهبود وضعيت اقتصادي كشور، استفاده شود

با توجه به رابطه مستقيم بين كيفيت افشاي اطالعـات و رقابـت در بـازار محصـوالت،      .2
تواند به همراه ساير نهادهاي دولتي ماننـد وزارت امـور اقتصـاد و    سازمان بورس اوراق بهادار مي
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تر موقعوزارت صنايع و معادن، با تمركززدايي از صنايع و افزايش رقابت منجر به ارائه به دارايي و
  .چنين اطالعات داراي قابليت اتكاي باالتر گردداطالعات مالي و هم

  :هاي بعدي عبارتند ازبا توجه به نتايج حاصل از پژوهش، پيشنهادها براي پژوهش
هـاي ديگـري   كه در پژوهشي مشابه از شـاخص شود گران پيشنهاد ميبه ساير پژوهش .1

عنوان نمونه، مربوط بودن اطالعات، پايـداري سـود و   به(گيري كيفيت اطالعات مالي براي اندازه
 nعنوان نمونه، نسـبت كيوتـوبين، نسـبت تمركـز     به(و رقابت در بازار محصوالت ) كاريمحافظه

روايي پـژوهش حاضـر و روشـن شـدن      ، براي افزايش)هاي فعال در صنعتبنگاه و تعداد شركت
هاي رقابت در بـازار محصـوالت، اسـتفاده    هاي ديگر كيفيت اطالعات با شاخصرابطه بين جنبه

 .كنند

با توجه به اين كه در پژوهش حاضر ريسك مورد توجه قرار نگرفته است؛ بنـابراين، بـه    .2
ريسك بـازار رابطـه بـين    شود كه در پژوهشي مشابه با توجه به گران آينده پيشنهاد ميپژوهش

 .رقابت در بازار محصول و كيفيت اطالعات مالي را مورد بررسي قرار دهند

شود كـه در پژوهشـي مشـابه بـا پـژوهش      گران آينده پيشنهاد ميچنين به پژوهشهم .3
حاضر، موضوع مورد بحث را در سطح هر يك از صنايع مورد بررسي قرار داده و با نتايج پژوهش 
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