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 چکیده
 بینی پیش کیفیت و محصول بازار رقابت بین ارتباط بر مالی گزارشگری کیفیت میانجی نقش بررسی این پژوهش، هدف

جامعه آماری این پژوهش به روش حذف  .باشد می تهران بهادار اوراق بورس شده پذیرفته های شرکت در مالی تحلیل
در  می باشد. 8333تا  8331شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی  شرکت پذیرفته 821سیستماتیک از میان 

در  مالی تحلیل بینی پیش کیفیت و محصول بازار رقابت بین ارتباط بر مالی گزارشگری کیفیت میانجی نقشاین تحقیق 
در قالب فرضیه دیگر  یالم لیتحل ینیب شیپ تیفیکبر  یمال یگزارشگر تیفیکهمچنین بررسی تاثیر قالب یک فرضیه و 

کیفیت گزارشگری مالی بر ارتباط بین رقابت نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاضر نشان داد که  بررسی شد.
دوم پژوهش نشان داد مثبت و معناداری دارد و نتایج آزمون فرضیه ت پیش بینی تحلیل مالی تاثیر یفیبازار محصول و ک

 .وجود دارد یمعنادارمثبت و ارتباط   یمال لیتحل ینیب شیپ تیفیوک یمال یگزارشگر تیفیک نیبکه 

 .مالی تحلیل بینی پیش کیفیت محصول، بازار رقابت مالی، گزارشگری کیفیت کلیدی: اژگانو

 

 مقدمه

 بر تواند می زیادی عوامل که است جزء چند از متشکل فرایندی بلکه نیست، نهایی محصول یک فقط مالی گزارشگری
 با تاثیر مالی گزارشگری کیفیت اینکه به توجه با. بگذارد تاثیر مختلفی عوامل بر نیز خود طور همین و گذاشته تاثیر آن

 شناسایی و کشف فلذا گذارد می اثر مالی های گزارش کاربران گیری تصمیم نحوه بر و دارد سرمایه بازارهای بر اهمیتی
 عنوان به را مالی های گزارش تواند می مختلف، های گروه دیدگاه از مالی گزارشگری کیفیت بر تاثیرگذار عوامل صحیح

 اطالعات سیستم تأثیر (.8331 ،همکاران و امیرآزاد) کند تبدیل کنندگان استفاده برای اتکا قابل اطالعاتی مهم منبع یک
 حسابداری. اند داشته مبذول آن به یخاص توجه حسابداری محققان که است مسئله مدیران های بینی پیش بر حسابداری

 و رسمی منبع تمامی از را باکیفیت و مناسب اطالعات بهتر گیری تصمیم جهت مدیران و است اطالعاتی سیستم یک
 با حسابداری اطالعات سیستم مجری از اطالعات آوری جمع و آوردن دست به در مدیران اما. آورند می دست به غیررسمی

 در انحراف باعث یا و بازداشته بهینه تصمیمات اتخاذ از را مدیران است ممکن که هستند مواجه ییها محدودیت و موانع
 به که راهکارهایی انتخاب و اقتصادی های تصمیم را مدیران های تصمیم بیشتر ازآنجاکه. شود مدیران های بینی پیش

 و گران تحلیل اگر (.8332 ملکی،) دهد می لتشکی شود، می شده تمام های وب هزینه نمودن حداقل سود، کردن حداکثر
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 و محصول بازار رقابت بین ارتباط بر مالی گزارشگری کیفیت میانجی نقش بررسی

مالی تحلیل بینی پیش کیفیت  

 
 دکتر علیرضا اسکندری

.(لومسئ هنویسند. )ایران کرج، رسام، عالی آموزش موسسه استادیار گروه حسابداری،  
a.eskandari@rasam.ac.ir 

 فرشته میرزائی نیگجه
.ایران کرج، رسام، عالی آموزش موسسه حسابداری، ارشد کارشناسی دانشجوی  

fereshteh_mirzaei2@yahoo.com 
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 مختلف های گروه دیگر منظر از را حسابداری و مالی گزارشهای کیفیت شناخت در کننده تعیین معیارهای محققین،
 بی. شد نخواهد برخوردار زیادی اعتبار از مالی های گزارش کیفیت اقتصادی آثار  درمورد آنان دالیل ننمایند، بررسی

 اعتباردهندگان، گذاران، سرمایه شامل کاربران، همۀ عالقۀ مورد آن توسعه و مالی و حسابداری های گزارش کیفیت شک
 بر متفاوت مالی های گزارش کاربران یا گیرندگان تصمیم. باشد می اجتماع و دولت کارکنان، کنندگان، تامین مشتریان،

 ممکن کنندگان تهیه و حسابرسان و دهند می حسابداری ایگزارشه کیفیت های ویژگی به متفاوت ای وزنه تجارب، مبنای
 میان تفاوت. نکنند دقت دهند، می حسابداری های گزارش کیفیت های ویژگی به کاربران که ذاتی اهمیت به باشد می

 از ناشی شاید حسابداری های شیوه انتخاب سیاست روی بر نکردن  توافق که است مهم دلیل این به متفاوت های گروه
 بازار فعاالن که هنگامی باشد مالی و حسابداری های گزارش کیفیت های ویژگی بر اثرگذار معیارهای روی بر توافق 

 با همراه اطالعاتی چنین از معمولی صورت  به نمایند، می دریافت را مالی و حسابداری های گزارش اطالعات سرمایه
 نتیجه یک میان اختالف یا ورشکستگی ریسک احتمال مورد در مثال عنوان به) قضاوت یک انجام برای موجود اطالعات

 بنابراین، نمایند؛ می استفاده( شود گذاری سرمایه مبلغی چه و کجا در مثال برای) گیری تصمیم یک یا ،(بینی پیش یک و
 که باشد می این بهادار اوراق بازارهای در مالی  و حسابداری های گزارش اطالعات اولیۀ هدف که باشد می مشخص
 های گزارش در اطالعات کیفیت بودن باال و باشد می بازار این در فعاالن های گیری تصمیم و ها قضاوت پشتوانۀ

 تحلیل. (8331 همکاران، و آزاد امیر) گردد منتهی تری باکیفیت های گیری تصمیم و ها قضاوت به مالی و حسابداری
 به خریدوفروش های توصیه ازجمله مفیدی اطالعات که هستند سرمایه بازار از ناپذیر جدایی بخشی مالی گران

 انجام اطالعات طریق از عمدتاً را خود های بینی پیش ها آن. دهند می ارائه سهام بازار در نهادی و حقیقی گذاران سرمایه
 بر مالی تحلیل بینی پیش که شود می ارائه ها شرکت توسط ساالنه مالی های گزارش قالب در اطالعات این که دهند می

 اطالعات طریق از ها بینی پیش درواقع. (2185 همکاران، و براون) است تأثیرگذار ها شرکت مالی های گزارش کاربران
 و اعداد درزمینه که است طوالنی های مدت حسابداری و مالی محققین و پژوهشگران. گیرد می صورت ها شرکت کلیدی

 های تحلیل بینی پیش تأثیر دیگر عبارت به. کنند می فعالیت و پژوهش مالی های تحلیل در آن کاربرد و حسابداری ارقام
 کارایی افزایش به منجر درنهایت که سرمایه بازار در منابع بهینه تخصیص منظور به گذاران سرمایه گیری تصمیم بر مالی
 و نظری ادبیات. است بااهمیت بسیار لیما های تحلیل کیفیت بر تأثیرگذار مهم فاکتورهای شناخت بنابراین،. شود می بازار

 و پژوهش اما کند، می ارائه را ها تحلیل بینی پیش باکیفیت محصول بازار رقابت بین معنادار ارتباط وجود تجربی، ی پیشینه
 نشده ارائه مالی گزارشگری باکیفیت محصول بازار رقابت ارتباط و تأثیرگذاری کانال یا سازوکار زمینه در نظری مبانی
 که دهد می نشان اول دیدگاه: است شده بندی تقسیم دیدگاه دو به اولیه مطالعات نتایج. (2121 همکاران، و ژانگ) است
 و است متمرکزشده صنعت در اطالعات قطعیت عدم و غیرعادی سود کسب بازار، قدرت های ویژگی بر تجاری واحد

 .دارد مالی گزارشگری کیفیت ارتقا منظور به مطلوبی هایپیامد محصول بازار در رقابت که دهد می نشان دوم دیدگاه
کیفیت گزارشگری مالی بر ارتباط بین رقابت در بازار محصول : که است تسواال این به پاسخگویی پی در حاضر پژوهش

 کیفیت پیش بینی تحلیل مالی برو کیفیت پیش بینی تحلیل مالی چه تاثیری دارد؟ و همچنین کیفیت گزارشگری مالی 
 چه تاثیری دارد؟

 

 مالی گزارشگری کیفیت
 توسعۀ در مؤثری نقش رود می انتظار که است سرمایه بازارهای دسترس در اطالعاتی منابع از یکی مالی گزارشگری

 به پاسخگویی مسئولیت ایفای برای ابزاری مالی گزارشگری کیفیت افزایش. کند ایفا آن کارایی افزایش و گذاری سرمایه
  است. جامعه نیازهای
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 اتفاق آن به نسبت همگان که ندارد وجود تعریفی و است بعدی چند مفهومی مالی گزارشگری کیفیت تفسیرها، این همۀ با
 و روشن تعریفی ارائۀ منظور، همین به و کند می تعیین را مالی گزارشگری ارزش مالی گزارشگری کیفیت باشند داشته نظر

 در که باکیفیت مالی های گزارش ارائۀ طورکلی،  به. است جهانی تقاضای کی مالی گزارشگری کیفیت از کامل
 (.2184 همکاران، و آلصوفی) گذارد تأثیر بازار کارایی وافزایش کنندگان استفاده گذاری سرمایه های تصمیم

 

 محصول بازار رقابت
 به شرکت، مختلف های سرمایه از محافظت کار، و کسب بازار در ماندگاری در شرکت توانایی معنی به پذیری رقابت
 بیان توان می مزبور تعریف به توجه با. است شده تعریف آینده، در ها شغل تضمین و ها سرمایه( بازگشت) آوردن دست
 (.8333 همکاران، و خدادادی) دارد ها شرکت اقدامات و ها فعالیت بر بااهمیتی تاثیر رقابت، که کرد

 

 مالی تحلیل بینی پیش کیفیت
 به خریدوفروش های توصیه ازجمله مفیدی اطالعات که هستند سرمایه بازار از ناپذیر جدایی بخشی مالی گران یلتحل

 انجام اطالعات طریق از عمدتاً را خود های بینی پیش ها آن. دهند می ارائه سهام بازار در نهادی و حقیقی گذاران سرمایه
 بر مالی تحلیل بینی پیش که شود می ارائه ها شرکت توسط ساالنه یمال های گزارش قالب در اطالعات این که دهند می

 (.2185 همکاران، و براون) است تأثیرگذار ها شرکت مالی های گزارش کاربران
 

 پبشینه پژوهش
 مالی گزارشگری کیفیت میانجی نقش با مالی تحلیل بینی پیش کیفیت و محصول بازار رقابت( 2128) همکاران و اقبال

 که داد نشان نتایج. کردند بررسی شرکت -سال مشاهده 7114 تعدادبه  و 2187 تا 2111 زمانی بازه در چین رسبو در را
 بین ارتباط معنی داری وجود دارد و کیفیت گزارشگری مالی ارتباط تحلیل بینی پیش کیفیت و محصول بازار رقابت بین

  کند.را تقویت می  تحلیل بینی پیش کیفیت و محصول بازار رقابت
 2117 های سال زمانی بازه در چین اقتصاد در گزارشگری کیفیت و محصول بازار رقابت مدل( 2181) همکاران و اقبال

 که داد نشان تجربی شواهد. کردند مطالعه را (2115) همکاران و فرانسیس و جونز شده تعدیل مدل اساس بر و 2184 تا
 رتباط وجود دارد.ا چین بورس های شرکتدر  مالی گزارشگری کیفیت و محصول بازار رقابت بین

 ای مطالعه:آسیا منطقه در تحلیل بینی پیش بر مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای تاثیر( 2181) همکاران و چونگ
 دشواه .کردند مطالعه 2111 تا 2118 های سال زمانی بازه در دیتا پنل مدل اساس بر را نیوزلند و کنگ استرالیا،هنگ در

 .دارد سود تحلیل بینی پیش خطای با منفی ارتباط مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای که داد نشان
 این در. پرداختند مالی گزارشگری کیفیت بر پویا رقابتی های قابلیت تأثیر بررسی به( 8411) همکاران و زاده حسین

 این در. گرفتند قرار بررسی مورد 8331 تا 8333 مانیز بازه در تهران بهادار اوراق بورس شرکت 18 تعداد پژوهش
 منظور به و شد استفاده پویا رقابتی قابلیت سنجش برای ها داده پوششی تحلیل مبنای بر تکنولوژیک توانمندی از پژوهش

 ،داد نشان پژوهش فرضیه آزمون و آماری های بررسی نتیجه .گردید استفاده رگرسیون از پژوهش های فرضیه آزمون
 .دارد معناداری و مثبت تأثیر ها شرکت مالی گزارشگری کیفیت بر محور منبع رویکرد اساس بر تکنولوژی های قابلیت
 و محصول بازار در رقابت بین رابطه بر دولتی مالکیت کننده تعدیل اثر بررسی به( 8333) یانچشمه عظیمی و رحیمی
 از متشکل ای نمونه ،سامانمند حذف روش از استفاده با فرضیه دو این نآزمو جهت. پرداختند داخلی هایکنترل کیفیت

 لغایت 8332 های سال بین ساله پنج طی در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت بین از شرکت 815
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 در ضعف یافتن احتمال ،یابدمی افزایش محصول بازار رقابت هرچه داد نشان پژوهش از حاصل نتایج. گردید انتخاب 8337
 افزایش با اینکه احتمال ،دولتی مالکیت با هاییشرکت در که داد نشان نتایج همچنین .شود می بیشتر داخلی هایکنترل

 مالکیت که هاییشرکت با مقایسه در باشند برخوردار پایین داخلی هایکنترل کیفیت از شرکت محصول بازار رقابت
 .است بیشتر ،دارند خصوصی

 

  پژوهش های هیفرض

 به ها بینی پیش و ها تحلیل کیفیت و نقش زمینه در متفاوتی های دیدگاه( 8317) لینگ مک و جنسن مقاله ارائه از پس
 مالی های تحلیل تاثیر ی زمینه در متعددی و خوب های پژوهش اخیرا ،تجربی ی پیشینه و نظری ادبیات در. آمد وجود

 طراحی ،مدیران پاداش ،نقد وجه نگهداشت گیری تصمیم ،سود مدیریت های زمینه در انمدیر رفتار و شرکت ارزش بر
 تصمیم اتخاذ در افراد به تواند می کیفیت با و شفاف اطالعاتی محیط سازوکار. است شده انجام...  و مالیاتی های فعالیت
 نوع و کیفیت توسط گذاران سرمایه و اه شرکت بین اطالعات. نماید شایانی کمک مطلوب گذاری سرمایه های گیری
 ارائه مناسبی اطالعات گذار سرمایه نهادهای و افراد به تواند می های تحلیل چنین این که شود می مشخص ها تحلیل
 و دارد سهام بازده با مثبتی ارتباط سود تحلیل بینی پیش که داد نشان مقاالت از تعدادی. (2185 ،همکاران و چن) نماید
 شرکت تقلب زمینه در تواند می همچنین مالی اطالعات تحلیل. نماید مثبت را سهام بازار روند تواند می شرکت آوریسود
 فعالیت بر خارجی نظارتی سازوکار نوع یک عنوان به همچنین مالی های تحلیل. کند می کمک گذاران سرمایه به نیز

 اطالعات کیفیت نقش اهمیت که دهد می نشان ها پژوهش تایجن. (2181 ،همکاران و چن) نماید می عمل ها شرکت
 .(2113 ،همکاران و گارسیا) است مهم بسیار گذاران سرمایه و ها شرکت بین اطالعاتی تقارن عدم کاهش در حسابداری

  :شود می ارائه زیر صورت به نیز پژوهشاول  فرضیه شده ارائه مطالب اساس بر
 معناداری تاثیر مالی تحلیل بینی پیش کیفیت و محصول بازار رقابت بین ارتباط بر مالی گزارشگری کیفیت: 8فرضیه 

 دارد.
 مدیران نهایت در که نماید ایجاد اتکا قابل و شفاف اطالعاتی محیط یک تواند می مطلوب و مناسب نظارتی هایسازوکار
 عنوان به را مالی تحلیلگران نقش بسیاری مطالعات .نمایند اتخاذ را محیطی چنین در مناسبی مالی های گیری تصمیم
 و عمومی اطالعات ارائه با مالی اطالعات تحلیل .است نموده ارائه گذاران سرمایه و ها شرکت بین اطالعاتی های واسطه

 چندین نتایج (.2185 همکاران، و چن) دارد موثری نقش سهام صاحبان های گیری تصمیم در سهام صاحبان به ویژه
 احتمال و آینده در شرکت سهام بازده به مربوط سود بینی پیش در مندرج اطالعات که است داده نشان پژوهش و مطالعه

 همچنین (.2182 همکاران، و کلی ؛2112 همکاران، و دیتر) شود می شامل را هزینه ارزیابی و سهام بازارهای در عاملهم
 و دیک مثال عنوان به شود می شرکت های فعالیت سایر مورد در اطالعات افشای به منجر اطالعات تحلیل بینی پیش

 و چن) دارد تاثیر ها شرکت تقلب کشف در مستقیماً یمال اطالعات بینی پیش کیفیت که دادند نشان( 2181) همکاران
  (.2187 همکاران،
 ،همکاران و فرانکل) کنند می نگاه موضوع این عنوان به تحلیلگران فعالیت به بازار فعاالن دیگر و نظارتی نهادهای

 در ها شرکت ارزش برای کامل تصویری عنوان به مالی های گزارش شود مشخص که زمانی تا ،خاص طور به. (2117
 ،ماسوم و چیونگ) کند نمی بیان را ها شرکت رشد همه مالی گزارشات که واقعیت این از تنها نه شود می گرفته نظر

 گذاری سرمایه بیشترین. نماید محدود نیز را آن بودن مفید تواند می اوقات هیگا حسابداری استانداردهای بلکه. (2181
 های گزارش در ها محدودیت این ترازنامه در. شود می محسوب هزینه عنوان به ترازنامه در نامشهود های دارایی در

 برای تمایلی ها شرکت سود لپتانسی ارزیابی. دهد می کاهش کار این انجام برای را گذاران سرمایه توانایی ،مالی
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 چرا ماند نمی باشد می گزارشگری باالی کیفیت دارای که ها شرکت دیگر از پیروی و پیگیری منظور به مالی تحلیلگران
 می ها شرکت سایر از تر سخت بسیار هستند اطالعاتی تقارن عدم دارای که ها شرکت نوع این برای گذاری ارزش که

 می توسعه مالی های بینی پیش و ها تحلیل کیفیت افزایش راستای در را فرصت واقع در الیم گزارشگری کیفیت. باشد
  :شود می ارائه زیر صورت به حاضر ی مطالعه دوم ی فرضیه بنابراین. (2128 ،همکاران و اقبال) دهد

 .دارد جودو معناداری ارتباط  مالی تحلیل بینی پیش وکیفیت مالی گزارشگری کیفیت بین فرضیه دوم:

 

 پژوهش  و متغیرهای مدل رگرسیونی
  اولمدل آزمون فرضیه 

                                                                       

                
                      دوممدل آزمون فرضیه 

                                                               
 که در این مدلها داریم

 (.  0401)اقبال و همکاران،  رهایمتغ یاتیعمل فی: تعار(1)جدول 
 متغیرها 

 ) نوع متغیر(
نماد در مدل 

 فرضیه ها
 نحوه اندازه گیری

کیفیت گزارشگری 
 )وابسته( مالی

FRQ 

 

 

( از طریق شاخص تعدیل 2128( و اقبال و همکاران )8338) مطابق با پژوهش جونز
 شده اقالم تعهدی جونز و به صورت زیر محاسبه می شود:

     

           

   

 

           

   

               
           

 
      

           

      

TA  مجموع کل دارایی های پایان دوره جاری 
 t-1در سال  iرایی های پایان دوره قبل شرکت مجموع کل دا            

 tدرسال  iشرکت میزان درآمد پایان دوره جاری  در تغییر         

 tدر سال  iشرکت در میزان حسابهای دریافتی پایان دوره جاری  تغییر         

 tدر سال  iشرکت  تجهیزات پایان دوره جاری ماشین آالت و خالص اموال،        
 (.2128)اقبال و همکاران، 

رقابت بازار  
 )مستقل( محصول

PMC هاو و (2117، گاسپر و ماسا )(2185) مطابق با پژوهش های آلمیدا و دالماسیو ،
( از طریق 2128( و اقبال و همکاران )2121) اقبال و همکاران (،2185) همکاران

 یر محاسبه می شود:شاخص هرفیندال هیرشمن و به صورت فرمول ز
             

HHI ( ضرب 1-از طریق مجموع سهم بازار شرکت محاسبه می شود که در عدد )
شده و هر چه نتیجه این عدد بیشتر باشد به معنی رقابت بیشتر بازار محصول است. 

 فرمول شاخص هرفیندال هیرشمن نیز به شرح زیر است:

     ∑   
 

 

   

 

S شرکت   2 سهم بازار شرکت در صنعت مورد فعالیت به توانi  در سالj  اقبال و(
 (.2128همکاران، 
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کیفیت پیش بینی 
 تحلیل مالی

 )وابسته(

AFQ 

 

 

 

 

 

 ( از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:2184) مطابق با پژوهش هاب و همکاران

      
|       

           |

      
 

FEPS این متغیر از گزارش فعالیت هیئت مدیره  سود سهام پیش بینی شده )استخراج
در  iپایان دوره جاری شرکت  به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام می باشد(

 tسال 
AEPS  سود سهام واقعی )استخراج این متغیر از گزارش فعالیت هیئت مدیره به

در  iالیانه صاحبان سهام می باشد( پایان دوره جاری شرکت مجمع عمومی عادی س
 tسال 

 P پایان دوره شرکت  انحراف استاندارد سالیانه سود سهام پیش بینی شدهi  در سالt 
 (.2128)اقبال و همکاران،  جاری

 یمتغیرهای کنترل

سهام پایان دوره جاری شرکت  ارزش بازار پایان دوره تقسیم بر ارزش دفتری حقوق صاحبان MTB ارزش بازار
i  در سالt  

  tدر سال  iلگاریتم کل دارایی های پایان دوره جاری شرکت  SIZE اندازه شرکت

  t در سال iسود خالص پایان دوره تقسیم بر کل دارایی های پایان دوره جاری شرکت  ROA بازده دارایی ها

  جاری tدر سال  iکل بدهی های پایان دوره تقسیم بر کل دارایی های پایان دوره شرکت  LEV اهرم مالی

  t در سال iانحراف استاندارد بازده روزانه سهام در طول سال شرکت  RETVOL بازده سهام

 

 تحقیق روش
 در آن، اهداف به توجه با مطالعات بندی دسته دیدگاه از و نیاز مورد اطالعات استخراج نحوه مبنای بر پژوهش این

. است کاربردی مطالعات نوع از هدف و ماهیت مبنای بر همچنین. گیرد می قرار تحلیلی -توصیفی های پژوهش ی دسته
 سندکاوی های پژوش نوع از اطالعات تدوین مبنای بر نهایت رد و همبستگی های پژوهش جزء شناسی روش منظر از
 .گردد می انجام باشد، می مقطعی صورت  به زمان منظر از که است آرشیوی و( رویدادی پس)

 

 جامعه آماری
ها( برای تعیین  )غربالگری شرکت از روشی موسوم به روش حذف سیستماتیک های حسابداری معموالً در پژوهش

به  8333تا  8331های عضو نمونه آماری در بازه زمانی  فرایند غربالگری شرکت .ظر استفاده می شودی مورد ن نمونه
 شرح جدول زیر ارائه می شود:

 1933تا  1934 یعضو نمونه در بازه زمان یشرکت ها یغربالگر ندیفرا (:0) جدول

 تعداد شرکت شرح

 521 - 8333تعداد کل شرکت های عضو بورس تهران در پایان سال 

  881 شرکت هایی که طی بازه زمانی پژوهش حاضر در بورس تهران عضویت نداشته اند

  31 اسفند نبوده اند 23شرکت هایی که دارای سال مالی منتهی به پایان 

  813 شرکت هایی که داده های الزم برای محاسبه متغیرها در آن ها در دسترس نبوده است

 411 13 مالی، سرمایه گذاری و بیمه ایه شرکت های از نوع تامین کنند

 821  تعداد کل شرکت های نمونه آماری
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 یافته های پژوهش

 آمار توصیفی 
آمار توصیفی به مجموعه  اقدام هایی اطالق می شود که برای تنظیم و طبقه بندی داده ها و محاسبه برخی شاخص 

یرد. مهمترین شاخص های مرکزی یک توزیع، میانگین و میانه و های آماری از قبیل میانگین و میانه و ... صورت می گ
مهمترین شاخص پراکندگی آن واریانس می باشد که در عمل برای تشخیص میزان پراکندگی از جذر مقدار واریانس 
 یعنی انحراف معیار استفاده می کنیم. به وسیله این مشخصات می توان دید کلی در مورد مقادیر هر یک از متغیرها
بدست آورد. متغیرهای تحقیق بر مبنای استفاده از شاخص های آماری مرکزی، پراکندگی و نسبی توصیف شده است. 
شاخص در آمار توصیفی، ابتدا داده ها خالصه شده و به صورت جدول ارائه می شود. شاخص های آماری محاسبه شده 

به شرح  2یشترین، چولگی و کشیدگی است که در جدول در این جدول شامل میانگین، میانه، انحراف معیار،کمترین و ب
 زیر ارائه گردیده است:

 پژوهش یرهایمتغ یفی: آمار توص(0)جدول 

تعداد  معادل فارسی متغیر

 مشاهدات

 کشیدگی چولگی انحراف معیار کمترین بیشترین میانه میانگین

FRQ  کیفیت گزارشگری
 مالی

8211 1188 1181 1174 8138-  1184 1133-  85113 

PMC  رقابت بازار
 محصول

8211 1182 1181 8111 1133-  1187 1131 1111 

AFQ  کیفیت پیش بینی
 تحلیل مالی

8211 1151 1157 8112 1113 1128 1143 5115 

MTB 1123 8131 1121 -1113 2132 1128 1123 8211 ارزش بازار 

SIZE 3111 1175 1111 4112 1131 7133 7141 8211 اندازه شرکت 

LEV 4133 1151 1122 1113 8112 1155 1157 8211 اهرم مالی 

ROA 1133 8111 1113 1188 8211 بازده دارایی ها-  1185 1145 1181 

RETVOL 1152 1113 1111 5141 2113 2174 8211 نوسان سهام-  3111 

 

رین شاخص مرکزی بوده و ( آمار توصیفی متغیرهای پژوهش مشاهده می شود، میانگین اصلی ت2) همانطور که در جدول
میانه یکی دیگر از شاخص های مرکزی است که نشانه میانگین دو عدد زوج وسط  متوسط داده ها را نشان می دهد.

پارامترهای پراکندگی معیاری برای تعیین میزان پراکندگی داده ها با یکدیگر یا میزان پراکندگی . آماری می باشدنمونه 
ضریب چولگی و کشیدگی از  از جمله مهمترین پارامترهای پراکندگی، انحراف معیار است. آنها نسبت به میانگین است.

پارامترهای پراکندگی نسبی هستند. ضریب چولگی بیانگر تقارن توزیع و ضریب کشیدگی نیز نشان دهنده بلندای توزیع 
که نشان ، سمت صفر میل نمایددر مقایسه با توزیع نرمال است که در صورت نرمال بودن توزیع باید این ضریب به 

 دهنده چولگی راست یا مثبت است. 
 

 آزمون نرمال بودن
برای انتخاب آزمون درست برای تحلیل فرضیه ها، ابتدا باید توزیع آماری متغییری که مورد آزمون قرار می گیرد، 

ل بودن به کمک نرماآزمون مهمترین و کاراترین روش،  اطمینان حاصل کرد. جهت آزمون نرمال بودن داده ها معموالً
ضرایب چولگی و کشیدگی می باشد. یکی از آزمون های آماری برای آزمون نرمال  شاخص های توزیع نرمال مخصوصاً

-بودن نمونه های نسبتا بزرگ که با تکیه بر همین خاصیت توزیع نرمال یعنی ضرایب چولگی و کشیدگی توسط جارک
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ن آماره، معیار نیکوئی برارزش انحراف از نرمال بودن مبتنی بر کشیدگی و ای معرفی شده می باشد. 8318برا در سال 
چه تعداد مشاهدات زیاد باشد ضرورتی ندارد درجه آزادی برخوردار است. چنان 2دو و با -چولگی نمونه بوده و از توزیع خی

آزمون های پارامتریک  بدون توجه  ی حد مرکزی، امکان استفاده از که آزمون جارک برا استفاده شود. با استناد به قضیه
 به توزیع آنها خللی در نتایج پژوهش و آزمون فرضیه ها و برآورد مدل ایجاد نمی کند.

 

 آزمون کشف ناهمسانی واریانس
)پسماند( دارای واریانس  واریانس ناهمسانی به این معنا است که در تجزیه و تحلیل مدل رگرسیون مقادیر جمالت خطا

در واقع ما در تخمین رگرسیون که با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی انجام می شود ابتدا  هستند.های نابرابر 
فرض می کنیم که تمامی جمالت خطا دارای واریانس های برابر هستند و بعد از آن که مدل را تخمین زدیم با استفاده از 

 ود.آزمون بروش پاگان جهت کشف ناهمسانی واریانس استفاده می ش
آزمون بروش پاگان  جی: نتا(9)جدول   

 نتیجه آزمون سطح معنی داری آماره آزمون معیار سنجش فرض آماری

 تایید فرض صفر F 81347 11115آماره  مدل فرضیه اول

 تایید فرض صفر F 81472 11114آماره  مدل فرضیه دوم

% می باشد لذا 5در مدل های پژوهش کمتر از  Fهمانگونه که در جدول فوق دیده می شود سطح معنی داری آماره های 
 فرض صفر مبنی بر نبود ناهمسانی واریانس رد می شود.

 

 آزمون مانایی متغیرهای پژوهش
مانایی متغیرهای پژوهش به این معناست که میانگین و ورایانس متغیرها در طول زمان و کورایانس متغیرها بین سال 

کاذب نباشد می بایست تمام متغیرهای مستقل و  نکه نتایج برآورد یک رگرسیون،برای ای های مختلف ثابت بوده است.
لذا در این تحقیق برای اطمینان از مانا بودن متغیرها و کاذب  )یعنی بدون تفاضل گیری( پایا باشد. در سطح وابسته،

 ارائه گردیده است. 4ماره لین و چو استفاده شد که نتایج آن در جدول ش نبودن رگرسیون با استفاده از آزمون لوین،
 تست مفروضات زیر در مورد مانایی داده ها نتیجه گیری می شود:

H0سری مورد نظر مانا نیست(. : ریشه واحد وجود دارد( 
H1سری مورد نظر مانا است(. : ریشه واحد وجود ندارد( 

مدل هایریمتغ ی( براو چو نیل ن،ی)لو ییآزمون مانا جینتا :(0)جدول   
 نتیجه سطح معنی داری آماره آزمون معادل فارسی متغیر

FRQ 4182 کیفیت گزارشگری مالی-  مانا 11111 

PMC 1171 رقابت بازار محصول-  مانا 11111 

AFQ 7123 کیفیت پیش بینی تحلیل مالی-  مانا 11111 

MTB 4173 ارزش بازار-  مانا 11111 

SIZE 4173 اندازه شرکت-  مانا 11111 

ROA 4134 بازده دارایی ها-  مانا 11111 

LEV 1112 اهرم مالی-  مانا 11111 

RETVol 1115 بازده سهام-  مانا 11111 

% بوده است کل متغیرهای مستقل در سطح 5همانطور که در جدول مشاهده می شود چون مقدار سطح معنی دار کمتر از 
 پس بنابراین در نتایج آزمون ها دچار رگرسیون کاذب نمی شویم.پایا بوده اند. 
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 تحقیق هیآزمون مدل فرض
 (: نتایج آزمون فرضیه اول5جدول )

عامل تورم  (Prob) معناداری (t) آماره (β) ضریب نماد متغیرها نام متغیر
 (VIF) واریانس

 ---- c 11131- -81127 11315 عرض از مبداء

EXPERI تجربه مدیر عامل
ENCE 

11813 41121 11111 81114 

 SIZE 11113 31353 11111 81112 اندازه شرکت

 LEV 11157- 41173- 11111 81112 اهرم مالی

 MB 111111 21471 11183 81113 فرصت رشد

 معناداری Fآماره  سایر اطالعات
 (Prob) 

 ضریب تعیین
(R-

squared) 

 

 ضریب تعیین
 تعدیل شده

Adjusted R-
squared 

 ربین واتسوندو
 (D-W) 

88115 11111 1123 1183 81531 

 Prob 88115برابر  F( ارائه شده است نشان می دهد که مقدار  آماره، 5با توجه به نتایج آزمون فرضیه که در جدول )
نده نشان ده Fدرصد بوده و معنادار می باشد. معناداری آماره  5مدل کمتر از سطح خطای  Fمحاسبه شده برای آماره 
، 11111و با توجه به سطح خطای مورد پذیرش  11813ضریب متغیر تجربه مدیر عامل برابر  .معناداری کل مدل است

دهد بین تجربه مدیر عامل و سطح نگهداشت وجه نقد که کمتر از پنج درصد است، معنی دار می باشد. که نشان می
قرار دارد و بیانگر عدم  215تا  815که در بازه  81531واتسون برابر رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. مقدار اماره دوربین 

% 83تیب یین وضریب تعیین تعدیل شده به تروجود خودهمبستگی بین جمالت خطا در رگرسیون است. میزان ضریب تع
ی کنترلی قابل درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل و متغیرها 21 % هستند که نشان می دهد  تقریبا23ًو 

می باشد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که  81برای همه متغیرها کمتر از  VIFتبیین است. با توجه به اینکه مقادیر آماره 
 بین متغیرهای مستقل تحقیق همخطی وجود ندارد.

 

 اولفرضیه آزمون 
  .معناداری داردتاثیر حلیل مالی کیفیت گزارشگری مالی بر ارتباط بین رقابت بازار محصول و کیفیت پیش بینی ت

 پژوهش   اول ی هی: آزمون فرض(7)جدول 

 سطح معنی داری tآماره  مقدار ضریب رگرسیونی ضریب متغیر متغیر

 β 0 3.7711 1.130591 0.2586 عرض از مبدا

PMC رقابت بازار محصول β 1 6.9911 1.974592 0.0487 

FRQ کیفیت گزارشگری مالی β 2 3.7418 7.447687 0.0000 

MTB ارزش بازار β 3 1.000000 2.0118 0.0000 

 SIZE اندازه شرکت β 4 -6.1912 -1.179929 0.2384 

ROA بازده دارایی ها β 5 -1.0318 -2.093064 0.0367 

LEV اهرم مالی β 6 6.7519 0.477346 0.6333 
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RETVol بازده سهام β 7 3.4712 0.097576 0.9223 

 F 6.1637آماره  0.84    ضریب تعیین

 سطح معنی داری 0.79ضریب تعیین تعدیل شده  
 2.39 دوربین واتسون 11111

که بیانگر معنی دار بودن کل رگرسیون می باشد برابر با  F( مشاهده می شود مقدارآماره 5) همانطور که در جدول فوق
تا  815ون دوربین واتسون رابطه فوق عدد بین همچنین آزم بوده و حاکی از آن است که  مدل معنی دار می باشد. 0.000

می باشد که مناسب است و نشان دهنده مورد پذیرش بودن فرض نبود خود همبستگی است. همچنین با توجه به  215
است، می توان بیان کرد که در مجموع متغیرهای  1114ضریب تعیین تعدیل شده بدست آمده کل مدل که برابر با 

 تغییرات متغیر وابسته را توضیح می دهند. 1114یق بیش از مستقل و کنترلی تحق

است و از سطح تعیین شده  11111پژوهش یعنی که برابر با  اولبا توجه به سطح معنی داری متغیر مستقل فرضیه ی 
ید می درصد تای 35پژوهش با سطح اطمینان  اول%  کمتر می باشد در نتیجه می توان استنباط نمود که فرضیه 5یعنی 

 تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر ارتباط بین رقابت بازار محصول و کیفیت پیش بینی تحلیل مالیشود بدین مفهوم که 
 .داردی معنادارمثبت و 

 

 دومفرضیه آزمون 
 .وجود دارد یارتباط معنادار  یمال لیتحل ینیب شیپ تیفیوک یمال یگزارشگر تیفیک نیب

 پژوهش    دوم  هی: آزمون فرض(7)جدول 

 سطح معنی داری tآماره  مقدار ضریب رگرسیونی ضریب متغیر متغیر

 β 0 2.7224 8.328920 0.0000 عرض از مبدا

FRQ کیفیت گزارشگری مالی β 1 7.2019 2.2314 0.0000 

MTB ارزش بازار β 2 1.000000 3.2032 0.0000 

SIZE اندازه شرکت β 3 -4.2425 -8.281909 0.0000 

ROA بازده دارایی ها β 4 1.1332 3.534136 0.0004 

LEV اهرم مالی β 5 -3.3733 -0.279616 0.7799 

RETVol بازده سهام β 6 1.8525 1.154848 0.2485 

 F 5.0165آماره  0.67    ضریب تعیین

 0.50ضریب تعیین تعدیل شده  
 سطح معنی داری

11111 

 1.81 دوربین واتسون

که بیانگر معنی دار بودن کل رگرسیون می باشد برابر با  F( مشاهده می شود مقدار آماره 7) ل فوقهمانطور که در جدو
تا  815همچنین آزمون دوربین واتسون رابطه فوق عدد بین  بوده و حاکی از آن است که  مدل معنی دار می باشد. 0.000

خود همبستگی است. همچنین با توجه به  می باشد که مناسب است و نشان دهنده مورد پذیرش بودن فرض نبود 215
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است، می توان بیان کرد که در مجموع متغیرهای  1151ضریب تعیین تعدیل شده بدست آمده کل مدل که برابر با 
 تغییرات متغیر وابسته را توضیح می دهند. 1151مستقل و کنترلی تحقیق بیش از 

است و از سطح تعیین شده یعنی  11111ژوهش یعنی که برابر با پ دومبا توجه به سطح معنی داری متغیر مستقل فرضیه 
درصد تایید می  35%  کمتر می باشد در نتیجه می توان استنباط نمود که فرضیه ی چهارم پژوهش با سطح اطمینان 5

 .داردوجود  یمعنادارمثبت و ارتباط   یمال لیتحل ینیب شیپ تیفیوک یمال یگزارشگر تیفیک نیبشود بدین مفهوم که 

 

 نتایج فرضیه های پژوهشخالصه 

 ها  هیآزمون فرض جی: نتا(6)جدول 

 نتایج فرضیه

بین کیفیت گزارشگری مالی بر ارتباط بین رقابت بازار محصول و کیفیت پیش بینی تحلیل مالی معناداری وجود 

 .دارد
 مثبت و معنادار

 مثبت و معنادار .وجود دارد یارتباط معنادار  یمال لیتحل ینیب شیپ تیفیوک یمال یگزارشگر تیفیک نیب

 

 اول فرضیه تفسیر و بندی جمع
 تحلیل پیش بینی کیفیت و محصول بازار رقابت بین ارتباط بر مالی گزارشگری کیفیت که کردیم بیان اول فرضیه در

 در را آن اطالعات و نماید بازار وارد جدیدی نوآوری با و جدید محصوالت شرکت که رتیصو در .دارد معناداری تاثیر مالی
 در و مالی های صورت کنندگان استفاده تحلیل روند در تسهیل باعث نماید ارائه شفاف صورت به مالی های گزارش
 به و کند می تعیین را لیما گزارشگری ارزش مالی گزارشگری کیفیت .گردد می مالی گزارشگری کیفیت افزایش نتیجه
 ارائۀ کلی، طور  به. است جهانی تقاضای یک مالی گزارشگری کیفیت از کامل و روشن تعریفی ارائۀ منظور، همین

 ضرورت گذارد، تأثیر بازار کارایی افزایش و کنندگان استفاده گذاری سرمایه های تصمیم در که باکیفیت مالی های گزارش
 و است مالی گزارشگری حوزۀ در دیگر نیاز مالی گزارشگری کیفیت ارزیابی برای آل ایده های وشر ارائۀ بنابراین، دارد؛

 دست به مالی های گزارش کنندگان استفاده و گذاران سرمایه که منافعی باشد، باالتر مالی گزارشگری کیفیت هرچه
 به مالی، اطالعات به تنها نه که است ای گسترده مفهوم مالی گزارشگری کیفیت این،  بر  عالوه. شد خواهد بیشتر آورند، می

 از حاصل نتایج. شود می واقع مفید کنندگان استفاده های گیری تصمیم در که دارد اشاره نیز دیگری غیرمالی اطالعات
 .دارد مطابقت( 2128) همکاران و اقبال و و( 2188) لی و چن های پژوهش نتایج با پژوهش اول فرضیه آزمون

 

 دوم فرضیه تفسیر و یبند جمع
 وجود معناداری و مثبت ارتباط  مالی تحلیل بینی پیش وکیفیت مالی گزارشگری کیفیت بین که شد بیان دوم فرضیه در

 مالی های گزارش در را آن اطالعات و نماید بازار وارد جدیدی نوآوری با و جدید محصوالت شرکت که صورتی در. دارد
 کیفیت افزایش نتیجه در و مالی های صورت کنندگان استفاده تحلیل روند در تسهیل باعث دنمای ارائه شفاف صورت به

 دیدگاه از را مالی گزارشگری کیفیت شناسایی در کننده تعیین عوامل پژوهشگران اگر .گردد می مالی گزارشگری
 برخوردار چندانی اعتبار از ارشگریگز کیفیت اقتصادی پیامدهای دربارۀ آنان های استنتاج نکنند، بررسی مختلف های گروه

 گذاران، سرمایه شامل کنندگان، استفاده همۀ عالقۀ مورد آن افزایش و مالی گزارشگری کیفیت شک بدون. بود نخواهد
 بر مختلف کنندگان استفاده یا گیرندگان تصمیم. است جامعه و دولت کارمندان، کنندگان، عرضه مشتریان، اعتباردهندگان،
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 ممکن کنندگان تهیه و حسابرسان و دهند می مالی گزارشگری کیفیت های ویژگی به مختلفی های وزن ،تجربه اساس
 بین تفاوت. نکنند توجه دهند، می مالی گزارشگری کیفیت های ویژگی به کنندگان استفاده که ای بالقوه اهمیت به است
 ناشی است ممکن حسابداری های روش انتخاب تسیاس روی نکردن توافق که دارد اهمیت دلیل این به مختلف های گروه

 دوم فرضیه آزمون از حاصل نتایج .باشد حسابداری اطالعات کیفیت های ویژگی بر مؤثر عوامل روی نکردن توافق  از
 .دارد مطابقت (2128) همکاران و اقبال و( 2188) لی و چن های پژوهش نتایج با پژوهش

 

 براساس نتایج فرضیه هاپیشنهادات 
 اولپیشنهاد بر اساس نتایج فرضیه 

به سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد می شود تا با اتخاذ سیاست ها و راهکارهای عملی در راستای ایجاد شفافیت و  -
کاهش عدم تقارن اطالعاتی،توانایی مدیران را در توسعه طلبی محدود، به طوری که تا حدود زیادی از ناکارایی سرمایه 

 گذاری پیشگیری شود.
 دومنتایج فرضیه پیشنهاد بر اساس 

پیشنهاد می شود، مکانیزم های نظارتی شرکت ها در قالب نظام های حاکمیت شرکتی تالش نمایند تا از طریق  -
ارزیابی عملکرد مدیرعامل پاداش های در خور توجهی به آن ها اختصاص دهند تا از این طریق شکاف هزینه های 

تجدید ارائه صورت های مالی کاهش یابد تا از  د عملکردی برای شرکت،نمایندگی را کاهش دهند و به عنوان یک پیام
 این طریق عدم تقارن اطالعاتی بر اساس کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها کاهش یابد.
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