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 چکیده

 مربوط ای پدیده ریسک .است مالی بازارهای در آن پذیرش و ریسک مفهوم گذاری، سرمایه های بحث در بنیادی موانع از یکی
 حاضر پژوهش هدف رو ین. ازااست همراه اطمینان عدم با زیرا ،كرد بینی پیش دقیق طور به را آن توان نمی كه است آینده به

 بورس در شده یرفتهپذ های شركت محصول بازار در رقابت و حسابداری اطالعات كیفیت بین رابطه بر بازار ریسک تأثیر بررسی
 پژوهش های فرضیه آزمون جهتهست.  شركت 121 بر مشتملبا نمونه  و 1931 تا 1931 های سال بین تهران بهادار اوراق
 اطالعات كیفیت بین داد نشان پژوهش های یافته یجنتا كه گرفت قرار وتحلیل یهتجز مورد و ارائه متغیره چند رگرسیونی مدل

 رقابتی فضایی ایجاد جهت الزم های یرساختز آوردن فراهم رو ینازا .دارد معناداری رابطه محصول بازار در رقابت و حسابداری
 و گردد می لمحصو بازار در رقابت افزایش باعث اقتصادی كه های سیاست كننده یینتع نهادهای سوی از محصوالت بازار در
 كیفیت بین رابطه بازار ریسک كه داد نشان دیگر های یافته اما .گردد اطالعات می باالی كیفیتباعث  افزایش این رو ینازا

 .كند نمی تعدیل را محصول بازار در رقابت و حسابداری اطالعات
 بازار ریسک حسابداری، اطالعات كیفیت محصول، بازار در رقابتکلیدی:  هایهواژ

 

 مقدمه 
 كند یم یجادای اقتصاد واقع یكه بازار سهام برا یا مالحظه قابلمنافع  واسطه بهگذاران  اقتصاددانان، متخصصان مالی و سیاست

 یصو تخص یزدر تجه یعنوان ابزار مهم بازار به ین. ادانند یم یهبازار سرما های یتفعال گاه یهبه آن دارند و آن را تک یتوجه خاص
رشد  یانتقال وجوه را برا هامبازار س یگر،د عبارت است. به یاتیاقتصاد ح یکو رشد  ییكارا یكه برا شود یاخته مشن اندازها پس

نمودن  یزهدر جهت توسعه و مدرن یمال ینتأم یتا برا سازد یها و صنعت را قادر م . بازار سهام، دولتسازد یآسان م یاقتصاد
خدمات  یقبازار سهام از طر یندهند، بنابرا یشبلندمدت خود را افزا یهسرما یدجد یها پروژه یاجرا یاموجود  یصنعت یواحدها

 اب محصول بازار در رقابت و حسابداری اطالعات کیفیت بین رابطه بررسی

 بورس در شده پذیرفته های شرکت در سهام بازار ریسک نقش بر تأکید

 تهران بهادار اوراق
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 یعبهبود در كسب و توز ینگی،نقد یسکاندازها، كاهش ر پس یزمشاركت دارد. تجه یدر رشد اقتصاد دهد یكه انجام م یخاص
صادقی مهم بازار سهام هست ) یفازجمله وظا یسکر یبخش و تنوع یكنترل شركت سهام یبرایزه انگ یشاطالعات، افزا

 .(1931، محمدی
 یطبقاء در مح یبرا یمنابع مال ی ینهبه ینمنظور تأم ها به شركت یرقابت یها حوزه ینتر از مهم یکی یمال های گیری یمصمت

ها صورت  كه توسط كارشناسان و متخصصان شركت ییو دقت نظرها ها یزیر است. باوجود تمام برنامه یمتالطم تجار
 یافتناز احتمال، امکان دست ن یكه با درجات مختلف داردها وجود  عوامل خارج از كنترل شركت یاما هنوز برخ یرد،گ یم

 یشبه اهداف از پ یجهت، احتمال عدم دسترس یندهد. به ا یشافزا تواند یرا م یاتیاز اهداف عمل یکها به هر  شركت
شركت خاص با آن روبرو است،  یکسهم در  صاحب گذار یهسرما كه یمال یطمطرح است. شرا یسکتحت عنوان ر شده یینتع
 یبه عملکرد بازار مال یهر اقتصاد بستگ یتدر بازار سهام و ازآنجاكه موفق یسکوجود ر یلدل بهشود.  یک شركت گفته میسر

و  یاند از توسعه مال عبارت یسکعوامل مؤثر بر ر برخوردار است. ای یژهو یتبازار از اهم ینا یسکدارد، مطالعه عوامل مؤثر بر ر
 تواند یم یگرو از طرف د شود یم یبازار مال ینقد شوندگ بسب طرف یکاز یصورت كه توسعه مال ینبه ا ی،عوامل اقتصاد

 ید یکو شا ید اعتباریرونق شد ی، یکده وام یدوران سرخوش یرفته، یکرا پذ یباالتر یسکر یباعث شود كه مؤسسات مال
فراهم كردن  یقاز طر یمنجر به رشد اقتصاد یمال یتوسعه بازارها شود یكنند. در اصل تصور م را تجربه یبحران مال

 ی. توسعه بازارهادهد یم یشرا افزا یداخل های گذاری یهسرما وسیله ینكه بد شود یم یهسرما ینها به تأم بهتر شركت یدسترس
شود  یمی مال یبازارها یسکمسئله سبب كاهش ر ینا كه یدهاقتصاد را بهبود بخش یه یکسرما یآور نسبت جمع یمال
نا  یشمثال تورم سبب افزا عنوان به دهند یقرار م یررا تحت تأث یسکز رین ی(. عوامل اقتصاد2111 ،1یتسونتی و تانگورای)و

یستند وم نمشخص و معل افتند، یاتفاق م یندهممکن كه در آ یشامدهایاست كه در آن پ یطیشرا ینانینا اطم .شود یم ینانیاطم
كه  یو زمان باشند یدر دسترس نم یشامدهاپ ینمشخص و معلوم باشند، احتماالت مربوط به وقوع ا یشامدهاپ یناگر ا ینکه،ا یا

عنوان  به ثباتی ی. الزم به ذكر است، بشود یو مشکل م یچیدهپ ینده،نسبت به آ گیری یمتصم آید، یم یشهر دو پ یاهركدام 
نا  یو ازنظر عامالن اقتصاد ثباتی ینظر اقتصاد كالن، ب  نقطه شاخص از ین. اشود یم یفتعر یرتغم ییراتی كهآهنگ شدت تغ

شده است كه توسعه  . در سطح كالن، مشخصدهد یم یشرا افزا یسکر ینانی،نا اطم یشافزا یتاً. نهاشود یم یتلق ینانیاطم
. اند شده شناخته یباًتقر یبر بخش واقع یتوسعه مال یرگذاریتأث یها دارد. كانال یبر رشد اقتصاد یمثبت و معنادار یاثر عل یمال

كننده نوع نظام مالی و پویایی رشد است، محورهای  یینتعی تولیدی با بازارهای مالی كه ها بنگاهدر حال حاضر، مبانی ارتباط 
 (.1982ی جدید در این زمینه است )نادری، ها پژوهشاصلی 

 ومدنظر  های شركت انتخاب نحوۀ شامل) پژوهش شناسی روش پژوهش، های فرضیه پژوهش، پیشینۀ و بیان مسئله ،در ادامه
 .استشده  ارائه پیشنهادها و نتایج پایان، در و پژوهش های یافته ،(پژوهش متغیرهای و ها الگو نیز
 

 بیان مسئله
انتقادهای زیادی به  شد كهاعث ی غیرعادی و استثنا در بازارهای مالی بها دهیپدی ظهور برخ با گذشته، چند دههطی 
ی مالی سنتی ها هیعملکرد نظربه  را نسبتی اعتماد یب و احساسی عمیق ها بحثاین واقعیت،  ی مالی گرفته شود.ها هینظر
 اطالعاتدر این میان  كه (.2111، 2ژو و نیوكرد ) جادیا ها ییدارای قیمت نیب شیو پی گذار در ارزشابزارهای مهم  عنوان به
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صلی ای ها از هدف کیی اند كه كرده خاطرنشان( 2111) 9و اسمیت باشمن. كند یم فایامالی  بازارهای در راهمی م نقش
توسط  شده آماده اطالعات نهیدرزمكه  استی و شواهدمدارک  كردن ، فراهمیدر حسابدار شركتی حاكمیتی ها پژوهش

مالی و  یها یرا بکاهد و گزارشگر تیریاز مد مالکیتی یاز جدای را ناش نمایندگی مشکالت مالی، حسابداریی ها ستمیس
ت شركت توسط و نظار عملکردارتباط بین  ایجاد نهیابزارهای مدیریت درزم نیتر مهم یکی از این اطالعات افشای
ی دگیپاش توسعه و ازهم مالی در كشورهای درحال ی شدیدها بحرانوقوع است. به دنبال  یسازمان برون گذاران هیسرما

 مالی یها صورتی ها یدر گزارشگر تقلب كردن به خاطر 4ورلدكام و پارماالت، ی مانند انرونو قدرتمندی بزرگ ها كتشر
. شده لیتبد علمیو  یا حرفهی ها بحث موردتوجهی مهم و ها به یکی از موضوع اطالعات مالیدر مورد كیفیت پژوهش ، خود

كیفیت اطالعات حسابداری نشان  در خصوصدر زمان گذشته  شده جامانهای  (. پژوهش1939)نمازی، رضایی و ممتازیان، 
(. نتایج 2111، 1جی و شرند )دیچو، هستمفید  سهامدارانباال، برای ذینفعان و  تیفیككه اطالعات حسابداری با درجه  دهد یم

یت اطالعات حسابداری دارای كیف باشند یمیی كه دارای سود مثبت و مفیدتر ها شركتپژوهشگران حکایت از آن دارد كه 
اطالعات مفید و  توانند یم منتشرشدهی ها گزارشو اعتباردهندگان( از  گذاران هینفعان )سرما یذ جهیدرنتو  باشند یمباالیی 

خود به دست آورند و از مفید بودن سود جهت ارزیابی كیفیت و مفید بودن اطالعات حسابداری  ماتیدر تصمسودمندی 
تا  دنشو یم(. اطالعات حسابداری كه از كیفیت باالیی برخوردار هستند باعث 1931نیا و طاهری،  استفاده كردند )ایزدی

-ها و اتخاذ تصمیمات سرمایهی صحیح داراییریگ اندازهدر ارزیابی و  ها آنگذاران جهت كمک به اطالعاتی كه برای سرمایه

ی ناشی از ارزیابی و ها انیزو همچنین  كند یم ها آنبه  انماتشیتصمشایانی در  و كمکمفید واقع شود  شود یمگذاری ارائه 
تضاد  شود یم باال باعث تیفیباككاهد. نقش اطالعاتی حسابداری محسوسی می طور بهی را گذار هیسرمای نادرست در ریگ اندازه

 هستعات حسابداری ناشی از نقش كیفیت باالی اطال منافع بالقوه بین مالکان و مدیریت كاهش یابد و بیشترین اثر آن
 (.1932؛ به نقل از نیکومرام و احمدزاده، 2118، 1)یوانگ و جیانگ

 یها استیسمختلفی در اثرات  تواند یم، بازار محصول كردن در رقابت كه این نتیجه رسیدند به پژوهشگرانز سوی دیگر، ا
 خاطر  شرایط رقابتی و به ه خاطر داشتنب ها شركتاكثر است كه  مطلب . دیدگاه اول بیانگر اینشته باشدتقسیم سود دا

اقدام به و مدیران  كنند یماستفاده  مدیران در جهت توزیع وجه نقد بین سهامداران به جهت فشار آوردن به راهکاری اجباری
منجر ؛ كه این شرایط پیدا كندافزایش  یگذار هیریسک و هزینه سرما شوند یمباعث  و از این طریق كنند یپرداخت سود م

 دومگرا(. دیدگاه  جهی)رویکرد نت بزنندیرانتفاعی ی غها در پروژه یگذار هیسرمای جا به تقسیم سود به دستكه مدیران  شود یم
عنوان  بهكردن سود  مدیران از تقسیم و اغلب برای رقابت است كه سیاست پرداخت سود جایگزینی گر این مطلب استبیان

بازارهای سرمایه تا بتوانند سرمایه خود را به  در اعتبار كسب جهت كنند یمده بیرونی استفابرای عوامل  كردن جایگزین
 (.1939باغی،  كار و رشیدی ی( )خدادادی، نیکنیگزیجا)رویکرد  افزایش دهندی تر مطلوب صورت به

ریسک بازار گفت  توان یمموضوع دیگری كه در رابطه بین كیفیت اطالعات حسابداری و رقابت در بازار محصول وجود دارد 
 نیا انگریبی آتی. این بیان كوتاه ها جهینتمطرح كرد نداشتن عدم اطمینان به  گونه نیاریسک را  توان یمسهام است كه 

 به خاطری كرد، نیب شیپ آن را شود ینم دقیق صورت بهكه  شود یمی است كه به آینده مربوط ا مقولهكه ریسک  هستمطلب 
در هر  گرید بیانی  بهباالتر خواهد بود  ریسک ،باال باشدو هرچه قدر این عدم اطمینان  ستهاطمینان  با عدمهمراه  كه نیا
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خواهد  از صدهمین احتمال درصد موفقیت كمتر  به خاطرداشت كه  وجود خواهدی خطر اریسک ی شود یمفعالیتی كه انجام 
آوردن و رسیدن به بازده مستلزم متحمل  تبه دسكه جهت  هستی طور بهی گذار هیو سرمای تجاری ها تیفعال ماهیت .بود

و مفید همیشه با ریسک كمتری مواجه هستند و  تیبااهم اطالعات .(1931)دیانتی، عالمی و بهزادپور،  هستشدن ریسک 
ی تجاری با واحدها. پرداخت كنندافراد هزینه و پول بیشتری باید برای دستیابی به اطالعات باكیفیت و داشتن ریسک پائین 

برای  ها آنشود و تمایل  ها كم آنتا درجه عدم اطمینان سرمایه گذران به سهام  شوند یم باعث دیمفای اطالعات مهم و افش
 جهیدرنتبا آن باعث افزایش بازده سهام شود كه  زمان هممعامله كردن سهام افزایش یابد كه این امر باعث كاهش ریسک و 

مدنظر (. كیفیت اطالعات در نرخ بازده 2119، 7خواهد یافت. )لین و ووی سرمایه واحد تجاری هم كاهش ها نهیهزآن 
)موسوی شیری، روشندل و  ابدی یماست و با تغییر كیفیت اطالعات مالی این نرخ افزایش یا كاهش  مؤثر گذاران هیسرما

 كیفیت اول حالتدر  است؛ط در ارتبا گذاران سرمایه یها دو صورت با خواسته به حسابداری اطالعات (. كیفیت1937خلعتبری، 
 گذاران سرمایه و شركت بین اطالعات اطمینان عدم كاهش با را نامناسب ارزیابی یها نهیهز تواند یم مالی گزارشگری باالی
 بحث به مربوط مسائلبا كاهش  مالی گزارشگری باالیكیفیت  دوم، حالت در و( 1931 ثقفی، بولو و محمدیان،) بکاهد

 تمایالت بر و كاهد یم سرمایه های هزینه از اطالعاتی، ریسک كاهش این بکاهد، را اطالعاتی ریسک دتوان می نمایندگی،
 شده تالش پژوهش این در(. 2111 ژو و نیو،) دارد ییبسزا تأثیر شركت سهام نگهداری یا و فروش و دیخر در گذاران سرمایه

 ریسک و محصول بازار در رقابت حسابداری، اطالعات كیفیت از اند عبارت كه پژوهش این متغیر سه بتوان ینوع به تا است
 و بهادار اوراق بورس بر تأثیرپذیری ها آن رابطه گذاشتن هم كنار باهست  بهادار اوراق بورس موردی مطالعه در كه سهام بازار
 .رساند می را مطالعه ضرورت ها، آن منفی و مثبت روند

 

 پیشینه پژوهش
 بر اطالعاتی اطمینان عدم و حسابداری اطالعات كیفیت تأثیر بررسی عنوان با خود پژوهش در (1937) جوكار و بهارمقدم
 رفتارهای شدت اطالعاتی، اطمینان عدم كاهش و حسابداری اطالعات كیفیت افزایش كه دادند نشان گذاران سرمایه تمایالت
 كه هایی دوره در داد نشان بیشتر تحلیل نتایج این، رب عالوه. دهند می كاهش را سهام گذاری قیمت در گذاران سرمایه احساسی
 و تر پایین اطالعات باكیفیت سهام قیمت برای تری بینانه خوش های بینی پیش دارند تمایل هستند، تر بین خوش گذاران سرمایه

 .باشند داشته بیشتر اطالعات اطمینان عدم
 نقش بر تأكید با افشا كیفیت بر شركتی حاكمیت كیفیت تأثیر رسیبر عنوان با خود پژوهش در( 1931)دیدار، منصورفر و زارع 

 حاكمیت كیفیت كه دادند نشان تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شركت در محصول بازار رقابت كنندۀ تعدیل
 به شركتی حاكمیت فیتكی افزایش درنتیجۀ افشا كیفیت باالتر سطح و  دارد معناداری و مثبت تأثیر افشا كیفیت بر شركتی

 .ندارد معناداری تأثیر رابطه این بر كلی حالت در محصول بازار رقابت اما آید؛ می دست
 نشان تجاری اعتبار و حسابداری اطالعات كیفیت بین رابطه بررسی عنوان با خود پژوهش در( 1931) طاهری و نیا ایزدی
 اعتبار و سود مدیریت بین اما ندارد، وجود معناداری رابطه تجاری ربااعتبا كاری محافظه و سود بودن هموار بین كه دادند

 .شد مشاهده معنادار و منفی رابطه تجاری
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 بر تأكید با سهام بازار ریسک بر مؤثر عوامل بررسی عنوان با خود پژوهش در( 1931)صادقی، باقرزاده آذر و موسوی 
 موردمطالعه، كشورهای در فعلی شرایط در مالی شدن جهانی كه دادند نشان سهام بازار پویای رفتار قالب در مالی شدن جهانی

 كشورهای شکننده و ناكارا مالی ساختار در توان می را امر این دلیل كه شود نمی منجر بهادار اوراق بازار های نوسان كاهش به
 با تعامل در مذكور رهایكشو مالی بازارهای های زیرساخت بیشتر چه هر كمی و كیفی توسعه ضرورت كه یافت مذكور

 .سازد می تر برجسته را دیگر كشورهای
 دادند نشان حسابداری اطالعات كیفیت و محصول بازار در رقابت عنوان با خود پژوهش در( 1939)نمازی، رضایی و ممتازیان 

. كند می ایفا بسزایی نقش مدیران، داوطلبانه افشای های تصمیم در مهم عوامل از یکی عنوانبه محصوالت بازار در رقابت كه
 بازار در رقابت و مالی اطالعات كیفیت های شاخص میانگین بین كه داد نشان نیز واریانس تحلیل آزمون از حاصل نتایج

 .دارد وجود معناداری تفاوت مختلف صنایع در محصوالت
 مدیریت و محصول بازار در رقابت بین طارتبا بررسی عنوان با خود پژوهش در( 1939)طبری  تبارآهنگر و اصابت برزگر، طالب

 و محصول بازار در رقابت بین كه دادند نشان (تهران بهادار اوراق بورس سازمان در شده پذیرفته های شركت: موردمطالعه) سود
 فزایشا واسطه به سود مدیریت افزایش بیانگر كه دارد وجود معناداری مثبت رابطه واقعی، های فعالیت بر مبتنی سود مدیریت

 .انجامد می سود كیفیت كاهش به امر این كه است محصول بازار در رقابت
 تأثیر نوظهور اقتصاد یک در ها شركت تصاحب بر چگونه محصول بازار رقابت عنوان با خود پژوهش در( 2113) همکاران و لی
 كنترل از پس كنند، می رقابت رقابتی هایبازار در بیشتر رقابتی محصول بازارهای در كه هایی شركت كه دادند نشان گذارد؟ می

 مثبت اثر بعالوه،. كنند می تجربه را كنترل در تغییر تر، كم رقابتی بازارهای با مقایسه در صنعت، و شركت های ویژگی سایر
 بین از تر كم رقابتی بازارهای در اما شود، می دیده بیشتر رقابتی محصوالت بازارهای در سهامداران ثروت بر كنترل در تغییر
 با نوظهور اقتصاد یک در شركتی كنترل برای بازار كارایی بهبود باعث محصول بازار رقابت كه دهد می نشان نتایج. رود می

 و محصول بازار رقابت بین مکمل فرضیه از كه شود می ضعیف گذاران سرمایه حمایت و یافته توسعه تر كم سرمایه بازارهای
 .كند می حمایت شركت تصاحب

: سود مدیریت و محصول بازار رقابت نهادی، مالکیت» عنوان با خود پژوهش در( 2118) 8آئیلو و تسفای، مینگا، متوكوزیزی
 طور به محصول، بازار رقابت شاخص دو از استفاده با محصول بازار رقابت كه دادند نشان المللی بین های داده از شواهدی

 كنیم، می استفاده صنعت یک در ها شركت تعداد معکوس از ما كه زمانی تنها. است مرتبط واقعی سود مدیریت با توجهی قابل
 اقالم محصول، بازار رقابت كه رسد می نظر به. كنیم می پیدا واقعی سود مدیریت و محصول بازار رقابت بین مثبتی رابطه

 .كند می تضعیف را واقعی ای درآمده مدیریت اما كرده، برجسته را تعهدی
 بازار رقابت كه دهد می نشان شركت ارزش و محصول بازار رقابت مدیرعامل، قدرت عنوان با خود پژوهش در( 2118) 3شیخ

 .كنند استفاده افزوده ارزش در گیری تصمیم برای خود قدرت از تا كند می تحریک را قدرتمند عامل مدیران محصول،
 محصول بازار عملکرد و محصول بازار رقابت شركت، تماعیاج مسئولیت عنوان با خود پژوهش در( 2118) 11لی جی و هان وو

 در را ها شركت محصوالت بازار عملکرد در CSR منفی تأثیر مؤثر طور به تواند می ها شركت بهتر مدیریت كه دادند نشان
 .دهد كاهش غیررقابتی صنایع

                                                           
8 Tesfaye T. L., Minga, N., c, Mthokozisi, M., Ayalew, L. 
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 كنترل افزایش كه دادند نشان محصول بازار در رقابت و اعتبارات كنترل عنوان با خود پژوهش در( 2118) 11بیولت. تی متیو
 .دارد كاال بازار رقابت و رقیب های شركت بر توجهی قابل تأثیر ها میثاق نقض با ارتباط در بدهکار

 

 های پژوهش یهفرض
 .دارد وجود معناداری رابطه محصول بازار در رقابت و حسابداری اطالعات كیفیت بین: اول اصلی فرضیه
 معناداری رابطه( هیرشمن هرفیندال شاخص) محصول بازار در رقابت و حسابداری اطالعات كیفیت بین: 1-1 فرعی فرضیه
 .دارد وجود

 .دارد وجود معناداری رابطه( لرنر شاخص) محصول بازار در رقابت و حسابداری اطالعات كیفیت بین: 1-2 فرعی فرضیه
 وجود معناداری رابطه( شده تعدیل لرنر شاخص) محصول بازار در رقابت و حسابداری اطالعات كیفیت بین: 1-9 فرعی فرضیه

 .دارد
 .كند می تعدیل را محصول بازار در رقابت و حسابداری اطالعات كیفیت بین رابطه سهام بازار ریسک: دوم اصلی فرضیه
 هرفیندال اخصش) محصول بازار در رقابت و حسابداری اطالعات كیفیت بین رابطه سهام بازار ریسک: 2-1 فرعی فرضیه

 .كند می تعدیل را( هیرشمن
 تعدیل را( لرنر شاخص) محصول بازار در رقابت و حسابداری اطالعات كیفیت بین رابطه سهام بازار ریسک: 2-2 فرعی فرضیه

 .كند می
 لرنر شاخص) محصول بازار در رقابت و حسابداری اطالعات كیفیت بین رابطه سهام بازار ریسک: 2-9 فرعی فرضیه

 .كند می تعدیل را( شده دیلتع

 

 روش پژوهش
 این اینکه به توجه با است همبستگی نوع از روش و ماهیت اساس بر و توصیفی نوع از هدف، اساس بر حاضر پژوهش
 در و شود؛ می محسوب كاربردی پژوهش نوع از گیرد قرار مورداستفاده گذاران سرمایه گیری تصمیم فرایند در تواند می پژوهش
 بر. آورد نمی وجود به را شرایطی رویدادها وقوع برای یا كند نمی یكار دست را متغیرها محقق توصیفی، پژوهش رحط اجرای
 شده گردآوری اطالعات توصیف به و اند نشده یكار دست پژوهش متغیرهای از یک هیچ اینکه دلیل به بندی طبقه این اساس
 رابطه شود می سعی ها آن در كه هست هایی پژوهش شامل بستگیهم های پژهش. است توصیفی پژوهش روش شود می بسنده

 روش از پژوهش نظری مبانی تدوین برای .شود تعیین یا كشف همبستگی، ضریب از استفاده با مختلف متغیرهای بین
 زارهایاف نرم و مركزی بانک و بورس های سایت و بورس های ماهنامه از موردنظر های داده گردآوری برای و ای كتابخانه
 اكسل افزار نرم از اطالعات سازی آماده برای .است شده استفاده پرداز تدبیر و نوینآورد  افزار ره نرم از ها شركت مالی اطالعات

 در اطالعات این ذكرشده، منابع از موردبررسی متغیرهای به مربوط اطالعات استخراج از پس كه ترتیب این به است شده استفاده
 موردبررسی متغیرهای به دستیابی برای الزم محاسبات سپس، و واردشده افزار نرم این محیط در شده دایجا های كاربرگ

 است. شده استفاده ایویوز افزار نرم از ها فرضیه آزمون منظور به نیز درنهایت و است شده انجام
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 جامعه آماری
 نمونه تعیین برای پژوهش، این درهست.  تهران اربهاد اوراق بورس در شده پذیرفته های شركت كلیه پژوهش، آماری جامعه
 های شركت كلیه بین از مرحله هر در كه صورت بدین: شد استفاده سیستماتیک حذف صورت به گیری نمونه روش از آماری
 ابانتخ آزمون انجام برای مانده باقی شركت و شده حذف اند، نبوده زیر شرایط دارای كه هایی شركت سال، پایان در موجود
 مالی های گری واسطه و ها بانک بیمه، های شركت شود، جزء می ختم اسفندماه انتهای به ها آن مالی سال كه هایی شركت :شدند

 اطالعات كه هایی باشند و شركت نداشته مالی سال تغییر موردنظر دوره طی در كه هایی نباشند، شركت مالی تأمین مؤسسات و
نمونه پژوهش  عنوان بهشركت  121بعد از اعمال این شرایط  .باشند دسترس در متغیرها سنجش جهت ها آن موردنیاز مالی

 انتخاب شد.

 

 مدل پژوهش
 ی زیر تخمین زده خواهد شد:ها مدلبا استفاده از  ها هیفرضآزمون 

 :شود یاستفاده م یرز یونیاول تا سوم پژوهش از مدل رگرس یفرع های یهاول و فرض یاصل یهآزمون فرض یبرا
                                                     

ار محصول )شاخص هرفیندال هیرشمن، : شاخص رقابت در باز            : كیفیت اقالم تعهدی،       كه در آن:
 : نسبت بدهی       : اندازه شركت،        لرنر و لرنر تعدیل شده(، 

 :شود یاستفاده م یرز یونیاول تا سوم پژوهش از مدل رگرس یفرع های یهدوم و فرض یاصل یهآزمون فرض یبرا
                                                                          

      

: شاخص رقابت در بازار محصول )شاخص هرفیندال هیرشمن،              : كیفیت اقالم تعهدی،     كه در آن:

 : نسبت بدهی       : اندازه شركت،        : ریسک بازار سهام،     لرنر و لرنر تعدیل شده(، 
 

 ها گیری آن متغیرهای عملیاتی پژوهش و نحوه اندازه

 متغیر وابسته: کیفیت اطالعات حسابداری
تأثیر مهمی بر تصمیمات  تواند یماست كه  گذاران هیسرما، یکی از منابع مهم اطالعاتی برای تیفیباكاطالعات حسابداری 

ی از این است كه اطالعات حاك معموالً( كیفیت اطالعات حسابداری 2118داشته باشد )یانگ و جیانگ،  ارانگذ هیسرما نهیبه
است )بهار مقدم و جوكار،  دشدهیتولی در حسابداری یا حسابرسی الملل نیب، مانند استانداردهای شده رفتهیپذبر اساس اصول كلی 

ی كیفیت اقالم تعهدی ریگ اندازه ( در2112) 12ی از مدل دیچاو و دیچوی كیفیت اطالعات حسابدارریگ اندازه(. برای 1937
 است: شده استفاده

           (               )    (             )    (               )      
 كه در آن:
یانگین ؛ كه. كه شود یم: میزان اقالم تعهدی است كه از كسر نمودن جریان وجوه نقد عملیاتی از سود خالص حاصل      

 است. شده میتقس ها ییداراكل 
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 ی عملیاتیها تیفعال: جریان نقدی خالص ناشی از      

 : میانگین كل دارایی ها       
 مدل : مقدار باقیمانده   

كیفیت اقالم تعهدی است. بنابراین در این پژوهش از قدر مطلق  دهنده نشاندر مدل رگرسیون باال     مقدار باقیمانده مدل 
كیفیت  دهنده نشاناست. مقدار باالتر باقیمانده،  شده استفادهمعیار كیفیت اقالم تعهدی  عنوان بهمقدار باقیمانده رگرسیون باال 

 :شود یمم تعهدی است. الزم به ذكر است كه در مدل رگرسیون باال كل اقالم تعهدی از فرمول زیر محاسبه اقال تر نییپا
                 

 tدر سال  iشركت  یاتیعمل:جریان وجوه نقد         ، tدر سال  i: سود خالص شركت     كه در این رابطه: 
 

 رقابت در بازار محصولمتغیر مستقل: 
نیرویی هست كه اقتصاد را  نیتر یقوبسیار زیاد  احتمال بهرقابت در بازار محصول »كه  كنند یم( ادعا 1337) 19شلیفر و ویشنی

 شاخص وجود دارد: 9ی رقابت در بازار محصول ریگ اندازهبرای  «كند یمدر جهان به سمت كارایی هدایت 
)قاسمیه، غیوری مقدم و  كند یمی ریگ اندازهص درجه تمركز در یک صنعت مشخصی را این شاخ :14هیرشمن- . هرفیندال1

 صورت بههای فعال در صنعت هیرشمن از حاصل جمع توان دوم سهم بازار تمامی بنگاه– (. شاخص هرفیندال1939حاجب، 
 (:2112، 11)چن، وانگ و لی دیآ یم به دستفرمول زیر 

     ∑    
 

   
    

ام است كه از رابطه  iسهم بازار شركت  Siی فعال در بازار و ها بنگاهتعداد  Kهیرشمن، -هرفیندال شاخصHHI ر آن كه د
 :دیآ یمزیر به دست 

      ∑  

 

   

 

 هیرشمن، میزان تمركز-نوع صنعت است. شاخص هرفیندال دهنده نشان Iام و jفروش شركت  دهنده نشان  Xjكه در آن
باشد، میزان تمركز بیشتر بوده و رقابت كمتری در صنعت وجود دارد  تر بزرگ. هر چه این شاخص كند یمی ریگ اندازهصنعت را 

(، نمازی و 2119) 11(، چنگ، من و یی2112ی چن، وانگ و لی )ها پژوهشو بالعکس. الزم به ذكر است كه این شاخص در 
 شده استفاده( نیز 1939و نمازی، رضایی و ممتازیان ) (1932راد ) ی و حسینی(، خواجوی، محسنی فرد، رضای1931ابراهیمی )

 است.
صورت  شاخص به نینهایی تولید. ا یها نهیمحصوالت شركت منهای هز متیشاخص لرنر برابر است باق . شاخص لرنر:2

)نمازی و  از هزینه نهایی است دهنده ویژگی قدرت بازار، یعنی توانایی شركت برای منظور كردن قیمتی بیشتر مستقیم نشان
 (.1931ابراهیمی، 

                                                           
13 Shleifer, A., &Vishny, R.W 
14

 Herfindahl–Hirschman 
15

 Chen et all 
16 Cheng, P., Man, P., & Yi, C. H 
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 دهنده نشانمستقیم  صورت بهی نهایی تولید. این شاخص ها نهیهزمحصوالت شركت منهای  متیباقشاخص لرنر برابر است 
(. 11:1931ویژگی قدرت بازار، یعنی توانایی شركت برای منظور كردن قیمتی بیشتر از هزینه نهایی است )نمازی و ابراهیمی، 

بنابراین، ؛ نیستند مشاهده قابلی نهایی ها نهیهزی تجربی این است كه ها پژوهشچالش پیش روی استفاده از شاخص لرنر در 
(. به پیروی از گاسپر و 2113، 17)بوث و ژو زنند یمهزینه تخمین -حاشیه قیمت لهیوس بهپژوهشگران شاخص لرنر را  معموالً

. شود یمفروش تعریف  بر میتقس(، شاخص لرنر برحسب سود عملیاتی 2113( و بوث و ژو )2111) 13(، كال و لون2111) 18ماسا
 (:2111، 21)شارما شود یمتقریبی نیز برآورد  صورت بهاین شاخص با استفاده از معادله زیر 

   (                    )      

كاالی فروش رفته  شده تمامبهای  دهنده نشان cogsفروش،  دهنده نشان saleشاخص لرنر،  دهنده نشان L1در معادله باال 
 ی عمومی، اداری و فروش است.ها نهیدهنده هز نشان SG & Aو 
اگرچه شاخص لرنر برای تعیین قدرت بازار محصول شركت مورداستفاده قرارگرفته است، اما این : شده لیشاخص لرنر تعد. 9

)نمازی،  كند یسطح صنعت تفکیک نم بازار محصول را از عوامل گذاریمعیار عوامل ویژه شركت نظیر تأثیر قدرت قیمت
 (.1939رضایی و ممتازیان، 

است، اما این معیار عوامل ویژه شركت نظیر  قرارگرفتهاگرچه شاخص لرنر برای تعیین قدرت بازار محصول شركت مورداستفاده 
ی ها پژوهش، در این پژوهش مشابه رو نیازا. كند ینمی بازار محصول را از عوامل سطح صنعت تفکیک گذار متیققدرت  ریتأث

 و رضایی فرد، محسنی (، خواجوی،1931(، نمازی و ابراهیمی )2111(، گاسپر و ماسا )2111) 21(، پیرس2111شارما )
است. نحوه محاسبه شاخص لرنر  شده استفادهشاخص لرنر  شده لیتعد( از نسخه 1939( و نمازی و رضایی )1932) راد حسینی

 (:2111به شرح زیر است )شارما، شده لیتعد

           ∑       
 

   
 

 i ،ωiشاخص لرنر شركت  دهنده نشان LIiبر مبنای صنعت،  شده لیتعدشاخص لرنر  دهنده نشان LIIA در معادله باال 
 فروش صنعت است. كل به iنسبت فروش شركت  دهنده نشان

 

 زار سهاممتغیر تعدیلی: ریسک با
های  های خود را به صورت شود. اشخاص حقیقی و حقوقی دارایی ها در بازار ایجاد می ریسک بازار در اثر نوسانات قیمت دارایی

ها در  كنند. تمام این دارایی نگهداری می باارزشهای  ، مسکن، طال و سایر داراییاوراق قرضهمختلف مانند پول نقد، سهام، 
ار دارند و این نوسانات قیمتی مداوم، عامل اصلی ایجاد ریسک بازار هستند. ریسک بازار كه یکی از معرض تغییرات قیمت قر

كنند.  ها ایفا می نقش اصلی را در اكثر ورشکستگی ریسک اعتباری، به همراه هست ریسکعوامل اصلی ایجادكننده 
، لزوم اند داده یرودر مقاطع مختلف در سطح جهان  كه در دو دهه اخیر ریسک مالیهای پیاپی و پیوسته مالی ناشی از  بحران

)صادقی، اند  مطرح ساخته شیازپ شیبو كمی ریسک مالی با تمركز بر ریسک بازار و ریسک اعتباری را  کپارچهمدیریت ی
 (.1931باقرزاده آذر و موسوی، 

                                                           
17 Booth, L., & Zhou, J 
18 Gaspar, J. M., & Massa, M 
19

 Kale, J. R., & Loon, Y. C  
20

 Sharma, V  
21 Peress, J 
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 :زیر است صورت بهی برای ریسک بازار سهام ریگ اندازهشاخص 

 نوسانات بازده سهام استفاده خواهد شد )صادقی، عنوان بهانحراف معیار بازده ماهانه سهام  از ماركویتز(:نوسانات بازده سهام )
 (.1931موسوی ،  و آذر باقرزاده

    
   (   )    [       (    )]

       (    )
 

 كه در آن:

 tدر دوره i: نرخ بازده سهم   
 tدر دوره iت سهم: قیم   

 t-1در دوره i: قیمت سهم     
 : سود نقدی 

 : درصد افزایش سرمایه )حق تقدم( 
 : مبلغ اسمی هر سهم    

 

 متغیر کنترلی
 مرور به، متغیرهای كنترلی الزم با توجه مؤثرندوتحلیل مسئله پژوهش  یهتجزكنترل سایر متغیرهایی كه به نحوی در  منظور به

 (1931از: )نمازی و رضایی،  اند عبارتمتغیرهای كنترلی  ؛ كهن شدندمتون تعیی
ی ها گزارشدارایی كیفیت  تر بزرگی ها شركتكه  اند داده( نشان 1337) 29( و فرث1331) 22اندازه شركت: كوک .1

 24هستند؛ بنابراین، در این پژوهش نیز مشابه پژوهش چنگ، من و یی تر كوچکی ها شركتمالی بهتری نسبت به 
 است. شده استفادهمتغیر كنترلی  عنوان به( از متغیر اندازه شركت )لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام( 2119)

هایی كه از كیفیت اطالعات  اند شركت ( نیز نشان داده2111) 21نسبت بدهی: فرانسیس، لوفوند، اولسون و شیپر .2
( از نسبت 2119ر این پژوهش مشابه چنگ، من و یی )بنابراین، د؛ تری دارند تری برخوردارند، نسبت بدهی پایین پایین

 است. شده استفادهمتغیر كنترلی  عنوان بهشود  ها حاصل می دارایی كل بهبدهی كه از تقسیم بدهی 
 

 های پژوهش یافته
كه در است  یرهاییمتغ ینروابط ب یینتب یبرا ای پایهها و  حاكم بر آن یالگو یصدر جهت تشخ یها، گام داده یآمار یفتوص
صورت  به یقتحق یرهایپرداخته شود، متغ یقتحق های یهبه آزمون فرض ینکهاساس، قبل از ا ین. بر ارود یبه كار م یقتحق

و  كزیمر یارهایشركت است. مع -سال 721. كل مشاهدات برابر با گیرد یقرار م ی( موردبررس1خالصه در جدول شماره )
 یکنزد یرهامتغ یهكل یانهو م یانگینشده است. م محاسبه و ارائه یپراكندگ یارهاین مععنوا به یشترینو ب ینكمتر یار،انحراف مع

 هاست. داده یعنرمال بودن توز یانگربه هم است كه ب
 

                                                           
22

 Cooke, T. E. 
23

 Firth, M. 
24 

Cheng, P., Man, P., & Yi, C. H. 
25 

Francis, J., Lofond, R., Olsson, P., & Schipper, K. 
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 یرهامتغ یفیتوص یها شاخص (:3) جدول

 شاخص لرنر شاخص هرفیندال هیرشمن كیفیت اطالعات حسابداری 
 شاخص لرنر تعدیل

 شده
 دهیب اندازه ریسک بازار

 1011 19038 91019 1017 1013 10111 1012 میانگین

 1011 19073 1043 1014 1011 101111 1011 میانه

 2042 18019 211 1033 1011 1019 1027 بیشترین

 1019 11019 1018 -1017 -1017 1011 1011 كمترین

 1021 1017 11 1018 1018 10119 1014 انحراف معیار

 1018 1011 2082 1021 1011 10119 2043 چولگی

 11018 9098 3071 4014 4071 92012 3012 كشیدگی

 721 721 721 721 721 721 721 مشاهدات

 
میانگین  چه مقدارتوان دریافت كه میانگین و میانه عمده متغیرها فاصله چندانی باهم ندارند و هر  ( می1با نگاهی به جدول )

تر است كه در توزیع نرمال، میانگین و میانه بر  وزیع آن متغیر به توزیع نرمال نزدیکی آن نزدیک باشد، ت یانهمیک متغیر به 
( دارای بیشترین میانگین و شاخص هرفیندال هیرشمن با 19/91یکدیگر منطبق هستند. در بین متغیرها، ریسک بازار با مقدار )

رسیم كه متغیر  ی به این نتیجه میموردبررستغیرهای . با مقایسه انحراف معیار ماست( دارای كمترین میانگین 111/1مقدار )
( نسبت به سایر متغیرها دارای بیشترین پراكندگی است و این بدان معناست كه این متغیر نوسانات شدیدتری 11ریسک بازار )

كیفیت ین و بیشترترین مقدار تر كوچک. است( دارای كمترین پراكندگی 119/1دارد و متغیر شاخص هرفیندال هیرشمن )
كه بیانگر  است( 27/1( و )11/1برابر با ) استكه متغیر وابسته این تحقیق  های نمونه در تحقیق اطالعات حسابداری شركت

ی است. ضریب چولگی معیاری از وجود تقارن یا موردبررسهای  متفاوت بودن مقدار كیفیت اطالعات حسابداری در بین شركت
برای یک توزیع كامالً متقارن چولگی صفر است، برای یک توزیع نامتقارن به سمت  عدم وجود تقارن در تابع توزیع است.

راست مقدار چولگی مثبت و برای یک توزیع نامتقارن به سمت چپ مقدار چولگی منفی است. متغیرهای كیفیت اطالعات 
زه شركت و بدهی دارای حسابداری، شاخص هرفیندال هیرشمن، شاخص لرنر، شاخص لرنر تعدیل شده، ریسک بازار، اندا

. همچنین بررسی كشیدگی است( تقریباً متقارن 11/1باشند. متغیر شاخص لرنر با چولگی ) چولگی به سمت راست می
 دهد كه متغیرها باالتر از محدوده توزیع نرمال قرار دارند.  متغیرهای تحقیق نشان می

 

 آزمون ناهمسانی واریانس
داری مقدار آماره،  دهد كه سطح معنی انی واریانس كه با آزمون وایت انجام شد، نشان میبررسی نتایج حاصل از آزمون ناهمس

مبنی بر    یگر فرضیه د عبارت بهدار است،  یمعنو  11/1از  تر كوچکدرصد،  1برای مدل تحقیق در سطح خطای كمتر از 
 (.2باشند )جدول  نی برخوردار نمیشود، یعنی جمالت خطا از واریانس همسا همسانی واریانس جمالت خطا رد می
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 انسیوار یهمسان آزمون(: 2) جدول

 داری یمعن سطح مقدار آماره آزمون وایت
 11/1 39/21 1-1مدل 
 11/1 42/21 2-1مدل 
 11/1 71/24 9-1مدل 
 11/1 41/12 1-2مدل 
 11/1 19/11 2-2مدل 
 11/1 81/12 9-2مدل 

 
های متفاوتی وجود دارد. با لحاظ كردن فروض كالسیک، روش حداقل مربعات معمولی  برای تخمین الگوهای اقتصادی، روش

(OLSبر اساس قضیه گاوس )-اما در صورت وجود ناهمسانی واریانس ؛ ماركف بهترین تخمین زننده خطی بدون تورش است
 Cross-sectionرو با وزن دادن ) ینازایست كه نی تخمین ( روش مناسبی براOLSدیگر روش حداقل مربعات معمولی )

weightsیمتعمها روش حداقل مربعات  ( به رفع آن پرداخته و مدل مناسب برای تخمین آزمون فرضیه ( یافتهGLS خواهد )
 بود.

 

 خطی آزمون هم
عی مقدار عامل تورم واریانس های فر ی بین متغیرهای مستقل در مدل اصلی و مدلهم خطدر ادامه برای آزمون عدم وجود 

 باشد. ،  به شرح زیر می4و جدول  9شود. كه خروجی این آزمون در جدول  محاسبه و بررسی می
 

 یخط هم یبررس (:1)جدول 

 متغیر
 9-1مدل  2-1مدل  1-1مدل 

 (VIFعامل تورم واریانس ) (VIFعامل تورم واریانس ) (VIFعامل تورم واریانس )

 - - 14/1 شمنشاخص هرفیندال هیر
 - 43/1 - شاخص لرنر

 41/1 - - شاخص لرنر تعدیل شده
 11/1 11/1 18/1 اندازه شركت

 92/1 92/1 19/1 بدهی
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 یخط هم یبررس (:4)جدول 

 متغیر

 9-2مدل  2-2مدل  1-2مدل 

عامل تورم واریانس 
(VIF) 

عامل تورم واریانس 
(VIF) 

عامل تورم واریانس 
(VIF) 

 - - 78/1 فیندال هیرشمنشاخص هر
 - 72/1 - شاخص لرنر

 17/1 - - شاخص لرنر تعدیل شده
 11/4 84/1 81/2 ریسک بازار

 - - 72/2 شاخص هرفیندال هیرشمن* ریسک بازار
 - 19/1 - شاخص لرنر * ریسک بازار

 21/4 - - شاخص لرنر تعدیل شده* ریسک بازار
 31/1 11/2 38/1 اندازه شركت

 94/1 94/1 14/1 بدهی

 
دهد كه مقادیر عامل تورم واریانس برای هریک از متغیرهای توضیحی  با توجه به آزمون معیار تورم واریانس، نتایج نشان می

 ی در مدل وجود ندارد.هم خطبنابراین، مشکل ؛ باشند می 11كمتر از  شده ارائههای پژوهش  مدل
 

 انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیون
هایی مانند  ها شامل روش شود. این مدل ها استفاده می های مختلفی برای آزمون فرضیه های تركیبی از مدل ده از دادهدر استفا

یی برای ها آزمونهای تلفیقی است. همچنین،  نامرتبط و مدل داده ظاهر بهمدل اثر ثابت، مدل اثر تصادفی، مدل رگرسیون 
(، هاسمن و بروش پاگان وجود دارد. برای انتخاب روش Fمانند آزمون چاو )های تحقیق،  تعیین نوع مدل متناسب با داده

 شده استفادهمقید )چاو(  Fهای تركیبی، از آزمون  های زمانی مختلف داده های مزبور در مقاطع و دوره مناسب برای تخمین مدل
 است.  شده داده( نشان 1خروجی آزمون در جدول ) ؛ كهاست

 
 پژوهش اتیفرض مدل یبررس در( دیمق F) چاو آزمون جینتا (:5) جدول

 نوع آزمون نتیجه آزمون چاو F p-valueآماره  آزمون چاو

 (Panel dateی تركیبی )ها داده شود رد می    11/1 11/11 1-1مدل 

 (Panel dateی تركیبی )ها داده شود رد می    11/1 13/11 2-1مدل 
 (Panel dateی تركیبی )ها داده شود رد می    11/1 11/11 9-1مدل 

 (Panel dateی تركیبی )ها داده شود رد می    11/1 21/1 1-2مدل 

 (Panel dateی تركیبی )ها داده شود رد می    11/1 74/1 2-2مدل 

 (Panel dateی تركیبی )ها داده شود رد می    11/1 11/7 9-2مدل 

 
كه سطح معناداری  یطور به)چاو( استفاده شد  Fگرسیون تجمیع شده )تلفیقی( از آزمون برای انتخاب از میان طرح پنل یا ر

نمائید فرضیه صفر هر  مشاهده می Fگه در خروجی آزمون  طور همانشود.  درصد باشد پنل انتخاب می 1اگر كمتر از  Fآزمون 
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كنیم. در صورتی  آزمون هاسمن استفاده می های پنل از برای انتخاب از میان روش شود. مدل رد شده و پنل انتخاب می 1
كه سطح معناداری آزمون هاسمن كمتر  یدرصورتدرصد باشد مدل اثرات تصادفی و  1سطح معناداری آزمون هاسمن بیشتر از 

 شود. درصد باشد مدل اثرات ثابت انتخاب می 1از 
 باشد. یم( 1خروجی آزمون هاسمن به شرح جدول )

 
 تحقیق اتیفرض مدل یبررس در هاسمن آزمون جینتا (:6)جدول 

 نوع آزمون نتیجه آزمون هاسمن p-value آماره آزمون هاسمن

 اثرات ثابت شود رد می    11/1 38/112 1-1مدل 

 اثرات ثابت شود رد می    11/1 14/111 2-1مدل 

 اثرات ثابت شود رد می    11/1 18/111 9-1مدل 

 اثرات ثابت شود رد می    11/1 11/71 1-2مدل 

 اثرات ثابت شود رد می    11/1 21/31 2-2مدل 

 اثرات ثابت شود رد می    11/1 41/31 9-2مدل 

 
 وجود دارد. یو رقابت در بازار محصول رابطه معنادار یاطالعات حسابدار یفیتك یناول: ب یاصل یهفرض

 ی( رابطه معناداریرشمنه یندالو رقابت در بازار محصول )شاخص هرف یاطالعات حسابدار یفیتك ین: ب1-1 یفرع فرضیه
 وجود دارد.

 وجود دارد. یو رقابت در بازار محصول )شاخص لرنر( رابطه معنادار یاطالعات حسابدار یفیتك ین: ب1-2 یفرع فرضیه
وجود  ی( رابطه معنادارشده یلعدو رقابت در بازار محصول )شاخص لرنر ت یاطالعات حسابدار یفیتك ین: ب1-9 یفرع فرضیه

بازار  رقابت یربا توجه به تأث یه فرعی اول، دوم و سوم رامربوط به فرض یها خالصه آماره (3( و )8، )(7جدول )در  دارد.
 دهد. یرا نشان م محصول

 

 3-3 یفرع هیفرض نیتخم جینتا(: 7)جدول 

 متغیر وابسته کیفیت اطالعات حسابداری

 سطح معناداری tآماره  یزان خطام ضریب نماد متغیر
 C 1012 10119 1018 1011 مقدار ثابت

 HHI 1071 1099 2013 1019 شاخص هرفیندال هیرشمن

 Size 11-E7018 101112 1099 1074 اندازه شركت

 Debt 10111 10111 1013 1027 بدهی

 F 73/14آماره  71/1 ضریب تعیین
 11/1 اری كل مدلد یمعنسطح  71/1 شده یلتعدضریب تعیین 

 29/2 واتسوندوربین 

 
( لذا مدل 11/1) تر است كوچکدرصد  1از  Fی آماره معناداركه سطح  ینادار بودن كل مدل با توجه به  در بررسی معنی

شود. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است كه  درصد پذیرفته می 31در سطح اطمینان  Fآزمون    دار بوده و فرضیه یمعن
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گردد. ضریب تعیین  درصد متغیر كیفیت اطالعات حسابداری، توسط متغیر شاخص هرفیندال هیرشمن تبیین می 71/1
بررسی همبستگی جمالت خطا باید به میزان آماره دوربین  منظور به. عالوه بر این استدرصد  71/1شده هم نیز برابر  یلتعد

قرار دارد فرض همبستگی جمالت  قبول قابلو چون در بازه  است( 29/2ینجا مقدار آن به میزان )اتوجه نمود كه در  واتسون
كه سطح معناداری متغیر  ییازآنجا( 7در جدول ) شده ارائهداری ضرایب با توجه به نتایج  شود. در بررسی معنی خطا رد می

یندال هیرشمن و داری میان شاخص هرف یجه وجود رابطه معنیاست درنتدرصد  1از  تر كوچکشاخص هرفیندال هیرشمن 
رابطه  آمده دست بهگیرد كه با توجه به ضریب  درصد مورد تأیید می 31كیفیت اطالعات حسابداری در سطح اطمینان 

یفیت اطالعات حسابداری باكمستقیمی بین این دو متغیر وجود دارد و متغیرهای اندازه شركت و نسبت بدهی رابطه معناداری 

و رقابت در بازار محصول  یاطالعات حسابدار یفیتك ینبمبنی بر    پژوهش رد شده و فرضیه  ندارند؛ بنابراین فرضیه 
 شود. پذیرفته می، وجود دارد ی( رابطه معناداریرشمنه یندال)شاخص هرف

 
 2-3 یفرع هیفرض نیتخم جینتا (:1)جدول 

 متغیر وابسته کیفیت اطالعات حسابداری

 سطح معناداری t آماره میزان خطا ضریب نماد متغیر

 C 1012 10119 8049 1011 مقدار ثابت

 LI 101111 10112 1017 1039 شاخص لرنر

 Size 101111 101112 1082 1041 اندازه شركت

 Debt 10112 10112 1032 1091 بدهی

 F 11/11آماره  71/1 ضریب تعیین
 11/1 داری كل مدل یمعنسطح  71/1 شده یلتعدضریب تعیین 

 29/2 اتسونودوربین 

( لذا مدل 11/1) تر است كوچکدرصد  1از  Fی آماره معناداركه سطح  ینادار بودن كل مدل با توجه به  در بررسی معنی

شود. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است كه  درصد پذیرفته می 31در سطح اطمینان  Fآزمون    دار بوده و فرضیه  یمعن
شده هم نیز برابر  یلتعدگردد. ضریب تعیین  ات حسابداری، توسط متغیر شاخص لرنر تبیین میدرصد متغیر كیفیت اطالع 71/1
توجه نمود كه در  واتسونبررسی همبستگی جمالت خطا باید به میزان آماره دوربین  منظور به. عالوه بر این استدرصد  71/1

شود. در بررسی  ر دارد فرض همبستگی جمالت خطا رد میقرا قبول قابلو چون در بازه  است( 29/2ینجا مقدار آن به میزان )ا
درصد  1از  تر بزرگكه سطح معناداری متغیر شاخص لرنر  ییازآنجا( 8در جدول ) شده ارائهداری ضرایب با توجه به نتایج  معنی

صد مورد تأیید در 31داری میان شاخص لرنر و كیفیت اطالعات حسابداری در سطح اطمینان  یجه وجود رابطه معنیاست درنت
یفیت اطالعات حسابداری ندارند؛ بنابراین فرضیه باكگیرد و متغیرهای اندازه شركت و نسبت بدهی رابطه معناداری  قرار نمی

( رابطه لرنرو رقابت در بازار محصول )شاخص  یاطالعات حسابدار یفیتك ینبمبنی بر     پژوهش رد شده و فرضیه   
 شود. پذیرفته می، داردنوجود  یمعنادار
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 1-3 یفرع هیفرض نیتخم جینتا (:3) جدول

 متغیر وابسته کیفیت اطالعات حسابداری

 سطح معناداری tآماره  میزان خطا ضریب نماد متغیر

 C 1012 10112 3079 1011 مقدار ثابت

 LIAI 101112- 10111 1011- 1081 شاخص لرنر تعدیل شده

 Size 101111 101111 1071 1041 اندازه شركت

 Debt 10111 10112 1083 1097 بدهی

 F 17/11آماره  71/1 ضریب تعیین
 11/1 داری كل مدل یمعنسطح  71/1 شده یلتعدضریب تعیین 

 29/2 واتسوندوربین 

 
دل ( لذا م11/1) تر است كوچکدرصد  1از  Fی آماره معناداركه سطح  ینادار بودن كل مدل با توجه به  در بررسی معنی

شود. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است كه  درصد پذیرفته می 31در سطح اطمینان  Fآزمون    دار بوده و فرضیه  یمعن
شده  یلتعدگردد. ضریب تعیین  شده تبیین می یلتعددرصد متغیر كیفیت اطالعات حسابداری، توسط متغیر شاخص لرنر  71/1

 واتسونبررسی همبستگی جمالت خطا باید به میزان آماره دوربین  منظور بهر این . عالوه باستدرصد  71/1هم نیز برابر 
قرار دارد فرض همبستگی جمالت خطا رد  قبول قابلو چون در بازه  است( 29/2ینجا مقدار آن به میزان )اتوجه نمود كه در 

كه سطح معناداری متغیر شاخص لرنر  ییزآنجاا( 3در جدول ) شده ارائهداری ضرایب با توجه به نتایج  شود. در بررسی معنی می
شده و كیفیت اطالعات  یلتعدداری میان شاخص لرنر  یجه وجود رابطه معنیاست درنتدرصد  1از  تر بزرگشده  یلتعد

گیرد و متغیرهای اندازه شركت و نسبت بدهی رابطه معناداری  درصد مورد تأیید قرار نمی 31حسابداری در سطح اطمینان 
اطالعات  یفیتك ینبمبنی بر     پژوهش رد شده و فرضیه   اطالعات حسابداری ندارند؛ بنابراین فرضیه  یفیتباك

 شود. پذیرفته می، داردنوجود  ی( رابطه معنادارشده یلتعدلرنر و رقابت در بازار محصول )شاخص  یحسابدار
 .كند یم یلو رقابت در بازار محصول را تعد یسابداراطالعات ح یفیتك ینبازار سهام رابطه ب یسکدوم: ر یاصل فرضیه
 یندالو رقابت در بازار محصول )شاخص هرف یاطالعات حسابدار یفیتك ینبازار سهام رابطه ب یسک: ر2-1 یفرع فرضیه

 .كند یم یل( را تعدیرشمنه
ر محصول )شاخص لرنر( را و رقابت در بازا یاطالعات حسابدار یفیتك ینبازار سهام رابطه ب یسک: ر2-2 یفرع فرضیه

 .كند یم یلتعد
و رقابت در بازار محصول )شاخص لرنر  یاطالعات حسابدار یفیتك ینبازار سهام رابطه ب یسک: ر2-9 یفرع فرضیه

با  یه فرعی اول، دوم و سوم رامربوط به فرض یها خالصه آماره (19( و )11، )(11جدول )در  .كند یم یل( را تعدشده یلتعد
 دهد. یرا نشان م یسک بازار بر رابطه بین كیفیت اطالعات حسابداری و رقابت بازار محصولر یرأثتوجه به ت
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 3-2 یفرع هیفرض نیتخم جینتا -31جدول 

 متغیر وابسته کیفیت اطالعات حسابداری

 سطح معناداری tآماره  میزان خطا ضریب نماد متغیر

 C 1012 10114 1011 1011 مقدار ثابت

 HHI 1071 1094 2011 1014 فیندال هیرشمنشاخص هر

 R 11-E7028 11-E9071 1031 1014 ریسک بازار

 HHI*R 11-E7031- 10111 1011- 1038 شاخص هرفیندال هیرشمن * ریسک بازار

 Size 11-E9011 101112 1012 1083 اندازه شركت

 Debt 10112 10112 1017 1029 بدهی

 F 47/19آماره  74/1 ضریب تعیین
 11/1 داری كل مدل یمعنسطح  18/1 شده یلتعدضریب تعیین 

 21/2 واتسوندوربین 

 
( لذا مدل 11/1) تر است كوچکدرصد  1از  Fی آماره معناداركه سطح  ینادار بودن كل مدل با توجه به  در بررسی معنی

ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است كه  شود. درصد پذیرفته می 31در سطح اطمینان  Fآزمون    دار بوده و فرضیه  یمعن
گردد. ضریب تعیین  درصد متغیر كیفیت اطالعات حسابداری، توسط متغیر شاخص هرفیندال هیرشمن تبیین می 74/1
بررسی همبستگی جمالت خطا باید به میزان آماره دوربین  منظور به. عالوه بر این استدرصد  18/1شده هم نیز برابر  یلتعد

قرار دارد فرض همبستگی جمالت  قبول قابلو چون در بازه  است( 21/2ینجا مقدار آن به میزان )انمود كه در  توجه واتسون
كه سطح معناداری متغیر  ییازآنجا( 11در جدول ) شده ارائهداری ضرایب با توجه به نتایج  شود. در بررسی معنی خطا رد می

داری میان شاخص هرفیندال  یجه وجود رابطه معنیاست درنترصد د 1از  تر بزرگشاخص هرفیندال هیرشمن*ریسک بازار 
گیرد و  درصد مورد تأیید قرار نمی 31ی ریسک بازار در سطح اطمینان گر یلتعدهیرشمن و كیفیت اطالعات حسابداری با 

ر و شاخص یفیت اطالعات حسابداری ندارند؛ اما ریسک بازاباكمتغیرهای اندازه شركت و نسبت بدهی رابطه معناداری 

پژوهش رد شده و    و مستقیمی دارند؛ بنابراین فرضیه  معناداریفیت اطالعات حسابداری رابطه باكهرفیندال هیرشمن 

 یندالو رقابت در بازار محصول )شاخص هرف یاطالعات حسابدار یفیتك ینبازار سهام رابطه ب یسکرمبنی بر    فرضیه
 شود. ته میپذیرفكند،  ینم یل( را تعدیرشمنه
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 2-2 یفرع هیفرض نیتخم جینتا -33جدول 

 متغیر وابسته کیفیت اطالعات حسابداری

 ضریب نماد متغیر
میزان 

 خطا
 سطح معناداری tآماره 

 C 1012 10119 7021 1011 مقدار ثابت

 LI 101111- 10111 1074- 1041 شاخص لرنر

 R 11-E8022 11-E1021 1017 1011 ریسک بازار

 LI*R 11-E3011- 101112 1011- 1031 شاخص لرنر * ریسک بازار

 Size 11-E7011 101111 1041 1018 اندازه شركت

 Debt 10112 10111 1017 1024 بدهی

 F 31/19آماره  74/1 ضریب تعیین

 13/1 شده یلتعدضریب تعیین 
داری كل  یمعنسطح 

 مدل
11/1 

 24/2 واتسوندوربین 

 
( لذا مدل 11/1) تر است كوچکدرصد  1از  Fی آماره معناداركه سطح  ینار بودن كل مدل با توجه به دا در بررسی معنی

شود. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است كه  درصد پذیرفته می 31در سطح اطمینان  Fآزمون    دار بوده و فرضیه  یمعن
شده هم نیز برابر  یلتعدگردد. ضریب تعیین  لرنر تبیین می درصد متغیر كیفیت اطالعات حسابداری، توسط متغیر شاخص 74/1
توجه نمود كه در  واتسونبررسی همبستگی جمالت خطا باید به میزان آماره دوربین  منظور به. عالوه بر این استدرصد  13/1

شود. در بررسی  رد می قرار دارد فرض همبستگی جمالت خطا قبول قابلو چون در بازه  است( 24/2ینجا مقدار آن به میزان )ا
كه سطح معناداری متغیر شاخص لرنر*ریسک بازار  ییازآنجا( 11در جدول ) شده ارائهداری ضرایب با توجه به نتایج  معنی
ی گر یلتعدداری میان شاخص لرنر و كیفیت اطالعات حسابداری با  یجه وجود رابطه معنیاست درنتدرصد  1از  تر بزرگ

گیرد و متغیرهای اندازه شركت و نسبت بدهی رابطه معناداری  درصد مورد تأیید قرار نمی 31ان ریسک بازار در سطح اطمین
ندارند؛  معناداریفیت اطالعات حسابداری رابطه باكیفیت اطالعات حسابداری ندارند. همچنین ریسک بازار و شاخص لرنر باك

و رقابت  یاطالعات حسابدار یفیتك ینبازار سهام رابطه ب یسکرمبنی بر     پژوهش رد شده و فرضیه   بنابراین فرضیه 
 شود. پذیرفته می، كند یمیل ن( را تعدلرنردر بازار محصول )شاخص 
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 1-2 یفرع هیفرض نیتخم نتایج -32جدول 

 متغیر وابسته کیفیت اطالعات حسابداری

 سطح معناداری tآماره  میزان خطا ضریب نماد متغیر

 C 1012 10119 8018 1011 مقدار ثابت

 LIAI 10111- 10111 1018- 1011 شده یلتعدشاخص لرنر 

 R 11-E8027 11-E4011 1081 1011 ریسک بازار

 LIAI*R 11-E8013- 101112 1048- 1012 شاخص لرنرتعدیل شده * ریسک بازار

 Size 11-E1019 101111 1093 1018 اندازه شركت

 Debt 10112 10111 1031 1091 بدهی

 F 41/14آماره  71/1 تعیینضریب 
 11/1 داری كل مدل یمعنسطح  71/1 شده یلتعدضریب تعیین 

 24/2 واتسوندوربین 

 
( لذا مدل 11/1) تر است كوچکدرصد  1از  Fی آماره معناداركه سطح  ینادار بودن كل مدل با توجه به  در بررسی معنی

شود. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است كه  درصد پذیرفته می 31ن در سطح اطمینا Fآزمون    دار بوده و فرضیه  یمعن
شده  یلتعدگردد. ضریب تعیین  شده تبیین می یلتعددرصد متغیر كیفیت اطالعات حسابداری، توسط متغیر شاخص لرنر  71/1

 واتسونآماره دوربین بررسی همبستگی جمالت خطا باید به میزان  منظور به. عالوه بر این استدرصد  71/1هم نیز برابر 
قرار دارد فرض همبستگی جمالت خطا رد  قبول قابلو چون در بازه  است( 24/2ینجا مقدار آن به میزان )اتوجه نمود كه در 

كه سطح معناداری متغیر شاخص لرنر  ییازآنجا( 12در جدول ) شده ارائهداری ضرایب با توجه به نتایج  شود. در بررسی معنی می
شده و كیفیت  یلتعدداری میان شاخص لرنر  یجه وجود رابطه معنیدرنت استدرصد  1از  تر بزرگسک بازار شده*ری یلتعد

گیرد و متغیرهای اندازه  درصد مورد تأیید قرار نمی 31ی ریسک بازار در سطح اطمینان گر یلتعداطالعات حسابداری با 
شده  یلتعدندارند. همچنین ریسک بازار و شاخص لرنر  یفیت اطالعات حسابداریباكشركت و نسبت بدهی رابطه معناداری 

بازار  یسکرمبنی بر     پژوهش رد شده و فرضیه   ندارند؛ بنابراین فرضیه  معناداریفیت اطالعات حسابداری رابطه باك
پذیرفته ، كند یمیل ن( را تعدشده یلتعدلرنر و رقابت در بازار محصول )شاخص  یاطالعات حسابدار یفیتك ینسهام رابطه ب

 شود. می
 

 گیری و پیشنهادهای پژوهش یجهنتبحث و 
 های نظریه به زیادی انتقادهای كه شد باعث مالی بازارهای در استثنا و غیرعادی های پدیده برخی ظهور گذشته، دهه چند طی
 عنوان به سنتی مالی یها نظریه عملکرد به نسبت را اعتمادی بی احساس و عمیق های بحث واقعیت، این. شود وارد مالی

 و اداره در را حیاتی نقش اطالعات، میان این در؛ كه كرد ایجاد ها دارایی یمتق بینی یشپ و گذاری ارزش در مهم ابزارهای
 حاكمیت های پژوهش اساسی اهداف از یکی كه اند كرده خاطرنشان پژوهشگران. كند می ایفا مالی بازارهای از برداری بهره

 حسابداری های سیستم وسیله به شده تهیه اطالعات كه، خصوص این در است شواهدی كردن فراهم اری،حسابد در شركتی
 از یکی اطالعات، افشای و مالی گزارشگری و دهد می كاهش را مدیریت از مالکیت جدایی از ناشی نمایندگی مشکالت مالی،
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 بیرونی گذاران سرمایه وسیله به نظارت و شركت ملکردع بین ارتباط برقراری خصوص در مدیریت برای بالقوه مهم ابزارهای
 .است
 در رقابت برایمحصول بود؛ كه  بازار در رقابت و حسابداری اطالعات كیفیت بین رابطه بررسی اول اصلی فرضیه از هدف
 پژوهش تایجن به توجه با. شد استفاده شده یلتعد لرنر شاخص و لرنر شاخص هیرشمن، هرفیندال شاخص سه از محصول بازار

 بنابراین دارد؛ داری معنا و مستقیم تأثیر حسابداری اطالعات كیفیت بر( هیرشمن هرفیندال شاخص) محصول بازار در رقابت
( هیرشمن هرفیندال شاخص) محصول بازار در رقابت و حسابداری اطالعات كیفیت بین بر مبنی پژوهش اول فرعی فرضیه
 در رقابت و حسابداری اطالعات كیفیت بین) دوم فرعی فرضیه آزمون نتایج اما؛ شود می هپذیرفت ،دارد وجود معناداری رابطه
 بازار در رقابت و حسابداری اطالعات كیفیت بین) سوم فرعی و( دارد وجود معناداری رابطه( لرنر شاخص) محصول بازار

 معناداری رابطه شده یلتعد لرنر و لرنر شاخص كه داد نشان( دارد وجود معناداری رابطه( شده یلتعد لرنر شاخص) محصول
 نتایج با مطابق پژوهش نتایج این. شد ردسوم  یفرع و دوم فرعی فرضیه ترتیب ینا به ندارند حسابداری اطالعات یفیتباك

چنگ، من و یی  و( 2111) 27كوهن و باالكریشنان ،(2113) 21سنتالو و ماركاریان ،(1939)و ممتازیان  رضایی نمازی، پژوهش
 اطالعات كیفیت بین رابطه سهام بازار ریسک آیا كه بود موضوع این بررسی دوم اصلی فرضیه از هدف .است همسو( 2119)

 رقابت شاخص سه از استفاده با آن بررسی به فرعی فرضیه سه در. كه كند می تعدیل را محصول بازار در رقابت و حسابداری
 فرعی فرضیه آزمون نتایج. شد استفاده( شده تعدیل لرنر شاخص و لرنر شاخص هیرشمن، هرفیندال شاخص) محصول بازار در

 هرفیندال شاخص) محصول بازار در رقابت و حسابداری اطالعات كیفیت بین رابطه سهام بازار ریسک) سوم ودوم  اول،
 در رقابت و حسابداری تاطالعا كیفیت بین رابطه بازار ریسک كه نشان( كند می تعدیل را( شده یلتعد لرنر و لرنر هیرشمن،

 نشده كار ایران در ها فرضیه نتایج نبودن یا بودن همسو بررسی برای فرضیه این با ی. پژوهشكند نمی تعدیل را محصول بازار
 .است

 آوردن شود؛ فراهم می آن ارائه فرعی و اول اصلی فرضیه بر مبتنی پیشنهادهای پژوهش های فرضیه آزمون نتایج به توجه با
 و اقتصادی های سیاست كننده یینتع نهادهای سوی از محصوالت بازار در رقابتی فضایی ایجاد جهت الزم های تیرساخز

 باالی یفیتباك و داوطلبانه افشای برای مدیران در محركی و انگیزه ایجاد خصوص در ای ایدهعنوان  به گذاری قانون نهادهای
 به توجه با همچنین. شود استفاده كشور اقتصادی وضعیت بهبود به کكم یتدرنها و اقتصادی رونق و رشد برای اطالعات،

 افزایش با مربوط نهادهای همچنین و بهادار اوراق بورس سازمان محصول، بازار در رقابت و اطالعات كیفیت معنادار رابطه
 اعتباردهندگان، اران،گذ سرمایه به همچنین. گردند حسابداری اطالعات كیفیت افزایش به منجر محصول بازار در رقابت

 بیشتر محیطچراكه  باشند داشته ای ویژه توجه محصول بازار در رقابت میزان به باید سرمایه بازار گران تحلیل و سهامداران
 به توجه آن؛ با فرعی و دوم اصلی فرضیه بر مبتنی پیشنهادهای. گردد می حسابداری اطالعات كیفیت افزایش موجب رقابتی
 باها  آن بین رابطه تعدیل بررسی به دوم فرضیه در دارد وجود محصول بازار در رقابت و اطالعات كیفیت بین معنادار رابطه

 را محصول بازار در رقابت و اطالعات كیفیت بین رابطه سهام بازار ریسک داد نشان نتایج كه شد پرداخته سهام بازار ریسک
 اقتصادی گیری یمتصم برای اینکه دلیل به بنابراین ندارد وجود ها آن بین معناداری رابطه گونه یچه و كند نمی تعدیل

 بازار در رقابت و اطالعات كیفیت بین رابطه بر بازار ریسک یرگذاریتأث یها جنبه از آگاهی مالی، یها كنندگان صورت استفاده
 آن رابطه تعدیل چگونگی و بازار ریسک ارزیابی برای كه گردد یم پیشنهاد مالی یها صورت ازكنندگان  استفاده به محصول،

                                                           
26 Markarian, G., & Santaló, J 
27
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 توجه نماید تعدیل راها  آن بین رابطه تواند یم كه دیگر یا مؤلفه به محصول بازار در رقابت و اطالعات كیفیت رابطه بر
 آن تأثیربعدازآن  و شوداستفاده  GJR-GARCH مدل از بازار ریسک محاسبه برای گردد یم پیشنهاد. نمایند مبذول ای یژهو
 .شود آزمون دوباره محصول بازار در رقابت و اطالعات كیفیت طهراب بر

 :است زیر شرح به شوند بررسی توانند می آتی های پژوهش در كه مهمی موضوعات از برخی
 زمانی محدوده گرفتن نظر در با آتی های سال در حاضر پژوهش تا شود می پیشنهاد تر، جامع نتایج به دستیابی منظور به

 ارزیابی .شد خواهد آمده دست به نتایج بیشتر اعتبار و مشاهدات تعداد افزایش موجب امر این چراكه پذیرد ورتص تری گسترده
 محصول. بررسی بازار در رقابت از دیگری سطوح تأثیر بررسیباهدف  حاضر پژوهش انجام و صنعت سطح در رقابت شدت
 تجربه تأثیر محصول. بررسی بازار در رقابت و حسابداری اطالعات كیفیت بین رابطه تعدیل بر مدیریتی توانایی تأثیر

 .حسابداری اطالعات كیفیت روی بر مدیرعامل
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