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 سودغیرخطی رقابت در بازار محصول بر کیفیت  ریتأث
 

 دکتر محمدحسین قائمی

 امیر صابر
 چکیده

رز طرفت  داابتت دد بتازرد     و منفعتت دردد کیفیت سود باالتر، هم هزینه و هم 

تورند دردری رثررت چندگانه بر بعض  رز متغیرها باشد. رین عورمل باعث  محصول م 

های پیشین که دد آنها دربطۀ بین کیفیت ستود و داابتت دد    شده رست نتایج پژوهش

متنااض باشد. نتتایج  خط  بردس  شده رست،  بازرد محصول با رستفاده رز دگرسیون

صودت غیرخط   به ،دهد که دربطۀ وراع  بین دو متغیر آمده نشان م  دست تنااض بهم

رست. دد رین مقاله دربطۀ غیرخط  بین کیفیتت ستود و داابتت دد بتازرد محصتول      

گیری داابت دد بازرد محصتول، مموتوف فضتای     منظود رندرزه بردس  شده رست. به

تولید دد نظر گرفته شده رست. کیفیت سود بر رساس سته   هوگن بودنو  وکاد کسب

گیتری شتده رستت.     رنتدرزه  ،و داابت دد بازرد محصول بر مبنای چهتاد معیتاد   رلگو

هم رستفاده شتده  « سال -صنعت»رز مقادیر « سال –شرکت»هوچنین عالوه بر مقادیر 

رستت.   های مختلف مودد آزمون اررد گرفته فرضیۀ پژوهش دد حالت بیترت نیبدو 

شرکت بودس رودرق بهادرد تهتررن   19های فرضیۀ پژوهش رز رطالعات  برری آزمون

با  آمده دست بهطودکل  نتایج  ( رستفاده شده رست. به9811تا  9831ط  شش سال )

                                                        
المللی امام خمینی )ره(، قزوین، ایران دانشیار حسابداری، دانشگاه بین. 

المللی امام خمینی )ره(، قزوین، ایران کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه بین دانشجوی. 

 (Email:amir.saber.r@gmail.com) امیر صابرنویسندۀ مسئول مقاله: 

 1/51/31تاریخ پذیرش:  51/1/31تاریخ دریافت: 
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بتین  « شتلل معلتوس   U»دهندۀ وجتود دربطتۀ    رستفاده رز دگرسیون غیرخط  نشان

بر رساس داابت بالقوه وجود ندردد.  هرما رین دربط ؛داابت بالفعل و کیفیت سود رست

و هتم  « سال -شرکت»دهد که فرضیۀ پژوهش، هم دد سطح  هوچنین نتایج نشان م 

 تأیید شده رست.« سال -صنعت»دد سطح 

 .دربطۀ غیرخط ، داابت دد بازرد محصول، داابت بالفعل، داابت بالقوه، کیفیت سود های کلیدی: واژه

 مقدمه

بگرذارد   ریترث   یرخطر یبره شر غ     رهرا یاز متغ یبرر بض ر   تواند یبازار محصول مدر رقابت 

 رقابرت  ۀچندگانر  ریاز ترث   یرخطی  ۀرابط نیا (5332 ،9تیاشمو 5337 ،7نیهرمال؛ 5362، 5شرِر)

برا شردگ گررفتن رقابرت نشرثگ       یگذارا ر نیدر ا رییو تغ رهایاز متغ یبر بض در بازار محصول 

شرر غ  Uۀرابطر  (7111)1و هم رراران ونیآگرای نمونره، برر (.1،7151و هم راران  گرروو)د رگیر  یمر 

 ،یخطر  یالگوهرا  برر   هیر ت  با. دهند مینشان  یو نوآور در بازار محصول رقابت انیمض وس را م

 تیر فیو ک در برازار محصرول   رقابت نیب یمنف ۀرابط گرید یمثبت و برخ ۀرابط ها پژوهش یبرخ

و هم منفضت  نهیسود باالتر، هم هز تیفیاست که ک غیدل نیاه متناقض ب جینتا اند. سود نشان داده

(. 7151 و هم راران،  گروو اسرت )  رین دو متغیب خطیری  ۀوجود رابط دهندۀ نشان و اضافی دارد

 2و کروهن  شرنان یباالکر پرژوهش  جیبا نترا  (7157)6و هم اران کارونا پژوهش جی، نتابرای نمونه

، منافع کیفیت سود باالتر همراه برا تغییرر رقابرت   و  ها هزینهتغییر  ،بنابراین. متفاوگ است (7157)

. رابطرۀ کلری   اسرت  سودو کیفیت  در بازار محصول رقابت بین یرخطی  وجود رابطۀاز  ای نشانه

تواند برر   گیرد( می بین رقابت در بازار محصول و کیفیت سود )که  یرخطی بودن را در نظر نمی

هرای موردبررسری حراکم     این اساس مثبت یا منفی شود که کدام رابطۀ مثبت یرا منفری در نمونره   

 (.7151گوو و هم اران، بوده است )

تاکنون در ایران پژوهشی گزارش نشده که تث یر  یرخطی رقابت در برازار محصرول را برر    

ها است  ها بررسی نماید. با توجه به این ه سود، نتیجۀ نهایی فضالیت شرکت عمل رد مالی شرکت
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سود بررسی شده اسرت، نتیجرۀ    و در این مقاله تث یر  یرخطی رقابت در بازار محصول بر کیفیت

 .را خالصره کنرد   ها تشرک  تواند تث یر نهایی رقابت در بازار محصول بر فضالیت آمده می دست به

شرود،   وقتی با استفاده از رابطۀ  یرخطی تث یر رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود بررسی می

تروان گفرت کره ابهرام موجرود       مری  درواقرع  .یابد درک موجود از رابطۀ بین دو متغیر افزایش می

در این مقاله به ایرن سرلال   . (7151و هم اران،  گووشود ) دربارۀ رابطۀ بین دو متغیر برطرف می

 U»صرورگ    یرخطری بره   رابطرۀ  ،پردازیم که آیا بین رقابت در بازار محصول و کیفیت سرود  می

گیرری   هرای متتلرا انردازه    دارد؟ و آیا رابطۀ احتمالی تحت ترث یر شریوه   وجود« ش غ مض وس

 گیرد؟ کیفیت سود و رقابت در بازار محصول و نیز تحت تث یر تحلیغ شرکتی یا صنضتی قرار می

 مبانی نظری و پیشینه

هرا و   هرای برازار، مزایرده    های رقابت )شامغ مضامله مفهوم رقابت باید دربردارندۀ تمام ش غ

هرای تجراری، تحقیر  و توسرضه، اد رام و تحصریغ        ، ابزارهای رقابتی )شامغ قیمت، آگهی یره(

شده( و اهداف رقابتی )شامغ منرافع، سرهم برازار، کنتررل شررکتی،       های انجام ها و تالش شرکت

شرده   انجرام هرای   ا راگ مثبرت ترالش   صورگ به(. رقابت 7151، 8دیو و چنتبلیغاگ و بقا( باشد )

ها و افراد برای بهبرود   قابلیت این ا راگ به تر یب شرکت ۀواسط بهبرای بهبود کارایی اقتصادی، 

رقابرت  ، بره عبرارگ دیگرر    (.7151دیرو و چرن،   شود ) های شغلی مشاهده می وری و تالش بهره

کرارایی اقتصرادی دارای ا رراگ    شرده بررای بهبرود     های انجرام  مشاهده است که تالش زمانی قابغ

 های شغلی تر یب کند. وری و تالش سوی بهره ها و افراد را به که شرکت طوری مثبت باشد؛ به

مضتقدند کره   (7119) 3شیپر و وینسنتهای متتلفی دربارۀ کیفیت سود وجود دارد.  دیدگاه

برال و  ترر باشرد، کیفیرت آن براالتر اسرت.       هرچقدر سود حسابداری بره سرود اقتصرادی نزدیر     

خبرهرای   به هنگامکیفیت سود باال را برابر با مدیریت سود پایین و بازتاب  (7111) 51شیواکومار

 (.5937کردستانی و طایفه، دانند ) بد دربارۀ وضضیت شرکت در قیمت سهام می
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رقابرت در برازار    انیر م ۀدارد کره رابطر   یو هم منفضرت اضراف   نهیسود باالتر، هم هز تیفیک

و منافع نسبت به رقابت در بازار محصول وابسرته   ها نهیهز نیا راگییسود به تغ تیفیمحصول و ک

 برر الگوهرای   ت یره  است که برا   یمتناق  جیو منافع، علت وجود نتا ها نهیهز نیا نیاست و همچن

 (.7151 گوووهم اران،است ) آمده دست به ریدو متغ نیب ۀرابط ورددر م یخط

کوچر  و   یهرا  شررکت  تیر براالتر مال   هرای  نره یسود براالتر شرامغ هز   تیفیک یها نهیهز

، 55پرالپپو و هم راران  ) شرود  یترر مر   برزر   یباالتر تصاحب )اعمال کنترل( توسط شرکت س یر

 یهرا  شررکت  تیر مال  های نهی(. هز7159، 59و هم اران یل و 5333و 5332، 57کول و لن؛ 5331

قررار   دیکره در مضررر رقابرت شرد     ییهرا  شررکت  یبرا ،دارند ییباالسود  تیفیکه ک یکوچ 

 تیرربرراالتر مال  ۀنرری(. اسررتدالل مربررو  برره هز 7151هم رراران، گرروو و برراالتر اسررت ) ،دارنررد

 (7115) 51چاردسرون یر جیسرت(، برا نترا   ا سودشران براال   تیفیکه ک یکوچ  )زمان یها شرکت

و  5333کول و لن )تر، بزر  یها باالتر تصاحب توسط شرکت س یسازگار است. در مورد ر

 یضنرریاسررت؛  شررتریبررودن رقابررت ب دتریاحتمررال تصرراحب در زمرران شررد ،کننررد یمرر انیررب (5332

 تیریمرد  یبراالتر بررا   تیر فیقررار دارنرد، سرود برا ک     دیکه در مضررر رقابرت شرد    ییها شرکت

و  لری  .دارد یبراالتر  ۀنر یترر، هز  برزر   یشردن توسرط شررکت    یداریخر س یشرکت، ازنظر ر

کره اطالعراگ برا     دادنرد تحلیلری نشران    طرور  بره به ش لی منطب  بر کول و لن،  (7159هم اران )

هرای   توسرط شررکت   تصراحب ، احتمرال موفقیرت   هرای کوچر    در مورد شرکت کیفیت باالتر

 ارائرۀ ، احتمرال  تراین است که اطالعاگ با کیفیت براال  هکنند توجیهدلیغ  برد. میرا باال تر  بزر 

ژائرو   همچنین برد. میباال ،که مطلوب سهامداران باشدرا ی از سوی شرکت خریدار پیشنهاد قیمت

توسرط شررکتی    تصراحب تجربی مشاهده کردند کره وقتری مردیران از     شیوۀبه  (7118) 51نو چِ

نتیجره   (7118)ژائرو و چرن   درگیرر خواهنرد شرد.     سوددر امان باشند، کمتر با مدیریت  تر بزر 

جلروگیری از تفسریر خریرداران برالقوه از      انگیزۀرا با  مدیریت سود، شرکت گرفتند که مدیریت
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دهرد.   مری ، ایرن انگیرزه را کراهش    تصراحب و مصونیت در برابرر   دهد میعمل رد شرکت انجام 

نتیجه کیفیرت سرود   های کیفیت سود باالتر افزایش و در  در سطوح باالی رقابتی، هزینه ،بنابراین

دهندۀ وجود رابطرۀ منفری برین کیفیرت سرود و رقابرت در برازار         یابد که این امر نشان کاهش می

 محصول در سطوح باالی رقابتی است.

 گرذاری  ارزشو  ترر  سررمایه و بردهی پرایین   ۀ شرامغ هزینر   تواند میباالتر  سودکیفیت  منافع

دیچررو و و7111، 52فرانسرریو و هم راران ؛ 7116، 56ف و هم راران آشربو ) باشررد سرهام  منصرفانۀ 

که با شردگ گررفتن رقابرت، منرافع کیفیرت سرود        داردوجود احتمال کمی (. 7159، 58هم اران

دارد، کیفیرت  را تی شرکتی قصرد دریافرت وام از بانر     وق مثال  عنوان به التر هم افزایش یابد؛با

 سود باالتر احتمرال دریافرت وام برا نررر بهررۀ پرایین را افرزایش داده و هزینرۀ بردهی را کراهش          

ترر وام   پرایین  ۀتواند با نررر بهرر   شرکت دیگر نمی ؛کند ولی وقتی رقابت شدگ پیدا می ؛دهد می

بهرره، منرافع   برا افرزایش نررر     کره  ابرد ی یم ابت مانده یا افزایش  دریافت کند؛ بنابراین نرر بهره

کمترر  هزینرۀ  از  ای نمونره  عنروان  (. بره 7151گوو و هم اران، یابد ) کیفیت سود باالتر کاهش می

ام ران نظرارگ برر     ،براالتر  سرود کره کیفیرت    نشران دادنرد   (7116)آشربوف و هم راران   بدهی، 

 در مرورد . کنرد  مری را متوقا  آنها سودجویانۀو رفتارهای کرده تر  آسانمدیریتی را  های فضالیت

 ،براالتر  سرود برا کیفیرت    هرای  شرکتنشان دادند که  (7111) فرانسیو و هم ارانبازار سرمایه، 

یابرد   مری  ابت مانده یا کراهش   سودکیفیت . با شدگ گرفتن رقابت، کمتری دارند سرمایۀ هزینۀ

منطبر  اسرت کره     (7157) 53و هم راران  کرارلین این استدالل با نتایج  .(7151گوو و هم اران، )

کسرب سرودی   ، احتمرال  که کیفیت و کمیت افشای بیشرتری دارنرد   هایی شرکتدر  ندنشان داد

بنابراین در سطوح باالی رقرابتی، احتمرال    یابد. میکاهش  ،رقابتافزایش از بازار، همراه با   ابت

ای  کاهش منافع کیفیت سود باالتر و در نتیجه کاهش کیفیت سود، باال بوده که این امر از جنبره 

دهندۀ وجرود رابطرۀ منفری برین کیفیرت       های کیفیت سود باالتر( نشان دیگر )عالوه بر جنبۀ هزینه
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رقابتی است. طی بررسری رابطرۀ  یرخطری برین     سود و رقابت در بازار محصول در سطوح باالی 

  طورکلی نشان به (7151گوو و هم اران )و کیفیت سود، نتایج پژوهش  رقابت در بازار محصول

و  وجرود دارد بین کیفیت سود و رقابت در برازار محصرول   « ش غ مض وسU»رابطۀ  دهد که می

 ،کیفیت سود و بیشتر مضیارهرای رقابرت در برازار محصرول    این رابطه در مورد مضیارهای متتلا 

 .غ شرکتی یا صنضتی نیستصادق است و نیز تحت تث یر تحلی

هرا و منرافع    دلیغ وجود رابطۀ  یرخطی بین رقابت در بازار محصول و کیفیت سرود، هزینره  

سری  امرا در زمینرۀ برر  ؛ های مرتبط با این موضوع ذکرر شرد   کیفیت سود باالتر است که پژوهش

و  (5337) 75کراوز ، (5335)71گررین و مرایزر  ترث یر رقابرت در برازار محصرول برر سرایر متغیرهرا،        

شر غ   U»رابطرۀ  ،به این نتیجه رسیدند که بین رقابت در بازار محصول و کارایی (5332اشمیت )

های مرتبط با رقابت در بازار محصول، باز هم رابطۀ  یرخطی  وجود دارد. در پژوهش« مض وس

کره نشران دادنرد برین      (7155) 79گانی و هم ارانو  (7111) 77پاندیمشاهده شده است. ازجمله 

رابطۀ  یرخطی درجۀ سره   ،و ساختار سرمایهمحصول( ضیار مض وس رقابت در بازار توان بازار )م

وجود دارد؛ یضنی رابطۀ بین دو متغیر در سطوح پایین و باالی توان بازار  ش غ یم ضبصورگ  به

به  (7111آگیون و هم اران )مثبت، اما در سطح میانی توان بازار منفی است. در پژوهشی دیگر 

 وجود دارد.« ش غ مض وس U»رابطۀ  ،این نتیجه رسیدند که بین رقابت و نوآوری

رقابرت در برازار محصرول برر کیفیرت       ریترث  به بررسی  (5939نمازی و هم اران )ایران در 

در بورس اوراق بهرادار تهرران    شده رفتهیپذی ها شرکتاطالعاگ )کیفیت سود و کیفیت افشاء( 

، 71هیرشرمن -هرای هرفینردال   گیری رقابت در بازار محصول از شاخص برای اندازه آنهاپرداختند.

 ت در بازار محصرول( اسرتفاده کردنرد.   عنوان مضیارهای مض وس رقاب شده )به و لرنر تضدیغ 71لرنر

 ،کیفیرت اقرالم تضهردی    هیرشرمن و  -دهد که بین شاخص هرفینردال  نشان می آنهانتایج پژوهش 

رابطۀ منفی و مضنراداری وجرود دارد.    ،رابطۀ مثبت و مضنادار، اما بین این شاخص و کیفیت افشاء
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امرا   ؛رابطۀ منفی و مضنرادار  ،نشان دادند که بین شاخص لرنر و کیفیت اقالم تضهدی آنهاهمچنین 

ن این ره در مرورد   بین این شاخص و کیفیرت افشراء رابطرۀ مثبرت و مضنراداری وجرود دارد. ضرم       

ترر،   شاخص لرنر است. در پژوهشی تقریبرا  مشرابه امرا کامرغ     مانندنتایج  ،شده شاخص لرنر تضدیغ

هرای   رقابت در بازار محصول بر کیفیت سرود شررکت   ریتث به بررسی  (5939واعظ و هم اران )

دو جنبۀ رقابت در بازار محصول شامغ  آنهاشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.  پذیرفته

دهرد کره رقابرت     نشران مری   آنهرا رقابت بالفضغ و رقابت بالقوه را در نظر گرفتند؛ نتایج پرژوهش  

رابطۀ مثبت و مضنراداری برا    ،بالفضغ در کغ رابطۀ مضناداری با کیفیت سود ندارد، اما رقابت بالقوه

در پژوهشی دیگر اما با استفاده از اطالعراگ مشرابه    (5939عظ و هم اران )واکیفیت سود دارد. 

عالوه  آنهاپرداختند. مانند پژوهش قبغ،  افشاءبه بررسی تث یر رقابت در بازار محصول بر کیفیت 

نشران   آنهرا بر رقابت بین رقبای موجود، رقابت از سوی رقبای برالقوه را نیرز مردنظر قررار دادنرد.      

کره   وجرود دارد، درحرالی   رابطرۀ منفری و مضنراداری    افشاء،کیفیت دادند که بین رقابت بالفضغ و 

در  (5939نمازی و هم اران ) مثبت است. نتایج پژوهش افشاء،رابطۀ بین رقابت بالقوه و کیفیت 

توسرط   آمرده  دسرت  برا نترایج بره    ، مشرابه افشاءمورد رابطۀ بین رقابت در بازار محصول و کیفیت 

 -هرفینرردال اسرت کره رابطررۀ منفری و مضنراداری را بررین شراخص      (5937پرور و بزرایرری )  خردامی 

 یافتند. افشاءهیرشمن و کیفیت 

در زمینۀ بررسی تث یر رقابت در بازار محصول بر سایر متغیرها ) یر از متغیرهرای مررتبط برا    

ایستا و پویرا بره    الگویبا استفاده از دو  (5937اعتمادی و منتظری )کیفیت اطالعاگ حسابداری( 

شده در بورس اوراق  یرفتههای پذ بررسی تث یر رقابت در بازار محصول بر ساختار سرمایۀ شرکت

 76توبین -از شاخص کیو ،گیری رقابت در بازار محصول برای اندازه آنهابهادار تهران پرداختند. 

ایسرتا و پویرا، رابطرۀ برین      الگروی دهد که در هرر دو   نشان می آنهااستفاده کردند. نتایج پژوهش 



 سودغیرخطی رقابت در بازار محصول بر کیفیت  ریتأث/ 01

دهندۀ وجود رابطۀ منفری و   نمثبت و مضنادار است که نشا ،توبین و ساختار سرمایه -شاخص کیو

 مضنادار بین رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه است.

 فرضیۀ پژوهش

 شود: به صورگ زیر مطرح می فرضیۀ پژوهش ،به توجه به مبانی نظری

وجرود دارد؛ یضنری   « مض وس ش غ U» ۀرابطبین کیفیت سود و رقابت در بازار محصول فرضیه: 

یابرد؛ امرا در سرطح     در سطح پایین رقابت، با افزایش رقابت، کیفیرت سرود افرزایش مری    

 شود. باالی رقابت، افزایش رقابت موجب کاهش کیفیت سود می

افرزایش اسرتح ام و قابلیرت تضمریم      منظرور  بره بررسری کامرغ و    منظور انجام بهدر این مقاله 

در  هرای متتلرا رقابرت    گیرری و جنبره   ی متتلفی اندازهالگوهااده از نتایج، کیفیت سود با استف

همچنین متغیر رقابت با اسرتفاده از مضیارهرای متتلرا و     بازار محصول در نظر گرفته شده است.

 .اسرت  گیرری شرده   انردازه « سرال  -صنضت»و هم در سطح « سال -شرکت»متغیرها، هم در سطح 

هرای متتلرا مرورد آزمرون قررار       فرضیۀ پژوهش با توجه به موارد ذکرشده در حالرت  تیدرنها

 گرفته است.

 پژوهش شناسی روش

ی بورس اوراق بهرادار تهرران   ها گزارشو  ها شرکتی مالی ها صورگاز  ازیموردنی ها داده

از سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهرران، سرایت کردال و     منظور نیبدگردآوری شده است. 

و بررر اسرراس  سرراله ده، موردمطالضررهدورۀ آورد نرروین اسررتفاده شررده اسررت.   بانرر  اطالعرراتی ره

در  شرده  رفتره یپذی هرا  شررکت است. جامضرۀ آمراری،    5939تا  5981ی ها سالی مالی ها صورگ

مجمروع  « رقابت در بازار محصول» ریمتغری گی )البته برای اندازه استبورس اوراق بهادار تهران 

های زیرر اعمرال    گیری محدودیت نمونه یبرا ایران در نظر گرفته شده است(. وکار کسبف ای 

 شده است:
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 باشد. هرسالسال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند  (5

 گذاری نباشد. ی سرمایهها شرکت ها و ها، بیمه جز بان  (7

مجمروع  »برا در نظرر گررفتن    « رقابرت در برازار محصرول   »اطالعاگ الزم برای محاسبۀ متغیر  (9

 باشد. در دسترس« همگن بودن تولید»و « وکار کسبف ای 

 اطالعاگ الزم برای محاسبۀ سایر متغیرها نیز در دسترس باشد. (1

مروع ف رای   گیری هرچه بهتر رقابت در بازار محصول باید مج با توجه به این ه برای اندازه

و همگن بودن تولید در نظر گرفته شود، در این مقاله بره ایرن دو مرورد توجره شرده       وکار کسب

گیری مضیارهای رقابت در برازار محصرول مطررح شرده اسرت. در دو       است. در ادامه نحوۀ اندازه

گیری است کره بررای محاسربۀ     مجموع فروش صنضت، قسمت اصلی اندازه ،مورد از این مضیارها

انرد، یضنری    ی نیرز در نظرر گرفتره شرده    بورسر  ریر  ی ها شرکتی بورسی، ها شرکتوه بر آن عال

ی ع رو برورس   هرا  شررکت زیرا رقابت در هر صنضتی تنهرا از سروی   ؛ وکار کسبمجموع ف ای 

هرا در هرر صرنضتی خرار  از برورس فضالیرت        برخری از رقبرای شررکت    درواقرع و  شود ینم جادیا

ها و محاسبۀ رقابت، به همگرن برودن تولیرد توجره شرده       شرکتندی ب کنند. همچنین در طبقه می

در صرنضتی جداگانره    ،دقیقرا  ی سران اسرت   شان تیفضالصلی هایی که موضوع ا است؛ یضنی شرکت

و برا توجره بره این ره بررای       شرده  اعمرال هرای   با توجه به محردودیت  تیدرنها .اند شده ی بند طبقه

گیری  محاسبۀ بض ی از متغیرها نیاز به انحراف مضیار بوده و همچنین با توجه به این ه برای اندازه

یر  سرال قبرغ و یر  سرال بضرد        هرای عملیراتی   وجوه نقد حاصغ از فضالیتکیفیت سود نیاز به 

ی فرضریۀ  هرا  آزمرون ( بررای  5937ترا   5982ی ها سالسال ) 6شرکت طی  35است، از اطالعاگ 

 پژوهش استفاده شده است.
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 ی پژوهشمتغیرها

مضیرار   بره  الگوهرا  نیا انجام شده است. الگومحاسبۀ کیفیت سود )متغیر وابسته( بر مبنای سه 

شود که مضیاری مض وس از کیفیت سرود اسرت. اولرین     مجموع اقالم تضهدی عملیاتی مربو  می

عبرارگ اسرت    ،کیفیت سود، الگومطرح شد. طب  این  (7111فرانسیو و هم اران)توسط  الگو

( -5در ) (5الگروی ) انحراف مضیار مقادیر باقیماندۀ  (.5) الگویاز انحراف مضیار مقادیر باقیماندۀ 

علت ضررب انحرراف مضیرار    دهنردۀ کیفیرت سرود بیشرتر باشرد.      شود تا عدد باالتر نشان ضرب می

مضیار مسرتقیم کیفیرت سرود     آمده دست به( این است که عدد -5در ) (5الگوی )مقادیر باقیماندۀ 

فرضیه در مورد رابطۀ بین مضیار کیفیت سرود   الگوی آزمونشود و در نتیجه تفسیر نتایج برآورد 

تر شود. این کار در مورد سایر مضیارهای کیفیت سرود نیرز    و مضیار رقابت در بازار محصول آسان

 انجام شده است.

کغ اقالم تضهردی )عبرارگ اسرت از سرود عملیراتی منهرای وجروه نقرد          :TCA؛ الگودر این 

وجروه نقرد    :CFO؛ هرا در پایران دوره   ییدارامجموع  :ASSET؛ های عملیاتی( حاصغ از فضالیت

های  ابرت مشرهود در پایران     دارایی :PPE؛ تغییر درآمد :ΔREV؛ های عملیاتی حاصغ از فضالیت

الگروی رگرسریون )از انحرراف مضیرار مقرادیر       یمانردۀ باق :ε؛ ضرایب الگوی رگرسیون :βn؛ دوره

مضیار مسرتقیم کیفیرت سرود اسرتفاده      عنوان به( -5( در طول سه سال ضربدر )5باقیماندۀ الگوی )

بره ترتیرب نمراد شررکت و سرال       tو  iو  شرود(  یمر نشان داده  AQ_FLOSشده است که با نماد 

 .است

( 5) 
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 (7الگروی ) . مقردار باقیمانردۀ   ( اسرت 5) یاساس الگودومین روش محاسبۀ کیفیت سود بر 

فرانسرریو و بنررابراین مطرراب   ؛ کنررد ( مضیرراری مسررتقیم از کیفیررت سررود ارائرره مرری  -5ضررربدر )

 شود: زیر استفاده می الگویاز  (7111هم اران)

( در طرول سره   5انحرراف مضیرار مقرادیر باقیمانردۀ الگروی )      :AQ_FLOSدر این الگو؛ 

در پایرران دوره(؛   هررا  یرری داراانرردازه )عبررارگ اسررت از لگرراریتم مجمرروع      :SIZEسررال؛ 

STD_SALES: هرا )عبرارگ اسرت از انحرراف      انحراف مضیار نسبت گردش متوسط دارایی

ها در ابتدا و پایان دوره در طول  مضیار حاصغ تقسیم درآمد فروش بر متوسط مجموع دارایی

هرای عملیراتی بره     نقد حاصرغ از فضالیرت  انحراف مضیار نسبت وجوه  :STD_CFOسه سال(؛ 

هرا )عبررارگ اسرت از انحررراف مضیررار حاصرغ تقسرریم وجروه نقررد حاصررغ از      متوسرط دارایرری 

ها در ابتردا و پایران دوره در طرول سره سرال(؛       های عملیاتی بر متوسط مجموع دارایی فضالیت

OPRCYCLE:  شود: زیر محاسبه می صورگ بهچرخۀ عملیاتی که 

و اسررناد  هررا حسرراب متوسررط :AARدرآمررد فررروش کرراال و خرردماگ؛   :Sکرره در آن؛ 
موجودی  متوسط :ARشدۀ کاال و خدماگ فروش رفته و  تمام یبها :CGSدریافتنی تجاری؛ 

 کاال است.
βn:  ضرایب الگوی رگرسیون؛ε: ( 7الگروی رگرسریون )باقیمانردۀ الگروی )     یمانردۀ باق
مضیرار مسرتقیم کیفیرت سرود در نظرر گرفتره شرده اسرت کره برا نمراد             عنوان به (-5ضربدر )

AQ_FLOS_RES  و شود(  یمنشان دادهi  وt  استبه ترتیب نماد شرکت و سال. 

 (7117) 72دیچراو و دیچرو   الگویاین مقالره برر پایرۀ    سود درمحاسبۀ کیفیت  یالگوسومین 

. (1الگروی ) ، کیفیت سود عبارگ است از انحرراف مضیرار مقرادیر باقیمانردۀ     الگواست. طب  این 

(7) 
 و            و              و            و        

  و    و            

( 9)             [(
   

     
) (

   

      
)] 

( 1) 
 و    

 و      
      (

   و    

 و      
)   (

 و    

 و      
)    (

   و    

 و      
  و   (
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دهنردۀ   براالتر نشران   شرود ترا عردد    ( ضررب مری  -5در ) (1الگوی )انحراف مضیار مقادیر باقیماندۀ 

 کیفیت سود بیشتر باشد.

از انحراف مضیار مقرادیر باقیمانردۀ   است ) (5الگوی )مانند  الگوگیری متغیرها در این  اندازه

عنوان مضیار مستقیم کیفیت سود استفاده شرده اسرت    ( به-5در طول سه سال ضربدر ) (1الگوی )

 شود(. نشان داده می AQ_DDکه با نماد 

گیرری رقابرت در برازار محصرول )متغیرر مسرتقغ(        انردازه  یبررا  اریر مضله از چهار در این مقا

 استفاده شده که به شرح زیر است:

دهنردۀ سرهم    دهندۀ رقابت از سوی رقبرای بالفضرغ اسرت. ایرن مضیرار نشران       اولین مضیار نشان

 یرقابرغ  شرود. عوامرغ    درآمد فروش شرکت از صنضت است که اصطالحا  سهم بازار نامیده مری 

توانند بر روی سهم بازار شرکت ترث یر بگذارنرد و    مشاهده و  یرقابغ کنترلی وجود دارند که می

(. برای محاسبۀ سهم 5336، 78نی غدهد ) تغییر در سهم بازار شرکت، تغییر در رقابت را نشان می

ود که مضیراری مض روس از رقابرت    ش بازار )سهم شرکت از صنضت( از درآمد فروش استفاده می

صرنضت  درآمد فروش هر شرکت بر مجموع درآمد فرروش   درواقع(. 5336نی غ، کند ) ارائه می

دهنردۀ رقابرت کمترر اسرت. عردد       نشان ،آمده باالتر باشد دست شود که هرچه مقدار به می میتقس

دهندۀ رقابت بیشرتر باشرد. ایرن مضیرار برا نمراد        نشانشود تا مقدار باالتر  کم می 5از  آمده دست به

COMP_SALE همگرن  و  وکار کسبدر مورد این مضیار، به مجموع ف ای  شود. نشان داده می

 تولید توجه شده است. بودن

دهندۀ رقابت از سوی رقبای بالقوه است. این دو مضیار در سرطح   مضیارهای دوم و سوم نشان

هرای  ابرت مشرهود اسرت کره       شود. مضیار دوم مربو  بره دارایری   گیری می اندازه« سال -صنضت»

 ابرت مشرهود در یر  صرنضت      یها ییمقدار دارادهندۀ هزینۀ ورود به صنضت است. هرچه  نشان

سطح رقابت کمترری برا رقبرای     رو نیو ازابیشتر باشد، هزینۀ ورود برای رقبای بالقوه بیشتر است 
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 ،(. برای محاسربۀ ایرن مضیرار، در هرر صرنضت     7112کارونا، و  5335، 73ساتونبالقوه وجود دارد )

های  ابت مشهود هر شرکت در پایان دوره در سهم درآمد فروش آن شرکت از  مجموع دارایی

هرای موجرود در هرر     بررای شررکت   آمرده  دسرت  بره شود، سپو اعرداد   صنضت مربوطه ضرب می

شرود. چرون    ( ضررب مری  -5لگاریتم گرفته و در) آمده دست بهجمع شده و از نتیجۀ  باهمصنضت 

دهندۀ رقابت بیشتر از سوی رقبای بالقوه است. این مضیار برا   ( است، عدد باالتر نشان-5ضریب، )

مشرابه برا   ای اسرت.   شود. مضیار سوم مربو  به متار  سررمایه  نشان داده می COMP_PPEنماد 

کند که انتظار داریم برا افرزایش    بیان می (7151لی )استداللی که در مورد مضیار دوم آورده شد، 

ی(، رقابرت کمترری از سروی رقبرای     جرار  ریر  هرای   ای )تغییر در مجموع دارایری  متار  سرمایه

وجود خواهد داشت. محاسبۀ ایرن   آنهابالقوه وجود داشته باشد؛ چون هزینۀ ورود باالتری برای 

 ابت مشهود از مترار    یها ییمجموع داراجای  مضیار قبغ است، با این تفاوگ که به مانندمضیار 

براالتر  ( اسرت، عردد   -5شرود. در مرورد ایرن مضیرار هرم چرون ضرریب، )        ای اسرتفاده مری   سرمایه

نشران داده  COMP_CPXرقابت بیشتر از سوی رقبای بالقوه است. این مضیار با نمراد   ۀدهند نشان

کررغ گیررری مناسررب رقابررت بایررد از   شررود. در مررورد مضیارهررای دوم و سرروم، برررای انرردازه   مرری

هرای مرورد    به دلیغ محدودیت در دسترسی بره داده .فضال در هر صنضت استفاده شود یها شرکت

 بهرادار تهرران  شرده در برورس اوراق    پذیرفتره  یهرا  اطالعراگ شررکت  ها،تنها از  نیاز تمام شرکت

شرده بررای هرر شررکت، سرهم برازار آن        استفاده شده است؛ اما با توجه به این ه ضریب اسرتفاده 

گرفته شرده اسرت و    در نظر وکار کسبشرکت است و برای محاسبۀ سهم بازار، مجموع ف ای 

گیرری رقابرت در برازار     بررای انردازه   شرده  رفتره یذپهمچنین با توجه به این ره ی ری از مضیارهرای    

هرای برزر     است و شررکت « های بزر  هر صنضت سهم بازار شرکت حاصغ جمع»محصول، 

در مرورد ایرن دو مضیرار را برا      آمرده  دسرت  بره توان عردد   هر صنضت در نظر گرفته شده است، می

 قرار داد. رشیموردپذاحتیا  
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دهندۀ رقابت، هم  گیری رقابت در بازار محصول نشان شده برای اندازه آخرین مضیار استفاده

، ایرن مضیرار   و سروم مضیارهرای دوم   مانند؛ از سوی رقبای بالفضغ و هم از سوی رقبای بالقوه است

دهندۀ اندازۀ برازار اسرت. برازار     شود. این مضیار نشان گیری می اندازه« سال -صنضت»هم در سطح 

 ترر  برزر  سوی رقبای بالفضغ است، همچنین چون برازار  دهندۀ رقابت شدیدتر از  نشان تر بزر 

شرود رقبرای برالقوه هرم بره       دهد، این امرر موجرب مری    تقاضای بیشتر از سوی مشتری را نشان می

سراتون،  دهندۀ رقابت بیشتر از سوی رقبای برالقوه هرم اسرت )    بنابراین نشان ،صنضت جذب شوند

ی هرا  شرکت(. برای محاسبۀ این مضیار، درآمد فروش صنضت بر حداکثر درآمد فروش بین 5335

لگاریتم طبیضی گرفته  آمده دست بهۀ موجود در صنضت مربوطه تقسیم و سپو از عدد شد انتتاب

شود. چرون انردازۀ برازار مضیراری      نشان داده می COMP_MKTSIZEشود. این مضیار با نماد  می

شود. در مرورد ایرن مضیرار، مجمروع      ضریب استفاده نمی عنوان به( -5از ) ؛استمستقیم از رقابت 

 تولید در نظر گرفته شده است. همگن بودنو  وکار کسبف ای 

 :استمتغیرهای کنترلی به شرح زیر 

 .پایان دوره در ها ییدارالگاریتم مجموع  که عبارگ است از (SIZE) اندازه

در هرا   گ است از ارزش بازار مجموع دارایری عبار که ،(MTB) نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

بررای محاسربۀ ارزش برازار    دوره ) انیر در پاهرا   ارزش دفتری مجموع دارایی بر میدوره تقس انیپا

سرهم  هرر  ضرب تضداد سهام در ارزش بازار  ها، ارزش بازار سهام از طری  حاصغ مجموع دارایی

دوره جمرع   انیر در پاهرا   ارزش دفترری مجمروع بردهی   شود و سپو با  محاسبه می دوره پایان در

 .شود( می

 برر   هردوهرای بلندمردگ در پایران     بردهی  حاصرغ تقسریم  عبارگ اسرت از   که ،(LEV) اهرم مالی

 .استها در پایان دوره  مجموع دارایی
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انحرراف مضیرار   عبارگ اسرت از   که ،(STD_SALES) ها انحراف معیار نسبت گردش متوسط دارایی

ها در ابتدا و پایان دوره در طول سره سرال    تقسیم درآمد فروش بر متوسط مجموع داراییحاصغ 

، 91هیربرار و نی روالس  شرود )  ین متغیر برای کنتررل تغییرر ناگهرانی فرروش در نظرر گرفتره مری       ]ا

7112.]) 

 کره  ،(STD_CFO) هاا  اراییهای عملیاتی به متوسط د انحراف معیار نسبت وجوه نقد حاصل از فعالیت

های عملیاتی بر متوسرط   انحراف مضیار حاصغ تقسیم وجوه نقد حاصغ از فضالیتعبارگ است از 

ین متغیرر بررای کنتررل تغییرر ناگهرانی      ها در ابتدا و پایان دوره در طول سه سال ]ا مجموع دارایی

 ([.7112هیربار و نی والس، شود ) های عملیاتی در نظر گرفته می وجوه نقد حاصغ از فضالیت

لگراریتم مجمروع دورۀ وصرول مطالبراگ و     عبارگ اسرت از   که ،(OPRCYCLE) چرخۀ عملیات

بررای توجیره رابطرۀ  یرخطری از چرخرۀ عملیراتی اسرتفاده        ( ]9هرا )رابطرۀ    دورۀ تبدیغ موجودی

 ([.7111فرانسیو و هم اران، شود ) می

 «سال -شرکت»فرضیه در سطح  الگوی آزمون

اسرت کره   « سال -شرکت»ی کلی برای آزمون فرضیۀ پژوهش در سطح یالگو، (1الگوی )

)متغیرر  « رقابت در بازار محصول»)متغیر وابسته( و « کیفیت سود»با جایگزینی مضیارهای متتلا 

 های متتلا مورد آزمون قرار گرفته است. ، فرضیۀ پژوهش در حالتالگومستقغ( در این 

؛ ی ی از چهار مضیرار رقابرت   :COMP؛ ی ی از سه مضیار کیفیت سود :AQ؛ (1در الگوی )

COMP
 :SIZE؛ دهنردۀ رابطرۀ  یرخطری اسرت     مجذور ی ی از چهار مضیرار رقابرت کره نشران     :2

انحرراف   :STD_SALES؛ اهرم مالی :LEV؛ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری :MTB؛ اندازه

حراف مضیار نسبت وجروه نقرد حاصرغ از    ان :STD_CFO؛ ها مضیار نسبت گردش متوسط دارایی

        و            و    (1 )
 
 و        و        و         و 

  و    و             و            و             
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ضررایب الگروی    :βn؛ چرخۀ عملیراتی  :OPRCYCLE؛ ها های عملیاتی به متوسط دارایی فضالیت

 .استبه ترتیب نماد شرکت و سال  tو  iو است  الگوی رگرسیون یماندۀباق :ε؛ رگرسیون

 «سال -صنعت»فرضیه در سطح  الگوی آزمون

( که اولین مضیار رقابرت اسرت، سرایر مضیارهرای رقابرت در      COMP_SALEسهم بازار ) رازی  به

اما مضیارهای کیفیت سرود و متغیرهرای کنترلری در     ؛شده استگیری  اندازه« سال-صنضت»ح سط

آمرده، فرضریۀ    دسرت  که بررای اطمینران از نترایج بره     شده استگیری  اندازه« سال-شرکت»سطح 

گرفتره اسرت. در ایرن آزمرون از انردازۀ      هم مورد آزمون قررار  « سال -صنضت»پژوهش در سطح 

مضیار رقابت در بازار محصول استفاده شده اسرت؛ چرون    عنوان به( COMP_MKTSIZEبازار )

در نظر گرفتره شرده    وکار کسبگیری آن محدودیتی وجود نداشته و مجموع ف ای  برای اندازه

امرا در مرورد    شرود،  ( به شیوۀ قبغ محاسبه میCOMP_MKTSIZEاست. بدین ترتیب، رقابت )

در صرنضت ی سران میرانگین    « سال-شرکت»مضیارهای کیفیت سود و متغیرهای کنترلی از مقادیر 

« سرال  -صرنضت »کلی برای آزمون فرضیۀ پژوهش در سطح  ییالگو، (6) یالگو شود. گرفته می

، فرضریۀ پرژوهش بره سره     الگرو گیری کیفیت سود در ایرن   است که با جایگزینی سه مضیار اندازه

 مورد آزمون قرار گرفته است.« سال -صنضت»سطح در  حالت

(6) 

                و                    و       
 
 و 

 و            و            و            

                
 و 
              

 و 

  و    و                

د و نمررراد ی ررری از سررره مضیرررار کیفیرررت سرررو  نیانگیرررم :AQMEAN، نمررراد (6الگررروی )در 

COMP_MKTSIZE: سرایر نمادهرا ماننرد    اسرت.   رقابت در بازار محصول )انردازۀ برازار(   اریمض

 شود. میانگین گرفته می« سال -شرکت»است، با این تفاوگ که از مقادیر  (1الگوی )
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 ی پژوهشها یافته

 پایایی

ی آن در خودهمبسرتگ پایا بودن ی  متغیر به این مضناست که میانگین، واریانو و ضرریب  

طول زمان  ابت است. در تحلیغ رگرسیون، ی ی از شرو  الزم برای اطمینان از کراذب نبرودن   

افالطرونی،  این است که تمام متغیرها )اعم از مستقغ و وابسرته( پایرا باشرد )    ،برآورد الگوها جینتا

درصرد، همرۀ متغیرهرا     31اطمینان  در سطحدهد که  (. نتایج آزمون پایایی متغیرها نشان می5937

 پایا هستند.

 آمار توصیفی

گیری  آورده شده است. در مورد مضیارهای اندازه 5شمارۀ جدول آمار توصیفی متغیرها در 

گیری رقابت در بازار محصول، بین میرانگین و انحرراف    کیفیت سود و همچنین مضیارهای اندازه

ایرن اخرتالف در    (7151گوو و هم اران )اختالف زیادی وجود دارد که به گفتۀ  هرکداممضیار 

 تثیید فرضیۀ پژوهش مبنی بر وجود رابطۀ  یرخطی بین دو متغیر نقشی اساسی دارد.

، COMP_PPE(، سرررایر مضیارهرررا ) COMP_SALEاولرررین مضیرررار رقابرررت )  رازیررر  بررره

COMP_CPX  وCOMP_MKTSIZE غیر به دلاند که  محاسبه شده« سال -صنضت»( در سطح 

صرنضت( در   51شررکت )  61توجه دقی  به همگن بودن تولید در محاسبۀ رقابت، فقط اطالعاگ 

رقابت که در سطح برای آزمون فرضیۀ پژوهش با استفاده از مضیارهایی از  ،بنابراین؛ دسترس بود

 سال استفاده شده است. 6شرکت در طول  61اند، از اطالعاگ  محاسبه شده« سال -صنضت»
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 . آمار توصیفی متغیرها1شمارۀ جدول 

 ۀآمار 
 متغیر

 حداقل حداکثر میانه میانگین تعداد
انحراف 

 معیار

 مضیارهای
 کیفیت سود
 )متغیر وابسته(

AQ_FLOS 157 111/1- 191/1- 111/1- 591/1- 176/1 

AQ_FLOS_RES 157 1115/1 111/1 115/1 125/1- 179/1 
AQ_DD 157 111/1- 193/1- 119/1- 518/1- 173/1 

 مضیارهای
 رقابت در بازار
 محصول

 )متغیر مستقغ(

COMP_SALE 157 239/1 316/1 331/1 165/1 718/1 
COMP_PPE 911 911/1- 111/1- 718/1- 722/2- 817/1 

COMP_CPX 912 763/1- 111/1- 166/9- 381/6- 811/1 
COMP_MKTSIZE 916 158/7 371/7 156/9 518/1 356/1 

متغیرهای 
 کنترلی

SIZE 157 585/6 157/6 322/2 892/1 669/1 
MTB 157 165/5 721/5 917/9 251/1 169/1 

LEV 157 182/1 113/1 115/1 1117/1 139/1 
STD_SALES 157 515/1 122/1 186/1 155/1 181/1 

STD_CFO 157 167/1 111/1 718/1 116/1 111/1 
OPRCYCLE 157 916/7 961/7 318/7 255/5 778/1 

 به شرح زیر است: 5شمارۀ نمادهای جدول 

AQ_FLOS(-5( در طول سه سال ضربدر 5) الگوی : مضیار کیفیت سود )عبارگ است از انحراف مضیار مقادیر باقیماندۀ 
AQ_FLOS_RES (-5( ضربدر 7) الگوی: مضیار کیفیت سود )عبارگ است از مقدار باقیماندۀ 

AQ_DD (-5( در طول سه سال ضربدر 1) الگوی کیفیت سود )عبارگ است از انحراف مضیار مقادیر باقیماندۀ: مضیار 
COMP_SALEدرآمد فروش صنضت( : مضیار رقابت در بازار محصول )عبارگ است از درآمد فروش شرکت تقسیم بر 

COMP_PPE هرای  ابرت مشرهود    دارایری میانگین وزنی لگاریتم در  -5 ضرب حاصغ: مضیار رقابت در بازار محصول )عبارگ است از 
 های موجود در ی  صنضت که وزن مربو  به هر شرکت مضادل سهم درآمد فروش آن شرکت از صنضت است( برای همۀ شرکت

COMP_CPX تغییر در ای ) میانگین وزنی متار  سرمایهلگاریتم در  -5ضرب  بازار محصول )عبارگ است از حاصغ: مضیار رقابت در
ی  صنضت که وزن مربو  به هر شرکت مضادل سهم درآمد فرروش  های موجود در  ( برای همۀ شرکتیجار ری های  مجموع دارایی

 آن شرکت از صنضت است(

COMP_MKTSIZEدرآمد فروش صنضت بر حرداکثر   )عبارگ است از لگاریتم طبیضی حاصغ تقسیم : مضیار رقابت در بازار محصول
 ۀ موجود در صنضت(شد انتتابی ها شرکتدرآمد فروش بین 

SIZE(در پایان دوره ها : اندازه )عبارگ است از لگاریتم مجموع دارایی 
MTB( ارزش دفتری مجمروع   بر میتقسدر پایان دوره  ها عبارگ است از ارزش بازار مجموع دارایی: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
 (در پایان دوره ها دارایی
LEV(در پایان دوره ها مجموع دارایی بر میتقسدر پایان دوره های بلندمدگ  : اهرم مالی )عبارگ است از بدهی 

STD_SALES :درآمد فروش بر متوسرط  ها )عبارگ است از انحراف مضیار حاصغ تقسیم  انحراف مضیار نسبت گردش متوسط دارایی
 ها در ابتدا و پایان دوره در طول سه سال( مجموع دارایی

STD_CFO : ها )عبارگ است از انحراف مضیار حاصرغ   به متوسط دارایی های عملیاتی وجوه نقد حاصغ از فضالیتانحراف مضیار نسبت
 ابتدا و پایان دوره در طول سه سال( ها در بر متوسط مجموع داراییهای عملیاتی  وجوه نقد حاصغ از فضالیتتقسیم 

OPRCYCLE(ها : چرخۀ عملیاتی )عبارگ است از لگاریتم مجموع دورۀ وصول مطالباگ و دورۀ تبدیغ موجودی 
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 همبستگی

گیرری کیفیرت سرود و در     همبستگی بین مضیارهای انردازه  7شمارۀ در بتش )الا( جدول 

 رقابرت در برازار محصرول آورده شرده اسرت.     گیرری   بتش )ب( همبستگی بین مضیارهای اندازه

گیرری کیفیرت سرود و همچنرین همرۀ       دهد که همبستگی بین همۀ مضیارهای اندازه نشان می جینتا

 COMP_PPEمثبت است. همبستگی مثبت بین  ،گیری رقابت در بازار محصول مضیارهای اندازه

. رقابت از سوی رقبای برالقوه اسرت   دهندۀ کند که این دو مضیار نشان تثیید می COMP_CPXو 

 درصد مضنادار است. 31اطمینان همۀ ضرایب همبستگی در سطح 

 گیری کیفیت سود و رقابت در بازار محصول . همبستگی بین معیارهای اندازه2جدول شمارۀ 

 گیری کیفیت سود . همبستگی بین معیارهای اندازه(الف)بخش 

 AQ_DD AQ_FLOS_RES AQ_FLOS  

   5 AQ_FLOS 

  5 35/1 AQ_FLOS_RES 

 5 87/1 31/1 AQ_DD 

 گیری رقابت در بازار محصول . همبستگی بین معیارهای اندازه(ب)بخش 

COMP_MKTSIZE COMP_CPX COMP_PPE COMP_SALE  

   5 COMP_SALE 

  5 11/1 COMP_PPE 

 5 88/1 65/1 COMP_CPX 

5 21/1 28/1 23/1 COMP_MKTSIZE 

 ی فرضیهها آزموننتایج 

و بر اساس سه مضیار « سال -شرکت»نتایج آزمون فرضیۀ پژوهش در سطح  9شمارۀ جدول 

نشران   Fهرای الرا، ب و  (. مضنراداری آمرارۀ      دهد )بتش گیری کیفیت سود را نشان می اندازه

دار هسررتند. بررا توجرره برره ضرررایب متغیررر مسررتقغ   کلرری مضنررا الگررو ازنظررردهررد کرره هررر سرره  مرری

(COMP_SALE( و مجررذور آن )COMP_SALE
، فرضرریۀ پررژوهش هرکرردامداری  ( و مضنررا2
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بین کیفیت سود و رقابت در بازار محصرول، برر اسراس    « ش غ مض وس U» ۀرابطمبنی بر وجود 

گیررد. ضرریب تضیرین     دار بوده و مورد تثیید قررار مری   مضنا ،گیری کیفیت سود هر سه مضیار اندازه

از تغییرراگ   %15و  %73، %11دهرد کره در هرر الگرو بره ترتیرب        نشران مری  ها  شده در الگو تضدیغ

شرود.   کیفیت سود توسط رقابت در بازار محصرول و متغیرهرای کنترلری الگرو توضریح داده مری      

دهرد خودهمبسرتگی    است کره نشران مری    1/7و  1/5در هر سه الگو بین  95آمارۀ دوربین واتسون

ضمن این ه در مرورد هرر سره الگرو، مشر غ واریرانو       مرتبۀ اول در اجزای اخالل وجود ندارد، 

 ناهمسانی در اجزای اخالل )در صورگ وجود( برطرف شده است.

 ی کیفیت سودریگ اندازه سه معیاربر اساس  یۀ پژوهشآزمون فرض جینتا .3شمارۀ جدول 

 ج() بخش ب() بخش الف() بخش 

 AQ_FLOS AQ_FLOS_RES AQ_DD (AQ)مضیارهای کیفت سود

 سطح مضناداری ضریب سطح مضناداری ضریب سطح مضناداری ضریب 

 1115/1 129/1 1191/1 199/1 1112/1 113/1 عرر از مبدأ

COMP_SALE 111/1 1116/1 119/1 1112/1 117/1 1117/1 

COMP_SALE2 111/1- 1197/1 113/1- 1195/1 118/1- 1156/1 

SIZE 111/1- 1112/1 115/1 9813/1 116/1- 1112/1 

MTB 155/1- 1111/1 155/1- 1111/1 151/1- 1111/1 

LEV 119/1 2167/1 117/1 8161/1 117/1 8816/1 

STD_SALES 119/1- 1111/1 156/1- 5363/1 137/1- 1111/1 

STD_CFO 125/1- 1117/1 123/1 1152/1 121/1- 1127/1 

OPRCYCLE 159/1- 1111/1 118/1- 1375/1 151/1- 1191/1 
 F 1111/1 1111/1 1111/1مضناداری آمارۀ 
 15/1 73/1 11/1 شده غیتضدضریب تضیین 

 3/5 3/5 7 آمارۀ دوربین واتسون

 1918/1 6598/1 1717/1 97لیمر Fمضناداری آمارۀ آزمون 
 الگوی پولینگ )مقید( الگوی پولینگ )مقید( )مقید(99الگوی پولینگ لیمر Fنتیجۀ آزمون 

 157 157 157 تضداد

 .( استفاده شده است5937تا  5982سال ) 6شرکت در طول  35از اطالعاگ 
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 ی رقابتریگ اندازه گرید اریمع سهبر اساس  یۀ پژوهشآزمون فرض جینتا .1 ۀشمار جدول

 ج() بخش ب() بخش الف() بخش 

 COMP COMP_PPE COMP_CPX COMP_MKTSIZE)) رقابتمضیارهای 

 سطح مضناداری ضریب سطح مضناداری ضریب سطح مضناداری ضریب 

 2135/1 118/1 1287/1 112/1 9831/1 172/1 عرر از مبدأ

COMP 491/4- 9903/4 441/4- 1833/4 158/1 1122/1 

COMP2 494/4 4813/4 443/4 9819/4 119/1- 1335/1 

SIZE 111/1- 5661/1 116/1- 1311/1 1111/1- 8692/1 

MTB 157/1- 1111/1 155/1- 1111/1 155/1- 1111/1 

LEV 112/1 1325/1 156/1 7933/1 111/1- 6355/1 

STD_SALES 172/1- 5155/1 115/1- 1576/1 199/1- 1691/1 

STD_CFO 115/1- 5691/1 112/1- 1211/1 111/1- 1881/1 

OPRCYCLE 151/1- 1261/1 151/1- 1197/1 158/1- 1157/1 
 F 1111/1 1111/1 1111/1مضناداری آمارۀ 

 96/1 53/1 52/1 شده ضریب تضیین تضدیغ
 1/5 8/5 3/5 آمارۀ دوربین واتسون
 6383/1 2692/1 2119/1 لیمر Fمضناداری آمارۀ آزمون 

 الگوی پولینگ )مقید( الگوی پولینگ )مقید( الگوی پولینگ )مقید( لیمر Fنتیجۀ آزمون 
 911 912 916 تضداد

 .( استفاده شده است5937تا  5982سال ) 6در طول صنضت(  51شرکت ) 61از اطالعاگ 

برر اسراس سره مضیرار     و « سرال  -شررکت »در سرطح  نتایج آزمون فرضیۀ پژوهش  1شمارۀ جدول 

 ( کره COMP_SALEاولرین مضیرار )   از ریر    بره  راگیری رقابرت در برازار محصرول     دیگر اندازه

کره برر اسراس ایرن سره       دهرد  نشان می ،است« سهم درآمد فروش شرکت از صنضت»هندۀ د نشان

داری آمرارۀ   مضنرا  (.های الا، ب و   شود )بتش گیری می مضیار، رقابت در سطح صنضت اندازه

F دار هسرتند. برا توجره بره ضررایب متغیرر مسرتقغ        اکلری مضنر   الگو ازنظردهد که هر سه  نشان می

(COMP( و مجذور آن )COMP
 ، فرضیۀ پژوهش بر اسراس یر  مضیرار   هرکدام( و مضناداری 2

که « سهم درآمد فروش شرکت از صنضت»ی رقابت در بازار محصول )عالوه بر مضیار ریگ اندازه

گیررد و برر    آورده شده است( مضنادار بوده و مرورد تثییرد قررار مری     9شمارۀ نتایج آن در جدول 
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تروان   ی مری طورکل بهشود.  است( تثیید نمی شده دادهپررنگ نشان  صورگ بهاساس دو مضیار )که 

گیررد، امرا برر اسراس      قرار می دییتثگفت فرضیۀ پژوهش بر اساس مضیارهای رقابت بالفضغ مورد 

دهرد کره در    نشان می الگوهاشده در  شود. ضریب تضیین تضدیغ مضیارهای رقابت بالقوه تثیید نمی

تغییراگ کیفیت سود توسرط رقابرت در برازار محصرول و      % از96% و 53%، 52الگو به ترتیب هر 

 1/7و  1/5برین   هرا  الگرو آمارۀ دوربرین واتسرون در   شود.  توضیح داده می الگوتغیرهای کنترلی م

دهد خودهمبستگی مرتبۀ اول در اجزای اخرالل وجرود نردارد )البتره در مرورد       است که نشان می

، مشر غ  الگوضمن این ه در مورد هر سه  توان این ادعا را کرد(، ا مار می بتش ) ( با کمی

 ناهمسانی در اجزای اخالل )در صورگ وجود( برطرف شده است.واریانو 
 «سال -صنعت » در سطح پژوهش یۀآزمون فرض جینتا. 1شمارۀ جدول 

 ج() بخش ب() بخش الف() بخش 
 میانگین مضیارهای کیفت سود

(AQ_MEAN) 
AQ_FLOS_MEAN AQ_FLOS_RES_MEAN AQ_DD_MEAN 

 سطح مضناداری ضریب سطح مضناداری ضریب سطح مضناداری ضریب 
 1116/1 -111/1 881/1 159/1 6135/1 192/1 عرر از مبدأ

COMP_MKTSIZE 111/1 1111/1 111/1 1111/1 193/1 1111/1 

COMP_MKTSIZE
2

 118/1- 1113/1 118/1- 1159/1 118/1- 1111/1 

SIZE_MEAN 151/1- 9519/1 111/1- 2111/1 1119/1- 3216/1 

MTB_MEAN 115/1- 2515/1 1111/1- 8821/1 111/1- 7128/1 

LEV_MEAN 111/1- 5826/1 113/1- 5711/1 188/1- 1188/1 

STD_SALES_MEAN 551/1- 1115/1 129/1- 1161/1 521/1- 1111/1 

STD_CFO_MEAN 135/1 9522/1 771/1 1521/1 571/1 5312/1 

OPRCYCLE_MEAN 153/1- 7753/1 151/1- 9319/1 1117/1- 3351/1 
 F 1111/1 1111/1 1111/1مضناداری آمارۀ 

 81/1 61/1 22/1 شده ضریب تضیین تضدیغ
 7/7 1/7 1/7 آمارۀ دوربین واتسون
 1111/1 1111/1 1115/1 لیمر Fمضناداری آمارۀ آزمون 

 1251/1 1126/1 1191/1 91ی آمارۀ آزمون هاسمندار امضن
 الگوی پانغ با ا راگ  ابت الگوی پانغ با ا راگ  ابت با ا راگ  ابت 91الگوی پانغ لیمر و هاسمن F یها نتیجۀ آزمون

 61 61 61 تضداد

 .( استفاده شده است5937تا  5982سال ) 6صنضت در طول  51از اطالعاگ 
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دهرد   را نشران مری  « سرال  –صرنضت »نتایج آزمون فرضیۀ پژوهش در سرطح   1شمارۀ جدول 
کلری مضنرادار    الگو ازنظرر دهد که هر سه  نشان می Fداری آمارۀ  مضناهای الا، ب و  (.  )بتش
( و مجرررذور آن  COMP_MKTSIZEتوجررره بررره ضررررایب متغیرررر مسرررتقغ )     برررا  هسرررتند.

(COMP_MKTSIZE
، فرضرریۀ پررژوهش بررر اسرراس هررر سرره مضیررار     هرکرردام( و مضنرراداری 2

 گیررد.  دار بروده و مرورد تثییرد قررار مری      مضنرا « سرال  -صنضت»ی کیفیت سود در سطح ریگ اندازه
از  %81% و 61، %22هد که در هر مدل بره ترتیرب   د ها نشان میالگوشده در  تضیین تضدیغ بیضر

توضریح داده   الگرو تغییراگ کیفیت سود توسط رقابرت در برازار محصرول و متغیرهرای کنترلری      
دهررد  اسررت کرره نشرران مرری 1/7و  1/5بررین  الگرروآمررارۀ دوربررین واتسررون در هررر سرره شررود.  مرری

، الگرو ل در اجزای اخالل وجرود نردارد، ضرمن این ره در مرورد هرر سره        خودهمبستگی مرتبۀ او
 مش غ واریانو ناهمسانی در اجزای اخالل )در صورگ وجود( برطرف شده است.

 و پیشنهادها گیری نتیجه

قبغ تث یر  یرخطری رقابرت در برازار محصرول برر بض ری از        ها مدگدر ادبیاگ اقتصادی از 

 یرخطری رقابرت در برازار     ریترث   یبررسر متغیرها پذیرفته شده است، اما تا قبغ از ایرن پرژوهش،   

در ایرن مقالره ترث یر  یرخطری     ها در ایران گزارش نشده است.  محصول بر عمل رد مالی شرکت

شد. با توجه به این ه سود، نتیجرۀ نهرایی فضالیرت    رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود بررسی 

  تواند ترث یر نهرایی رقابرت در برازار محصرول برر فضالیرت        آمده می دست ها است، نتیجۀ به شرکت

تولیرد در   همگرن برودن  و  وکرار  کسرب در این مقاله مجمروع ف رای    .کند صیتلترا  ها تشرک

دهرد برین رقابرت     کلی نتایج نشران مری  طور محاسبۀ رقابت در بازار محصول در نظر گرفته شد. به

کره برین    یدرحرال  وجرود دارد، « ش غ مض وس U» ۀرابطبازار محصول و کیفیت سود  بالفضغ در

 جینترا رقابت بالقوه در بازار محصول و کیفیرت سرود رابطرۀ  یرخطری مضنراداری مشراهده نشرد.        

گیری کیفیرت سرود و رقابرت در برازار محصرول و نیرز        مضیارهای اندازه ریتحت تث  آمده دست به

تثیید فرضیۀ پژوهش بر اساس مضیارهرای رقابرت    تحلیغ شرکتی یا صنضتی نیست. عدم ریتحت تث 
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 U»کننرد رابطرۀ    مطابقت دارد که اشاره مری  (7151گوو و هم اران )بالقوه تا حد زیادی با گفتۀ 

در بازار محصول و کیفیت سود، به رقابرت برالقوه نسربت بره رقابرت       بین رقابت« ش غ مض وس

طرور بیران کررد کره      است. شاید بتوان علت ایرن امرر را ایرن    اعمال قابغبالفضغ با اطمینان کمتری 

، در بالفضرغ ها به تهدید از سوی رقبای برالقوه نسربت بره تهدیرد از سروی رقبرای        واکنش شرکت

ه ایرن ناشری از ا رراگ پیچیرده و چندگانرۀ رقابرت در برازار        بض ی موارد کامال  متفاوگ است ک

تروان گفرت کره     طورقطرع نمری   کیفیت سود اسرت. البتره بره    ازجملهمحصول بر بض ی از متغیرها 

قرررار نگرفترره اسرت؛ چررون انرردازۀ بررازار   دییر مررورد تثفرضریۀ پررژوهش بررر اسراس رقابررت بررالقوه   

(COMP_MKTSIZE   مضیاری از رقابت اسرت کره نشران )       دهنردۀ رقابرت، هرم از سروی رقبرای

 بالفضغ و هم از سوی رقبای بالقوه است و فرضیۀ پژوهش بر اساس این مضیار تثیید شده است.

با توجه به تثیید رابطۀ  یرخطری برین رقابرت بالفضرغ در برازار محصرول و کیفیرت         ،بنابراین

زار موجب افرزایش یرا   که افزایش رقابت موجود )بالفضغ( در با گفت توان ینمطورکلی  سود، به

رابطۀ بین دو متغیر به سطح رقابت موجود در بازار بسرتگی   درواقعشود.  کیفیت سود میکاهش 

افزایش کیفیرت   رقابت موجبکه در سطح پایین رقابت موجود در بازار، افزایش  طوری دارد؛ به

هرای   ایش هزینره سطح رقابت موجود در بازار باال باشد، احتمرال افرز   که یزمانشود، اما  سود می

 یابرد.  کیفیت سود، زیاد و احتمال افزایش منافع آن کم است و در نتیجه کیفیت سود کاهش می

موضروع توجره کننرد کره      نیر تواننرد بره ا   یسود مر  تیفیک یابیدر ارز یگران مال غیتحل ،نیبنابرا

مسرتقیم تحرت    طرور  بره  ،قرار دارنرد  نییپا فضغبال یکه در سطوح رقابت ییها سود شرکت تیفیک

 .تث یر رقابت موجود در بازار است

مورد رابطۀ  یرخطی بین رقابت بالفضرغ و کیفیرت سرود،     آمده در دست بهی نتایج طورکل به

است. ضرایب همبستگی بین مضیارهای کیفیرت   (7151گوو و هم اران )مطاب  با نتایج پژوهش 

 (7151گوو و هم اران )سود در سطح مناسبی مضنادار است که باز هم مطابقت با نتایج پژوهش 
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دهد. همچنین عدم وجود رابطرۀ  یرخطری مضنرادار برین بض ری از مضیارهرای رقابرت         را نشان می

است. برا توجره    (7151گوو و هم اران )ابه با نتایج پژوهش تا حدودی مش بالقوه و کیفیت سود

این ه تاکنون در ایران رابطۀ  یرخطی بین رقابرت در برازار محصرول و کیفیرت سرود بررسری       به 

 نشده است، نتایج این مقاله قابلیت مقایسه ندارد.

« د فرروش شررکت از صرنضت   سرهم درآمر  »گیرری   در این پژوهش برای اندازه که ییازآنجا

 دسترس قابغشرکت  35ایران در نظر گرفته شده است، تنها اطالعاگ  وکار کسبمجموع ف ای 

بره  انرد،   گیری شده اندازه« سال -صنضت»بود. همچنین در مورد مضیارهایی از رقابت که در سطح 

؛ صنضت( در دسرترس برود   51شرکت ) 61تولید، تنها اطالعاگ  همگن بودنتوجه دقی  به  غیدل

 ( ویبورسر  ریر  هرای   های نمونه )با احتسراب شررکت   بتوان تضداد شرکت که یدرصورت ،بنابراین

بیشرتر   آمرده  دسرت  بره همچنین تضداد صنایع موردبررسری را افرزایش داد، قابلیرت اطمینران نترایج      

 یریر گ انردازه « سرال  -صرنضت »ابرت کره در سرطح    در مرورد دو مضیرار از رق   نیهمچن خواهد شد.

هرای   بررای کلیرۀ شررکت   « ای متار  سررمایه »و « های  ابت مشهود دارایی»، به ترتیب به اند شده

محرردودیت در دسترسرری برره اطالعرراگ، فقررط از  غیرربرره دلفضررال در هررر صررنضت نیرراز اسررت کرره 

 است.شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده  های پذیرفته شرکت

 افشراء شود رابطرۀ  یرخطری برین رقابرت در برازار محصرول و کیفیرت         همچنین پیشنهاد می

بین رقابت در بازار محصول و کیفیرت سرود، برا در نظرر     « ش غ مض وس U»بررسی شود. رابطۀ 

ی سرود،  کننردگ  ینر یب شیپر گرفتن سایر مضیارهای کیفیرت سرود ازجملره پایرداری سرود، ارزش      

 .است یبررس قابغای  سود، در پژوهش جداگانه موقع بودن بهسود و  صادقانه بودن

 ها یادداشت
1. Scherer    2. Hermalin 
3. Schmidt    4. Guo 
5. Aghion    6. Karuna 
7. Balakrishnan and Cohen  8. Du and Chen 
9. Schipper and Vincent   10. Ball and Shivakumar 
11. Palepu    12. Kole and Lehn 
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13. Li     14. Richardson 
15. Zhao and Ch    16. Ashbaugh 
17. Francis    18. Dichev 
19. Carlin    20. Green and Mayes 
21. Caves    22. Pandey 
23. Gu     24. Herfindahl-Hirchman 
25. Le     26.Tobin Q 
27. Dechow and Dic   28. Nickell 
29. Su     30. Hirbar and Nichols 
31. Durbin-W    32. Limier 
33. Pooling    34. Hausman 
35. Panel 
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