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Abstract 
Purpose: As competition in the financial markets expands, companies in the field are more 

successful in enhancing their dynamic capabilities through the creation of unmatched values 

and resources, allowing them to gain greater market share. Developing these capabilities, 

while having potential future returns from a competitive perspective, can also improve the 

level of interaction of the company with stakeholders and enhance the company's competitive 

performance. Therefore, focusing on the analysis and evaluation of research and development 

costs can, as a measurable basis, help to better understand the development capacity of 

companies and disclose it as an information base in the form of financial reporting.The 

Purpose of this research is the effect of the dynamic competitive capabilities on financial 

reporting quality.  
 

Method: In terms of purpose, the present study is an applied research and in terms of data 

collection method, it is a quasi-experimental post-event research in the field of positive 

accounting research. Eviews software tested the research hypothesis.In this study, 71 

companies in Tehran Stock Exchange during the period 2014 to 2018 were studied. In this 

study, technological capability based on Data Envelopment Analysis (DEA) was used to 

measure dynamic competitiveness, and the quality of accruals and voluntary accruals was 

used to measure the quality of financial reporting.  
 

Result: Based on the combined data, the F-Limer test was used to determine the significance 

or tabularity of the data at the significant level of the model. According to the obtained 

results, the significance level of F-Limer statistic for all models is less than 0.05, so the null 

hypothesis of the test is rejected and indicates that the panel data method should be used to 

estimate the research models. According to the results of this test and its significance level, it 

was determined that the models should be estimated by the method of fixed effects. 

According to the results of this test and its significance level, it was determined that the 

models should be estimated by the method of fixed effects. The results of statistical analysis 

and testing of research hypothesis showed that technology based on source-based approach 

has a positive and significant effect on the quality of corporate financial reporting.  
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Abstract 
 

Conclusion: This result suggests that with the development of dynamic competitiveness, the 

company will be more capable of creating more sustainable resources at a competitive market 

level, which can lead to improved quality of corporate financial reporting. Companies with 

technological capabilities based on investment in research and development seek to create 

value and maintain the necessary dynamism in a competitive environment and will strive to 

timely disclose financial functions and investment in research and development to news 

stakeholders. Communicate to the company to increase the level of trust and confidence in 

the company to achieve greater returns. 
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کیفیتگزارشگریمالیوهایرقابتیپویاقابلیت


زادهمحمدحسین

حسنولیان

محمدرضاعبدلی
چکیده

خلتق   ۀهستتدد کته بته طاستط    تر  در این عرصه موفق ییها شرکتشدن فضای رقابتی در سطح بازارهای مالی، تر  گستردهبا هدف:

اساس آن بتواندد سهم بیشتری از بتازار را بته اختیتار     پویای خود را افزایش دهدد ط برهای  ط مدابع غیرقابل تقلید، قابلیتها  ارزش

تواند بته ارتقتای    می احتمالی آتی از مدظر رقابتی، در عین حال نیزهای  بودن بازدهضمن دارا ها  خود در آطرند. توسعه این قابلیت

 ،سطح تعامل ارتباط شرکت با ذیدفعان مدجر شود ط باعث گردد تا کارکردهای رقابتی شرکت تقویت شتود. هتدف ایتن پت طهش    

 .استی مال یگزارشگر تیفیبر ک ایپو یرقابت یها تیقابل ریتأث یبررس
 

مورد بررسی قترار گرفتدتد. در    ۷۱۳۱تا  ۷۱۳۱شرکت بورس اطراق بهادار تهران در بازه زمانی  ۱۷در این پ طهش تعداد  رطش:

برای سدجش قابلیت رقابتی پویا استتفاده شتد ط بته     (DEA)ها  مبدای تحلیل پوششی داده توانمددی تکدولوژیک براین پ طهش از 

 استفاده گردید.های پ طهش از رگرسیون  آزمون فرضیهمدظور 
 

 تیت فیمدبع محور بر ک کردیاساس رط بر یتکدولوژ یها تیقابلآماری ط آزمون فرضیه پ طهش نشان داد، های  نتیجه بررسی ها: یافته

 دارد. یمثبت ط معدادار ریتأثها  شرکت یمال یگزارشگر
 

های خلق مدابع پایتدار بته عدتوان یتک      تا قابلیتگردد  های رقابتی باعث می توسعه ظرفیتدهد با  می این نتیجه نشان گیری: نتیجه

 .ها شود مزیت رقابتی مدجر به افشای با کیفیت گزارشگری مالی شرکت
 

 .رقابتی پویا، کیفیت گزارشگری مالی، توانمددی تکدولوژیکهای  قابلیت:یکلیدهایواژه
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 های رقابتی پویا و کیفیت گزارشگری مالی قابلیت/ ۷۱1

 

 .پژوهشی :مقالهنوع
 

. یمال یگزارشگر تیفیط ک ایپو یرقابت یها تیقابل(. ۷111محمدرضا. )، عبدلی، حسن؛ طلیان، محمد؛ زاده حسین :استناد

 .۷۱۱-۷5۱(، ۷)۷1 ،مجله دانش حسابداری

مقدمه

مکروز متاکاوا از   سکازد ککه اقتصکاد ا    مکی  یافته در سراسر دنیا این حقیقت را آشککار  نگاهی ژرف به اقتصادهای توسعه

بکا ایجکاد   در سک ق بکازار سکرمایه اسکت تکا      ، رقکابتی پویکا  هکای   تقکای سک ق قابلیکت   چیزی وابسته بکه ار گذشته، بیش از هر

 مزیکتس  کسک    .(1۱18، 1وانک  و هسسکو  ) دنک به رشد و پویکایی آن اقتصکاد ک کم ن ای    ،اریگذ سرمایهجذب های  ظرفیت

هکا   برای مکدیران شکرکت  پویا های  رقابتی براساس رویکرد منبع محور در این شرایط به عنوان یکی از کارکردهای قابلیت

ی و  ک یمح دیشکد  رااییک بکا ت  ( هرچنکد  1۱15، 5پیتسر؛ 1984، 4ورنرفلت؛ 1993، 3پیتراف؛ 1991، 1بارنیشود ) می محسوب

است، اما اسکتااده از منبکع محکوری     مشکل شده اریبسدر این شرایط نسبت به رقبا ها  بنگاه یحاظ برتر ،رشد تکنولوژیم

داونکی و  تواند به کس  مزیت رقابتی و در نتیجه سکهم بیشکتر بکازار ک کم ن ایکد )      می رقابتی پویاهای  برای توسعه قابلیت

 (.1۱1۱، ۶ه کاران

فعال در س ق بکازار  های  ی شرکتمتااوا بودن قدرا رقابت یبرا یادیبن قیمنبع محور، توض کردیبا ظهور رودر واقع 

هکای   یکی را در منکابع و دارا  در ایکن عرصکه  هکا   شکرکت متاکاوا   یقکدرا رقکابت   لیک دل ککرد یرو نیک به وجود آمد. ا سرمایه

 نیک . ارقکابتی باشکد  هکای   مبتنی بکر ارزش  بودن باید نوآورانه و که در عین کاربردیهای  ، داراییداند می آنهافرد  منحصربه

، به ستندیکردن ن یداریقابل خرها  ییدارا نیکه الزاماً ه ه ا شوند می تشکیلهایی  تیو منابع منحصربه فرد از قابلها  ییدارا

توسعه تکنولوژیم اگرچه یم دارایی مبتنی بر سرمایه و منابع نقدی است، اما ارزش و سک ق دانشکی ککه از     ،عنوان مثال

، 1وو و ه ککاران بکازار سکرمایه اسکت )   هکای   رقکابتی شکرکت     شود، مبتنی بر رویکردهای یادگیرنده در سک ق  می آن ایجاد

 رقابکل یغ بکودن و  دیک تقل رقابکل یغ ؛بکودن  ابیک ک  ؛بکودن  مانند ارزش ندهایی  یژگیو کرد،یرو نیا(. به عبارا دیگر، 1۱19

ت ییکراا  ککه  . بکه عبکارا دیگکر از آنجکایی    (1391زاده،  اکبری و اسک اعیل ) ردیگ می منابع در نظر یرا برا بودن نیگزیجا

بکه اهکداف    یابیرشکد و دسکت   یبکرا  زیک نهکا   شکرکت  ها منجر شده اسکت،  رقابت شدن بیشتر به شداس ،محیط و فضای بازارها

 هستند.   محور رقابتی پویا براساس رویکرد مبنعهای  به استااده از قابلیت ناچاری سازمان

 پویکا مبتنکی بکر منبکع محکوری     های  براساس قابلیتها  ن اید، شرکت می در این باره بیان (1۱11) 8هورنگرن و ه کاران

هکا ه کواره تکالش     شکرکت  محکور  منبع دگاهیم ابق دبازار دست یابند. در واقع های  توانند به افزایش استااده از فرصت می

هکای متتلاکی ه وکون     پویکایی ه وکون تحقیکق و توسکعه اقکدات بکه تقویکت زیرسکاخت        های  ن ایند با ت رکز بر قابلیت می

اثربتشکی   افزایش  و باعثس تری به ذیناعان منعکس شود پویای تکنولوژی ن ایند تا براساس آن بازخورد اطالعاا به شکل

 گزارشکگری مکالی شکااف   بکه افکزایش  کیایکتس    تعامل شرکت با ذیناعان گردد. این شکل از تعامل در س ق بازار سکرمایه  

هکای   دهنده قابلیکت  دستیابی شرکت به مزیت رقابتی که نشان (.1۱18، 1۱فان ؛ 1989، 9دایریکس و کول) کند ک م می

را ملکزت بکه   هکا   شکرکت منابع مالی مورد نیکاز،   نیتأماست، به دلیل  گذاری سرمایه توسعۀهای  شرکت در استااده از ظرفیت

لکی و   در ایکن راب که   .ن ایکد  گکذاری مکی   های سکرمایه  ریسمباهدفس کاهش   ،مالیهای  صورا کیایتسافشای به موقع و با



 ۷۱5 /11پیاپی / ۷ۀ دوازدهم/ ش دوردانش حسابداری/ مجله 

 

هکای دارای مزیکت در بکازار     شرکتپذیری  رقابت توانایی را مبنایی برای  رقابتی پویاهای  قابلیت وجودس (1۱1۱) 11ه کاران

دنبکال جکذب   تقارن اطالعکاتی در ارتقکای کیایکت گزارشکگری مکالی، بکه        جهتسها  ودند و بیان کردند این شرکتتلقی ن 

فانک   ه ونکین   .(1399نصکیری و قکای ی،   ) هسکتند  آتکی  گذاری های سرمایه نیاز برای توسعه پروژهمنابع مالی مورد نیمتأ

هکا در   رقکابتی را دلیلکی بکرای تاکاوا شکرکت     هکای   های تکنولوژی محور براساس پویایی قابلیت نیز وجود قابلیت (1۱18)

  .عنوان کردها را عاملی برای شاافیت گزارشگری مالی و کاهش احت ال تقل   این قابلیت و وجودس تلقی ن ودسودآوری 

هکای   عدت  وجودس فرصکت  دلیل بهنظری و تجربی در بیان ضرورا انجات  این پژوهش باید بیان ن ود،  ۀبا اتکاء به پشتوان

ککار بکرای توسکعه    راهبرای انتتاب  بهتکرین  ها  ؛ مدیران شرکتگذاری تحت شرایط اقتصادی حاکم بر بازار کشور یهسرما

رقکابتی پویکا جهکت خلکق دانکش و      هکای   بایسکت بکه قابلیکت    مکی  مکالی هکای   تصک یم  ، هنگات اتتکاذس آتیهای  گذاری سرمایه

افشکای بکا کیایکت     توجکه ن ایکد و از طریکق     ،ع کلکرد م لکوب  یابی به  به منزله مکانیزت و فرآیندی برای دستها  توان ندی

 ۀکننکد. نکتک  ، ک کم  گذاری سرمایهگزارشگری مالی به ارتقای س ق اثربتش انعکاس اخبار و اطالعاا به سهامداران و 

ضک ن اینککه    هکای بکازار سکرمایه در کشکور،     مالی شکرکت  ه واره خالء شاافیت در افشای اطالعااقابل توجه این است، 

بککازار سککرمایه در جلکک  اعت ککاد و اط ینککان هککای  باعککث عککدت جککذابیت ،را کککاهش دادههککا  گیککری تصکک یمق کیایککت سکک 

، یمال یگزارشگر تیایبر ک ایپو یرقابتهای  تیقابل ریتأثبررسی این پژوهش به دنبال براین مبنا اران شده است. گذ سرمایه

و توسعه بکه   قیمنابع تحق لیتبد نهیشرکت نسبت به رقبا در زم می یبه عنوان بازده فن یفناور تیقابل یساز ماهوت از طریق

 .است محصول نوآورانه

مبانینظری

نقاطمرجعاستراتژیکپویابراساسهایبسطقابلیت

شککل نگرفتکه و پراکنکدگی مبکانی نظکری      « سکازمانی هکای   قابلیت»اخیر، م العاا زیادی پیرامون موضوع  ۀطی دو ده

هکای   توان چارچوب ماهومی و نظری قابل قبولی یافکت ککه بکه خکوبی فراینکد قابلیکت       و هنوز ن یشاهدی بر این ادعاست 

آرولکدس و  ) ناصکر سکازمانی را تشکریق ککرده باشکد     ای ه اهن  با سایر ع متتلف به شیوههای  لاهؤسازمانی را براساس م

هکا و اقکداماا    تکوان در انکواع برنامکه    یهایی را مک  هم نیستند و تااواها شبیه  ه ه ه سازمانک یدر حال (.1۱15، 11ه کاران

است؛ و این به خکاطر زمینکه و بسکتری     آنهاها و موقعیت استراتژیم  توسعه مدیران یافت که ناشی از ماهیت و نوع سازمان

انکد.   بکا آن مواجکه  هکا   گذاری است که سکازمان  ریتأثها در آن قرار دارند یعنی به دلیل ابعاد متتلف و  است که این سازمان

شکود،   ی(. روش نقاط مرجع استراتژیم که به آن ه توانی، ه سویی یکا ه راسکتایی نیکز گاتکه مک     1۱۱1، 13اَکیس و نگو)

یکم روش   دارد؛ زیکرا در بکازار  هکا   جهت شناخت بهتر موقعیت شکرکت مدیریت استراتژیم جایگاه کلیدی در م العاا 

، تعامل و ه اهنگی بین عناصر و اجکزای سکازمان و   بازار و باال بردن ع لکرد شرکت مناس  برای کس  و خلق ارزش در

 .استمحیط 

بکه صکورا اکتسکابی و     مع کوالً پایکدار  های  . قابلیتاست پویا/پایدار تحت شرایط رقابتی های قابلیتمبتنی بر  الگواین 

ع لیکاتی  هکای   شود که سازمان از طریق آن به طور نظامند به ایجاد و تعدیل فعالیکت  می فج عی تعریهای  ثابت از فعالیت

پایدار تکاملی هستند و از طریق یادگیری های  پردازد تا به اثربتشی باالتری دست یابد. به عبارا دیگر قابلیت می روزمره
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هکای   در تعریاکی ماهکومی، قابلیکت   ( 1۱۱1) 14هلاکاا و ه ککاران  (. 1391 ع کاران و ه ککاران،  ) یابند می سازمانی توسعه

. در اینجکا منظکور از بنیکان    انکد  ککرده پایدار را ظرفیت یم سازمان برای خلق، توسعه و اصالح هدف ند بنیان منابع تعریکف  

ا در اختیکار دارد، یکا تحکت    که سازمان یک  است هایی و منابع محسوس، نامحسوس و انسانی به ه راه قابلیتها  منابع، دارایی

 توانند منابع یم سازمان می پایدارهای  (. قابلیت1۱11، 15چان  و چان ) ورده است و یا به آن دسترسی داردکنترل درآ

پایدار یم سکازمان بکرای خلکق،    های  (. در واقع قابلیت1391کری ی مزیدی و ه کاران، ) را با توجه به شرایط ت ییر دهند

 مع کول سکازمان بکرای بهبکود اثربتشکی سکازمانی محسکوب       های  و یا رویهها  توسعه یا اصالح هدف ند منابع دانشی، قابلیت

 هکک  هسکتند  یا امور روزمکره  پایدار یها تیکند قابل می بیان (1989) 11ایزن هارا(. 1۱11، 1۶سالونم و ه کاران) شود می

 عیبکد  یها تیمز به یابیدست در تکشر ییتوانا دهنده اسکابد انعی یم دست منابع از دیجد مج وعه به تکشر آنها لهیبوس

   است. نوآور و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (۷۱۳1ولیانوهمکاران،هایاستراتژیسازمانی)منبع:هایقابلیت.ابعادمحوریگونه1شکل

 زیر تع یم داد:های  پایدار را به دو دسته قابلیتهای  توان قابلیت می

رقابتیهایالف(قابلیت

 یبکرا  تیک قابل جکاد یا یهکا  تیو فعال صنعت طیمح نیب ارتباط ییشناسا برها  پژوهش توجه انونک گذشته، ۀده طول در

؛ 1۱۱9، 18اُکاس و وریواردنکا ) نه، شایستگی ناشی از رقابت استیزم نیا در ردهایکرو از یکی. است بوده زکمت ر تکشر

 یرقکابت  یهکا  چکالش  بکر  چگونکه  رنکد یگ یمک  ادیک ها  تکه شرک نیه  ند،ک یم شنهادیپ ردیکرو نی(. ا1995، 19اسلتر و نارور

 یرقکابت  یایک مزا تواننکد  یمک  خود ۀنوببه ها  تیقابل نیا. دهند یم توسعه را یارزش ند بالقوها یها تیقابل نند،ک غلبه مشتص

 جکاد یا یبکرا  یا هنوآورانک  یها راهها  تکشر هک شود باعث یرقابت صنعت طیمح ،نیبنابرا. ندین ا جادیا تکشر یبرا یمه 

 های دانشیسازمان

  ۀافزودارزش 

 دانش

 

 ودانشهیسرماتوجه به 
 نگرش دانشی

  سرمایهتوجه به منابع و 

 روابط ع ودی 

 نییپاباالبه
 رس یت باال

 کارایی

  دانشو  علمکاربرد 

 نقش  تولیددر

 کنندهتسهیل
توجه به ابزار 

 تولید

 نگرش صنعتی

 

 های سنتیسازمان
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وریواردنکا و  ) اسکت  یزیمت کا  یهکا  تیک قابل توسکعۀ  مسکتلزت  ارکک  نیک ا و ننکد ک دنبکال  را انشکان یمشتر یبرا باالتر یها ارزش

 (.1۱۱۶، 1۱ه کاران
 

تکنولوژیکهایب(قابلیت

 درهکا   سکتم یس لیک تحو اطالعکاا،  یفنکاور  بکا  مرتبط یها نهیهز نترلک تیظرف ،یت یآ اص الحاًتکنولوژیم یا  تیقابل

، 11روس و ه ککاران ) اسکت  اطالعکاا  یفنکاور  یسکاز  ادهیک پ قیک از طر ارکو  س ک اهداف بر یاثرگذار و ازیزمان موردن

 نکد، یفرآ رییک ت  ار،کک  یبکا طراحک   آن ارتبکاط  یچگکونگ  است؛ گرفته قرار یبررس مورد منظر نیچند از تیقابل نی(. ا199۶

منکابع مکورد    بکر  یمبتنک  دگاهیک د نظر نق ه از را آن زیتعدادی از م العاا ن(، و 1۱۱1، 11مولیگان) یارکه  و قدرا روابط

 تنکوع  بکه  منکابع  بکر  یمبتنک  ردیکک رو هکک  ینظر نق ه (. براساس1۱۱1، 14تیلر؛ 1۱۱8، 13هان و ه کاران) اند دادهبررسی قرار 

 بکه  دیک با یمک  ن،یبنکابرا . ننکد ک یمک  جادیا یرقابت تیمز نیگزیجا رقابلیغ و ریدناپذیتقلاب، ی ک با ارزش، منابع دارد، یبتش

 یرقکابت  تیک بکه مز  منجر برتر، ردکع ل به تکشر یراهبر قیاز طر هک ستینگر یسازمان یتیقابل عنوان به اطالعاا یفناور

 سلسله در را یسازمان ت منابع، منابعیمز یتئور براساس (1۱۱8) 1۶هانت و مادهاوارات عالوه، (. به1۱۱5، 15ژان ) شود یم

 ،مثالًوسته )یپ هم به ج( و =ب+الف ،ً مثالً) یبکیتر انسان(، یروین و یا هراب  ،یاطالعات منابع )مانند یا هیپا منابع از یمراتب

 یا هیک پا شکدن منکابع   اسکه ک یکم  قیازطر یسازمان یها یستگیشا ای /وها  تیقابل هکآنجا  اند. از ردهک یبند دسته ب( ×الف

از  یبک کیتر منکابع . اسکت  یبک کیعامکل تر  منبکع  یم یت یآ تیقابل هک ردک عنوان توان یم (1۱۱۱، 11هانترند )یگ یم لکش

 نکامل وس  ایک  مل کوس  تواننکد  یتکر مک   نییپکا  س ق ین اجزایا هک هستند، یریگ اندازه قابل شان دهنده لکیتش یاجزا قیطر

 متتلکف  ابعکاد  محکور،  یتک  یآ یمجکزا  منابع تعداد به تواند یم یت یآ تیقابل ن،ی(. بنابرا1۱۱8مدهاوارات و هانت، ) باشند

 :(1۱۱4، 18شر و لی) بندی ن ودزیر دسته  ۀلاؤمبتش و چندین  4آی تی را به های  قابلیت توان یم .باشد داشته
تکنولوژیکهایقابلیتهایلفهؤم.1جدول

 ها تکنولوژی از برداری بهره یتکنولوژ ن ودن اجرایی زیر ساخت تکنولوژی
 موردهای  مهارا

 نیاز

 تحویل به موقع کاال و خدماا
های آی تی با  یکپارچگی استراتژی

 کارهای کس  و  استراتژی

 به آتی کارکردهای کردن محول

 کار و کس  یواحدها
 فنیهای  مهارا

 تسهیل فرآیند یادگیری تسهیم اطالعاا

 اطالعاا فناوری با مدیریت متقابل ارتباط
های  مهارا

 مدیریتی
پاستگویی به ت ییراا 

 افزاری نرت -افزاری ستت
 ها دانش و مهارا توسعۀ

 تکنولوژیکهایقابلیتدرتوسعهمحوریرویکردمنبع

 منشکأ های تحکت کنتکرل شکرکت بکه عنکوان       تیاست که بر منابع و قابل رقابتی ع لکرد یالگو میمنبع محور  دگاهید

ان یک ب یبه صورا متکوال  یتجرب ک. مداراستکه یکی از ابعاد آن قابلیت تکنولوژی محوری  کند ت رکز می یرقابت تیمز

بکه   .باشکد  یرد رقکابت کک و ع ل یرقابت یننده استراتژک نییعامل تع تنها تواند ین یا عوامل بیرونی  ه ساختار صنعتک دارد یم

ز منکابع  یمت کا  از مواهک   یه برخکوردار کک نکد  یمنبع مدار به وجود آمدند تا ثابکت ن ا  یها نیسیاز تئور یگروه لین دلیه 

 یرقابکت بکر مبنکا    ۀدیک قاً ه توان با پدیدق ن نگرشیاست. ارد کو ع ل یننده استراتژک نیین عامل تعیتر ی، نهاییماستراتژ
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 ،وابسته اسکت  فه د یمو  داند یمه کبه آنوه  شرکت یمدا مت درازیه موفقک دارد یمان یگونه رقابت ب نیدانش است. ا

. قابلیکت  کننکد  یمک خکود نگکاه    یت در برابکر رقبکا  یموفق یبرا یدیلکها به عنوان  تیها و صالح تیل رقبا به قابلین دلیبه ه 

. در واقکع  استهای نامشهودی ه وون دانش  م رح شد و عامل موفقیت ت رکز بر دارایی (1991بارنی )توسط  محور منبع

د، یک رقابکل تقل ین رو غیک ننکد از ا کگکر ع کل   ید یهکا  یکی دارا د ازیردن و تقلک یپک یبرا یبه عنوان موانع توانند یماین منابع 

، ی، فرهنک  سکازمان  ی ک یبکه دانکش ت   تکوان  یمز ین دیگرهای  تیاز ج له قابل اب هستند،ی کارزش ند و ،ینیگزیرقابل جایغ

هکای تکنولوژیکم بکه شکرکت      . در واقکع قابلیکت  ردکو مانند آن اشاره  یتیریمد یها مهارا ،یریادگی، یتوه سازمانیتار

کند تا به مزیت رقابتی دست یابند و باعث ایجاد ارزش بیشتر برای ذیناعان نسبت به سکایر رقبکا در سک ق بکازار      ک م می

ت را بکه  که ه واره شرکاست  شرکتۀفناوران ییها یتوان ند ایشامل مج وعه عوامل  یت رقابتیمزرقابتی گردد. در واقع 

 (.1۱19، 19کروز و هوگان) سازد یمبهتر از رقبا قادر  یردکدادن ع ل نشان

پژوهشۀبسطتئوریکفرضی

هکا،   م رح گردید. در واقع این قابلیکت  (1991) 3۱تیس و ه کارانپویا بر مبنای دیدگاه منبع محور، توسط های  قابلیت

شود که براساس دیدگاه مبتنی بر منبع محوری، بکه خلکق    می از کارکردهای رقابتی شرکت محسوب استراتژیمای  هحوز

هکا در ابعکاد متتلکف ه وکون      (. ایکن قابلیکت  1395دهککردی و ه ککاران،    مبینین اید ) می و توسعه ارزش ند منابع ک م

درونکی و بیرونکی بکرای    هکای   دهی مجدد شایستگی ، ایجاد و شکل، ساختاری، محی ی و ... به شرکت در ادغاتیتکنولوژ

برخکوردار باشکند، بکه انعککاس     هکا   که از این قابلیکت هایی  ن ایند و شرکت می پاستگویی و واکنش سریع به محیط ک م

  (.1391ی، نیشاه ی وشهر زاده نیحستوان ندی خود به بازار، به دنبال کس  مزیت رقابتی هستند )

در در ایکن پکژوهش    داریک رقابت پا تیمنبع مز نیبه عنوان مه ترتکنولوژیم  قابلیت، پویای رقابتی یها تیقابل میان از

 دگاهیک د(. در واقکع،  1۱۱۱ ،33هاجیکدورن دایسکتسرس و  ؛ 1991 ،31نسلسون؛ 1989 ،31دایریکس و کولنظر گرفته شده است )

هکر  است،  شدهپیشنهاد  (1991) یبارنو  (1984ورنرفلت )توسط رقابتی است که توسط  ع لکرد الگو مکه یمنبع محور 

ی مکورد  به اهکداف تجکار   یابیدست یهستند که برا یورودعوامل  ،منابع؛ که است ها تیقابلاز منابع و  یا مج وعه شرکت،

، 34کومکاکر و امیکت  ) اسکت  منکابع  آن شکرکت در اسکتااده از    یهکا  ییتوانکا ، شکرکت  یهکا  تیقابلو  رندیگ یماستااده قرار 

 لیک تحل یاصکل  هایواحد ،که منابع یدر حال کردند،شاره ا( 1۱۱1) 3۶ماکادوکو  (1۱۱1) 35گرانتکه  نگونهه ا. (1993

بایکد  . شکوند  یمک برخکوردار   یرقکابت  تیک ، از مزایک پو یها تیقابل جادیا جهت آنها تج یعبا  ها شرکت اما در حقیقت هستند،

 فکراهم کنکد،   را داریک ت رقابکت پا یمزتا  کند یمقابلیت شناسایی  یرا برا یشرط ،تکشر منبع محور توجه داشت، رویکرد

قکرار گیکرد   د یک تقلمکورد    یرق یها شرکتتوسط  یاانتقال( و  غیرقابل) شودمنتقل  ها شرکتمیان در  تواند ین ت ین قابلیا

  .(1۱18فان ، ) د(یر قابل تقلی)غ

 بکا  منبع محور مبتنی بر رویکرد (1۱1۱) 38لی و ه کارانو  (1۱۱5( و )1999) 31دوتا و ه کارانهایی ه وون  پژوهش

شکرکت را   تکنولکوژی هکای   ویژگی، پویا با هدف تقویت مزیت رقابتیهای  در دل قابلیت شرفتهیپ یت رکز بر بتش فناور

 یسکاز  ماهکوت  ،نوآورانه محصولو توسعه به  قیمنابع تحق لیدر تبد ها شرکتسایر نسبت به شرکت آن  یبه عنوان بازده فن

و توسکعه   قیک در منکابع تحق  یگذار ، سرمایهیافک تکنولوژیمهای  توان ندیه بدون ک ند. این محققان درک ن ودندا کرده
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 دنشکو  تککرار توسکط رقبکا    توانکد  یمک  یگذار هیسرما نیا رایند زک جادیرا ا یداریپا یرقابت تیمز تواند ین خود  یبه خود

نسکبت بکه رقبکا،     یفنک  در قال  بکازده  پویاهای  تکنولوژیم به عنوان یکی از قابلیتهای  (. در واقع توان ندی1۱18فان ، )

در  ییهکا  تیک قابل نیچنک وجکود   رایک ز ،کنکد  یمک را بکرآورده   داریک پا یرقابت تیمنبع مزدر راب ه با منبع محور  رویکردشرط 

، ککه امککان   ابندی یمتوسعه  یداخل ریوابسته به مس ی ع لیریادگی قیشرکت مع والً از طر می یدرون سازمان یندهایفرآ

 (.1۱۱۶، 39کامب س و بی رلیوجود ندارد )رقبا  یا تقلید توسط ها شرکت در میانآن  نتقالا

 پیشکین دانش  به واس هکه  اش توسعهموفق  یندهایاز فرآ یم شرکتدرک منحصر به فرد به واس ه یادگیری ع لی، 

(. 1۱۱۱ ،4۱رابیتوکم هلاکاا و  ) شکود  یم مزیت ی، موج قاتیتحق مسیردر ه ان  دیدانش جد خلق در، شده است داریپد

بعیکدی  امکر  مشکابه   اایک بکدون تجرب  ،شرکت توسط رقبکا  می تکنولوژی محوری قابلیت ین، تشتیص و ه انندسازیبنابرا

 و ه ککاران  دوتکا م العکه   درایع را در صکن  یورافنک  قابلیکت  مربوط بکه  یشرکت نیب مست ر یامر احت االً ناه گون نی. ااست

، هکای فعکال در سک ق بکازار سکرمایه      تکنولوژیکم شکرکت   یهکا  یژگک یوو  زی. باتوجه به بازار مت ادهد یم قیتوض (1۱۱5)

رقابکت   تیک مز یمنبکع اصکل   ق عکاً ، در س ق بکازار سکرمایه  شرکت  میانتقال  رقابلیو غ دیقابل تقلریغ قابلیت تکنولوژیم

 ریتکأث  یبک در افشای اطالعاا در قال  گزارشکگری مکالی    ریمد میبر تص  داریرقابت پا تی. مزشود یممحسوب آن  داریپا

با افشای به موقع اطالعاا به دنبال کس  مزیت رقابتی و سکهم   اوالً ،نسبت به رقبا یتیمز نیبا چن شرکتی رایز نتواهد بود،

عان بکه دنبکال   اتعاملی با ذینهای  از طریق توسعه زیرساخت اًیثانو  (1398و ه کاران،  بهارستان)بیشتر از بازار سرمایه است 

  .(1991ی، بارن)پایداری بیشتر از طریق ارتقای س ق اعت اد و اط ینان هستند 

ککه   ییهکا  شکرکت ککه باثبکاا شکرایط،     دهکد  یمک که نشان  اند کرده دست پیدا یشواهد ی بهو حسابرس یمال قاایتحق

 ،شکان  مکدا  کوتکاه  یبهبکود ظکاهر مکال    یخکود را در تکالش بکرا    یمال یها صورا، احت االً کنند یمع ل بازار  از تر فیضع

 یگزارشکگر بکه  مرتکک    ی،شرکت کهاین که احت ال افتیدر (1۱15ن  )افمثال،  برای. (1۱18 فان ،) کنند یم یدستکار

. امکا  ابدی یم شیافزا ،ع لکرد رقبا نیانگیمنسبت به درآمد(  مثالًشرکت )آن  تر فیضع یمال ردبا ع لک متقلبانه شود، یمال

و ایکن   شود ین گذاران آشکار  سرمایه یبرا متقل شرکت  یمال یکشف نشود، ع لکرد واقع تقل که  ی، تا زمانع لدر 

پویا بکه  های  بنابراین وجود قابلیت. داردها  پایین گزارشگری مالی این دست از شرکتهای  موضوع نشان از س ق شاافیت

 بکه ارم کان  هکا   برای شکرکت را پایدار  یرقابت تیمزو کند  می ک مها  قابلیت و غیرقابل انتقال دیغیرقابل تقل ارتقای س ق

 ن اید: می بر این مبنا فرضیه پژوهش بیان .آورد می

مثبکت   ریتکأث ها  ی شرکتمال یگزارشگر کیایتمنبع محور بر  کردیبراساس رو یتکنولوژ یها تیقابل :پژوهش ۀفرضی

 و معناداری دارد.

پژوهشۀپیشین

« های تکنولوژیکم  قابلیت ارتباط با ذیناعان و قابلیت ریتأثبررسی »پژوهشی تحت عنوان  (1۱19) 41ه کارانو  ان یج

حاضر  یها از شرکت شرکت 11۶شامل  یا ن ونهانجات شد،  1۱14تا  1۱۱3انجات دادند. در این پژوهش که در بازه زمانی 

ر سکنجش مت یرهکای پکژوهش از تحلیکل حکداقل      مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش بکه منظکو   نیدر بورس سهات چ

شکرکت   ینکوآور  ناعانیبا ذ میارتباط نزد تیپژوهش آنان نشان داد که قابل یها افتهاستااده شد. ی (   مربعاا جزیی )
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هکای تکنولکوژی    بررسکی گزارشکگری مکالی متقلبانکه بکر قابلیکت      »پژوهشی تحت عنکوان   (1۱18فان  ) .بتشد یرا بهبود م

 1۱11تا  1998زمانی  ۀشرکت بورس کشور آمریکا در باز 141انجات دادند. در این پژوهش « براساس رویکرد منبع محور

الجیت استااده شد و برای مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش برای سنجش گزارشگری مالی متقلبانه از رگرسیون 

( اسکتااده شکد. نتکایش نشکان داد م کابق بکا دیکدگاه منبکع محکوری،             هکای تکنولکوژی از تحلیکل پوششکی داده )     قابلیت

 اسیک احت ال تقل  با بازده مقمنای و معناداری بر گزارشگری مالی متقلبانه دارد. عالوه براین،  ریتأثهای تکنولوژی  قابلیت

 تیک خکود، منبکع مز   یو توسعه به خکود  قیدر منابع تحق یگذار هیسرما رایدارد، ز رمعناداریارتباط غ تکنولوژی های تیفعال

 .دشو یمحسوب ن  داریرقابت پا

 نیحاضکر در بکورس سکهات چک     یهکا  شکرکت  یکارکنان با نکوآور  تیح ا نیب ۀراب  یبه بررس (1۱18) و ه کاران لی

در این پژوهش جهت ح ایکت از کارکنکان از   سال مشاهده بود. -شرکت 4۱98پژوهش شامل  نیا یپرداختند. ن ونه آمار

از  یپکژوهش حکاک   شینتکا های مورد بررسی استااده شکد.   های مالی شرکت های ه راه صورا چم لیست افشای گزارش

 .دهد یم شیشرکت را افزا یکارکنان، نوآور تیآن است که ح ا

بککا  یرقابککت در بککازار محصککول بککر ع لکککرد مککال  ریتککأث یبررسککپژوهشککی تحککت عنککوان  (1398اکبککری و ه کککاران )

انجکات دادنکد. در ایکن     در بکورس اورا  بهکادار تهکران    شکده  رفتکه یپذ یهکا  اطالعاا: شرکت یافشا تیایک یکنندگ لیتعد

مکورد بررسکی قکرار     1395تا  139۱ یزمان ۀدور یدر بورس اورا  بهادار تهران ط شده رفتهیشرکت پذ 111 پژوهش تعداد

 یریک گ انکدازه  یهکا  شکاخص ۀمنزل بهو نرخ بازده حقو  صاحبان سهات  ها ییدارانرخ بازده  ریپژوهش دو مت  نی. در اگرفتند

. گردیکد اسکتااده   ندالیهرف -ش نیمحصول، از شاخص هر یسنجش رقابت بازار و جهت در نظر گرفته شد یع لکرد مال

اطالعکاا   یافشکا  تیک ایک نی. ه ونگذارد یم ریتأث یرقابت در بازار محصول بر ع لکرد مال داد،آمده نشان  دست به شینتا

 زانیک م کننکده  لیتعکد  ریک بکا ورود مت   ککه  یطکور  بکه  کنکد؛  یمک  لیرا تعد یرقابت در بازار محصول و ع لکرد مال نیب ۀراب 

پژوهشکی تحکت    (1398ککاردان و ه ککاران )   .ابکد ی یمک  شیافکزا  یحیتوضک  یرهای وابسته توسط مت ریمت  یدهندگ قیتوض

تکا   1385انجات دادند. این پژوهش در بازه زمانی « یمال یگزارشگر تیایرقابت بازار محصول و ک یخ ریراب ه غ»عنوان 

-نکدال یرقابکت بکازار محصکول، بکا اسکتااده از شکاخص هرف       انیک م یرخ ک یراب ه غ . در این پژوهشصورا پذیرفت 1391

 ق،یک تحق هیطبق فرضک  مورد سنجش قرار گرفت.سود  دارایهیتجد اریبا استااده از مع ،یمال یگزارشگر تیایو ک ش ن؛یهر

درجکه دو   یرخ ک یغ ونیبکا اسکتااده از رگرسک   هکا   ارایکه  دیک عوامکل مکرتبط بکا تجد    ریم العکه پکس از کنتکرل سکا     نیک ا شینتا

سکود در   ارایکه  دیک رقابت بازار محصکول و تجد  یرهایمت  انی( م شکل ) وی یرخ یراب ه غ میاز  ی(، حاکمی)کوادرات

رقابکت   نییسکود در سک ق پکا    تیک ایک گر،ی. به عبارا داستبهادار تهران  ا شده در بورس اور رفتهیپذ یها شرکت انیم

 .ابدی یرقابت کاهش م دیو هنگات تشد ش؛یافزا

ی انجکات  رقکابت  تیک بر مز ینوآور تیو قابل ایپو تیقابل ریتأثپژوهشی تحت عنوان  (1391ی )نیشاه ی وشهر زاده نیحس

و  ایک پو یهکا  تقابلیک  عنکوان  مجکدد بکه   یکربنکد یو پ یادغات، ه اهنگ ،یریادگیادراک،  تینش قابلدادند. در این پژوهش پ

 یسکه بعکد اسکتراتژ    رقکابتی  تیک مز یشکدند و بکرا   ییشناسا ینوآور های تقابلی عنوان و کشف به برداری بهره های تیقابل

 یشک یسرما هکای  ستمیس دکنندهیشرکت تول 111شامل  یآمار ۀن ون. است شده گرفته نظر و ت رکز در زیت ا نه،هزی یرهبر
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پکژوهش از لحکا     نیک در دسکترس انتتکاب شکدند. ا    یرگیک  در شهر تهران است؛ که با استااده از روش ن ونکه  یشیو گرما

 الگکو  از هکا  داده لیک تحل و هیک تجز یاسکت. بکرا   یو از نکوع ه بسکتگ   یاتوصی ها داده آوری نظر ج ع و از یهدف، کاربرد

 سکه یو مقا یگروهک  میک  نیانگیک م سهیمقا ،ی، آزمون ه بستگ    یرگی اندازه الگو، الگو تیکل یراب ساختاری معادالا

و ت رکز ت ات ابعکاد   نهیهز یرهبر یبه استراتژ دنرسی در که داد نشان ها افتهی. است دو جامعه مستقل استااده شده نیانگیم

ادراک اثکر مثبکت و معنکادار دارد و هکر      تیفقط قابل زیت ا یبه استراتژ دنیاما در رس ،اثر مثبت و معنادار دارند ایپو تیقابل

 اثر مثبت و معنادار دارند. یرقابت تیبر ابعاد مز ینوآور تیدو بعد قابل

نقکاط   یبکر تئکور   یمبتنک  یسکازمان هکای   تیقابل کردیرو یالگو یطراحپژوهشی تحت عنوان  (139۶ولیان و ه کاران )

 یهکا  یاسکتراتژ  یکردهکا یبکر رو  یمبتنک  یالگکو  یطراحک انجات دادنکد. در واقکع ایکن پکژوهش بکه دنبکال        میمرجع استراتژ

 پکژوهش  نیک ا ککرد ی. روبکود  یو صکنعت  یدانشهای  و نگرش یسنت ،یدانش یها با توجه به ابعاد سازمان یسازمان یها تیقابل

 اایک براسکاس مکرور ادب   گکر ی. به عبارا داست ی(، موردیعالم )انسان شناس ۀفلسا( و یعلم )معرفت شناس ۀفلسا اساسبر

و بسکتر   نکه یو ه اهن  بکا زم  کپارچهی ییالگو دیموضوع مشتص گردای  هکتابتان ۀم العو  یسازمان یها تیقابل یاستراتژ

 یهکا  تیقابل یالگو یبدنبال طراح میبا استااده از نقاط مرجع استراتژ پژوهش نیارایه نشده است و ا یسازمان یها تیقابل

و  ینگکرش دانشک   ،یسکنت  یها سازمان ،یدانش یها شامل، سازمان پژوهش نیتوجه اابتدا ابعاد مورد براین مبنا. بود یسازمان

بککر نقکاط مرجککع   یمبتنک  یهنگه ککا یبکا اسککتااده از الگکو   دیککگرد یداده شکدند، پککس از آن سکع   قیتوضکک ،ینگکرش صکنعت  

 ،یدانشک  یهکا  سکازمان  یمورد توجه سازمان بکر مبنکا   یها تیقابل یها یاز استراتژ میه اهن  هر  یها گونه م،یاستراتژ

 .دونو ارایه ش ییشناسا یو نگرش صنعت یو نگرش دانش یسنت یها سازمان

چکه   ،پژوهشی ه سو با اهداف و عنوان این پکژوهش  اوالًشود،  می تجربی انجات شده مشاهدههای  باگریزی به پژوهش

نظکری در  هکای   تواند به توسعه چکارچوب  می نگرفته است و انجات این پژوهشدر داخل و چه در خارج از کشور صورا 

بکه ویکژه    انجکات شکده  هکای   اغلک  پکژوهش   اًیثانک م ن اید و به خصوص در شرایط تورمی بازار سرمایه ایران این حوزه 

که این پژوهش با پیروی از  اند، درحالی قابلیت را از منظر رقابت بازار محصول مورد بررسی قرار داده، های ایران پژوهش

ککاربردن  ه توانکد بکا بک    ها برای سنجش این مت یر استااده کرده است ککه مکی   از تحلیل پوششی داده (1۱18)فان  پژوهش 

باشکد و بکه    مکؤثر ها جهکت جکذب و خلکق منکابع جدیکد       ای شرکت های توسعه مبنای ارزیابی بازده فنی، در افزایش قابلیت

 پایداری بازار سرمایه ک م ن اید.

روشپژوهش

گکردآوری داده از نکوع تحقیقکاا نی که تجربکی پکس        ۀو از نظکر شکیو   ککاربردی تحقیق حاضر از نظر هدف، تحقیقکی  

ابتکدا اقکدات بکه سکنجش      ،ها تحلیل پوششی داده تحقیقاا اثباتی حسابداری است که با استااده از روش ۀرویدادی در حوز

 ۀجامعک  اقدات بکه آزمکون فرضکیه پکژوهش گردیکد.      مت یرههای رقابتی پویا شد و سپس براساس رگرسیون چند مت یر قابلیت

الکی   1393هکای   های پذیرفته شده در بورس اورا  بهادار تهکران طکی سکال    آماری مورد م العه در این پژوهش را شرکت

 که مج وعه شرایط زیر را دارا باشند:هستندهایی  دهد و ن ونه انتتابی تحقیق نیز شرکت تشکیل می 1391
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 1391بوده و تا پایان سکال   1393هایی که تاریخ پذیرش آنها در سازمان بورس اورا  بهادار قبل از سال  شرکت .1

 های بورسی باشند. نیز در فهرست شرکت

 سال مالی آنها منتهی به پایان اساند ماه باشد. .1

 های مذکور ت ییر فعالیت یا ت ییر سال مالی نداده باشند. طی سال .3

ت یک به علکت تاکاوا ماه   یگذار هیسرما یها تکگری مالی نباشند )شر گذاری و واس ه ایههای سرم جزء شرکت .4

 منظور نشدند(. یها در جامعه آمار تکه شریت با بقیفعال

 .نباشد ماه 3 از بیشتر مذکور زمانی دوره طیها  شرکت این در معامالا انجات ۀوقا طول .5

هکای تحقیکق حاضکر از     داده عنوان ن ونه تحقیق انتتاب شکدند. شرکت به  11های فو  تعداد  پس از اع ال محدودیت

های فشرده آرشیو آماری و تصویری سازمان بورس اورا  بهادار تهران، پایگاه اینترنتی بورس اورا  بهکادار تهکران و    لوح

 استتراج گردید. آورد نوین  های مرتبط و نیز از نرت افزار ره دیگر پایگاه


متغیرهایپژوهش

مستقلمتغیر

هایرقابتیپویاقابلیت

تکنولوژی محور بکه عنکوان معیکاری بکرای توسکعه      های  در پژوهش خود ض ن بیان نقش توان ندی (1۱۱1ماکادوک )

سازی فرآینکدهای منسکجم رقکابتی تاکیکد ن کوده اسکت و آن را        در درونی آنهاها، بر نقش  پایدار شرکت پویا/های  قابلیت

 یریک گ بهکره  واسک ه شکرکت را بکه    یبکازده اقتصکاد  ن اید. در واقع  ها معرفی می عامل ارتقای س ق بازده اقتصادی شرکت

شکرکت   ییتوانا ،ها تیقابله کردند ک دیکتأ (1993)کوماکر و امیت ،  ور مشابه. بکند یمکاراتر منابع نسبت به رقبا فراهم 

منکابع   لیتبکد  درشکرکت   یفنک  بکازده از نظکر   هکا  تیقابل. دهند یمنشان  یدیتول یها تیفعال یمنابع برا کارای  یرا در ترک

درون  ینکدها یککه در فرآ  ییهکا  تیک قابل نیچنک  رایک ز خواهنکد شکد،   داریک رقابت پا تیمز ، باعثمنابع -محصولبه  یسازمان

به عنکوان بکازده   ) ها تیقابل ،(1999و ه کاران ) دوتا، بحث نی. به دنبال استندین دیتقل ایقابل انتقال  ،اند افتهیتجسم  یسازمان

هکای   این پکژوهش بکه پیکروی از پکژوهش     .ندکرد یریگ اندازه رقبا،نسبت به  را ی(به خروج یورود لیشرکت در تبد یفن

هکای   ، توان نکدی (   ) محکور  منبکع در راب که بکا رویککرد     (1۱1۱لکی و ه ککاران )  و  (1۱۱5(؛ )1999دوتا و ه ککاران ) 

و توسکعه   قیمنابع تحق که به واس ه آن شرکت می ینسب یفن بازدهبه عنوان  پویا،های  تکنولوژی را در قال  معیار قابلیت

و توسکعه   قیک تحق ی، منکابع تج عک  (1984) شکز یلیگر به پیکروی از م العکه  . سنجد یم، کند یمتبدیل نوآورانه  محصولرا به 

 :شده است فیتعربه صورا زیر ،       ، با عنوان  در سال   شرکت 

(1)           [        ∑(   )          

 

 

] 

 در آن: که

 در سال   شرکت و توسعه  قیتحق یها نهیهز ،      
ککه  . 3و توسکعه اسکت   قیتحق در گذاری سرمایهنرخ   و  است 1

از مبنکای نکوآوری فنکی بکرای اسکتتراج       (1393زاده ) حاجیهکا و خکراط  و  (1391ن کازی و مقی کی )  به پیروی از پکژوهش  

که برای سکنجش ایکن مت یکر از تحلیکل پوششکی      یآنجایاز  گذاری در تحقیق و توسعه استااده خواهد شد. های سرمایه داده
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سکنجه تج یعکی اسکت شکامل؛      میکه        های این تحلیل براساس ن اد  ( استااده خواهد شد، ورودی   های ) داده

و  اسکت هکای تحقیکق و توسکعه     ای و هزینکه  های حقو  و دست زد؛ تعکداد کارکنکان حرفکه    های آموزشی به کل هزینه هزینه

 تکنولکوژی  قابلیکت  تکا  استااده شد( DEA) ها داده یپوشش لیم العه از تحل نیا در. استها  سودآوری شرکت خروجی نیز

بکه         در قالک  ن کاد   و توسکعه   قیک تحق یمنکابع تج عک   لیدر تبکد  سکایر رقبکا  آن نسبت به  یهر شرکت از نظر بازده فن

تحقیکق و   ریتکأث نسکبتی از  (    ها ) های تحلیل پوششی داده خروجی ،سودآوری مورد بررسی قرار گیرد. به عبارا دیگر

براسکاس ایکن    .اثرگکذار اسکت   آوریو توسکعه برسکود   قیک تحق (1951) 41تریشکومپ  براساس نظر. استسودآوری توسعه در 

از  سکم، یبه کاهش ر یابیدست امکان و توسعه، قیمتارج تحق شیباالتر با افزا یقدرا انحصار یدارا یها بنگاهرویکرد، 

، توسکعه  و قیک تحق ریتکأث تحت  ی، سودآوریانحصار شتریکه با حاظ قدرا ب یطور به ،کنند می دایپ ینوآور جادیا قیطر

. اسکت  در فضای رقابتیها  یابد و مبنایی برای سنجش ت ییر تاثیرگذاری تحقیق و توسعه بر ع لکردهای شرکت می افزایش

هکا   بنگاه یآورسود بلکه ست؛یقدرا انحصار ن لیو توسعه تنها به دل قیاز تحق یناش یآوردر نظر داشت که سود دیالبته با

 یپوششک  لیک تحل یاصکل  دهیک ا(. 1۱15، 43تکایجس و ژاوی کر  ) اسکت  شیقابل افزادر قال  بازده فنی  دیجد یکاالها جادیبا ا

اسکت بکه    یخروجک -یبا ککل ن ونکه مشکاهداا ورود    یمپارامترنا پوششی( دی)تول حد می( شامل ساخت DEA) ها داده

 بکازده  سکنجه . (1۱18فان ، ؛ 1391 ،یالویو ق هایحاج) گیردقرار بازده فنی  حد ریز در ای یکه هر مشاهده بر رو یا گونه

 یهکا  شکرکت  میکان در  «ککرد ع ل نیبهتکر »به عنوان  از حد رای، زشود یم ناشی حد بااز فاصله شرکت  شرکتهر  یبرا فنی

بکه عنکوان          به عنکوان ورودی و         ( ارتباط ورودی و خروجی با ن ادهای 1براساس شکل ) .شود یم ریتعب تاه 

در تحلیل پوششکی   (   ) اسیبه مق نسبت ری( و بازده مت    ) اسیبه مق نسبت بازده ثابتخروجی، براساس دو رویکرد 

   شود. داده می نشانداده 

 
تکنولوژیکبهعنوانمعیارقابلیتپویاهای(برایسنجشتوانمندی   ها)تحلیلپوششیداده.2شکل

تکنولوژی و تحکت بکازده    یها تیفعالآن در  یفن یی، عدت کارآکند یم تیفعال  که در نق ه   با در نظر گرفتن بنگاه 

و ایکن عکدت ککارایی تحکت بکازده مت یکر        شکود  یمک نشان داده  (  )  و   نقاط  نیبا فاصله ب (   ) مقیاسثابت نسبت به 

، نشکان     یعنک ی،   و     نی. تااوا بشود یمداده  ن ایش(    یعنی)  و   نقاط  نیفاصله ب با (   نسبت به مقیاس )
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بکازده   یهکا  سکنجه ، (1) براسکاس شککل   .اسکت   در نق که   دیک تول نهیبه اسینسبت به مق تشرک یاسیمق یدهنده ناکارآمد

 است: ریبه شرح ز (   ها ) تحلیل پوششی داده
(1)                    

 هکای  قابلیکت  یفنک  بکازده ،        بنکدی، ککه منجکر بکه     ها براساس دهم مبنای محاسباتی تحلیل پوششی داده       که

 :هستند ریهای ز یژگیو یدارا بازدهی یها سنجه نیاست. ا  شرکت  تکنولوژی محوری

 است 1تا  ۱ نیب آنها ریمقاد. 

 سنجند یم مورد بررسی یها شرکت میاندر  «کردع ل نیبهتر»را نسبت به  بازدهی آنها. 

 
 

      
( بدون افزایش ورودی تکنولکوژی        های تکنولوژی محوری ) برابر افزایش تناسبی در خروجی   

( است و این در صورتی است که شرکت بازدهی فنی خکود را در حرککت از نق که          ها ) محوری شرکت

 (، حداکثر کند. 1در شکل )  به نق ه   

براسکاس مت یرهکای ورودی   ککه  بکه طکوری  خواهکد بکود.    یفن یعنی بازده،       این مت یر  ۀمحاسب یمبنا ،براین اساس

( و خروجکی  های تحقیق و توسعه ای و هزینه تعداد کارکنان حرفههای حقو  و دست زد؛  های آموزشی به کل هزینه هزینه)

در قالک  دهکم اول تکا دهکم     هکا   تالش شد شکرکت  یبند دهم ۀواس و به ها  داده یپوشش لیبراساس تحل)سودآوری( 

 1از  شیبک مسکاوی یکا    ،هکا  شکرکت  یبنکد  ده طبکق دهکم  دسکت آمک  ه ب یصورا که اگر بازده فن نیآخر مرت  شوند. به ا

حد زیادی غیرقابل تقلیکد   قابلیت تکنولوژی محوری مبتنی بر بازده فنی تا ، این به معنای آن است کهباشند(         )

تعلکق   1های مورد بررسی است و به آن عدد  وجود قابلیت تکنولوژی محوری در شرکت دهندۀاست و این موضوع نشان 

آنگکاه نشکان   ( باشکد،          ) 1ککوچکتر از   ،هکا  شکرکت  یبند ده طبق دهمدست آمه ب یبازده فن گیرد. اما اگر می

 قکرار گرفتکه در ایکن دهکم،    های  به معنای آن است که شرکت که ،های مورد بررسی است بازده فنی پایین شرکت دهندۀ

 گیرد. تعلق می ۱عدد  آنهابه  ، براین اساسهستند های پایین تکنولوژی دارای و یا هستند فاقد تکنولوژی محوری

متغیروابسته

کیفیتگزارشگریمالی

از تاکاوا معیکار کیایکت     (1۱11) 44امجیکد و ه ککاران  کیایت گزارشگری مالی به پیروی از تحقیق  سنجشبه منظور 

از اقکالت تعهکدی اختیکاری و بکاالتر از کیایکت      تر  مقادیر پایین شود چراکه دی اختیاری استااده میاقالت تعهدی و اقالت تعه

 گیرنکدگان  تر برای تصک یم  و از این رو از لحا  اقتصادی مناس  است کیایت درآمدی شرکت دهندۀاقالت تعهدی، نشان 

 اختیکاری اصکالح شکده توسکط جکونز سکنجش      ی اختیکاری ابتکدا اقکالت تعهکدی غیر    اقالت تعهد گیری اندازه. به منظور است

 شود: می

(3)         
 

          
   

             
          

   
     

          
 

 که داریم:

 tدر زمان   شرکت اختیاری اقالت تعهدی ،      

 tدر زمان   شرکت های  کل دارایی،           
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 tدر زمان   شرکت ت ییر درآمد ،       

 tدر زمان   شرکت دریافتنی های  ت ییر خالص حساب،       

 tدر زمان   شرکت آالا و تجهیزاا  امالک، ماشین،      

 .ها پارامترهای خاص شرکت   ،    ،  

بکر اسکاس سکال و صکنعت بکه       الگکو  (1991) 45جونزتعدیل شده  یالگواساس بر   ،    ،    جهت تعیین پارامترهای

 شود می زیر ارایهشکل 

(4)     
          

   
 

          
   

             
          

   
     

          
     

 tدر زمان   های شرکت  داراییکل ،     

 برای پارامترهای یاد شده    تت ین         

صنعت  -. بر این اساس سالاست نقدی ع لیاتیهای  کل اقالت تعهدی محاسبه شده شامل درآمد خالص منهای جریان

( محاسکبه شکده بکا      شود. اقالت تعهدی اختیاری ) می زیر ارایه ۀمعادلو  شود گذاشته میکنار  الگورا ک تر از ده سال در 

 دهنکدۀ شود. اقالت تعهدی اختیاری باالتر نشان  می ( از کل اقالت تعهدی محاسبه   کردن اقالت تعهدی غیراختیاری ) کم

 دهنکدۀ بکاالتر نشکان   های  ( ضرب ن اییم تا از این طریق ارزش-1باید در ) ،. بنابرایناست کاهش کیایت گزارشگری مالی

 کیایت گزارشگری بیشتر باشد. 

 شود: می استااده (1۱۱5) 4۶فرانسیس و ه کاران یالگوکیایت اقالت تعهدی از  ۀمحاسببه منظور 

(5)                                                           

 که در آن:

 ؛ در زمان    شرکتکل اقالت تعهدی ،      

 ؛   در زمان    شرکتجریان نقد ع لیاتی ،        

 ؛tدر زمان    شرکتجریان نقد ع لیاتی ،      

 ؛   در زمان   جریان نقد ع لیاتی شرکت ،        

 ؛ و  در زمان   شرکت ت ییر درآمد ،       

 است.  در زمان   شرکت خالص امالک، تجهیزاا و زمین ،      

کنترلییرهایمتغ

 41مسندلسکون و کرامی کر  ؛ (1۱18فانک  ) هکای   و بکا پیکروی از پکژوهش    پکژوهش مرتبط بکا ایکن    اایادب یها افتهیبراساس 

 در این پژوهش بررسی خواهند شد: ریکنترل ز یرهای، مت (1۱۱۶) 48بولتون و ه کارانو  (1998)

 گذاران هیسرماانتظار  ۀ، نشان دهندشود یم سنجیده یبازارارزش دفتری به ارزش ( که با نسبت        رشد )انتظار 

هکای تکنولکوژی    های فعال در س ق بازار به دلیکل اینککه قابلیکت    م کن است شرکتشرکت است.  یع لکرد آت نسبت به

ها، کیایت گزارشگری  شرکت نیگذاران از ا سرمایه باالی انتظارهای خود را از دست دهد و باتوجه  ندارند، س ق قابلیت

 رایک ، زابکد ی شیافکزا  ،        رشکد  بکا  کیایت گزارشکگری مکالی  که  رود یم، انتظار نیبنابرامالی خود را کاهش دهند. 
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بکاالیی قکرار   از نظر افشای اطالعاا مالی در س ق ، قرار دارد ییباال آنها در س وح گذاران هیسرماکه انتظار  ییها شرکت

 (.1۱۱۶ ،بولتون و ه کاران) دارند

 یهکا  حسکاب ع لیکاتی )  یداران به اضافه بدهسهامسهات از نسبت ارزش مج وع  (      ) یاتیع ل یها ییداراخالص 

ککل فکروش   بر نقکد اورا  بهکادار   ی، منها(تحقق یافته پرداخت نشده یها نهیهزبازنشستگی و حقو ؛  یها یبدهپرداختی؛ 

بکارتون و  داشته باشکد )  مستقیمارتباط        با کیایت گزارشگری مالی  که رود یمانتظار بدین ترتی ،  .شود محاسبه می

 (.1۱11 ،5۱و و ه کارانیود؛ 1۱۱1 ،49 کویس

 رود یمک  انتظکار . شکود  یمک  فیتعر یجار یها یبده بر مینقد تقسنقد و معادل وجوه به صورا که (       ) ینگینقد

 در شکرکت  ییبکا ککاهش توانکا    دیشد ینگینقد تیمحدود می رای، زابدی افزایش       با  کیایت گزارشگری مالیکه 

 (.1998 ،51هال و ه کاران) کند یم فیشرکت را تضع آن یریپذ رقابت، های تکنولوژی قابلیت

پژوهشهایالگو

 پکژوهش اسکتااده   ۀفرضکی ( بکرای سکنجش   1م رح شده، راب ه ) ۀمت یرهای پژوهش و باتوجه به فرضی ماهیتباتوجه به 

 شود: می

(1)                                                           

بکرای تحلیکل بهتکر رگرسکیون      . ه ونکین اسکت   در زمکان    گزارشکگری مکالی شکرکت     کیایت،      ؛فو  ۀدر راب 

      ( اگکر     هکا )  فرضیه پژوهش به این توضیق توجه داشت که براساس تحلیکل پوششکی داده   یالگوبایست در  می
  

(؛ هزینکه تحقیکق و توسکعه    1راب که )  ، طبکق (1در شککل    نق که   یعنک ی)( باشکد          مقیاس بهینه باشد یعنکی اگکر )  

فکر    وضکوع بکه طکور پکیش    شکود و ایکن م   ها تلقی مکی  های رقابتی شرکت توسعه قابلیت( م لوب و اثربتش در       )

طکور   به ها شرکتافزایش کیایت گزارشگری مالی منجر شود. در نهایت باید گات، اگر بازده مقیاس، در میان  تواند به می

تاکاوا قایکل شکد،     گزارشکگری مکالی  کیایت و غیرکیایکت  دارای  یها شرکتتکرار باشد و بنابراین نتوان بین  بالقوه قابل

ρکه  رود یم انتظارآنگاه 
 

ρو  
 

ρ. صار باشند 
 
زمکانی ککه شکرکت بکه جکای ع لککرد        رایک است ز ریپذ امکاننیز     

   به آسانی بهبود داده شود. تواند یم، بازده مقیاس کند یماز حد بهینه، در حدی باالتر از آن فعالیت  تر فیضع

پژوهشهاییافته

بکرای  هکا   بتش ابتدا، آمار توصیای مت یرهای پژوهش و سکپس آمکار اسکتنباطی در قالک  تحلیکل پوششکی داده      در این 

 شود. می پژوهش ارایه پیش فر ، ترکیبی و آزمون فرضیههای  الگوسنجش توان ندی تکنولوژیم، 

 (   )هاتحلیلپوششیداده

مورد بررسی  یها شرکت( ه انند    ) ندهریگ میتص  یواحدها ینسب کارایینوعی ارزیابی ، ها دادهتحلیل پوششی 

 1 ییککارآ  ازیک امت یدارا (   ) نیاسکت. کارآمکدتر   1تکا   ۱از (    ) شرکتهر کارایی امتیاز در این پژوهش هستند.

ر ک تک  1از  (   ) ییککارا  امتیکاز . هرچکه  دیآ یمبه حساب ن تایاه  میانمرز( در  یعنی) «ع لکرد نیبهتر» اریکه مع است

در ایکن پکژوهش بکه پیکروی از      .خواهکد بکود   ناکارآمکدتر  ،ع لککرد  نینسکبت بکه بهتکر    (   )مکرز(،   ریدر ز یعنیباشد )
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از راب ه زیر که مبتنی بر برنامه ریزی خ ی در تکنولکوژی بکه    (1998) 53ریجیور؛ (1984) 51بانکسر و ه کارانهای  پژوهش

 عنوان مت یر برونزا است، استااده شده است:
      

                                                                                                  مشروط بر آنکه:

        
λ                         

  ́    
λ    

رونککد زمککانی اسککت کککه            ؛  (            )  ؛  (           )  ؛        کککه 

          λبکا اع کال قیکد     الگکو ایکن  اعکداد یکم اسکت.         بردار  λ؛ کند یمرا کنترل  زا برونپیشرفت فناورانه 

داشته باشند )یعنی محیط  یتر شرفتهیپکه نسبت به مج وعه مرجع، فناوری  کند یم، مشاهداتی را حذف               

تاسکیر   .کنکد  یمک را در مورد راه حکل مسکئله اع کال     مقیاس، مت یر بازده ثابت به    ́  شرط  .داشته باشند( یتر م لوب

ککه   دیک ( را انتتکاب کن   ) یاز ه ه مشکاهداا ورود ی وزن یبیترکبصورا زیر است.         و           

ی ضرب م ککن از مشکاهداا خروجک    نیتا بزرگتر کند یم( استااده     ) یابیتحت ارز ی رامشاهده ورود نیشتریدر ب

آن بکا   یخروجک  کهکارآمد است  ی زمانیابیتحت ارز یخروج -یکند. مشاهده ورود دی( تول      ) یابیتحت ارزرا 

θکه  ای پیدا کرد   بدین معنا که اگر نتوان ،شود دیتول اش یوروداستااده از  نیربهت
 
مشکاهده   نیک ا .کنکد  دیک تولرا    

θکارآمد با 
 
. اگکر  سکت ین شیمشکاهداا قابکل افکزا    ریبازده آن نسبت به سا رایز کند یمرا در مرز مشتص  یا نق ه   

θ
 
θآنگاه    

 
  ،نی. بنابراخواهد بود      در شیفزابدون ا و     متناس   شیافزا   

  
را  یا ییککارا  ، امتیکاز  

 یزیر برنامه مسئلهبا حل  توان یمرا  یخروج -یهر مشاهده ورود یبرا θ مقدار .مت یر است 1و  ۱ نیب که کند یمتعریف 

 ́ و  θ نیتاکاوا بک   از تکوان  یمک را  ی، اولک یفنک  بکازده از  اسیک مق بکازده  تاکیم یبار به دست آورد. برا   برای قبل یخ 

باتوجکه بکه توضکیق داده     .اسکت  (   ) بازده مت یر نسبت به مقیکاس  تیبدون محدودمسئله اما راه حل  ́ که محاسبه کرد 

تحقیکق و  هکای   ، دادهاسکت  1391تکا   1393ککه  بایست برحس  دوره زمکانی پکژوهش    می شده به منظور سنجش بازده فنی

بندی شوند تکا بتکوان باتوجکه بکه هکدف پکژوهش        های مشتص شده، دهم اری در آن، براساس نسبتگذ سرمایهتوسعه و 

های مشتص شده از ع لکردهای محاسبه شده براساس  دهم 1در جدول  اقدات به تعیین حداکثر م لوب بازده فنی ن ود.

های تحقیکق و توسکعه    ای و هزینه های حقو  و دست زد؛ تعداد کارکنان حرفه های آموزشی به کل هزینه هزینههای  ویژگی

زمکانی اسکتااده    ۀبه منظور تحلیل ارزیابی ککارایی در دور  به عنوان مت یر خروجی سودآوریبه عنوان مت یرهای ورودی و 

جات تحلیل پوششکی  قابلیت تکنولوژی تشریق شد، جهت ان سنجش مت یری نحوطور که در  ه ان ،به عبارا دیگر شود. می

هکای حقکو  و دسکت زد؛ تعکداد      های آموزشی به کل هزینه ها هزینه برای بازه زمانی پژوهش، س ق ورودی باید ها می داده

 های تحقیق و توسعه( و خروجی )سودآوری( در قال  حداکثر بازده فنی مشتص شود. ای و هزینه کارکنان حرفه
بازدهفنیمحاسبه.2جدول

 بازده فنی
 بندی دهم (     حداکثر بازده )

 93سال  94سال  95سال  9۶سال  91سال 
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 بازده فنی
 بندی دهم (     حداکثر بازده )

 93سال  94سال  95سال  9۶سال  91سال 

 دهم اول بد 8۱1/۱ 111۶/۱ 1۶11/۱ 181/۱ ۱918/۱

 دهم دوت بد 983/۱ 8۱11/۱ ۶431/۱ 4131/۱ 1391/۱

 دهم سوت متوسط 55۶/۱ 4558/۱ 1495/۱ 911/۱ 1914/۱

 دهم چهارت خوب ۶11/۱ 1811/۱ 9331/۱ 1 1

 دهم پنجم خوب 1 1 1 8۶4/۱ 9485/۱

 دهم ششم خوب 119/۱ ۶13۶/۱ 9144/۱ 1 8435/۱

 دهم هاتم عالی 1۶3/۱ 9318/۱ 1 1 1

 دهم هشتم عالی 1 1 1 931/۱ 1

 دهم نهم عالی 1 1 1 1 9815/۱

 دهم دهم عالی 1 1 1 1 1

اری تحقیق و توسعه براساس معیارهکای یادشکده بکاهم مقایسکه     گذ سرمایهدر این تحلیل بازده فنی کارکردهای هزینه و 

 فنکی  بازدهو  گردند می یابیمتوسط با هم ارز ۀبد و درج ۀدرج کارکردهای سپس آمد،دست ه ب آنها بازدهن ره شدند، که 

   خکاص یضکر  یورود یرهکا یم از مت یهر یبرا، 1و براساس تحلیل جدول  الگون یشود. در ا متوسط محاسبه می ۀدرج

ه کان ور ککه گاتکه شکد،     . نیستکسان ی (سودآوری) یبر خروج یورود یرهایمت را اثر ه ه یز در نظر گرفته شده است،

ی یهکا  شکرکت  م،یک  بازده فنیهای با ن ره  . شرکتردیگ قرار می 1در محدوده صار تا  ی بازده فنیمقدار محاسبه شده برا

د بکا  یقرار دارند و با ییر مرز کارایاست، ز میآنها ک تر از  بازده فنیکه ن ره ی یها کارا هستند و شرکتاریهستند که بس

بکازده  . هدف از محاسبه برسندی یا بازده فنی یکارازبه مر در تحقیق و توسعهها  اریگذ سرمایهش یا با افزایها  نهیکاهش هز

ا ک تر ی شتریها، ب یژگین ویرا متأثر از ایز .است تکنولوژی محوری براساس کارکردهای تحقیق و توسعههای  قابلیت، فنی

 ۀدرجک  بکازده فنکی  شکود و   مکی  سکه یبد و متوسکط مقا  ۀدرجخوب با  ۀدرج . از طرف دیگر،شود محاسبه می یواقع از مقدار

شود و ن ره  می یابیارز کارکردهای تحقیق و توسعهبا ه ه  یدرجه عال فنیهای  بازده تیگردد و در نها خوب محاسبه می

تکنولکوژی محکوری   هکای   ، چراکه طبق فرضیه پکژوهش، تعیکین سک ق قابلیکت    گردد محاسبه میتر  فنی باالتر و پایینبازده 

ناکارا با  ع لکردهای سهیدر ادامه با مقاگردد.  می تحقیق و توسعه محاسبههای  اریگذ سرمایهو ها  براساس بازده فنی هزینه

، ناککارا  ع لککرد شکود هکر    مشتص مکی  قیطر نیاز ا دیآ دست میه ب ها یهر کدات از خروج نهیمرجع، مقدار به یواحدها

از معککوس   3آن به اندازه مج وعه مرجکع خکود برسکد. در جکدول      بازدهدهد تا  شیهای خود را افزا یخروج تاچه میزان

گکر  ککه ا   یک ترت نیک استااده شده اسکت بکه ا   های مشتص، تعیین شده در قال  دهمها  بازده فنی تحقیق و توسعه شرکت

هکای   توجه به اینکه تعکداد داده  توجه کنید با است. دهم ناکارا بودن آن یباشد به معنا میاز  شتریب بازدهمقدار معکوس 

تحقیکق و   بایسکت کارکردهکای ناکارآمکد    بندی و معکوس ن ودن آن در ایکن بتکش مکی    با دهم استمورد بررسی زیاد 

اسکت ککه نشکان     ۱11۶/1 دوت دهم ییمقدار کارا ،مثال یبرا شوند.تعیین ها  قرار گرفته در این دهمهای  شرکت توسعۀ

 .ابدیآن بهبود  بازدهدهد تا  شیرا افزا یخروج زانیم نیبه ه  دیدارد و با ییناکارا ۱11۶/۱دهد  می
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تکوان   هکای انجکات شکده برحسک  حکداکثر ککارایی، مکی        براساس نتایش کس  شده باتوجه به معکوس بازده فنی دهم

 مشتص ن ود. 4پایین را در جدول ع لکردهای 

 

 
هایناکاراومقادیرتغییرهرکدامبرحسبدرصددهکیخروجمقداربهینه.3جدول

 به کل حقو  و دست زد یآموزش یها نهیهز و توسعه قیتحق هزینهو  یا تعداد کارکنان حرفه
 ها دهم معکوس بازده

 ت ییر )%( مقدار بهینه ت ییر )%( مقدار بهینه

 دهم اول 1 ۱% 84،۱38،449،555 ۱% 514،4۱1،193،144

 دهم دوت ۱11۶/1 1% 58،15۶،811،531 11% 149،111،8۱1،۱۶4

 دهم سوت 3341/1 34% 35،388،11۱،31۶ 33% 151،18۱،331،151

 چهارت دهم 1 ۱% 14،113،۱18،493 ۱% 141،481،113،۶1۱

 پنجم دهم ۱۱۱1/1 ۱% ۶،31۱،89۶،1۱1 ۱% ۶1،898،۶53،995

 ششمدهم  1 ۱% 1۱،91۶،۱1۶،385 ۱% 11۱،88۱،۶۶3،3۶8

 دهم هاتم 1 ۱% 13،۱18،113،5۶1 ۱% 89،391،194،115

 هشتم دهم ۱381/1 11% 13،548،15۶،58۱ 4% 141،۶11،148،۶91

 دهم نهم 1 ۱% 15،315،894،184 ۱% 1۱3،591،154،۶11

 دهمدهم  ۱818/1 4۶% 15،311،181،۶14 8% 158،9۱9،۱11،315

هایعملکردیمدیریتپاییندهک.1جدول

 های کارکردی تحقیق و توسعه دهم معکوس بازده فنی

 دهم دوت ۱11۶/1

 دهم سوت 3341/1

 دهم پنجم ۱۱۱1/1

 دهم هشتم ۱381/1

 دهم دهم ۱818/1

در دهکم  ککه  هکایی   تکنولوژی محکور تشکریق شکد، شکرکت    های  طور که در سنجش مت یر قابلیت ه ان بدین صورا

بکازده فنکی پکایین     دهنکدۀ نشکان  ، ( بکود         ) داشتنند یا بکه عبکارا دیگکر    1( معکوس بازده فنی بیش از 3جدول )

یکا   دفاقکد تکنولکوژی محکوری هسکتن    هکا،   این موضوع است که ایکن شکرکت   کننده بیانهای مورد بررسی است که  شرکت

ککه در  هکایی   گیکرد. بکرعکس شکرکت    تعلکق مکی   ۱عکدد   آنهابه  که براین اساس است های پایین را دارا حداقل تکنولوژی

قابلیت تکنولوژی محوری مبتنکی بکر بکازده فنکی     ( باشند، به این معناست که         قرار گرفته باشند که )هایی  دهم

باتوجکه بکه اینککه     تکر،  بکه عبکارا سکاده   گیکرد.   تعلق می 1عدد  آنهابه براین مبنا و  را دارا هستند تاحد زیادی غیرقابل تقلید

گیکرد ککه    می تعلق آنهابه  ۱را کس  ن وده باشند، بر این مبنا عدد  (        )یاد شده های  که در دهمهایی  شرکت

 به معنای فاقد تکنولوژی محور بودن است.

آمارتوصیفی



 های رقابتی پویا و کیفیت گزارشگری مالی قابلیت/ ۷51

 

بکا آمکار    ییآشکنا ق آنهکا،  یک ل دقیک ه و تحلیک و تجز الگکو رها، ه ونکین بکرآورد   یمت  یع وم مشتصاا یمنظور بررسبه 

هکای   (، آمار توصیای مت یرهای مکورد آزمکون ککه شکامل برخکی شکاخص      5رها الزت است. جدول )یمربوط به مت  یایتوص

 دهد. نشان می استمرکزی و پراکندگی 

 
آمارتوصیفیمتغیرهایتحقیق.5جدول

 حداقل میانه میانگین مشاهداا مت یر
حداک

 ثر
 انحراف معیار

    355 413/۱ 445/۱ ۱۱۱/۱ ۱۱۱/1 11۶/۱ 

    355 ۶91/8 ۱11/9 15۶/۶ 431/1۱ ۶45/۱ 

     355 411/۱ 435/۱ ۱98/۱ ۶15/۱ ۱18/1 

    355 ۶91/۱ 111/۱ ۱11/۱- 811/۱ 185/۱ 

    355 ۱91/1 11۶/1 ۱۱1/1 ۱14/3 511/1 

    ، میکانگین بکازده فنکی    اسکاس آمکار توصکیای بایکد بیکان ن کود      شکود، بر  ( مشکاهده مکی  5گونه که در جدول ) ه ان

اگرچکه  هکا   شرکت یاین موضوع است که توان ندی تکنولوژ ۀکنند یانبکه  است 113/۱ برابر بامورد بررسی های  شرکت

 تقلیکد  یرقابکل غمکورد بررسکی   هکای   شرکتهای  دهد تکنولوژی می که نشان است (        )و به معنای  413/۱برابر با 

 صکرفاً نکاچیز اسکت و   محکوری در ایکن عرصکه بسکیار      باید بیان ن کود، سک ق دانکش   ک تر از نیم بودن،  هستند، اما باتوجه به

بر حقکو  و دسکت ز و تعکداد کارکنکان     ها  ت رکز اصلی بر بازده ایجاد شده آموزشها،  شرکتهای  اریگذ سرمایهبراساس 

ه باتوجکه بکه انحکراف    ک است ۶91/8تحقیق و توسعه برابر با های  لگاریتم هزینهبوده است. ه ونین مشتص شد، ای  هحرف

وجکود نکدارد. انتظکار    هکا   مورد بررسی در ایکن شکرکت  های  مشتص است تااوا چندانی در بین شرکت 1معیار زیر عدد 

این موضوع اسکت ککه انتظکار رشکد      دهندۀکه نشان  است 411/۱به عنوان مت یر کنترلی اول پژوهش برابر با      رشد 

 1/۶9نیکز نشکان داد ککه         نقکد ریغ یاتیع ل های ییدارا. خالص است 5/۱به طور متوسط زیر های  ارزش سهات شرکت

    در نهایکت مشکتص گردیکد، نسکبت نقکدینگی       .اسکت  یاتیک ع ل هکای  یکی خکالص دارا درصد فروش شرکت از محل 

های جکاری   ها به بدهی توانایی پاستگویی نقدینگی شرکت دهندۀکه نشان  است ۱91/1های مورد بررسی برابر با  شرکت

 .است

پژوهشیهفرضنتایجآزمون

گردد. باتوجکه بکه    ها مشتص شود تا تلایقی یا تابلویی بودن داده لی ر استااده می Fکیبی ابتدا از آزمون رهای ت در داده

هکاک تر از   الگکو  ت کامی  بکرای بکرای  لی کر   F آماره ( ارایه شده است، س ق معناداری۶) جدولکه در  دست آمدهه نتایش ب

پکژوهش بایکد از روش    هکای  الگکو ککه بکرای تت کین     آن اسکت بیانگر صار آزمون رد شده و فرضیه  ،است، بنابراین ۱5/۱

 های تابلویی استااده شود. داده
هایتحقیقالگوبرای لیمرFنتایجآزمون.1جدول

 یجهنت یس ق معنادار F مقدار آماره مت یر وابسته الگو

 های تابلویی روش داده ۱۱۱/۱ 118/۶ یمال یگزارشگر تیایک پژوهش یالگو
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)روش اثکراا ثابکت یکا تصکادفی( از آزمکون       های تابلویی ، باید برای تعیین نوع دادهالگوسپس باتوجه به تابلویی بودن 

در آن، سک ق معنکاداری   و  باتوجه به نتایش این آزمون شود، نیز مالحظه می 1 جدولدر  طورکه ه انهاس ن استااده شود. 

 ها به روش اثراا ثابت برآوردگردد. الگوالزت است که  ،شود. لذا ها فرضیه صار رد می الگوت امی 


هاسمنبرایانتخاببیناثراتثابتواثراتتصادفی نتایجآزمون.۷جدول

 یجهنت یس ق معنادار    مقدار آماره مت یر وابسته الگو

 روش اثراا ثابت ۱19/۱ 1۱1/14 یمال یگزارشگر تیایک پژوهش یالگو

نیکز   الگوواریانس در اجزای اخالل  ناه سانی فر  بررسی ( برای  ن ایی ) نسبت درست آزمون نتایشعالوه بر این، 

بکرای   (   )وجود ناه سانی واریانس بوده که بکرای رفکع ایکن مشککل، از روش حکداقل مربعکاا تع کیم یافتکه          از حاکی

ها استااده شده است. برای اط ینکان از عکدت وجکود مشککل ه ت کی بکین مت یرهکای توضکیحی نیکز، آزمکون            الگوبرآورد 

ککه مقکادیر ایکن آمکاره بکرای       ککه باتوجکه آن  ( مورد بررسی قکرار گرفکت      ه ت ی با استااده از عامل تورت واریانس )

در نهایت، به منظور آزمون ه بستگی بین اجکزاء  ندارد.  وجود آنها بین خ ی هم است، لذا 1۱مت یرهای توضیحی ک تر از 

بکراین مبنکا نتکایش آزمکون      ارایه شکده اسکت.  ( 8)واتسن استااده گردیدکه نتایش آن در جدول از آماره دوربین  الگوخ ای 

 ارایه شده است: 8فرضیه پژوهش در قال  جدول 
پژوهشیالگوبرآوردنتایج.۸جدول

     س ق معناداری  آماره  ضری  رگرسیونی (-)+/ ن اد مت یرهای پژوهش
 - ۱۱۱/۱ 355/3 1۶9/۱ +   عر  از مبدأ

 313/1 ۱۱1/۱ 154/1 115/۱ +     بازده فنی

 315/1 ۱۱1/۱ 833/3 184/۱ +     تحقیق و توسعه لگاریتم هزینه

 311/1 ۱۱۱/۱ 1۱5/1 ۱۶4/۱ +      انتظار رشد

 318/1 ۱۱۱/۱ 14۶/1 ۱11/۱ +     ع لیاتی غیرنقدیهای  خالص دارایی

 311/1 ۱11/۱ 591/4 ۱85/۱ +     نقدینگی

 ۶14/۱    ضری  تعیین

 585/۱   ضری  تعیین تعدیل شده

 313/14( ۱۱۱/۱)   الگوبرآورد 

 91/1     دوربین واتسون

 5های رگرسیونی برازش شده در سک ق خ کای    الگوبیانگر معناداری کلی  در این نگاره، F های مالحظه مقادیر آماره

 نیز حکایت از عدت وجود مشکل خود ه بستگی درمیان ج کالا پسک اند دارد.   درصد است. مقادیر آماره دوربین واتسن

 5( در س ق خ ای    )ی بازده فن مربوط به مت یر  گونه که در این نگاره مشهود است، ضری  برآوردی و آماره  ه ان

تکنولوژی محور بر کیایت گزارشکگری  های  مثبت بازده فنی قابلیت یرتأثدار بوده که حاکی از وجود معنا ، مثبت ودرصد

در سک ق    ( نیز براساس ضری  برآوردی و آماره    و توسعه )تحقیق های  . ه ونین مشتص گردید، هزینهاست مالی

 مورد بررسی دارد.های  مثبت و معناداری بر کیایت گزارشگری مالی شرکت یرتأثدرصد،  5خ ای 

گیریبحثونتیجه



 های رقابتی پویا و کیفیت گزارشگری مالی قابلیت/ ۷51

 

 شکود. افکزایش   مکی  محسوبها  انگیزه برای رشد و توسعه شرکتترین  مرتبط به این عرصه، اصلیهای  رقابت و قابلیت

خود را بر رویکردهای منبع محوری های  را بر آن داشته که فعالیتها  مالی، بسیاری از شرکتهای  رقابت و بهبود شاافیت

نهادینکه شکده در   های  منابع در فضای رقابتی، کس  آن از طریق توان ندیهای  مت رکز ن ایند، چراکه باتوجه به محدویت

هکا،   دارای بازده بیشتر منجر شود. برای رسیدن به این قابلیتهای  نش یا ارزشتواند به کس  مزیتی مبتنی بر دا می شرکت،

آتی های  تکنولوژیم ارتقاء یابد و باعث گردد تا بازدههای  نوآوری اری در تحقیقاا و ایجادگذ سرمایهالزت است س ق 

را داشته باشند، از منظر تعامکل بکا ذیناعکان و افشکای     ها  که س ق باالتری از این قابلیتهایی  شرکت تقویت گردد. شرکت

در تالش خواهند بود تا با افشای بکه موقکع اطالعکاا، سک ق کارکردهکای رقکابتی خکود را تقویکت          مع والًاطالعاا مالی 

اد بکه  ی از طریکق اسکتن  مکال  یگزارشگر تیایبر ک ایپو یرقابت یها تیقابل یرتأث یبررسن ایند. براین مبنا هدف این پژوهش، 

 .است پویاهای  قابلیتهای  ی در تئوریمنبع محور

م بکه عنکوان   یک تکنولوژهکای   پژوهش مشتص ساخت، افزایش س ق توان نکدی   از آزمون فرضیه هدست آمده ب ۀنتیج

کند تا در برابکر ت ییکراا محی کی     می شود که به شرکت ک م می ی در تقابل با ایستایی در یم محیط رقابتی قل دادمنبع

رقابتی شکرکت بکه منظکور    های  حاظ انع اف پذیری به منظور پاستگویی سریعتر، در عین حال نیز به توسعه ظرفیتض ن 

ن اید و آینده شرکت را برای ذیناعان بکا بکازده بیشکتر و کنتکرل      می خلق منابع جدید یا محصوالا جدید و نوآورانه اقدات

تکنولوژیککم براسککاس هککای  دارای توان نککدیهککای  رکتن ایککد. بککه عبککارا دیگککر شکک مککی احت ککالی جککذابترهککای  ریسککم

در تحقیق و توسعه به دنبال خلق ارزش و حاظ پویایی الزت در محیط رقابتی هستند و در تکالش خواهنکد   ها  اریگذ سرمایه

 اینکد  اری در تحقیق و توسعه، به ذیناعان اخبار شکرکت را متکابره ن  گذ سرمایهبود تا با افشای به موقع کارکردهای مالی و 

دارای ایکن قابلیکت، از طریکق    هکای   افکزایش یابکد. شکرکت    ،تا س ق اعت اد و اط ینان به شرکت برای کسک  بکازده بیشکتر   

بندی و سازماندهی مجدد و ت بیق بین منابع موجود با منابع م لوب در پاسخ به ت ییراا محی ی، در  سازی، پیکره یکپارچه

را بکه ذیناعکان   تکری   رقابتی خود را حاظ ن ایند و براسکاس آن، اطالعکاا شکااف   تالش خواهند بود تا س ق کارکردهای 

هکای   ری، تقکارن اطالعکاتی بیشکتر و ککاهش هزینکه     گیک  هکای تصک یم   منعکس ن ایند، اطالعاتی که ض ن باال بکردن قابلیکت  

 ی در شرکت ک مارگذ های سرمایه ن ایندگی را برای شرکت به ه راه خواهد داشت و این موضوع به افزایش جذابیت

  رقابتی شرکت تقویت شود.های  گردد تا قابلیت می کند و باعث می

هکای فعکال در سک ق بکازار      تکنولوژیکم شکرکت   یهکا  یژگک یوو  زیباتوجه به بازار مت کا از منظر دیگر باید بیان ن ود، 

 تیمز یمنبع اصلبه عنوان ، سرمایهدر س ق بازار شرکت  میانتقال  رقابلیو غ دیقابل تقلریغ قابلیت تکنولوژیم، سرمایه

نسبت بکه   یتیمز نیبا چن شرکتی گذارد، چراکه می مثبت ریتأث یمالدر افشای اطالعاا در قال  گزارشگری  داریرقابت پا

از طریق توسکعه   اًیثانبا افشای به موقع اطالعاا به دنبال کس  مزیت رقابتی و سهم بیشتر از بازار سرمایه است و  اوالً ،رقبا

های تعاملی با ذینعان به دنبال پایداری بیشتر از طریق ارتقای س ق اعت اد و اط ینان هستند نتیجه ایکن فرضکیه بکا     زیرساخت

ککه نتیجکه ایکن     (1۱15نک  ) افو  (1۱14ریو کرا و زاویسکالک )  ؛ (1991) بکارنی ؛ (1۱۱5) و ه ککاران  دوتاهای  پژوهش

 ن اید، م ابقت دارد. می ییدتأپژوهش را 
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تکنولوژیکم، از  هکای   پویا در قال  توان ندیهای  شود، به منظور تقویت قابلیت می کس  شده، پیشنهاد ۀبراساس نتیج

هکای   بکه عنکوان تکیم   هکا   شکود. چراککه ایکن تکیم    بایسکت اسکتااده    مکی  تحقیق و توسعههای  منابع دانشی تیمهای  ت ات ظرفیت

بکازار، قکادر خواهنکد بکود، اطالعکاتی قابکل اتککا بکه         هکای   مرزگستر، ض ن شناسایی محیط در حال ت ییر و شناخت ظرفیت

فناورانه و دانشی برای پیشبرد اهداف رقکابتی خکود ارایکه    های  شرکت ارایه دهند که بر مبنای آن اقدات به توسعه زیرساخت

از طرف دیگر از طریق تعامل بر مبنکای گزارشکگری مکالی بکا کیایکت، ضک ن جلک  اعت کاد بیشکتر ذیناعکان اعکم از             دهد.

آینکده را بکه   هکای   بکازده هکای   اری آتی و جذابیتگذ سرمایهاران، تحلیلگران مالی و ... رویکردهای گذ سرمایهسهامداران، 

 طور محسوسی افزایش یابد. ها به های رقابتی شرکت بازار متابره ن ایند تا قابلیت
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