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چکیده
هدف اصلی این پژوهش ،بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و کیفیت سود در شرکتهای کشاورزی و
صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .به این منظور ،از شاخص لرنر تعدیل شده به عنوان
معیار رقابت در بازار محصول استفاده شده است .همچنین ،کیفیت سود از سه جنبه ،کیفیت اقالم تعهدی ،نسبت
وجه نقد عملیاتی به سود عملیاتی و تغییر در اقالم تعهدی مورد بررسی قرار گرفته است .جامعه آماری این
پژوهش را  63شرکت کشاورزی و صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد .برای
آزمون فرضیه ها ،اطالعات این شرکتها طی سالهای  5631الی  5631گردآوری شده و از طریق رگرسیون
خطی چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفته است .نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان میدهد که با افزایش
رقابت در بازار محصول ،اقالم تعهدی اختیاری به عنوان معیار معکوس کیفیت سود کاهش و در نتیجه کیفیت
سود افزایش یافته است .ولی بین رقابت در بازار محصول و نسبت وجه نقد عملیاتی به سود عملیاتی و نیز بین
رقابت در بازار محصول و تغییر در اقالم تعهدی به عنوان معیار های دیگر کیفیت سود ،رابطه معناداری مشاهده
نشد .با توجه به نتایج بهدست آمده به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان توصیه می شود که در ارزیابی سهام و
عملکرد شرکتها رابطه رقابت در بازار محصول و کیفیت سود را در نظر داشته باشند.
طبقه بندی M41, D22, C58 :JEL

واژه های کلیدی :رقابت در بازار محصول ،کیفیت سود ،شاخص لرنر تعدیل شده
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مقدمه
سود به عنوان يكي از مهمترين شاخصهاي اطالعات حسابداري ،همواره براي هدفهاي
چندي همچون ارزيابي سهام و عملكرد مديريت شركتها و همچنين بهينهسازي تصميمگيري-
هاي مربوط به سرمايهگذاري ،كانون توجه سرمايهگذاران و اعتبار دهندگان بوده است .سرمايه-
گذاران براي سود به عنوان ابزار پيش بيني ،ارزش ويژهاي قائل هستند .اين فرض كه سود به
عنوان يكي از نخستين ارقام مربوط به اطالعات خاص شركت و با اهميت ترين اطالعات ارائه
شده در گزارشهاي مالي بهشمار ميآيد ،مورد حمايت بسياري از ارزيابيهاي تجربي قرار گرفته
است كه نشان ميدهد سرمايه گذاران در تصميمگيري هاي خود به رقم سود بيش از ديگر
اطالعات ارائه شده از عملكرد شركت (همچون سود تقسيمي و جريانهاي نقدي) اتكا ميكنند
(عرب مازار يزدي و همكاران .)5831 ،از اين رو پژوهش حاضر در جستجوي بررسي رابطه بين
رقابت در بازار محصوالت و انگيزه هاي مديران براي تحريف در سودهاي گزارش شده است.
ادبيات گستردهاي در اقتصاد و حسابداري رهنمودهاي نظري را در اين زمينه را فراهم كردهاند
كه چگونه رقابت در بازار محصول ميتواند به كاهش مشكالت نمايندگي شركتها منجر شود.
نتايج برخي از پژوهشهاي تجربي پيشين نشان ميدهد كه رقابت در بازار محصول به عنوان
يكي از عاملهاي مؤثر در بهبود كيفيت اطالعات حسابداري است .در اين رابطه خواجوي و
همكاران ( )5831در بررسي اثرگذاري رقابت در بازار محصول بر مديريت سود شركتهاي
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به اين نتيجه رسيدند ،بين شاخصهاي رقابت بازار
محصول و مديريت سود رابطه معكوس و معناداري وجود دارد .نمازي و همكاران ( )5838با
تحقيق در مورد رقابت در بازار محصول و كيفيت اطالعات حسابداري در  38شركت پذيرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دادند كه بين شاخص هاي رقابت در بازار محصول و
معيارهايكيفيت اطالعات رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد .غيوري مقدم و همكاران
( )5838در تحقيقي با عنوان « بررسي تاثير رقابت بازار محصول بر كيفيت سود شركت هاي
پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران» به اين نتيجه رسيدند ،رقابت در بازار محصول تأثير
مثبت و معنيداري بر كيفيت سود دارد .عباس زاده و همكاران ( )5831در بررسي تأثير رقابت
بازار محصول بر روي معيارهاي مختلف كيفيت سود مبتني بر اصول حسابداري به اين نتيجه
رسيدند ،رقابت در بازار محصول روي پايداري سود ،تأثير منفي و معكوس داشته است .هارت
( ،)5338استدالل كرده است ،رقابت در بازار محصول مي تواند به عنوان يک ساز و كار نظارتي
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و نظم دهنده كارا براي تحت كنترل درآوردن مشكالت نمايندگي شركتها استفاده شود.
هريس ( )5331به اين نتيجه رسيد ،در صنايعي كه ميزان رقابت در آن ها پايين است ،احتمال
افشاي مناسب عمليات در آن اندک است .چوهن ()1002اثبات كرد در صنايعي كه شدت
رقابت در آنها پايين است ،احتمال گزارش اطالعات مالي با كيفيت در آنها كم است .سوديپ
و همكاران ( )1058در بررسي رابطه ميان قدرت بازار ،ساختار صنعت و مديريت سود از بعد
(الف) روابط ميان قدرت قيمت گذاري بازار محصول شركت و درجه مديريت سود و(ب) رقابتي
بودن صنعت و درجه مديريت سود در آن صنعت ،نشان دادند ،قدرت بازار محصول شركت
رابطه معكوسي با مديريت سود از نوع اقالم تعهدي اختياري دارد .يافته هاي آنان با اين نظريه
سازگار است كه پايين بودن قدرت بازار محصول ،احتمال اينكه شركت به مديريت درآمدها
بپردازد را افزايش ميدهد ،حال آنكه اين احتمال در شركتهاي با موقعيت بازار محصول
قدرتمندتر ،اندک است .در همين زمينه چنگ و همكاران ( )1058با بررسي تاثير رقابت در
بازار محصول بر كيفيت سود دريک نمونه از بخش توليد اياالت متحده آمريكا براي دوره
 1001-5331نشان دادند ،بين رقابت بازار محصول وكيفيت سود رابطه معنيدار و مثبتي وجود
دارد .آزمونهاي اضافي آنان نيز رابطه مثبت بين رقابت در بازار محصول و دقت اطالعات
عمومي و خصوصي ارائه شده به سرمايه گذاران و تحليلگران را نشان ميدهد .الكسيما و يانگ
( )1052ارتباط رقابت در بازار محصول و مديريت سود را با استفاده از شاخص هرفيندال
هيريشمن5بررسي كردند .آنان از دو شكل مديريت سود مبتني بر اقالم تعهدي اختياري و
مديريت سود مبتني بر فعاليت هاي واقعي استفاده كردهاند .نتايج آنان نشان داد ،هر دو شكل
دستكاري مبتني بر اقالم تعهدي اختياري و دستكاري مبتني بر فعاليت واقعي در ميان صنايع
با رقابت باال متداولتر مي باشد
با مروري بر پژوهشهاي انجام شده در زمينه بررسي عاملهاي موثر در كيفيت سود ،رابطه
بسياري از عاملها با كيفيت سود بررسي شده است .در اين بين پژوهشي كه نقش رقابت در
بازار محصول بر كيفيت سود در شركت هاي كشاورزي و صنايع غذايي را كه در شرايط رقابتي
در ايران فعاليت ميكنند تبيين كرده باشد مشاهده نميشود .در اين زمينه ،هدف اصلي اين
پژوهش تجزيه و تحليل رقابت در بازار محصول شركت هاي كشاورزي و صنايع غذايي پذيرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران و تعيين تاثير آن بر كيفيت سود و پاسخ به اين پرسش است
Herfindahl-Hirschman index
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كه آيا توان رقابتي شركتها بر انگيزه هاي مديريت ،براي مديريت سود تأثيري دارد يا خير؟ لذا
به منظور پاسخ به پرسش ياد شده ،در اين پژوهش از  8فرضيه به شرح زير استفاده شده است:
فرضیه  :1رقابت بازار محصول رابطه مثبت و معنيداري با كيفيت سود مبتني بر معيار
"كيفيت اقالم تعهدي" دارد.
فرضیه  :2رقابت بازار محصول رابطه مثبت و معنيداري با كيفيت سود مبتني بر معيار" نسبت
وجه نقد عملياتي به سود عملياتي" دارد.
فرضیه  :3رقابت بازار محصول رابطه منفي و معنيداري با كيفيت سود مبتني بر معيار"تغيير
اقالم تعهدي" دارد.
جامعه آماري اين پژوهش ،همه شركتهاي صنايع كشاورزي غذايي پذيرفته شده دربورس
اوراق بهادار طي سال هاي  5831تا  5838تشكيل ميدهند است .در اين رابطه شركتهايي كه
اطالعات مالي آن ها شامل مجموعه كامل صورتهاي مالي (شامل ترازنامه ،صورت سود و زيان،
صورت جريان وجوه نقد و يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي) در دوره زماني  5831الي
 5832در دسترس بوده و در دوره زماني تحقيق تغيير سال مالي نداشته اند به شمار 81شركت
مورد توجه قرار گرفته است .دليل انتخاب شركت هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران به عنوان
شركتهاي مورد آزمون ،نظارت نهادها و سازمانهاي مهم اقتصادي مانند وزارت دارايي و بانک
مركزي بر اين سازمان ميباشد .افزون بر آن ،با توجه به اينكه صورتهاي مالي شركتهاي
عضو بورس اوراق بهادار تهران بايد مورد تاييد حسابرسان معتمد سازمان بورس قرار بگيرند،
بنابراين قابليت اتكاي بيشتري دارند .از سوي ديگر ،به دليل آنكه شركتهاي عضو بورس اوراق
بهادار موظفاند گزارشهاي مالي خود را به شكل يكنواخت ارائه كنند ،گزارشهاي مالي آنها
قابليت مقايسهپذيري بيشتري دارند.

روش تحقیق
با توجه به اينكه در تبيين نقش رقابت در بازار محصول بركيفيت سود  ،روشهاي مختلفي براي
سنجش كيفيت سود و رقابت در بازار محصول وجود دارد ،در ادامه روشهاي اندازهگيري
كيفيت سود به عنوان متغيير وابسته ،روش هاي اندازهگيري رقابت در بازار محصول به عنوان
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متغير مستقل و ديگرعاملها موثر بر كيفيت سود به عنوان متغيرهاي كنترلي تشريح شده
است.
الف) متغیر وابسته :متغير وابسته اين تحقيق كيفيت سود است.كيفيت سود يكي از واژه-
هاي حسابداري بوده كه هيچگونه اتفاق نظري در زمينه تعريف آن وجود ندارد .شيپر و
وينسنت ()1008كيفيت سود را به عنوان نزديكي سودگزارش شده حسابداري به سود اقتصادي
تعريف ميكنند .به عبارت ديگر ،نزديكي بيشتر سود حسابداري به سود اقتصادي ،بيانگر كيفيت
بيشتر سود است .اندازه گيري كيفيت سود برمبناي تعريف باال ،موجب ايجاد دشواريهايي در
عمل ميشود .زيرا بر اساس قواعد شناخت و اندازهگيري حسابداري نميتوان سود اقتصادي را
مورد سنجش قرار داد و امكان كميسازي آن وجود ندارد .با توجه به دشواري موجود در تعريف
عملياتي كيفيت سود ،از معيارهاي مختلفي براي اندازهگيري آن استفاده شده است .محققان
مختلف ،اين معيارها را در چندين طبقه جاي دادهاند .به عنوان مثال فرانسيس و همكاران
( )1002معيارهاي كيفيت سود را به دو گروه كلي معيارهاي مبتني بر داده هاي بازار و
معيارهاي مبتني بر داده هاي حسابداري تقسيم كردهاند .كرنل و لندسمن ( )1008معيارهاي
كيفيت سود را در سه دسته معيارهاي مبتني بر ارتباط ارزشي ،معيارهاي مبتني بر محتواي
اطالعاتي و معيارهاي مبتني بر قابليت پيشبيني جاي داده اند .جوناس و بالنكت ( )1000اين
معيارها را در دو گروه معيارهاي مرتبط با نيازهاي استفاده كنندگان و معيارهاي مرتبط با
حمايت از سرمايهگذاران طبقه بندي ميكنند .دچو و همكاران ( )1003نيز اين معيارها را در 8
سرفصل معيارهاي مرتبط با ويژگيهاي سود ،معيارهاي مرتبط با ضريب واكنش سود و
معيارهاي خارجي مرتبط با كيفيت گزارشگري مالي طبقه بندي كردهاند .شيپر و وينسنت
( )1008اين معيارها را در  2سرفصل شامل )5( :معيارهاي مرتبط با ويژگيهاي دوره زماني
سود )1( ،معيارهاي مرتبط با ويژگيهاي كيفي اطالعات حسابداري)8( ،معيارهاي برگرفته از
رابطه بين سود ،جريانهاي نقدي و اقالم تعهدي و ( )2معيارهاي مرتبط با تصميمگيريهاي
اجرايي طبقه بندي كردهاند .آنان معيارهاي اندازهگيري كيفيت سود مبتني بر ويژگيهاي دوره
زماني سود را از طريق سنجش پايداري سود ،قابليت پيشبيني ،هموارسازي سود و قابليت
مقايسه با شاخص ،معيارهاي مرتبط با ويژگيهاي كيفي اطالعات حسابداري را از طريق ارزش
پيش بيني كنندگي ،ارزش بازخور ،بههنگام بودن ،محافظهكاري ،ارائه صادقانه ،بي طرفي،
قابليت مقايسه اطالعات ،معيارهاي برگرفته از رابطه سود ،جريانهاي نقدي و اقالم تعهدي را از
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طريق كيفيت اقالم تعهدي ،نسبت جريانهاي نقدي حاصل از عمليات به سود و تغيير در كل
اقالم تعهدي و معيارهاي مرتبط با تصميمگيريهاي اجرايي را از طريق خطاي گزارشگريمالي
به عنوان معياري معكوس براي كيفيت سود قابل بررسي ميدانند .در اين پژوهش با بهرهگيري
از  8معيار مبتني بر رابطه سود ،جريانهاي نقدي و اقالم تعهدي ،كيفيت سود بررسي شده
است .استفاده از اين معيار بر اين ديدگاه شكل گرفته كه بخش تعهدي سود ،سبب كاهش
كيفيت سود مي شود در حالي كه بخش نقدي سود افزايش كيفيت سود را در پي دارد.
متغير )5كيفيت اقالم تعهدي :كيفيت اقالم تعهدي به ميزان تبديل(تحقق) اقالم تعهدي به
جريانهاي نقدي اطالق ميشود(فرانسيس و همكاران .)1002،مدلهاي استفاده شده در
ادبيات موضوعي براي سنجش كيفيت اقالم تعهدي بسيار متنوع اند .اين مدلها را مي توان در
دو دسته كلي جاي داد :دسته اول ،اقالم تعهدي به اقالم تعهدي اختياري و غيراختياري تقسيم
مي شوند .در اين مدل ها فرض مي شود اقالم تعهدي غيراختياري در طول زمان ثابت بوده و
در معرض دستكاري مديريت قرار نمي گيرند .در ضمن اين اقالم را مي توان با استفاده از برخي
متغيرهاي حسابداري پيشبيني كرد .شيپر و وينسنت ()1008اين رويكرد را برآورد مستقيم
اقالم تعهدي اختياري با استفاده از متغيرهاي بنيادي حسابداري نام نهاده اند .در اين رويكرد،
جزء خطا (خطاي پيشبيني) مدل رگرسيون مجموع اقالم تعهدي (يا برخي از اقالم تعهدي
خاص) روي متغيرهاي حسابداري ،بيانگر مديريت سود بوده و به عنوان معياري معكوس از
كيفيت سود قلمداد مي شود .اين معيار در مقايسه با معيار تغيير در كل اقالم تعهدي ،تغيير-
پذيريهاي دوره به دوره در متغيرهاي حسابداري را مجاز دانسته و فرض ميكند كه اين
متغيرها به خودي خود دستكاري نميشوند .مدل هيلي ( ،)5331مدل دي آنجلو ( )5331مدل
دِچو و اسلوئن ( )5335مدل جونز ( ،)5335مدل تعديل شده جونز (دِچو و اسلوئن  )5331و
مدل كوتاري و همكاران ( )1001نمونه هايي از مدل هايي هستند كه در اين دسته جاي مي-
گيرند .برخي از محققان عنوان ميكنند ،تفكيک اقالم تعهدي به اقالم تعهدي اختياري و
غيراختياري و تعيين متغيرهاي حسابداري براي پيشبيني اقالم تعهدي غيراختياري با
دشواريهايي روبرو است .براي رفع اين دشواريها ،دسته ديگري از مدل ها توسط محققين
معرفي گرديده است كه اقالم تعهدي را به صورت مجموع مورد توجه قرار ميدهند .شيپر و
وينسنت ( )1008اين رويكرد را برآورد مستقيم رابطه بين اقالم تعهدي و نقد نام نهادهاند .مدل
ديچاو و ديچو ( )1008و مدل مک نيكولز ( )1001نمونه هايي از مدلهايي هستند كه در اين
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پژوهش با بهرهگيري از مدل ديچاو و ديچو ( )1008براي سنجش كيفيت اقالم تعهدي استفاده
شده است .در اين مدل كيفيت سود بر اساس برقراري ارتباط بين اقالم تعهدي عملياتي و
جريان نقدي عملياتي از مدل رگرسيوني به شرح ( )5بهدست ميآيد.
() 5

i,t

+

i,t+1

+

i,t

+

i,t-1

+

=i,t

در مدل باال  :βضرايبهاي رگرسيون
 :TCAi,tبيانگر اقالم تعهدي عملياتي شركت  iدر سال  tاست (معيار معكوس كيفيت سود).
 :CFOi,t-1بيانگر جريان نقدي ناشي از عمليات شركت  iدرسال ،t-1
 :CFOi, tبيانگر جريان نقد ناشي از عمليات شركت  iدرسال ،t
 :CFOi,t+1بيانگر جريان نقد ناشي از عمليات شركت  iدر سال،t+1

 i,tميزان باقيمانده مدل شركت  iدر سال  tاست.
در اين مدل همه متغيرها با داراييهاي سال  tمقياس زدايي شده است .ميزان باقيمانده ( )
در مدل رگرسيون ( )5نشان دهنده كيفيت اقالم تعهدي است كه در اين پژوهش از قدرمطلق
ميزان باقيمانده به عنوان معياركيفيت اقالم تعهدي استفاده شده است .ميزان باالتر باقيمانده ،
نشان دهنده كيفيت پايينتر اقالم تعهدي است .الزم به يادآوري است كه در مدل رگرسيون ()5
اقالم تعهدي عملياتي ازطريق مدل ( )1محاسبه ميشود
()1

)=( CA - CASH )- (CL - DRBT

كه درآن  ،CAتغيير در داراييهاي جاري ،CL ،تغيير در بدهيهاي جاري،CASH ،
تغيير در وجه نقد و  ،DEBTتغيير در تسهيالت مالي كوتاه مدت است .با توجه به استاندارد
حسابداري شماره  1ايران با عنوان صورت جريان وجوه نقد(سازمان حسابرسي )5831 ،كه در
آن سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت و ذخيره ماليات و سود سهام پرداختني در گروه جريان
وجوه نقد عملياتي طبقه بندي نميشود ،مدل ياد شده به شرح رابطه ( )8تعديل و در اين
پژوهش استفاده شده است:
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()8

)=(CA -CASH-INVS )-(CL- DEBT- TAX -DPS

كه در آن  ،INVSتغيير سرمايهگذاري هاي كوتاه مدت ،TAX ،تغيير در ذخيره ماليات و
 ،DPSتغيير در سود سهام پرداختني است.
متغير  )1نسبت جريان هاي نقدي ناشي از عمليات به سود عملياتي :نسبت جريانهاي نقدي
ناشي از عمليات به سود عملياتي به عنوان يكي ديگر از معيارهاي مرتبط با سود ،جريانهاي
نقدي و اقالم تعهدي است كه بر اساس فرض قرابت به نقد تعريف مي شود .براساس فرض
قرابت به نقد ،نقديتر بودن سود به معناي با كيفيتتر بودن آن است .هريس و همكاران
( )1000و پنمن ( )1005بيان ميكنند كه نسبت جريان نقد ناشي از عمليات به سود ،ساده-
ترين شكل ممكن براي بيان رابطه ياد شده است .بيشتر بودن نسبت جريان نقد حاصل از
عمليات به سود ،به معناي با كيفيت تر بودن سود است .جريان نقد ناشي از عمليات در مقايسه
با اقالم تعهدي ،قابليت دستكاري كمتري دارد .بر اين اساس در اين پژوهش با توجه به محتواي
صورت جريان وجوه نقد در ايران ،از نسبت وجه نقد ناشي از عمليات تقسيم بر سود عملياتي به
عنوان يكي ديگر از معيارهاي سنجش كيفيت سود ،استفاده شده است.
متغير )8تغيير در كل اقالم تعهدي :تغيير در كل اقالم تعهدي به عنوان يكي ديگر از معيارهاي
مرتبط با سود ،جريانهاي نقدي و اقالم تعهدي ،شيوه سادهاي براي سنجش كيفيت سود است.
شيپر و وينسنت ( )1008بيان ميكنند مادامي كه بخشي از اقالم تعهدي دستكاري نشود و در
طول زمان تغيير نكند ،تغيير در كل اقالم تعهدي ،دستكاريهاي مديريت را اندازهگيري مي-
نمايد و معياري معكوس از كيفيت سود ارائه ميدهد .به عبارت ديگر ،هر اندازه كه تغيير در
كل اقالم تعهدي بيشتر باشد ،احتمال دستكاري مديريت بيشتر بوده و در نتيجه ،كيفيت سود
كمتر خواهد بود .جونز ( )5335تفاوت سود و وجه نقد ناشي از عمليات به شرح مدل ( )2را
به عنوان اقالم تعهدي شناسايي ميكند.
()4
 :ACCRi,tبيانگركل اقالم تعهدي شركت  iدر سال  tاست؛
 :ERRNi,tبيانگر سود عملياتي شركت  iدر سال  tاست؛

ACCRi,t = ERRNi,t – CFOi,t
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 :CFOi,tبيانگر وجه نقد ناشي از عمليات شركت  iدر سال  tاست؛
در اين پژوهش تغيير در اقالم تعهدي بر اساس تفاوت اقالم تعهدي شركت در هر سال (سال )t
نسبت به اقالم تعهدي سال پيش( )t-1بشرح مدل ( )1اندازهگيري شده است:
ACCRi,t = ACCRi,t – ACCRi,t-1

() 1

 :ACCRi,tبيانگر قدر مطلق تغيير در اقالم تعهدي شركت  iدر سال  tاست؛
 :ACCRi,t-1بيانگر كل اقالم تعهدي شركت  iدر سال  t-1است.
در اين مدل ،همه متغيرها بر اساس جمع كل داراييهاي سال  tاستاندارد سازي و يكنواخت
شده است.
ب) متغیر مستقل :رقابت بازار محصول با شاخصهايي مانند هرفيندال-هيرشمن ،شاخص
لرنر 5و شاخص لرنر تعديل شده 1قابل محاسبه است .شاخص هرفيندال-هيرشمن از حاصل-
جمع توان دوم سهم بازار همه بنگاه هاي فعال در صنعت بهدست مي آيد و شاخص لرنر برابر با
قيمت محصوالت شركت منهاي هزينه هاي نهايي توليد است .اين شاخص به صورت مستقيم
نشان دهنده ويژگي قدرت بازار ؛ يعني توانايي شركت براي منظور كردن قيمتي بيشتر از هزينه
نهايي است .چالش پيشروي استفاده از شاخص لرنر در پژوهشهاي تجربي اين است كه
هزينههاي نهايي قابل مشاهده نيستند .بنابراين ،به طور معمول پژوهشگران شاخص لرنر را به
وسيله حاشيه قيمت  -هزينه برآورد ميكنند .به پيروي از گاسپر و ماسا ( ، )1001كالي و لون
( )1055و بوت و زو( ،)1003شاخص لرنر بر حسب سود عملياتي تقسيم بر فروش تعريف مي-
شود .اين شاخص با استفاده از معادله ( )1برآورد مي شود.
() 1

LI i,t = ( Si,t – COGS i,t - OC i,t± NETC i,t)/ Si,t

كه در آن  :LI i,tبيانگر شاخص لرنر شركت  iدر سال  tاست.
 : Si,tبيانگر كل فروش شركت  iدر سال  tاست.
index
lerner index

1 Lerner

2 Adjusted
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 :COGSi,tبيانگر بهاي تمام شده كاالي فروش رفته شركت  iدر سال  tاست.
 :OCi,tبيانگر هزينههاي عملياتي شركت  iدر سال  tاست.
 :NETCi,tبيانگرخالص ساير درآمد و هزينههاي عملياتي شركت  iدر سال  tاست .كه درصورت
خالص هزينه ،كسر و درصورت خالص درآمد ،اضافه مي شود.
اگر چه شاخص لرنر براي تعيين قدرت بازار محصول شركت استفاده مي شود ،اما اين معيار
عاملهاي مختص شركت مانند تأثير قدرت قيمتگذاري بازار محصول را از عاملهاي سطح
صنعت جدا سازي نميكند .از اين رو ،در اين پژوهش همانند پژوهش هاي ،شارما ()1050
پريس ( ،)1050گاسپر و ماسا ( ،)1001نمازي و ابراهيمي( )5835و خواجوي و
همكاران( )5831از شاخص لرنر تعديل شده استفاده شده است .روش محاسبه شاخص لرنر
تعديل شده به شرح مدل ( )3است:
() 3

LAMF i,t= LI i,t

 :IAMFi,tبيانگر رقابت بازار تعديل شده شركت  iدر سال  tاست.
 : LI i,tبيانگر شاخص لرنر شركت  iدر سال  tاست.
 : Wi,tبيانگر سهم فروش شركت  iاز كل صنعت در سال  tاست
 :nبيانگر تعداد شركت هاي هر صنعت در سال  tاست.
ج) متغیر های کنترلی :با توجه به مباني نظري اشاره شده در اين پژوهش از  3متغير
كنترلي زير استفاده شده است
متغير )5اظهار نظر حسابرس :يک متغير مجازي است كه با صفر و يک نشان داده شده است.
در صورتيكه اظهار نظر مقبول باشد براي آن عدد يک و در غير اين صورت براي آن عدد صفر
در نظرگرفته شده است.
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متغير )1بههنگام بودن گزارشگري مالي :اين متغير عبارت از تفاوت تاريخ پايان دوره مالي
شركت و تاريخ گزارش حسابرسي است كه با توجه به اينكه تاريخ گزارش حسابرسي در عمده
موارد در دسترس نبوده ،تاريخ پايان عمليات حسابرسي مد نظر قرار گرفته است .هر چه اين
فاصله كوتاهتر باشد ،گزارشگري مالي بههنگامتر است .لذا ،در اين پژوهش اين معيار به صورت
معكوس فاصله ياد شده تعريف شده است.
متغير )8شاخص سودآوري :رقابت در بازار باعث كاهش سود شركتها ميشود و شركت هايبا
سود كمتر ،با احتمال بيشتري به انجام عمل مديريت سود اقدام ميكنند (فرانسيس و همكاران
 5331،و مک نيكولز و همكاران  .)5333،در اين پژوهش همسان خواجوي و همكاران ()5831
از بازده كل داراييها به عنوان معياري براي اندازهگيري سطح سودآوري شركتها استفاده مي-
شود .بازده كل داراييها از طريق سود قبل از بهره و ماليات تقسيم بر ميانگين جمع داراييها
بهدست ميآيد.
متغير )2اندازه شركت :شركتهاي بزرگتر ممكن است نظام كنترل داخلي بهتري نسبت به
شركت هاي كوچک تر داشته باشند و اين خود احتمال دارد به بازداشتن عمل مديريت سود
منجر مي شود .شركتهاي بزرگتر داراي كيفيت گزارشهاي مالي بهتري نسبت به شركتهاي
كوچکتر هستند (كارونا و همكاران  .)1051،بنابراين در اين پژوهش همسان چنگ و همكاران
( ،)1058نمازي و همكاران ( ،)5838خواجوي و همكاران ( )5831ازمتغير اندازه شركت
(لگاريتم طبيعي جمع داراييها) به عنوان متغير كنترلي استفاده شده است.
متغير )1نسبت اهرم مالي شركت :شركتهايي كه كيفيت اطالعات پايينتري دارند ،نسبت
بدهي پايينتري دارند (فرانسيس و همكاران  .)1001 ،در اين پژوهش همسان چنگ و
همكاران ( ،)1058نمازي و همكاران( ،)5835خواجوي و همكاران ( )5831و نمازي و همكاران
( )5838از نسبت بدهي كه از تقسيم جمع بدهيها تقسيم به جمع داراييها بهدست مي آيد.
به عنوان متغير كنترلي استفاده شده است.
متغير )1گزارش زيان توسط شركت :يک متغير مجازي است كه با صفر و يک نشان داده شده
مي شود .اگر شركت در سال مورد نظر زيان گزارش كرده باشد مقدار يک و در غير اين صورت
مقدار آن صفر است.
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متغير )3نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري :سود شركتهاي داراي فرصت هاي سرمايهگذاري
ممكن است محركي قوي در بازار سرمايه باشد كه باعث ايجاد انگيزه در مديران در زمينه
دستكاري سود شود( اسكينر و همكاران 1001 ،و لي و همكاران  .)1001در اين پژوهش
همسان خواجوي و همكاران ( )5831از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري براي اندازهگيري
فرصت هاي سرمايهگذاري استفاده شده است .نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري برابر با مجموع
ارزش دفتري كل داراييها و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام منهاي ارزش دفتري حقوق
صاحبان سهام تقسيم بر ارزش دفتري كل داراييها است.
متغير )3نوسان پذيري فروش (انحراف معيار فروش) :اين متغير در هر سال از تفاوت انحراف
معيار فروش هر سال با سال پيش بهدست ميآيد.
در اين پژوهش براي آزمون فرضيههاي پژوهش يعني بررسي تاثير بازار رقابت محصول
بركيفيت سود با تاكيد بر رابطه بين سود ،جريانهاي نقدي و اقالم تعهدي از مدل رگرسيون
چندگانه به شرح مدل ( )3استفاده شده است:
)(8

EQ i,t = α0 + α1 LAMF i,t +α2 OPENION i,t+ α3 AUDIT i,t + α4 LAG i,t + α5
ROA i,t + α6 SIZ i,t+ α7 LEV i,t +α8 LOSS i,t + α9 SV i,t + α10 MB it + i,

 :EQi,tبيانگر كيفيت سود شركت  iدر سال  tاست كه براي محاسبه آن از  8معيار كيفيت
اقالم تعهدي ،نسبت جريانهاي نقدي ناشي از عمليات به سود عملياتي و تغيير در كل اقالم
تعهدي استفاده شده است.
 :LAMFi,tبيانگر بازار رقابت محصول شركت  iدر در پايان سال  tاست كه براي محاسبه آن از
شاخص لرنر تعديل شده استفاده شده است.
 :OPENIONi,tبيانگر نوع اظهار نظر حسابرسي شركت  iدر سال  tاست.
 :AUDITi,tبيانگر نوع حسابرس شركت  iدر سال  tاست كه اگر سازمان حسابرسي و موسسه
حسابرسي مفيد راهبر باشد به عنوان موسسههاي بزرگ حسابرسي عدد  5و در غير اين صورت
صفر در نظرگرفته شده است.
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 :LAGi,tبيانگر بههنگام بودن گزارشهاي مالي شركت  iدر در پايان سال  tاست .كه بر اساس
فاصله بين تاريخ پايان سال تا تاريخ پايان عمليات حسابرسي در نظر گرفته شده است.
 :ROAi,tبيانگر بازده دارائيهاي شركت  iدر سال  tاست كه از تقسيم سود قبل از بهره به
متوسط مجموع داراييهاي حاصل شده است.
 :SIZEi,tبيانگر اندازه شركت  iدر سال  tاست كه از لگاريتم طبيعي كل داراييها استفاده شده
است.
 : LEVi,tبيانگر اهرم مالي شركت  iدر سال  tاست كه از تقسيم مجموع بدهيها بر جمع دارايي
ها بهدست آمده است.
 : LOSS i,tبيانگر زيانده بودن شركت  iدر سال  tاست .درصورت زيان ده بودن عدد يک و در
غير اينصورت صفر منظور شده است.
 :SVi,tبيانگر تغييرات فروش شركت  iدر سال  tاست نسبت به سال  t-1است.
 :MBi,tبيانگر نسبت مجموع ارزش دفتري كل داراييها و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
منهاي ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام تقسيم بر ارزش دفتري كل داراييها شركت  iدر
پايان سال  tاست.
i,t

 :بيانگر خطاي باقيمانده مدل است.

در اين پژوهش گردآوري اطالعات به روش كتابخانهاي و آرشيوي صورت گرفته است .در واقع
اطالعات مورد استفاده به دو بخش طبقهبندي ميشوند :بخش اول ،اطالعات مرتبط با مباني و
ادبيات پژوهش است كه از كتابها ،مقالههاي معتبر ،مجلههاي علمي-پژوهشي ،پاياننامههاي
دانشجويي و پايگاههاي معتبر گردآوري و استفاده شده است و بخش دوم دادهها و اطالعات
مورد نياز جهت انجام تحقيق است كه پايگاههاي مديريت توسعه و پژوهش مطالعات اسالمي
سازمان بورس اوراق بهادار تهران ( )Rdis.irو سيستم جامع اطالع رساني ناشران -كدال
( )Codal.irاستفاده شده است .به منظور تجزيه و تحليل دادهها و اطالعات درآغاز همه
دادههاي گردآوري شده در صفحه گسترده اكسل وارد ميشود و محاسبات اوليه مورد نياز،
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انجام شده و با توجه به اينكه شمار شركت هاي مورد بررسي در هر سال مساوي بوده ،روش
چيدمان دادهها به صورت پنل متوازن  3ساله مرتب شده آنگاه براي تجزيه و تحليل آماري
دادهها از نرمافزار آماري  Rاستفاده شده است.

نتایج و بحث
براي پي بردن به ويژگي هاي جامعه آماري از نتايج آماري توصيفي استفاده شده است كه نتايج
آن در جدول  5نشان داده شده است.
جدول ( )1تحلیل توصیفی به کار رفته در الگوی آزمون فرضیه ها
متغير ها
كيفيت سود بر مبناي
كيفيت اقالم تعهدي
كيفيت سود بر مبناي
نسبت وجه نقد عملياتي
مبناي
به سود بر
كيفيت
عملياتي
تغيير در اقالم تعهدي
بازار رقابت محصول
موقع بودن گزارش
بازده دارائي ها
اندازه شركت
اهرم مالي
تغييرات فروش
نسبت ارزش دفتري به
ارزش بازار

نماد در مدل

0/000

0/0131

-5/082

0/2250

انحراف
معيار
0/1011

ميانگين

ميانه

كمينه

بيشينه

0/3331

0/3833

-1/1151

3/3312

5/332

0/5210

0/5003

0/0003

5/082

0/5151

0-/0501
53/31
0/5301
51/323
0/303
0/113

0-/5183
51
0/510
51/113
0/123
0/533

- 0/3121
10/010
3/330
0/031
-5/101

0/1131
533
5/33
51/511
1/018
1/301

0/5111
13/13
0/1313
5/031
0/128
0/233

EQ

مدل
EQ

EQ

LAMF
LAG
ROA
SIZ
LEV
SV
MB

1/077

1/740

7/588

0/444

7/699

منبع :يافته هاي تحقيق

همانطور كه در جدول  5مالحظ ه مي شود به دليل نزديكي ميانگين و ميانه در عمده متغيرها
مي توان نتيجه گرفت كه متغيرها داراي توزيع نرمال هستند .همچنين اختالف شايان توجه در
كمينه و بيشينه سه متغير كيفيت سود وجود دارد كه تحليل بيشتر آن ها از طريق آمار
استنباطي در ادامه انجام شده است.
پس از محاسبه هر يک از متغيرها ،براي برآورد بهترين روش رگرسيون از نرمافزار آماري R
استفاده شده است .در اين رابطه در آغاز به منظور برازش مدل كيفيت اقالم تعهدي و تعيين
باقيماندههاي اين مدل به عنوان معيار معكوس كيفيت سود ،از آزمون  Fليمر براي انتخاب

بررسی تاثیر رقابت در بازار57...

روشهاي رگرسيون دادههاي تركيبي و رگرسيون خطي ساده استفاده شده است .فرضيه صفر
آزمون  Fليمر گوياي آن است كه مدل رگرسيون خطي ساده ) )ols1مناسب است و فرضيه
مقابل آن بيان كننده اين است كه استفاده از مدل رگرسيون دادههاي تركيبي مناسبتر است.
نتايج بهدست آمده از آزمون  Fليمر در جدول  1ارائه شده است:
جدول ( )2نتایج آزمون  Fلیمر برای انتخاب رگرسیون دادههای ترکیبی در مقابل رگرسیون خطی
ساده

فرضيه صفر ( H0

)

آمارهي F

-Pمقدار

ارجحيت روش OLS

3/1335

<0/005

نتيجه آزمون

H

 0رد ميشود
(روش پنلي بهتر است)

منبع :يافته هاي تحقيق

نتيجه آزمون نشان ميدهد كه مقدار احتمال محاسبه شده كمتر از  0/01است .بنابراين فرضيه
صفر رد مي شود و مدل رگرسيون دادههاي تركيبي پذيرفته مي شود .آنگاه به منظور انتخاب
مدل دادههاي تركيبي با اثرگذاري تصادفي يا مدل دادههاي تركيبي با اثرگذاري ثابت از آزمون
هاسمن ،براي آزمون مدل دادههاي ادغام شده در مقابل اثرگذاري تصادفي از آزمون بروش
پاگان ) (LM2و براي براي بررسي خودهمبستگي سريالي از آزمون بروش گودفري استفاده شده
كه نتايج بهدست آمده در جدول  8ارائه شده است:
جدول ( )3نتایج آزمون های هاسمن ،بروش پاگان ) (LMو بروش گودفری
نوع آزمون

فرضيه صفر ( H 0

هاسمن

استفاده از روش
اثرگذاري تصادفي

بروش پاگان)(LM
اثر زماني
بروش پاگان)(LM
اثر مكاني
بروش گودفري

)

استفاده از مدل
دادههاي ادغام شده
خود همبستگي
سريالي وجود ندارد

آمارهي
كايدو

-Pمقدار

نتيجه آزمون

5/2323

0/1335

 H 0رد نميشود
(روش اثرات تصادفي بهتر است)

0/1318

0/1335

115/31

<0/005

553/28

<0/005

 H0رد نميشود
(مدل دادههاي ادغام شده مناسب است)
 H0رد ميشود
(خود همبستگي سريالي وجود دارد)

منبع :يافته هاي تحقيق
ordinary least squares
Lagrange multiplier

1
2
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نتيجه آزمونهاي هاسمن و بروش پاگان گوياي آن است كه مقدار احتمال آن ها بيشتر از
 0/01است .بنابراين فرضيه صفر آنها تاييد مي شود و به ترتيب روش اثرگذاري تصادفي و
مدل داده هاي ادغام شده مناسب تر است و نتيجه آزمون بروش گودفري نشان مي دهد كه
مقدار احتمال آن كمتر از  0/01است .در نتيجه فرضيه صفر رد ميشود و خود همبستگي
سريالي وجود دارد و به علت وجود خودهمبستگي سريالي ،برازش مدل دادههاي تركيبي
مناسب نيست و از مدل دادههاي تركيبي تعميم يافته دادههاي ادغام شده  pglm1استفاده مي-
شود.
پس از محاسبه باقيماندههاي مدل كيفيت اقالم تعهدي ،باقيمانده محاسبه شده بايد به عنوان
متغير وابسته (كيفيت سود) در مدل فرضيه اول پژوهش مورد برازش دوباره قرار گيرد .به اين
منظور براي برآورد بهترين روش رگرسيون از آزمون  Fليمر استفاده شده كه نتايج آن استفاده
از روش رگرسيون دادههاي تركيبي در مقابل روش رگرسيون خطي ساده را تاييد كرده است.
سپس به منظور انتخاب مدل دادههاي تركيبي با اثرگذاري تصادفي يا مدل دادههاي تركيبي با
اثرگذاري ثابت از آزمون هاسمن ،براي انتخاب مدل دادههاي ادغام شده در مقابل مدل
اثرگذاري تصادفي از آزمون بروش پاگان ) (LMو براي بررسي وجود خود همبستگي دوره-
اي(سريالي) از آزمون بروش گودفري استفاده شده كه نتايج بهدست آمده در جدول  2ارائه
شده است:
جدول ( )4نتایج آزمون های هاسمن ،بروش پاگان ) (LMو بروش گودفری در مدل فرضیه اول
نوع آزمون

فرضيه صفر ( H 0

)

آمارهي
كايدو

-Pمقدار

نتيجه آزمون

هاسمن

استفاده از روش
اثرگذاري تصادفي

3/1012

0/1513

 H 0رد نميشود
(روش اثرگذاري تصادفي بهتر است)

5/12

0/1521

115/08

<0/005

501/23

<0/005

بروش پاگان)(LM
اثر زماني
بروش پاگان)(LM
اثر مكاني
بروش گودفري

استفاده از مدل
دادههاي ادغام شده
خود همبستگي
سريالي وجود ندارد

 H0رد نميشود
(مدل دادههاي ادغام شده مناسب است)
 H0رد ميشود
(خود همبستگي سريالي وجود دارد)

منبع :يافته هاي تحقيق

generalized linear model

1 panel

بررسی تاثیر رقابت در بازار90...

با توجه به نتايج آزمونهاي هاسمن و بروش پاگان و وجود خود همبستگي سريالي به شرح
جدول  ، 2براي آزمون مدل معنيداري ضريبهاي كيفيت اقالم تعهدي در فرضيه اول پژوهش،
برازش مدل دادههاي تركيبي مناسب نبوده و از مدل پنلي تعميم يافته داده هاي ادغام شده
 pglmاستفاده شده است كه نتايج بهدست آمده از برازش اين مدل در جدول 1نشان داده شده
است:
جدول()5برآورد ضرایب مدل کیفیت اقالم تعهدی و آزمون معنیداری آن بر اساس مدل دادههای
ترکیبی تعمیم یافته داده های ادغام شده
متغير ها

نماد در
مدل

عرض از مبداء
رقابت در بازار محصول
نوع اظهار نظر حسابرس
موسسه حسابرسي بزرگ
بههنگام بودن گزارش
بازده دارائي ها
اندازه شركت
اهرم مالي
زيان ده بودن شركت
تغييرات فروش
نسبت ارزش دفتري به
ارزش بازار

α0
LAMF
OPENION
AUDIT
LAG
ROA
SIZ
LEV
LOSS
SV
MB

ضريب آكاييک

تعداد
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133

ضرايب
0/5335
-0/1053
0/0110
-0/0838
-0/0001
0/5308
0/0023
-0/8851
-0/0013
-0/0115
-0/0513

انحراف معيار
0/1033
0/0331
0/0113
0/0233
0/0008
0/0335
0/0512
0/0102
0/0851
0/0150
0/0518

آماره T

-Pمقدار

0/322
-1/088
0/313
-0/3100
-5/333
5/353
0/851
-1/235
-0/533
-5/023

0/8333
* 0/0210
0/818
0/2511
* 0/0213
0/0133
0/3118
*** 0/
<0/005
0/3131
0/1328

-5/018

0/1312

-121/118

منبع :يافته هاي تحقيق

براي بررسي معنيدار بودن ضريبهاي متغيرهاي مستقل در هر مدل از آماره  tاستفاده شده
است .فرضيه صفر آزمون معني دار بودن ضرايب ،بيانكننده آن است كه متغير مستقل بر
متغير وابسته تاثيري ندارد ،يعني ضريب متغير مستقل برابر صفر است .تصميم در مورد پذيرش
يا رد فرضيه صفر ،بر اساس مقدار احتمال آزمون  tانجام ميشود .در صورتي كه مقدار احتمال
اين آزمون از  0/01كمتر باشد ،فرضيه  H 0مبني بر تاثير نداشتن متغير مستقل بر متغير
وابسته رد شده و وجود رابطهي معنيدار بين متغير مستقل و وابسته ،مورد پذيرش قرار
ميگيرد.
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در اينجا مقدار احتمال متغير مستقل رقابت در بازار محصول  0/021شده كه بيانگر وجود
رابطه معنيداري بين رقابت در بازار محصول(متغير مستقل) و كيفيت اقالم تعهدي (متغير
وابسته) است .با توجه به اينكه كيفيت اقالم تعهدي به عنوان معيار معكوس كيفيت سود است،
ضريب  -0/1053گوياي آن است كه هر چه رقابت در بازارمحصول باالتر باشد ،اقالم تعهدي
كمتر و در نتيجه كيفيت سود باالتر است .همچنين مقدار احتمال متغيرهاي كنترلي بههنگام
بودن گزارش و اهرم مالي رابطه معنيداري با متغير وابسته دارد .با توجه به رابطه معكوس اقالم
تعهدي با كيفيت سود ،ضريبهاي منفي متغيرهاي ياد شده نشان ميدهد با گزارش به موقعتر
و افزايش اهرم مالي اقالم تعهدي كمتر و در نتيجه كيفيت سود افزايش يافته است.
به منظور برازش مدل و آزمون معنيداري ضرايب در فرضيه دوم پژوهش ،در آغاز از آزمون F

ليمر براي انتخاب روشهاي رگرسيون خطي ساده يا مدل رگرسيون پنلي استفاده شده است.
نتايج حاصل از آزمون  Fليمر در جدول  1ارائه شده است:
جدول ( )6نتایج آزمون  Fلیمر برای انتخاب رگرسیون دادههای ترکیبی در مقابل رگرسیون خطی
ساده

فرضيه صفر ( H0

)

آمارهي F

-Pمقدار

ارجحيت روش OLS

5/1521

0/1052

نتيجه آزمون

H

 0تاييد ميشود
(روش رگرسيون خطي ساده بهتر است)

منبع :يافته هاي تحقيق

نتيجه آزمون نشان ميدهد كه احتمال محاسبه شده بيشتر از  0/01است .بنابراين فرضيه صفر
تاييد ميشود و مدل رگرسيون خطي ساده پذيرفته ميشود.نتايج بهدست آمده از برازش مدل
و آزمون معنيداري ضريبهاي در رابطه نسبت وجه نقد عملياتي به سود عملياتي در جدول3
نشان داده شده است:
جدول ( )7برآورد ضریبهای مدل نسبت وجه نقد عملیاتی به سود عملیاتی و آزمون معنیداری آن
بر اساس روش رگرسیون خطی ساده
متغير ها

نماد در
مدل

عرض از مبداء
رقابت در بازار محصول
نوع اظهار نظر حسابرس

α0
LAMF
OPENION

تعداد
133
133
133

ضرايب
8/3810
5/3501
0/0202

انحراف معيار
5/1101
5/8001
0/8035

آماره T
1/118
5/831
0/581

-Pمقدار
* 0/0122
0/5123
0/3318
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ادامه جدول ( )7برآورد ضریبهای مدل نسبت وجه نقد عملیاتی به سود عملیاتی و آزمون
معنیداری آن بر اساس روش رگرسیون خطی ساده
AUDIT

نوع حسابرس
بههنگام بودن گزارش
بازده دارائي ها
اندازه شركت
اهرم مالي
زيان ده بودن شركت
تغييرات فروش
نسبت ارزش دفتري به
ارزش بازار

LAG
ROA
SIZ
LEV
LOSS
SV
MB

133
133
133
133
133
133
133
133

0/8831
0/0031
-5/3183
-0/1881
-0/151
-0/5811
-0/113
0/5311

0/8130
0/0021
5/8223
0/5538
0/1313
0/2133
0/8011
0/5323

ضريب آكاييک

0/328
5/138
-5/210
-5/333
-0/033
-0/138
-0/033

0/8212
0/5511
0/5212
* 0/0233
0/3801
0/3330
0/3133

5/553

0/1123

5530/03

منبع :يافته هاي تحقيق

در اينجا مقدار احتمال مربوط به متغير مستقل رقابت در بازار محصول  0/5123شده كه بيانگر
نبود رابطه معني داري بين رقابت در بازار محصول و نسبت وجه نقد عملياتي به سود
عملياتي(متغير وابسته) است .همچنين از بين ديگر متغير ها ،تنها متغير اندازه شركت رابطه
معنيداري با متغير وابسته داشته است .مقدار احتمال اين متغير  0/0233و ضريب آن منفي
شده و اين موضوع بيانگر اين است كه با افزايش اندازه شركت ،نسبت وجه نقد عملياتي به
سود عملياتي و در نتيجه كيفيت سود كاهش مي يابد.
به منظور برازش مدل و آزمون معنيداري ضرايب در فرضيه سوم پژوهش ،در آغاز از آزمون F
ليمر جهت انتخاب روش رگرسيون خطي ساده يا مدل رگرسيون دادههاي تركيبي استفاده
شده است .نتايج بهدست آمده از آزمون  Fليمر در جدول  3ارائه شده است:
جدول ( )8نتایج آزمون  Fلیمر برای انتخاب رگرسیون پنلی در مقابل رگرسیون خطی ساده

فرضيه صفر ( H0

)

آمارهي F

-Pمقدار

برتري روش OLS

1/2131

<0/005
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نتيجه آزمون

H

 0رد ميشود
(روش پنلي بهتر است)
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نتيجه آزمون نشان ميدهد كه احتمال محاسبه شده كمتر از  0/01است .بنابراين فرضيه صفر
رد مي شود و مدل رگرسيون دادههاي تركيبي پذيرفته مي شود .سپس به منظور انتخاب مدل
پنلي با اثرگذاري ثابت يا مدل دادههاي تركيبي با اثرات تصادفي از آزمون هاسمن ،براي آزمون
مدل دادههاي ادغامشده در مقابل مدل اثرگذاري ثابت از آزمون بروش پاگان ) (LMو براي
بررسي وجود خود همبستگي دورهاي(سريالي) از آزمون بروش گودفري استفاده شده كه نتايج
بهدست آمده در جدول  3ارائه شده است:
جدول ( )9نتایج آزمون های هاسمن ،بروش پاگان ) (LMو بروش گودفری در مدل فرضیه سوم
آمارهي
كايدو

-Pمقدار

نتيجه آزمون

0/0011

 H 0رد ميشود
(روش اثرگذاري ثابت بهتر است)
 H0رد ميشود
(روش اثرگذاري ثابت بهتر است)
 H0رد ميشود
(خود همبستگي سريالي وجود دارد)

نوع آزمون

فرضيه صفر ( H 0

هاسمن

استفاده از روش
اثرات تصادفي

12/302

بروش پاگان)(LM
اثر زماني

استفاده از مدل
دادههاي ادغام شده

5/1102

0/0013

بروش گودفري

خود همبستگي
سريالي وجود ندارد

85/313

<0/005

)
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با توجه به نتايج آزمونهاي هاسمن و بروش پاگان و وجود خود همبستگي دورهاي به شرح
جدول  ،3براي آزمون مدل معنيداري ضرايب تغيير دراقالم تعهدي (فرضيه سوم پژوهش)،
برازش مدل دادههاي تركيبي مناسب نبوده و از مدل دادههاي تركيبي تعميم يافته داده هاي
ادغام شده  pglmاستفاده شده است كه نتايج بهدست آمده از برازش اين مدل در جدول 50
نشان داده شده است:
جدول ( )11برآورد ضرایب مدل تغییر در اقالم تعهدی و آزمون معنیداری آنها بر اساس روش داده-
های ترکیبی تعمیم یافته داده های ادغام شده
انحراف معيار

آماره T

-Pمقدار

1/515

* 0/0803
0/3801
0/1531
0/2331

متغير ها

نماد در مدل

تعداد

ضرايب

عرض از مبداء

α0

133

0/8180

0/510

رقابت در بازار محصول

LAMF

133

-0/0038

0/0323

-0/033

نوع اظهار نظر مقبول

OPENION

133

-0/0511

0/0115

-/122

نوع حسابرس

AUDIT

133

0/0113

0/0810

0/303

بههنگام بودن گزارش

LAG

133

0/0005

0/0008

0/028

0/3113

بازده دارائي ها

ROA

133

0/0118

0/0330

-/130

0/1153

اندازه شركت

SIZ

133

-0/051

0/0503

-5/833

0/5123
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ادامه جدول ( )11برآورد ضرایب مدل تغییر در اقالم تعهدی و آزمون معنیداری آنها بر اساس روش
دادههای ترکیبی تعمیم یافته داده های ادغام شده
اهرم مالي
زيان ده بودن شركت
تغييرات فروش
نسبت ارزش دفتري به
ارزش بازار

LEV
LOSS
SV
MB

ضريب آكاييک

133
133
133
133

-0/0531
0/0112
-0/0251
0/0182

0/0101
0/0803
0/0155
0/0511

-0/811
1/013
-5/335
5/310

0/3531
* 0/0211
* 0/0233
0/0123

-138/121
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در اينجا مقدار احتمال متغير مستقل رقابت در بازار محصول  0/3801شده كه بيانگر نبود
وجود رابطه معني داري بين رقابت در بازار محصول و متغير وابسته (تغيير در اقالم تعهدي)
است .همچنين از بين ديگر متغيرها ،متغيرهاي زيانده بودن شركت و تغييرات فروش رابطه
معنيداري با متغير وابسته داشته است .مقدار احتمال متغير زيانده بودن شركت 0/0211و
ضريب مثبت است كه اين موضوع بيانگر اين است كه در شركتهاي زيانده ،تغيير در اقالم
تعهدي بيشتر و در نتيجه كيفيت سود كمتر است .همچنين مقدار احتمال متغير تغيير در
فروش  0/0233و ضريب آن منفي شده كه اين موضوع بيانگر اين است كه با افزايش تغيير
فروش تغيير در اقالم تعهدي كاهش يافته و در نتيجه كيفيت سود افزايش مييابد.

نتیجه گیری و پیشنهاد ها
نتايج آزمون فرضيههاي پژوهش نشان ميدهد كه بين شاخص رقابت در بازار محصول و كيفيت
سود مبتني بر كيفيت اقالم تعهدي رابطه مستقيم معنيداري وجود دارد .به طوريكه ،با
افزايش رقابت در بازار محصول ،اقالم تعهدي اختياري به عنوان معيار معكوس كيفيت سود
كاهش و در نتيجه كيفيت سود افزايش يافته است .ولي بين شاخص رقابت در بازار محصول و
نسبت وجه نقد عملياتي به سود عملياتي و بين شاخص رقابت در بازار محصول و تغيير در اقالم
تعهدي به عنوان معيارهاي ديگر كيفيت سود رابطه معنيداري مشاهده نشد .بنابراين ،نتايج
پژوهش در رابطه بين رقابت در بازار محصول و كيفيت اقالم تعهدي نشان مي دهد كه در
شركتهاي كشاورزي و صنايع غذايي رقابت در بازار محصول به عنوان يكي از عاملهاي موثر
در كيفيت سود است و اين يافتهها با نتايج تحقيق سوديپ و همكاران ( )1058و چنگ و
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همكاران (  ،)1058خواجوي و همكاران ( )5831و غيوري مقدم و همكاران ( )5831همخواني
دارد.
همچنين در رابطه رقابت در بازار محصول و كيفيت اقالم تعهدي ،نتايج مرتبط با متغيرهاي
كنترلي نيز نشاندهنده آن است كه ،بين متغيرهاي اهرم مالي و بههنگام بودن گزارش شركت-
ها و كيفيت سود رابطه منفي و معنيداري وجود دارد كه اين يافتهها مطابق با نتايج تحقيق
خواجوي و همكاران ( )5831و فرانسيس و همكاران ( ،)1001مک نيكولز و همكاران ()5333
همخواني دارد كه نشان دادهاند در شركت هاي با اهرم مالي باال ،مديريت سود بيشتر رخ مي-
دهد .در رابطه رقابت در بازار محصول با نسبت وجه نقد عملياتي به فروش ،رابطه متغيركنترلي
اندازه شركت با نسبت ياد شده معنيدار و منفي بوده و در رابطه رقابت در بازار محصول و تغيير
در اقالم تعهدي ،رابطه متغيرهاي كنترلي زيانده بودن شركت و تغيير در فروش با كيفيت سود
معنيدار و مثبتي شده است كه اين يافتهها با نتايج تحقيق خواجوي و همكاران ( )5831و
فرانسيس و همكاران ( ،)1001مک نيكولز و همكاران ( )5333همخواني دارد كه نشان دادهاند
در شركت هاي با سود كمتر ،مديريت سود بيشتر رخ ميدهد.
با توجه به يافتههاي تحقيق ،پيشنهادهاي كاربردي زير را مي توان ارائه داد:
با توجه به يافته هاي تحقيق ،مبني بر وجود رابطه مثبت و معني دار بين رقابت بازار محصول و
كيفيت سود و اينكه سود به عنوان يكي از مهمترين شاخصهاي اطالعات حسابداري است و
سرمايهگذاران و اعتبار دهندگان از آن براي هدفهايي همچون ارزيابي سهام و عملكرد مديريت
و بهبود تصميمگيريهاي مربوط به سرمايهگذاري استفاده ميكنند ،به استفاده كنندگان از
صورتهاي مالي تاكيد ميشود در شرايط كمتر رقابتي ،استفاده از صورتهاي مالي مستلزم
تجزيه و تحليل بيشتري است .همچنين به قانونگذارن در باب افشاء اطالعات تاكيد ميشود به
منظور شفاقيت اطالعاتي ،شرايط الزم براي افشاء جايگاه رقابتي شركتها در صنعت در صورت-
هاي مالي را فراهم آورند .افزون بر پيشنهادهاي كاربردي مذكور پيشنهادهاي زير براي انجام
پژوهشهاي آتي ارايه ميشود:
 )5بررسي رابطه بين بازار رقابت محصول و كيفيت سود با استفاده از ديگر معيار هاي بازار
رقابت محصول از جمله معيار هيريشمن.
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 )1بررسي رابطه بين بازار رقابت محصول و كيفيت سود با استفاده از ديگر معيارهاي كيفيت
سود از جمله معيارهاي مرتبط با ويژگيهاي كيفي اطالعات حسابداري و معيارهاي مرتبط با
ويژگيهاي دوره زماني سود
 )8بررسي رابطه بين بازار رقابت محصول با كيفيت سود در سطح صنايع
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