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 چکیده
سطح ادغام های پیشرفته گسترش می  بین المللی شدن شرکت فرایندی است که از واردات و صادرات شروع و تا

یابد. این مهم تاثیر قابل توجهی، هم بر شئون شرکت از جمله دقت پیش بینی سود، ریسک و نوسانات می شود. از 
 کند. در اینگذاری اوراق بهادار کمک میگذاران را در قیمتبینی سود توسط مدیران، سرمایهپیشسوی دیگر 

شده را تحت تأثیر  بینیهای سود پیشسازمانی، ویژگیول از سازوکارهای نظارتی برونراستا، رقابت در بازار محص
دهد. همچنین، نوع مالکیت )دولتی/غیردولتی( عالوه بر اینکه بر افشای اطالعات از سوی مدیران مؤثر قرار می

ان رقابت در بازار محصول بر تواند در تعامل با میزاست، در ایجاد فضای رقابتی بازار نیز نقش فعالی دارد و می
به  رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رقابت در بازار محصولکیفیت افشای اطالعات تأثیرگذار باشد. ازاین

ها است. بینی شده توسط مدیریت و اثر نوع مالکیت بر رابطه آنبر دقت سود پیش واسطه بین المللی شدن شرکت،
های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران شرکت از بین شرکت 61داد منظور دستیابی به هدف پژوهش تعبه

ها از الگوی رگرسیونی شده قرار گرفت. برای آزمون فرضیهدر جامعۀ غربال 1191الی  1161های طی سال
-بت معنیمث بینی شده،ها، تأثیر رقابت در بازار محصول بر دقت سود پیشمطابق یافتهچندگانه استفاده شده است. 

های بینیعنوان سازوکار نظارتی بر افشای اطالعات نقش مؤثری داشته و به پیشبنابراین، رقابت به دار است؛
بینی سود، معنادار نیست. همچنین، نتایج نشان مالکیت بر دقت پیشنوع شود. ولی تأثیر تر مدیران منجر میدقیق

ولی  بینی شده تأثیر معناداری ندارد.محصول بر دقت سود پیش مالکیت در تعامل با رقابت در بازارنوع دهد، می
 ورود به فازهای بین المللی شدن نتایج را تحت اشعاع قرار می دهد.

 در بازار محصول رقابت ،نوع مالکیت ،توسط مدیریت بینی شدهسود پیش دقت: های کلیدیواژه
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 مقدمه
شوند، الجرم تغییرات مهمی در فرایندها، شدن وارد میالمللیح متعدد بینها به سطووقتی شرکت

کند. از ها را متاثر میبینیهای مالی و به ویژه پیشافتد. این امر صورتنتایج و عملکردها اتفاق می
دهد و حجم مبادالت سهام یواکنش نشان م رانیمد  سود توسط ینیبشیسهام به پ بازارسوی دیگر 

گذاران ، سرمایهیانیبه ب(. 1191 ،ی و همکاران)اسکندرل ابدییم شیسود افزا ینیبشیز اعالن پپس ا
-بینیاز اطالعات مربوط به پیش ،های خود نسبت به خرید، فروش و نگهداری سهامگیریدر تصمیم

 یفشاا یهاتیفعال ازجمله رانیسود توسط مد ینیبشیپ کنند.استفاده می ،هاهای مدیران شرکت
دقت و افق  ،ینیبشیپدر مورد دفعات  یتوجه قابل اراتیاخت رانیمد و شودیممحسوب  یاریاخت
سود از طرف  ینیبشیپانتشار  رانی. البته در ا(2211، 1)چوئی و همکاران سود دارند ینیبشیپ یزمان
ه اطالعات از ارائ یاآن، نشانه اتیو خصوص رانیسود توسط مد ینیبشی. پاست یاجبار تیریمد

کند تا رابطه یگذاران کمک مهیعالمت به سرما نی. ااستها آن یادعاها دییتأو با  رانیمد یخصوص
 یگذارمتیق یدرست بهاوراق بهادار را  جهیرا بهتر درک کنند و درنت ندهیو سود آ ریمد ینیبشیپ نیب

توسط سود  ینیبشیپتکرار و دقت ، موقعبهانتشار  کنند کهبیان می( 2211و همکاران ) ی. چوئنمایند
بنابراین، ؛ دارد ریتأث گذارانسودهای آتی توسط سرمایه ینیبشیپتوانایی بر  میمستق طوربهمدیریت 

-گیری در اختیار سرمایهاطالعات سودمندی برای تصمیممدیران  یاز سو شدهارائههای بینیپیش

در بازار اوراق بهادار ایران مستند ( 1191اران )و همک یرحمان، راستا این دردهد. گذاران قرار می
محتوای اطالعاتی قیمت سهام از سودهای بر  میمستق طوربهسود  ینیبشیپتکرار و دقت  که کردند

)هانگ و  شودمیمنجر  یاطالعات طیبه بهبود مح تیریسودها توسط مد ینیبشیپدارد.  ریتأث آتی
-های مناسب سرمایهگیری، تصمیمگذارانتر به سرمایهقیقهای دبینیپیش ارائه .(1221، 2همکاران

)ایمانی و عبدی،  تخصیص بهینه منابع کمیاب سرمایه را در پی خواهد داشت جهیدرنتگذاری و 
از ها، عوامل مؤثر بر آنهمچنین، بینی شده از سوی مدیران و های سود پیشرو، ویژگیازاین(. 1191

 .لبدطهای متعددی را میو انجام پژوهشبرخوردار بوده اهمیت بسزایی 
ها، از عوامل گذاران عالوه بر عوامل داخلی شرکتمیزان و کیفیت افشای اطالعات به سرمایه

و  هو ؛2211، 1)هاو و همکارانپذیرد خارجی همچون وضعیت رقابت در بازار محصول تأثیر می
( رقابت 2211هاو و همکاران ). (1191نمازی و همکاران،  ؛2217، 1ساسی و تامی ؛2211، 1همکاران

دهند کنند و نشان میگران بیان میبینی تحلیلهای پیشبر فعالیت مؤثردر بازار محصول را عاملی 
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1.Choi et al 
2.Huang et al 
3.Haw et al 
4.Ho et al 
5.Sassi and Toumi 
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بینی گران دنبال کننده، دقت و پراکندگی پیشکه میزان رقابت در بازار محصول بر تعداد تحلیل
تحت تأثیر  ،هانظارتی و محیط اطالعاتی شرکتکیفیت سازوکارهای  گذارد.می تأثیرگران تحلیل

منظور از رقابت در بازار محصول (. 2217گیرد )ساسی و تامی، شدت رقابت در بازار محصول قرار می
ها های مختلف در تولید و فروش کاال رقابت تنگاتنگی دارند و کاالهای آناین است که شرکت

گر غیر این باشد، بازار به سمت انحصار یا انحصار ا چراکهنسبت به دیگری برتری چندانی ندارد، 
کند. لذا رقابتی بودن بازار محصول در جهت عکس انحصاری بودن بازار تمایل پیدا می چندجانبه

رقابت در بازار محصول به  دیگر، بیان به(. 1191، غفارلوو  پورحیدریگردد )محصول مطرح می
ه )بازار محصول مشابه( است که برای جذب منابع های زیاد در صنعت مشابمفهوم وجود شرکت

 (.2211، 1پردازند )الکسمانا و یانگکمیاب اقتصادی موجود در بازار سرمایه، با یکدیگر به رقابت می
، رقابت از بیانیبی دارد؛ مدیرانرقابت اثری مبهم و دوپهلو بر افشای اختیاری اطالعات توسط 

ها و یا تضعیف آن جر به بهبود محیط اطالعاتی شرکتهای مختلف ممکن است منطریق کانال
حاکمیتی قوی، تنها وجود یک بازار رقابتی  مکانیسمدر صورت نبود (. 2217، 2گردد )هسو و همکاران

میر و )شود تا رفتار مدیران در راستای حداکثر کردن منافع سهامداران باشد است که باعث می
 منظوربهدارد تا های تجاری را بر آن میان واحدابتی، مدیر(. همچنین وجود فشار رق1997 ،1یکرزو

را افزایش دهند تا از آن طریق عدم تقارن  شدهگزارش بع کمیاب اقتصادی، کیفیت اطالعاتجذب منا
هزینه سرمایه شرکت را کاهش دهند )دیاموند و  درنتیجهاطالعاتی و ریسک گزینش نادرست و 

تواند منجر به بهبود میافزایش فشار رقابتی در بازار محصول (. طبق این دیدگاه 1991، 1ورچیا
 .توسط مدیریت گرددبینی( )دقت باالی پیشبینی شده کیفیت سودهای پیش

تواند منجر به دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که طبق آن رقابت در بازار محصول می ،در مقابل
های هزینهشود.  مدیریتتوسط  بینی شدهسودهای پیشکاهش کیفیت اطالعات حسابداری و 

کننده یکدیگر در ها و عوامل تکمیلهای سیاسی، انگیزههای نمایندگی و هزینهمالکانه، هزینه
خصوص ارتباط بین رقابت در بازار محصول و کیفیت افشای اطالعات هستند. مدیران ممکن است 

فشاء شود را مورد کنترل قرار دهند و یا ها، مقدار و یا کیفیت اطالعاتی که باید اتحت تأثیر این هزینه
 (. در2211، 1های قوی برای افشای باکیفیت پایین اطالعات داشته باشند )چنگ و همکارانانگیزه

های مالکانه در بازار محصول کنند که رقابت به دلیل هزینه( مستند می2211) 1راستا، لی و ژان این
کنند ( نیز بیان می2217هانگ و همکاران )دهد. کاهش میو فشار بازار سرمایه، افشای اطالعات را 
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1.Laksmana and Yang 
2.Hsu et al 
3.Meyer and Vickers 
4.Diamond and Verrecchia 
5.Cheng et al 
6.Li and Zhan 
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داتا و شود. به کاهش افشای اختیاری منجر می ،وجود رقبا دلیل بههای مالکانه که افزایش هزینه
های تجاری برای حفظ مزیت های رقابتی، مدیران واحدکنند که در بازار( اذعان می2212) 1همکاران

رقبا، سعی دارند تا اطالعات موجود برای رقبای خود را پیچیده  توجهلبجرقابتی خود و جلوگیری از 
هایی که با فشار رقابتی بیشتری مواجه هستند، ممکن است نمایند. بر اساس این استدالل شرکت

اهم از کیفیت افشای اطالعات خود  برای محدود کردن اطالعات در دسترس برای رقبای خود،
حفظ جایگاه و شغل  منظوربهمدیران ممکن است  ،اهش دهند. همچنینرا کبینی شده سودهای پیش
را ارائه نکنند تا از طریق ایجاد فضای غیر شفاف اطالعاتی امکان ارزیابی  باکیفیتیخود اطالعات 

بنابراین تحت این دیدگاه ممکن است  ؛(2211، 2عملکرد را دشوار نمایند )باالکریشنان و کوهن
بینی شده توسط مدیریت از دقت پایین و انحراف سودهای پیشباعث شود تا رقابت در بازار محصول 

 در بازار بر این است تا انحصار (. لذا مطابق این دیدگاه انتظار2211، 1)چنگ شوندباالتری برخوردار 
 اطالعات رابطه مثبتی داشته باشد. باکیفیت

ه رقابت اثری مبهم و دوپهلو بر گردد کهرچند در مبانی نظری رقابت در بازار محصول، بیان می
شواهد تجربی از بازار اوراق بهادار ایران حاکی از افزایش  ولیها دارد. افشای اطالعات توسط شرکت

(، 1191که حیدری و عبدی ) طوریبهکیفیت افشای اطالعات تحت بازار محصول رقابتی است. 
 ،کنندهای خود مستند میر پژوهش( د1191مقدم و همکاران )( و غیوری1191نمازی و همکاران )

محتوای اطالعاتی ها و به بهبود محیط اطالعاتی شرکتبا افزایش کیفیت افشای اطالعات رقابت 
داشته باشد، ساختار  تأثیرتواند بر کیفیت اطالعات عامل دیگری که می .شودقیمت سهام منجر می

های با سهامداران عمده دولتی تمالکیت است. شواهدی وجود دارد که کیفیت اطالعات در شرک
ناشی از عدم ایفای  تأثیرهایی با سهامداران عمده خصوصی، پایین است. این نسبت به شرکت

های دولتی و ضعف در سازوکارهای ارزیابی های دولتی، استفاده از رانتمسئولیت پاسخگویی شرکت
نشان ( نیز 2221) 1دنگ و ونگ قیتحق جینتا(. 1191شود )منصورفر و همکاران، و نظارتی بیان می

رابطه معکوس وجود دارد.  ینیچ هایشرکت یمال سالمت عدم سکیو ر تیساختار مالک نیب دهدمی
که در  رودمی شترییاست، احتمال ب ینهادهای دولت اریاخت در هاآنکه اکثر سهام  هاییشرکت

یز به این نتیجه رسیدند که ( ن2212) 1گیولی و همکاران .گیرند قراری معرض عدم سالمت مال
های دولتی کیفیت اقالم تعهدی باالتر و های دارای سهامداران خصوصی نسبت به شرکتشرکت

توان چنین انتظار داشت نوع مالکیت دولتی و می ،بنابراین ؛انگیزه برای مدیریت سود کمتری دارند
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1.Datta et al 
2.Balakrishnan and Cohen 
3.Cheng 
4.Deng and Wang 
5.Givoly et al 
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داشته  تأثیربینی شده مدیریت پیشهای سود بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و ویژگی غیردولتی
های با بینی)پیش باکیفیتهای مدیریت جهت ارائه اطالعات تواند بر انگیزهنوع مالکیت می باشد.

دولتی دارد،  منشأ ،موانع ورود معتقد است( 1961) 1دمستزداشته باشد. همچنین،  تأثیردقت باال( 
منجر به عدم  تواندمیاز طرف دولت  شدهعمالا هایمحدودیت، مقررات، قوانین و هادخالتیعنی 

نوع مالکیت دولتی با توجه به روابط باالی سیاسی صنعتی شود.  در ورود به عرصۀ هابنگاهتمایل 
وضعیت انحصاری در بازار سرمایه را  ،ممکن است با جلوگیری از ورود رقبای جدید به صنعت خاص

رابطه تواند میو بدین طریق  داشتهصول را در پی کاهش میزان رقابت در بازار مح کهمنجر گردد 
 قرار دهد. تأثیربینی شده را تحت های سود پیشبین رقابت در بازار محصول و ویژگی

رقابت در بازار محصول بر میزان ، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شدهبیانراستای مبانی  در
-شرکتدر  هابر رابطه آن (ی/ غیردولتی)دولته و همچنین اثر نوع مالکیت بینی شدسود پیش دقت

 بازار اوراق بهادار تهران است.های دارای صادرات به خارج از کشور( المللی )شرکتهای بین
 

 پژوهش پیشینۀ
گران بینی تحلیلهای پیش( در بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر فعالیت2211هاو و همکاران )

باال با تعداد  های فعال در صنایع با تمرکزدهند که شرکتی، نشان میالمللبا استفاده از شواهدی بین
ها مرتبط هستند. بینیها و پراکندگی پایین پیشبینیگران دنبال کننده، دقت باالی پیشبیشتر تحلیل

 هاشرکتبینی پذیری سودها در تمرکز باال در صنایع تأثیر مثبت بر پیشکنند که ها بیان میآن
( در پژوهش خود 2211همچنین، لی و ژان )شود. ر عدم اطمینانی پایین اطالعات منجر میداشته و ب
های مالکانه در بازار محصول و فشار بازار سرمایه کنند که رقابت در بازار به دلیل هزینهبیان می

( طی پژوهشی 2217دهد. این در حالی است که هسو و همکاران )افشای اطالعات را کاهش می
بینی سودها توسط دهند که در بازار محصول رقابتی میزان پوشش تحلیلگران و دقت پیشمینشان 

 تحلیلگران مقدار بیشتری است.
ها ( در بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر سیستم کنترل داخلی شرکت2217) 2کیم و کیم

ابت در بازار، اثربخشی دهند که رق؛ نشان میشودمطرح می یکنترل عنوان یک سازوکار مهمکه به
دهد و مانع بهبود کیفیت محیط اطالعاتی های داخلی را نسبت به گزارشگری مالی کاهش میکنترل
 شود.ها میشرکت

 هایصورترقابت در بازار محصول و قابلیت مقایسه »( در پژوهشی با عنوان 2211چنگ )
 هایصورتر مستقل بر قابلیت مقایسه متغی عنوانبهرقابت در بازار محصول  تأثیربه بررسی « مالی
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1.Demsetz 
2.Kim and Kim 
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به این  آمریکایی هایشرکتبا بررسی اطالعات مربوط به  هاآنبسته پرداختند. متغیر وا عنوانبهمالی 
مالی رابطه مستقیم  هایصورتنتیجه دست یافتند که بین رقابت در بازار محصول و قابلیت مقایسه 

در افزایش  مؤثر مکانیسمکه رقابت در بازار محصول یک  نتیجه گرفتند هاآنو معناداری وجود دارد. 
 کیفیت اطالعات است.

اثر « رقابت در بازار محصول و مدیریت سود» ( در پژوهشی با عنوان2211الکسامانا و یانگ )
سود  یریتو مد یاریاخت یبر اقالم تعهد یسود مبتن یریتبر مد را رقابت در بازار محصول یتوضع
هر  یشترنشان داد که در بازار محصول با رقابت ب هاآنحاصل از پژوهش  یجد. نتانمودن یبررسی واقع

 یمنف رابطهسود  یریترقابت در بازار محصول و مد ینب یسود کمتر است. به عبارت یریتدو نوع مد
در بازار محصول تضاد  یفشار رقابت موردبررسیاستدالل کردند که در نمونه  ینچن هاآنوجود دارد. 

 .یندمنافع سهامداران اقدام نما یتا در راستا داردمیرا بر آن  یرانرا کاهش داده و مد منافع
 یریتو مد یعقدرت بازار محصول، ساختار صنا»با عنوان  یدر پژوهش( 2212داتا و همکاران )

پژوهش  یجنتا پرداختند. هاشرکتسود  یریتبر مدیع صنا یساختار رقابت یبه بررس «هاشرکتسود 
سود  یریترقابت در بازار محصول و مد ،گذاریقیمتتوان  ینب یاز رابطه معنادار و قو یحاک هاآن

 هاآن یافتهاست.  یشترب یزسود ن یریتمد یشتر،با رقابت ب یعنشان داد که در صنا هاآن یجاست. نتا
 دهدمی یشاطالعات را افزا یفتحر یبرا یتجار یواحدها یزهانگ یاز آن است که فشار رقابت یحاک

 .خود را حفظ کنند یرقابت یترقبا وضع یبرا یاطالعات یطکردن مح یچیدهپ یقتا از طر
( در تحقیق خود به بررسی رابطه بین رقابتی بودن بازار محصول با کمیت و کیفیت 2212) لی

هیرشمن برای رقابت -پرداخت. در این تحقیق جهت سنجش رقابت از شاخص هرفیندال ءافشا
وی حاکی از این بود که  هاییافتهعیار موانع ورود برای رقابت بالقوه استفاده گردید. بالفعل و از م

رقابت ناشی از وجود رقبای بالفعل سبب  کهدرحالی دهدمیرا افزایش  ءوجود رقبای بالقوه کمیت افشا
 ایعمده طور به. وی همچنین نشان داد که افزایش رقابت شودمی افشاشدهکاهش میزان اطالعات 

 .بخشدمیرا بهبود  هاشرکتکیفیت افشای 
گذاران سهام خصوصی و بر سرمایه تأکید( در بررسی ساختار مالکیت شرکت با 2229) 1کاتز

گذاران سهام خصوصی مانع از اثرگذاری آن بر کیفیت سود به این نتیجه رسید که وجود سرمایه
گذار های دارای سرمایه. همچنین شرکتشودزیان می موقعبهمدیریت سود بیشتر و باعث شناسایی 

 و قیمت سهام بهتری دارند. بلندمدتهای خصوصی، عملکرد
( در بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر ضریب واکنش سودهای 1191حیدری و عبدی )

گذاران، کنند که رقابت در بازار منجر به ایجاد یک فضای اطالعاتی مناسب به سرمایهآتی، بیان می
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1.Katz 
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بینی سودهای آتی توسط شود، درنتیجه توانایی پیشگذاری میهای سرمایهگیریهت تصمیمج
 شود.و محتوای اطالعاتی قیمت سهام از سودهای آتی بیشتر می بهبودیافتهگذاران سرمایه

های با ( در پژوهشی با عنوان بررسی کیفیت سود در شرکت1191منصورفر و همکاران )
مالکیت از بعد  ساختاراوراق بهادار تهران به بررسی نقش  بازار غیردولتیو  سهامداران عمده دولتی

کیفیت اقالم تعهدی، پایداری، قابلیت  ازجملههای کیفیت سود سهامدار دولتی و خصوصی بر معیار
به این نتیجه رسیدند که کیفیت  هاآنکاری پرداختند. بینی، هموارسازی، مربوط بودن و محافظهپیش

های دارای سهامداران عمده دولتی از سطح پایینی بینی سود برای شرکتعهدی و قابلیت پیشاقالم ت
سهامداران عمده دولتی در  باوجودکاری سود اما پایداری، مربوط بودن و محافظه ؛برخوردار است

ها رابطه مثبت دارد. همچنین شواهدی بر وجود رابطه بین هموارسازی سود با سهامداران شرکت
 بودن یافت نشد. غیردولتیها از نوع دولتی یا تشرک

تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی  تأثیر( در پژوهشی به بررسی 1191جامعی و رستمیان )
های این پژوهش حاکی از آن است که تخصص بینی شده پرداختند. یافتهسود پیش هایویژگیبر 

توان گفت می دیگر بیان بهمثبت دارد.  بینی سود رابطهپیشمالی اعضای کمیته حسابرسی با صحت 
دهد و وجود اعضایی با تخصص مالی در کمیته حسابرسی کیفیت گزارشگری مالی را افزایش می

-با دقت بیشتری برآورد می دبینی سوگیرد و پیشدر اختیار مدیریت قرار می اتکاتریقابلاطالعات 

-ضای کمیته حسابرسی با پراکندگی پیشدهد که تخصص مالی اعشود. همچنین، نتایج نشان می

 های سود ارتباطی منفی دارد.بینی
های حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود ویژگی تأثیر( در پژوهش خود 1192مهدوی و همکاران )

اوراق بهادار تهران را بررسی کردند.  بازاردر  شدهپذیرفتههای مدیریت شرکت وسیلهبهبینی شده پیش
 وسیلهبهبینی شده اد که متغیرهای حاکمیت شرکتی تأثیری بر کیفیت سود پیشها نشان دنتایج آن

 در بورس اوراق بهادار تهران ندارد. شدهپذیرفتههای مدیریت شرکت
رقابت در بازار محصول و کیفیت اطالعات »( در پژوهشی با عنوان 1191نمازی و همکاران )

 یهارکتمحصول و کیفیت اطالعات مالی شبه بررسی رابطه بین رقابت در بازار  «حسابداری
که بین میانگین  نشان داد هاآنپژوهش  جیدر بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتا شدهپذیرفته
کیفیت اطالعات مالی و رقابت در بازار محصوالت در صنایع مختلف تفاوت معناداری  هایشاخص

 وجود دارد.
 تیفیرقابت در بازار محصول بر ک تأثیر یبه بررس یش( در پژوه1191مقدم و همکاران ) یوریغ

نشان داد که  هاآنپژوهش  جیدر بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتا شدهپذیرفته یهاسود شرکت
 رانیمد یکمتر رقابت طیسود دارد و در مح تیفیبر ک یمثبت و معنادار تأثیررقابت در بازار محصول 

 .ندیشفاف نما ریرا غ یاطالعات یتا فضادارند  لیتما یتجار یواحدها
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مالکیت عمومی و خصوصی بر کیفیت  تأثیر( در پژوهشی به بررسی 1192مرادی و همکاران )
های عمومی تعداد سهامداران بیشتر و لذا کند در شرکتبیان می هاآنسود پرداختند. نتایج تحقیق 
های عمومی بیشتر نگران مدیران شرکتبیشتر است. همچنین  باکیفیتتقاضا برای گزارشگری مالی 

دهند. میسود نشان  وتحلیلتجزیهکمیت و کیفیت ارقام حسابداری بوده و حساسیت بیشتری در 
و نظارت و  ایجادشدههای عمومی نظارت مضاعف در شرکت مدیرههیئتوجود  واسطهبههمچنین 

 شود.کنترل بر عملکرد مدیران بیشتر می
 

 های پژوهشفرضیه

که با توجه به اهمیت بسزای دقت  شدهبیانبینی شده مدیریت های متعددی برای سود پیشیویژگ
در این راستا،  است. قرارگرفتهو آزمون  موردتوجهدر پژوهش حاضر این ویژگی  ،بینی شدهسود پیش

های پژوهش فرضیه ،همچنین جهت بررسی هدف کلی پژوهش و شدهبیانبا توجه به مبانی نظری 
 شود:دین شرح مطرح میحاضر ب
 دارد. مثبتتأثیر  ،مدیریتتوسط بینی شده دقت سود پیشرقابت در بازار محصول بر : اولفرضیۀ 
 دارد. منفیتأثیر  ،مدیریتتوسط بینی شده بر دقت سود پیش مالکیت دولتی: دومفرضیۀ 

توسط بینی شده : مالکیت دولتی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و دقت سود پیشفرضیۀ سوم
 دارد. منفیتأثیر  ،مدیریت

 

 پژوهششناسی روش
 و موردنیاز هایداده. استهمبستگی  -ماهیت توصیفی ازلحاظهدف کاربردی و  ازلحاظن پژوهش ای

 و بهادار اوراق بازار در شدهپذیرفته هایشرکت مالی هایصورت به مراجعه طریق از مالی، اطالعات
 شامل پژوهش این آماری جامعه .گرفت قرار موردبررسی و آوریجمع نوین آوردرهاطالعاتی  بانک
که حداقل یکی از درجات بین المللی شدن  تهران بهادار اوراق بازار در شدهپذیرفته هایشرکت کلیه

 پژوهش، این در. است 1191 تا 1161 هایسال پژوهش، این زمانی قلمرو ورا تجربه کرده باشند 
 منظوربهبایستی،  که است آماری جامعه در موجود هایشرکت تعداد برابر شدهغربالجامعه  حجم
 پژوهش زمانی بازه طی باشد، اسفندماه 29 به منتهی شرکت مالی سال اطالعات، بودن مقایسهقابل
 کلیه باشد، نشده متوقف ماه 1 از بیش شرکت سهام معامالت باشد، نداده تغییر را خود مالی سال
-واسطه هایشرکت جزء باشد و دسترس در و موجود موردبررسی هایشرکت برای دنیازمور هایداده

با توجه به اینکه پژوهش حاضر به دنبال بررسی  نباشد.( لیزینگ و گذاریسرمایه ها،بانک) مالی گری
های رو، عالوه بر محدودیتاوراق بهادار است؛ ازاین بازارالمللی های بینموضوع پژوهش در شرکت

ها به خارج از ها، بحث صادرات شرکتها برای آزمون فرضیهشرط اصلی انتخاب شرکت شدهیانب
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پژوهش  شدهغربالاند در جامعه هایی که دارای صادرات بودهشرکت صرفاًبنابراین،  ؛کشور است
شرکت(  -سال  612شرکت ) 61جامعه تحقیق به  ،های مذکوربا توجه به محدودیت. اندقرارگرفته

قند  جزبهگچ، مواد دارویی، غذایی و آهگ  ،صنعت شامل: خودرو و قطعات، سیمان 7دارای ید که رس
، شدهغربالبه علت محدود بودن جامعه  شیمیایی است. شکر، فلزات اساسی، کاشی و سرامیک وو 

به کمک گانه چند رگرسیونی مدل از هافرضیه آزمون منظوربهقرار گرفت.  موردبررسیکل آن 
 شده است.استفاده Stata13و  Eviews8 افزارهاینرم
 

 های پژوهشمتغیر

 پژوهش متغیر وابسته

است  بینی شده(های سود پیشبینی شده )از ویژگیدقت سود پیشمتغیرهای وابسته پژوهش حاضر 
 .شودمی بیانها گیری آنکه در ادامه نحوه اندازه

( مشابه با پژوهش ایمانی و عبدی بینی سود )گیری متغیر دقت پیشجهت اندازه
بینی شده هر سهم تقسیم بر سود واقعی ( از قدر مطلق اختالف میان سود واقعی با سود پیش1191)

. از مقیاس استبینی سود باشد؛ حاکی از دقت کمتر در پیش تربزرگشود. هرچه این رقم استفاده می
-قیاس منفی( برای ایجاد مقادیر باالتر که نشانیک م درضرببینی شده )معکوس دقت سود پیش

 .شوددهنده محیط اطالعاتی بهتر است، استفاده می
 

 متغیر مستقل پژوهش

های چنگ و با پژوهشمتغیر مستقل پژوهش میزان رقابت در بازار محصول است که مشابه 
گیری آن اندازههیرشمن برای -( از شاخص هرفیندال1191نمازی و همکاران )( و 2211همکاران )

های فعال هیرشمن از حاصل جمع توان دوم سهم بازار تمامی بنگاه-استفاده شد. شاخص هرفیندال
 آید.می به دست( 1شرح رابطه ) در صنعت به

 (1رابطه 
 

HHI: هیرشمن، -هرفیندال شاخصk :سهم بازار شرکت :  های فعال در بازار وتعداد بنگاهi ام 
 گردد.( محاسبه می2به شرح رابطه ) است که

   (2رابطه  
    

-دهنده نوع صنعت است. شاخص هرفیندالنشان 1و  ما jدهنده فروش شرکت نشان 
تر باشد، میزان تمرکز کند. هر چه این شاخص بزرگگیری میهیرشمن، میزان تمرکز صنعت را اندازه
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وجود دارد و بالعکس. در پژوهش حاضر از مقیاس معکوس  بیشتر بوده و رقابت کمتری در صنعت
 دهندهنشانیک مقیاس منفی( برای ایجاد مقادیر باالتر که  درضربهیرشمن )-شاخص هرفیندال

 شود.)رقابت بازار محصول( نشان داده می PMCگردد و با نماد رقابت باالتر است، استفاده می

 

 پژوهش گر لیتعدمتغیر 

است که در پژوهش حاضر به مالکیت دولتی و غیردولتی مالکیت نوع پژوهش حاضر  گر لیتعدمتغیر 
 موردبررسینمونه  یهااز شرکت هرکدام تیساختار مالک ر،یمتغ نیا یریگاندازه یبراشود. تقسیم می
است. در این  شدهاستخراجدرصد  صورتبهدر هر شرکت  تیهر نوع از انواع مالک زانیو م قرارگرفته

یا  که متعلق به دولت و شودمیاز سهام شرکت اطالق  یبه درصد( )مالکیت دولتی ، راستا
هایی در شرکت .استو یا نهادهای عمومی تحت مدیریت دولت دولتی دیگر  هایشرکتها و بخش

عدد  صورت ایندرصد باشد به این متغیر عدد یک و در غیر  12که درصد مالکیت دولتی بیشتر از 
 گیرد.فر تعلق میص
 

 متغیرهای کنترلی پژوهش

( و جامعی و رستمیان 1192متغیرهای کنترلی پژوهش حاضر مشابه با تحقیقات مهدوی و همکاران )
 زیر است: به شرح( 1191)

بعالوه تعداد تعدیل  1بینی سود، این متغیر از طریق لگاریتم طبیعی فراوانی تعدیل پیش: 

 شود.در یک دوره مالی محاسبه می منتشرشده هایبینیپیش
 .tسال های شرکت در پایان لگاریتم طبیعی جمع داراییاندازه شرکت، عبارت است از : 

برابر صفر  صورت ینادر غیر  ؛زیان داشته باشد یک tسال زیان شرکت، اگر شرکت در طی : 

 خواهد بود.

 آید:می به دست( 1که از رابطه ) iهای شرکترشد در دارایینسبت : 

 (3رابطه 
 

 .t- 1در پایان سال iهای شرکتجمع کل دارایی: 

 .tدر پایان سال  iهای شرکتجمع کل دارایی: 

 

 هاآزمون فرضیه هایمدل

 شده است.استفاده (1و ) (2)(، 1) ونیهای رگرسیاز مدلبه ترتیب پژوهش های آزمون فرضیه برای
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  (1 مدل
  (2 مدل
  (1 مدل

 بینی شده مدیریت.دقت سود پیش: 

 میزان رقابت در بازار محصول.: 

 مالکیت دولتی.متغیر : 

 متغیرهای کنترلی پژوهش.: 
در  ضریب ،بینی شده مدیریتدقت سود پیشبر  محصول رقابت در بازارجهت بررسی تأثیر 

 ضریب ،مدیریتتوسط بینی شده دقت سود پیشبر  مالکیت دولتی( و برای بررسی تأثیر 1) مدل
بررسی تأثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و دقت  برای تیدرنهاو  (2) مدلدر 

این ضرایب  کهدرصورتی شود.( بررسی می1) مدلدر  ضریب ،مدیریتتوسط نی شده بیسود پیش
 های پژوهش رد نخواهد شد.معنادار باشند، فرضیه موردنظردر سطح اطمینان 

 

 های پژوهشیافته
 شده است.نشان داده 1صه در جدول خال صورتبهآمار توصیفی متغیرهای پژوهش 

 
 های پژوهشیفی متغیرآمار توص -1جدول 

 کمینه بیشینه میانه میانگین نماد متغیرها
 انحراف
 معیار

بینی شدهدقت سود پیش   617/2- 211/2- 2 111/21- 11/2 

 177/2 -769/2 -21/2 -161/2 -211/2  رقابت در بازار محصول

 171/2 2 1 1 11/2  مالکیت دولتی

ی شدهبینفراوانی تعدیل سود پیش   126/1 161/1 279/2 2 121/2 

 171/1 126/19 11/12 911/21 911/21  اندازه شرکت

دهی شرکتزیان   261/2 2 1 2 271/2 

هارشد دارایی   117/2 116/2 117/1 121/2- 226/2 

 انهای پژوهشگرمنبع: یافته
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 همبستگی بین متغیرهای پژوهش

است.  شدهاستفاده 1یرمنهمبستگی اسپ برای بررسی همبستگی بین متغیرهای پژوهش از ضرایب
 است. شدهارائه( 2خالصه مربوط به ضرایب همبستگی اسپیرمن در جدول )

 
 پژوهش متغیرهای اسپیرمن بین همبستگی -2جدول 

ش متغیرها
 پی

ود
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 ش
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ان
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 ش

ی
 

ی
رای

 دا
شد

ر
 ها

نی بیدقت سود پیش
 شده

1 
      
      

رقابت در بازار 
  محصول

1 
     

     

 مالکیت دولتی
 

212/2- 1 
    
    

ود فراوانی تعدیل س
بینی شدهپیش    

219/2- 1 
   
   

 221/2 227/2 اندازه
  

1 
  

  

دهیزیان  
  

22/2- 211/2 216/2- 1 
 
 

هارشد دارایی  
  

211/2- 221/2- 222/2 
 

1 

 درصد است. 99و  91، 92*، ** و *** به ترتیب نشانگر معناداری ضریب همبستگی در سطح     

 
دهد که متغیر رقابت در بازار نتایج حاصل از همبستگی بین متغیرهای پژوهش نشان می

 ولیدرصد دارد.  99ی شده همبستگی مثبت در سطح اطمینان بینمحصول با متغیر دقت سود پیش
بینی شده همبستگی منفی در سطح شده با دقت سود پیش بینیپیش سود تعدیل متغیر فراوانی

 دهد.درصد را نشان می 99اطمینان 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Spearman 
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 های پژوهشآزمون فرضیه

 بینی شدهت سود پیشدقبر  رقابت در بازار محصولاول پژوهش مبنی بر تأثیر  نتایج آزمون فرضیۀ
 است. شدهارائه 1 جدولخالصه در  صورتبهیافته به روش حداقل مربعات تعمیم

 

 

 بینی شدهتأثیر رقابت در بازار محصول بر دقت سود پیش. 1جدول 

 بینی شدهمتغیر وابسته مدل: دقت سود پیش

 VIF معناداری t ۀآمار ضریب متغیرها

 - 221/2 712/2 122/1 عرض از مبدأ

 21/1 222/2 271/1 111/2 رقابت در بازار محصول

 22/1 222/2 -117/6 -21/2 بینی شدهفراوانی تعدیل سود پیش

 21/1 222/2 -176/1 -216/2 اندازه شرکت

 21/1 222/2 -611/1 -191/2 دهی شرکتزیان

 22/1 161/2 611/2 21/2 هارشد دارایی

 (229/2) 126/1 ن چاوآزمو (222/2) 111/1 )معناداری( Fۀ آمار

 (221/2) 111/17 آزمون هاسمن 111/2 ضریب تعیین

 LR 61/2111 (222/2)آزمون  27/2 ضریب تعیین تعدیل شده

 Wooldridge 262/2 (111/2)آزمون  222/2 واتسون –دوربین 

 های پژوهشگرمنبع: یافته

 
 91) طح اطمینان موردنظردهد که مدل در سنشان می رگرسیونی نتایج حاصل از برآورد مدل

 27بوده و حاکی از آن است که حدود  27/2شده برابر با ضریب تعیین تعدیلدار است. معنی درصد(
شود. درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط مجموعه متغیرهای مستقل و کنترلی توضیح داده می

بنابراین، میزان  ؛(111/2) است معنادار تغیر رقابت در بازار محصول مثبتضریب برآوردی برای م
-بینی شده توسط مدیریت شرکت منجر میرقابت در بازار محصول به افزایش دقت سودهای پیش

  شود.
طبق مدل بینی شده مالکیت دولتی بر دقت سود پیشفرضیۀ دوم پژوهش به بررسی تأثیر 

 صورتبهیافته ات تعمیمروش حداقل مربع پردازد که نتایج حاصل از برآورد مدل به( می2رگرسیونی )
 است. شدهارائه 1جدول خالصه در 
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 بینی شده. تأثیر مالکیت دولتی بر دقت سود پیش1جدول 
 بینی شدهمتغیر وابسته مدل: دقت سود پیش

 VIF معناداری t ۀآمار ضریب متغیرها

 - 226/2 191/2 111/1 عرض از مبدأ
 21/1 222/2 116/1 111/2 رقابت در بازار محصول

 21/1 111/2 -111/2 -221/2 مالکیت دولتی
 22/1 222/2 -291/6 -229/2 بینی شدهفراوانی تعدیل سود پیش
 21/1 222/2 -211/1 -216/2 اندازه شرکت

 21/1 222/2 -172/1 -179/2 دهی شرکتزیان
 21/1 127/2 979/2 211/2 هارشد دارایی

 (226/2) 111/1 ن چاوآزمو (222/2) 121/1 )معناداری( Fۀ آمار
 (221/2) 691/17 آزمون هاسمن 117/2 ضریب تعیین

 LR 12/2111 (222/2)آزمون  219/2 ضریب تعیین تعدیل شده

 Wooldridge 111/2 (126/2)آزمون  221/2 واتسون –دوربین 

 های پژوهشگرمنبع: یافته

 
دار است. معنی موردنظرمینان دهد که مدل در سطح اط( نشان می2) مدلنتایج حاصل از برآورد 

شده برابر حاکی از آن است که مقدار ضریب تعیین تعدیل پژوهش دومبرآورد مدل مربوط به فرضیۀ 
درصد تغییرات متغیر وابسته را مجموعه متغیرهای توضیحی  21دهد حدود بوده و نشان می 219/2با 

 111/2) بوده ولی معنادار نیست منفی مالکیت دولتی برای متغیر( )ضریب برآوردی  کند.توجیه می

P-Value =بینی شده توسط مدیریت مالکیت دولتی بر دقت سودهای پیشدهد که ( و نشان می
 ها تأثیر معناداری ندارد.شرکت

سوم پژوهش مبنی بر تأثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و  نتایج آزمون فرضیۀ
 شده ارائه 1خالصه در جدول  صورتبهیافته بینی شده به روش حداقل مربعات تعمیمپیش دقت سود

 است.
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 بینی شدهتأثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و دقت سود پیش. 1جدول 

 بینی شدهمتغیر وابسته مدل: دقت سود پیش

 VIF معناداری t ۀآمار ضریب متغیرها

 - 222/2 261/2 161/1 رض از مبدأع
 96/1 222/2 119/1 117/2 رقابت در بازار محصول

 17/2 111/2 -121/2 -221/2 مالکیت دولتی
رقابت در بازار  بامالکیت دولتی در تعامل 
 محصول

217/2- 12/2- 921/2 11/1 

 22/1 222/2 -711/7 -229/2 بینی شدهفراوانی تعدیل سود پیش
 21/1 221/2 -11/1 -27/2 اندازه شرکت

 21/1 222/2 -111/1 -171/2 دهی شرکتزیان
 21/1 127/2 222/1 216/2 هارشد دارایی

 (229/2) 127/1 آزمون چاو (222/2) 211/1 )معناداری( Fۀ آمار
 (211/2) 191/17 آزمون هاسمن 117/2 ضریب تعیین

 LR 72/2111 (222/2)آزمون  217/2 ضریب تعیین تعدیل شده

 Wooldridge 11/2 (126/2)آزمون  227/2 واتسون –دوربین 

 های پژوهشگرمنبع: یافته

 

 91دهد که مدل در سطح اطمینان موردنظر )رگرسیونی نشان می نتایج حاصل از برآورد مدل
 21بوده و حاکی از آن است که حدود  217/2شده برابر با دار است. ضریب تعیین تعدیلدرصد( معنی

شود. از تغییرات متغیر وابسته توسط مجموعه متغیرهای مستقل و کنترلی توضیح داده میدرصد 
( -217/2است ) منفی بازار محصولرقابت در  با دولتیتعامل مالکیت ضریب برآوردی برای متغیر 

مالکیت بنابراین،  ؛(= P-Value 921/2) نیست معنادارولی این ضریب در سطح اطمینان موردنظر 
-بینی شده توسط مدیریت شرکتدقت سودهای پیشر رابطه بین رقابت در بازار محصول و ب دولتی

 دارد.ن معناداریتأثیر  ها،
 

 گیرینتیجهبحث و 
های سود بینی شده )از ویژگیدقت سود پیش محصول بررقابت در بازار تأثیر  ،در پژوهش حاضر

های شرکت درها لتی بر رابطه بین آنمالکیت دو گرلیتعدبینی شده مدیریت( و همچنین اثر پیش
 .بررسی گردیداوراق بهادار تهران  بازاردر  شدهرفتهیپذ

و معناداری بر  مثبتنتایج آزمون فرضیۀ اول پژوهش نشان داد که رقابت در بازار محصول تأثیر 
های دارد. به بیانی، رقابت منجر به بهبود محیط اطالعاتی شرکت بینی شده مدیریتدقت سود پیش

، مدیریت را ملزم به ارائه یسازمانبرونایفای نقش نظارتی و با  شودمیفعال در بازار سرمایه ایران 
عاملی  عنوانبهرقابت در بازار محصول نقش بنابراین، ؛ نمایدبینی شده میتر سودهای پیشدقیق
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نتیجه فرضیۀ  جهتنیازاگردد که می دییتأها شده از سوی شرکت ءبر کیفیت اطالعات افشا مؤثر
مقدم و و غیوری (1191نمازی و همکاران ) ،(2217و همکاران ) هسوهای های پژوهشاول با یافته
همسو است. به بیانی، در بازار سرمایه ایران فشار رقابتی، مدیران واحدهای تجاری  (1191همکاران )

را افزایش  شدهگزارشاطاعات جذب منابع کمیاب اقتصادی، کیفیت  منظوربهدارد تا را بر آن می
( مشابه 2211( و لی و ژان )2211های هاو و همکاران )های پژوهشولی این نتایج با یافتهدهند. 
 نیست.

بر دقت  یمعنادارتأثیر  (دولتی)مالکیت نوع که  دهدیم نشان ،آزمون فرضیۀ دوم مربوط بهنتایج 
های منصورفر و تا، نتایج پژوهش با یافتهدر این راس بینی شده توسط مدیریت ندارد.سود پیش
در  مؤثررا عاملی  غیردولتی( که نوع مالکیت دولتی/2212(، گیولی و همکاران )1191همکاران )

نتایج مربوط به آزمون فرضیۀ سوم پژوهش همچنین، کنند مشابه نیست. کیفیت اطالعات بیان می
توسط بینی سود ابت در بازار محصول و دقت پیشبر رابطه بین رق (دولتی)مالکیت نوع مبنی بر تأثیر 

تأثیری ر ایران امالکیت دولتی بر رابطه فوق در بازار اوراق بهادبنابراین، ؛ معنادار نبوده استمدیریت 
 ار محصول رقابتی منجر به ایجاد یکنتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که باز ،کلدر ندارد.

 جهیدرنتبینی شده که افزایش دقت سودهای پیش شودمی ذارانگاطالعاتی به سرمایهمناسب فضای 
در  ولی بین المللی شدن شرکت این امر را تحت تاثیر قرار می دهد. حاکی از این موضوع است. ،آن

 ،توان فضای رقابتی مناسبی را فراهم نمود که حاصل آنهای الزم میراستا، با ایجاد زیرساخت نیا
گذاران خواهد بود و نتیجه جهت ارائه هر چه بیشتر اطالعات به سرمایهایجاد انگیزه در مدیران 

کمک به بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواهد شد.  تیدرنهاافزایش رونق اقتصادی صنایع و  ،نهایی
گذاری های اقتصادی و نهادهای قانونکننده سیاستدر ایجاد فضای مناسب رقابتی، نهادهای تعیین

توانند با توجه بیشتر بر اجرای کنند. دولت و سایر نهادهای نظارتی بر بازار، مینقش فعالی ایفا می
، زمینه ورود فعاالن اقتصادی به بازار را فراهم آورند که نتیجه آن به ایجاد یسازیخصوصاصل 

کردن متغیر بین المللی با این حال پژوهش حاضر در عملیاتی فضای مناسب رقابتی، منجر خواهد شد.
 شود در تحقیقات بعدی این مهم لحاظ شود.دارای محدودیت در فراوانی بود و پیشنهاد میشدن 
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