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چكیده
رقابت در بازار محصول عامل موثری بر جریان و حجم اطالعات عرضه شده توسط واحدهای
تجاری است .همچنین ساختار راهبری شرکتی می تواند نقش موثری بر کیفیت اطالعات ارائه شده
داشته باشد .بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی نقش راهبری شرکتی بر رابطه بین رقابت در
بازار محصول و کیفیت سود پیش بینی شده توسط مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران میباشد .به همین منظور دادههای مربوط به  07شرکت پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران جمع آوری شده و اثر تعدیل کنندگی راهبری شرکتی بر ارتباط بین رقابت در
بازار محصول و کیفیت سود پیش بینی شده توسط مدیریت ،مورد بررسی قرار گرفته است .برای
اندازه گیری رقابت در بازار محصول از شاخص هرفیندال هیرشمن استفاده شده و جهت اندازه
گیری درجه راهبری شرکتی از چک لیستی که به هشت طبقه افشا ،اخالق تجاری ،آموزش ،رعایت
الزاما ت قانونی ،حسابرسی ،مالکیت ،ساختار هیئت مدیره ،مدیریت دارایی و نقدینگی تقسیم
شدهبود ،استفاده شده است .یافتهها نشان می دهد که رقابت در بازار محصول دارای اثر منفی بر
کیفیت سود پیش بینی شده توسط مدیریت ،بوده و این ارتباط در شرکتهای دارای راهبری
شرکتی قوی کاهش مییابد .به عبارت دیگر در شرکت هایی که از درجه راهبری شرکتی باالتری
برخوردارند ،اثر رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود پیش بینی شده ،مثبت است.
واژههای کلیدی :راهبری شرکتی ،رقابت در بازار محصول ،دقت پیش بینی سود  ،خطای پیش
بینی سود.
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 -1مقدمه
کارکرد سود به عنوان یکی از اقالم مهم صورتهای مالی برای استفاده کنندگان دارای تاریخچه
طوالنی در ادبیات حسابداری و امور مالی است(نوراتی 8و همکاران.)39 ،0787،گروههای متنوعی از
ذینفعان به ارقام سود و پیش بینیهای مربوط به آن عالقه مندند .بر این اساس تبیین عوامل مؤثر
بر ارقام سود و پیش بینیهای مربوط به آن ،می تواند برای بسط ادبیات حسابداری و گزارشگری
مالی مفید و مؤثر باشد(مارسیو کیتیت و پارک .)6 ،0773،0در تبیین این عوامل ،رقابت در بازار
محصول و چگونگی تأثیر آن بر کیفیت سود پیش بینی شده ،از جمله موضوعاتی است که کمتر به
بحث گرفته شده است و عالوه بر این ،موضوع رقابت در بازار محصول در سالهای اخیر بدلیل
رقابت های جهانی و کم شدن فاصله جهانی بازارها ،از اهمیت بیشتری برخوردار شده است .آلمیدا و
دالمیسو) 09 ،0783(9معتقدند که رقابت در بازار محصول از جمله عوامل مهمی است که میتواند
بر پیش بینی سود اثر بگذارد ،و عاملی است که بیانگر اهمیت محیط تجاری و اطالعاتی شرکت
است .همچنین واعظ و همکاران() 813 ،8931معتقدند که در حال حاضر رقابت پذیری معیاری
کلیدی برای ارزیابی میزان موفقیت بنگاهها در میدانهای رقابتی سیاسی،اقتصادی و تجاری به
حساب میآید .بدین معنی که هر بنگاهی که توان رقابتی باالتری در بازارهای رقابتی داشته باشد،
از رقابت پذیری باالتری برخوردار است .همچنین ریس)8103 ،0778(1معتقد است که رقابت در
بازار محصول موجب کاهش اقدامات سوء مدیریت شده و همچنین با کاهش فرصت دستکاری
سود ،کیفیت سود و درنتیجه کیفیت اطالعات حسابداری افزایش میدهد .هارت،8319(3
) 917معتقد است که رقابت در بازار محصول می تواند بعنوان یک سازوکار نظارتی و نظم دهنده
برای به تحت کنترل در آوردن مشکالت نمایندگی استفاده شود .بنابراین رقابت در بازار محصول،
در مدیران انگیزهای را فراهم می کندکه درصدد همسویی بیشتر منافعشان با منافع سهامدران
باشند(نمازی و همکاران .)890 ،8939،علیرغم این نظرات ،طیف دیگری از نظرات ،بر این دیدگاه
مبتنی هستند که ،بازارهای رقابتی موجب افزایش جریانهای اطالعاتی ،اما نه لزوماً اطالعات با
کیفیت ،به بازار میشود .که در این رابطه لی )660 ،0787(6و چنگ 0و همکاران()867 ،0789
معتقدند رقابت در بازار محصول موجب می شود تا مدیران اطالعات ناقص و غیر شفافی در مورد
عملکرد مالی و چشم اندازهای آتی شرکت افشا کنند که این امر موجب کاهش در دقت پیش بینی
سود میشود .بهعبارتی آنه ا بیان داشتند که برای حصول اطمینان از اطالعات ارائه شده توسط
مدیران در بازارهای رقابتی ،و همچنین کاهش عدم تقارن اطالعات بین مدیریت و ذینفعان ،وجود
سازکارهای مناسب ازجمله نظام راهبری شرکتی مناسب ،می تواند برای کاهش هزینههای
نمایندگی ،از اهمیت بسزایی برخوردار باشد .ازینرو رقابت در بازار محصول موجب افزایش جریان
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اطالعاتی می شود ،که لزوماً به این معنی نیست که اطالعات ارائه شده کامل و بدون نقص هستند.
بنابراین ساختار راهبری شرکتی قوی می تواند ،کیفیت اطالعات افشا شده را تضمین کند(الپورتا 1و
همکاران8837 ،0770،؛دیک و زینگالس .)317 ،0771،3با توجه به این موضوع انتظار میرود که
ساختار راهبری شرکتی به عنوان یکی از مکانیزم های کنترلی ،بتواند بر رابطه بین رقابت در بازار
محصول و کیفیت سود پیش بینی شده توسط مدیریت ،اثرگذار باشد .علیرغم بررسی موضوع فوق
در سایر کشورها ،در ایرا ن تاکنون چنین موضوعی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است .به طور
کلی پژوهش های قبلی در این باره ،بیشتر به بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول و کیفیت
سود پیش بینی شده(مارسیو کیتیت و پارک8 ،0773،؛چنگ و همکاران ،)890 ،0780،ارتباط بین
راهبری شرکتی و کیفیت سود پیش بینی شده(بات و همکاران083 ،0776،؛آلمیدا و
دالمیسو ) 86 ،0780،و نیز ارتباط بین رقابت در بازار محصول و راهبری شرکتی (صفرزاده و
رفیعی )03 ،8939،پرداختند .اما این پژوهش به بررسی اثر راهبری شرکتی بر ارتباط بین رقابت در
بازار محصول و کیفیت سود پیش بینی شده میپردازد .به عبارت دیگر در این پژوهش ،به دنبال آن
هستیم تا دریابیم آیا راهبری شرکتی اثر تعدیل کننده بر ارتباط بین رقابت در بازار محصول و
کیفیت سود پیش بینی شده ،دارد یا خیر .با توجه به اهمیت این موضوع و وجود محیط کنترلی
ضعیف درشرکتهای ایرانی ،این مهم که چگونه ساختار راهبری شرکتی میتواند بر رابطه بین
رقابت در بازار محصول و کیفیت سود پیش بینی شده توسط مدیریت ،تأثیر بگذارد ،مهم تلقی
میشود .انتظار میرود که یافته های تحقیق حاضر با بررسی اثر تعدیل کنندگی راهبری شرکتی بر
ارتباط بین رقابت در بازار محصول و کیفیت سود پیش بینی شده،در بازار نوظهور ایران ،اطالعات
بیشتری را برای تجزیه و تحلیل در اختیار سرمایه گذران ،تحلیل گران و مدیران ،در محیط رقابتی
قرار دهد .و همچنین بسترساز اجرائی شدن سریع تر قوانین راهبری شرکتی در محیط رقابتی بازار
ایران باشد ،محیطی که بتواند امک ان سرمایه گذاری بهینه سرمایه گذاران را فرآهم آورد .و همچنین
به قانون گذران این امکان را بدهد تا با تبیین تأثیر نظام راهبری شرکتی ،الزامات جدیدی را در
جهت اجرایی شدن نظام راهبری شرکتی و گزارشگری آن وضع نمایند ،که این امر میتواند به ارتقا
منابع مالی و اقتصا دی بازار و حفظ حقوق ذینفعان کمک کند .بر این اساس در ادامه پس از مرور
مبانی نظری تحقیق و پیشینهٔ تحقیقات گذشته داخل و خارج ،فرضیههای پژوهش مطرح شده و
سپس روش و طرح تحقیق ارائه خواهد شد و در پایان به تجزیه و تحلیل دادهها و ارائه نتایج
خواهیم پرداخت.
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 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
سود پیش بینی شده از جمله اطالعات مهمی است که توسط مدیریت بصورت دورهای به بازار
عرضه می شود .اهمیت این اطالعات از این جهت است که امکان برآورد و پیش بینی عملکرد و
جریانهای نقدی شرکتها را ،برای ذینفعان فراهم میآورد .مسلماً ،کیفیت اطالعات افشا شده
می تواند با تعبیرهای متفاوت ذینفعان از اطالعات ،منجر به تصمیمات مختلف شود .با فرض کامل
نبودن بازار و درک متفاوت ذینفعان ،می توان انتظار داشت که ارائه اطالعات تأثیر متفاوتی بر عوامل
درون سازمانی و برون سازمانی همچون قراردادهای کاری ،هزینه تأمین سرمایه ،و رقابت در بازار
محصول داشته باشد(گرین و استیگلیتز .)907 ،8337،87اما اینکه چگونه فضای رقابت بازار محصول
شرکت ،میتواند بر این پیشبینی ها اثر بگذارد ،سوالی است که این پژوهش درصدد پاسخگویی به
آن است.
88
نلبوف و استیگلیتز () 03 ،8319معتقدند ،وجود اطالعات ناقص باعث ایجاد قدرت بازار متفاوت
در شرکتها میشود ،چرا که هزینه تأمین اطالعات در بین شرکتهای مختلف متفاوت است،
شرایط رقابتی این امکان را فراهم میآورد تا مدیران از اختیار خود در زمینه ارائه اطالعات ،جهت
منفعت طلبی یا ارائ ه اطالعات منصفانه به بازار ،استفاده کنند .علی و همکاران()0 ،0787معتقدند
که دقت پیش بینی سود در صنایع رقابتی بیشتر از صنایع غیر رقابتی است .البته منظور از رقابتی
بودن صنعت ،به معنای وجود شرکت های مختلف در تولید و فروش کاالها است ،نه اینکه کیفیت
کاالها از هم متفاوت باشند(انوار رستمی و همکاران .)9 ،8930،قربانی و همکاران(،8930
)83معتقدند ،رقابت در بازار محصول ،سبب میشود تا از یک سو شرکتهای موجود در صنایع
مشابه ،به دنبال اطالعات رقبا بوده و از سوی دیگر اطالعات خودشان را برای داشتن مزیت رقابتی
پنهان کنند .همچنین رقابت در بازار محصول می تواند باعث افزایش توانایی مدیران برای مقایسه
شرکت خود با سایر شرکت های موجود در صنعت شود(نلبوف و استیگلیتز .)03 ،8319،بنابراین
رقابت در صنعت خاص همراه با نیاز به اطالعات مقایسهای شرکتها ،باعث افزایش کیفیت اطالعات
پیش بینی شده توسط مدیران شرکت میشود(لی .)661 ،0787،میتوان گفت که درجه رقابت در
بازار محصول به جریان اطالعات ،از شرکت به بازار مؤثر میباشد ،در حالیکه نوع رقابت ممکن
است بر کیفیت اطالعات اثر بگذارد(چنگ و همکاران.) 833 ،0789،با توجه به مطالب فوق الذکر،
رقابت در بازار محصول می تواند بر کیفیت سود پیش بینی شده اثر مثبت یا منفی داشته باشد .از
اینرو سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که با وجود مشکالت نمایندگی و عدم تقارن
اطالعاتی و خطر اخالقی ناشی از آن ،سهامداران و مراجع قانون گذاری ،چگونه میتوانند از کیفیت
سود پیش بینی شده مطمئن شوند؟ بنابراین در این پژوهش بیان میشود که اگر مکانیزمی وجود
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داشته باشد که بتواند هزینه نمایندگی و هزینه های مربوط به عدم تقارن اطالعاتی ،بین مدیران و
ذینفعان را کم کند ،می تواند موجب بهبود کیفیت سود پیش بینی شده شود .یعنی مطابق با تئوری
نمایندگ ی و تئوری عدم تقارن اطالعاتی ساختارهای نظارتی مؤثر با ایجاد توازن اطالعاتی میتوانند
به جلوگیری و کاهش هزینه نمایندگی کمک کنند .به عبارتی به مدیریت انگیزههای الزم را برای
انجام اقدامات کافی ،جهت افزایش ارزش شرکت که نهایتاً به نفع ذینفعان است ،میدهد .لذا انتظار
داریم بازده باالتر شرکت در گرو بهبود ساختارهای کنترلی و به تبع آن ،پیش بینیهای دقیقتر
سود توسط مدیریت باشد.؛ زیرا این امر به کاهش هزینههای نمایندگی و در نتیجه عملکرد بهتر در
دراز مدت منجر خواهد شد(بات و همکاران.)007 ،0776،عوامل گوناگونی در کاهش عدم تقارن
اطالعاتی و به تبع آن دقت پیش بینیهای سود تاثیرگذارند ،آلمیدا و دالمیسو()6 ،0783معتقدند
که یکی از مهمترین این عوامل ،مکانیزمهای راهبری شرکتی میباشد .مکانیزمهای راهبری شرکتی
با کاهش مشکالت نمایندگی میتواند فرصتهای مدیریت سود را کاهش داده و در نتیجه کیفیت
سود پیش بینی شده را افزایش دهند(مشایخ و اسماعیلی .)97 ،8913،با توجه به مطالب فوق
می توان گفت که از جمله راهکارهای عملیاتی غلبه بر مشکالت نمایندگی و به دنبال آن افزایش
کیفیت سود ،تقویت مکانیزمهای راهبری شرکتی مناسب ،در شرکتها است .بنابراین انتظار میرود
وجود چنین مکانیزمی اثر منفی رقابت در بازار محصول را کمتر کند(و یا حتی دارای اثری مثبتی
بر کیفیت سود پیش بینی شده ،کند) .در واقع مکانیزمهای راهبری شرکتی که به دنبال پاسخگویی
به ذینفعان است ،می تواند موجب کاهش مشکالت نمایندگی و عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و
ذینفعان شده و باعث ارتقاء کیفیت اطالعات ارائه شده شود(آلمیدا و دالمیسو.)89 ،0783،بر این
اساس چنگ و همکاران( ) 810 ،0789معتقدند که مدیران برای جلوگیری از افشا دقیق اطالعات
مالی ،یک محیط اطالعاتی مبهم و غیر شفاف را برای رقبای خود و عموم مردم ایجاد میکنند.
بنابراین برای حصول اطمینان از مسئولیت پاسخگویی بنگاههای اقتصادی در مقابل افراد ذینفع باید
نظارت و مراقبت کافی بعمل آید .برای اعمال این نظارت و مراقبت کافی وجود ساز و کاری مناسب
الزم است .از جمله این ساز و کارها ،طراحی و اجرای نظام راهبری مناسب در شرکتهاست.
استیگلیز( ) 161 ،0770همچنین دالیوال و همکاران)0771(80معتقدند ،صنایع رقابتی باعث افزایش
جریان اطالعات ارائه شده به بازار شده و ساختار راهبری شرکتی قوی موجب بهبود کیفیت این
اطالعات ارائه شده به بازار میشود .آنها همچنین معتقدند ،افشای اطالعات مالی شفاف ،مشکالت
و مسائل نمایندگی را از طریق کاهش عدم تقارن اطالعاتی بین مدیریت و سهامداران به حداقل
می رساند و در مقابل ،افشای ضعیف اطالعات مالی اغلب باعث گمراهی سهامداران و در نتیجه
تاثیرات نامطلوبی بر ثروت آنان دارد(آلمیدا و دالمیسو .)09 ،0783،بنابراین راهبری شرکتی عاملی
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است که می تواند باعث بهبود کیفیت اطالعات ارائه شده توسط مدیریت شود ،همچنین راهبری
شرکتی قوی میتواند نشانهای مثبت از سوی شرکت ها به بازار سرمایه باشد و اعتماد سرمایه
گذران را به سوی خود جلب کند(کارونا .)33 ،0770،89با توجه به توضیحات فوق میتوان نقش
راهبری شرکتی را بعنوان یکی از مکانیزم های تاثیرگذار بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و
کیفیت سود پیش بینی شده توسط مدیران ،در نظر گرفته و همچنین بعنوان مکانیزمی برای
همسوسازی منافع مدیران ،مالکان و کاهش هزینههای نمایندگی تلقی کرد .بر ای ن اساس هدف
تحقیق حاضر مطالعه اثر تعدیل کنندگی راهبری شرکتی بر ارتباط بین رقابت در بازار محصول و
کیفیت سود پیش بینی شده توسط مدیریت میباشد .بهمنظور دستیابی به هدف فوق مرور پیشینه
تحقیقات انجام شده ،میتواند مفید باشد که در ادامه به آن میپردازیم.
علی و همکاران ( ) 81 ،0780نشان دادند که رقابت در بازار محصول توانایی شرکتها در
راستای مقایسه در یک صنعت مشابه را افزایش میدهد و همچنین موجب افزایش کیفیت پیش
بینی مدیران و تحلیل گران میشود.
چنگ و همکاران ( )890 ،0789در پژوهشی بعنوان تأثیر بازار رقابت بر کیفیت سود به این
نتیجه رسیدند که بین بازار رقابت محصول و کیفیت سود رابطه مثبتی وجود دارد .نتایج آنها
همچنین حاکی از آن است که بین رقابت بازار محصول و دقت اطالعات عمومی و محرمانه در
دست سرمایه گذران و تحلیلگران رابطه مثبت وجود دارد.
مارسیو کیتیت و پارک ( )8 ،0773پی بردند که در صنایع با رقابت باال اشتباهات پیش بینی
سود و همچنین پراکندگی این پیش بینی ها کمتر بوده که به کاهش نابرابری اطالعات بین مدیران
و بازار کمک شایانی مینماید.
بات و همکاران) 083 ،0776(81چگونگی تأثیر سطوح مختلف راهبری شرکتی را بر دقت پیش
بینیهای تحلیلگران و مدیران مورد بررسی قرار دادهاند ،یافتههای آنها نشان میدهد که راهبری
شرکتی با دقت پیش بینیهای مدیران و تحلیلگران رابطه مثبت و معناداری دارد.
دالمیسو و همکاران ( ) 8 ،0780میزان تأثیر شیوه های متمایز راهبری شرکتی را بر دقت پیش
بینیهای تحلیلگران و مدیران مورد بررسی قرار دادهاند ،نتایج آنها نشان داد که راهبری شرکتی
بر دقت پیش بینیهای تحلیلگران و مدیران تأثیر مثبت دارد.
نورواتی و همکاران ( )37 ،0787به بررسی رابطه راهبری شرکتی و دقت پیش بینیهای سود
پرداختند ،نتایج آنها نشان داد اندازه کمیته حسابرسی با دقت پیش بینی سود رابطه مثبت دارد و
هیچ رابطه معناداری بین مشخصههای هیئت مدیره و دقت پیش بینی سود مشاهده نکردند.
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آلمیدا و دالمیسو ( ) 8 ،0783به بررسی اثر راهبری شرکتی و رقابت در بازار محصول بر دقت
پیش بینیهای سود تحلیلگران و مدیران پرداختند .یافتههای آنها نشان میدهد که شرکتهای در
صنایع رقابتی با راهبری سازمانی قوی ،سبب بهبود دقت پیش بینیهای سود میشوند و تحلیل
گران و سرمایه گذران را به ارزیابیهای خود نزدیکتر میکند.
با وجود تحقیقات خارجی در این رابطه ،در ایران تحقیقی که مستقیماً موضوع تحقیق حاضر را
مورد بررسی قرار دهد ،وجود ندارد .لذا در ادامه به تشریح تحقیقات مرتبط داخلی پرداخته میشود.
خواجوی و همکاران( ) 883 ،8930به بررسی اثر رقابت در بازار محصول بر مدیریت سود
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج آنها نشان دادند که بطور
کلی بین شاخصهای هرفیندال_هیرشمن83و لرنر 86ولرنرتعدیل شده با مدیریت سود شرکتها
رابطه معکوس معناداری وجود دارد.
دیانتی دیلمی و بیاتی( ) 09 ،8931به بررسی رابطه رقابت در بازار محصول و حق الزحمهٔ
حسابرس مستقل پرداختند .نتایج آن ها در حالت کلی نشان داد که رقابت در بازار محصول بر حق
الزحمه حسابرس مستقل تأثیر معناداری دارد.
خدادی و همکاران() 08 ،8939به بررسی تأثیر رقابت بازار محصول بر سیاست تقسیم سود
پرداختند .نتایج تحقیق نشان میدهد با افزایش رقابت در بازار محصول ،سودهای تقسیمی کاهش
مییابد .بنابراین شرکت ها در بازارهای متمرکز و رقابت باال ،سود کمتری پرداخت میکنند زیرا
آن ها نیاز به ذخیره وجه نقد برای مقابله با تهدیدها و رفتارهای مخرب رقبا دارند.
انواری رستمی و همکاران( )8 ،8930به برررسی تأثیر ساختارهای رقابتی بازار محصول بر
سیاستهای تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .یافتههای
پژوهش بیانگر این است که قابلیت جانشینی محصوالت و اندازه بازار دارای رابطه مثبت معناداری
با تقسیم سود است و بین سایر ابعاد رقابت و تقسیم سود ارتباط معناداری مشاهده نشد.
فخاری و همکاران() 10 ،8931به بررسی اثر شدت رقابت در بازار محصول بر ارزش گذاری بازار
از نگهداشت وجه نقد شرکتها پرداختند .نتایج آن ها حاکی ازین بود که افزایش شدت رقابت در
بازار محصول تأثیر مثبتی بر ارزش گذاری بازار سرمایه از نگهداشت وجه نقد توسط شرکتها
میگذارد.
صفرزاده و رفیعی () 03 ،8939به بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول و راهبری شرکتی
پرداختند .شواهد حاکی از آن است که رقابت در بازار محصول تأثیر قابل مالحظهای بر راهبری
شرکتی داشته و بعنوان یک جایگزین برای راهبری شرکتی محسوب میشود.
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نمازی و همکاران() 898 ،8939به بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و کیفیت اطالعات
مالی پرداختند .نتایج آنها نشان میدهد که بهطور کلی بین شاخصهای رقابت در بازار محصول و
معیارهای کیفیت اطالعات مالی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
واعظ و همکاران() 803 ،8931به بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود پرداختند.
نتایج آن ها بیانگر آن است که رقابت بالفعل در کل ،رابطه معناداری با کیفیت سود ندارد .اما رقابت
بالقوه رابطه مثبت و معناداری با کیفیت سود صنایع مورد بررسی دارد.
 -3فرضیههای پژوهش
با توجه به این مطلب که رقابت در بازار محصول می تواند بر کیفیت اطالعات ارائه شده در بازار،
اثر مثبت یا منفی داشته باشد(ریس167 ،0778،؛ لی669 ،0787،؛ چنگ و همکاران)890 ،0789،
و همچنین این موضوع که مکانیزم های راهبری شرکتی باعث کاهش هزینه نمایندگی و عدم تقارن
اطالعاتی میشود(نوراتی و همکاران37 ،0787،؛ دالمیسو و همکاران)8 ،0787،؛ بنابراین این
پژوهش مستند به مبانی تئوریکی فوق ،فرضیات تحقیق حاضر را با بررسی اثر تعدیل کنندگی
متغیر راهبری شرکتی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و کیفیت سود پیش بینی شده را
بصورت زیر ارائه میدهد.
فرضیه  :1رقابت در بازار محصول بر خطای سود پیش بینی شده توسط مدیریت ،تأثیر دارد.
فرضیه :2راهبری شرکتی بر ارتباط بین رقابت در بازار محصول و خطای سود پیش بینی شده
توسط مدیریت ،اثر تعدیل کننده دارد.
فرضیه :3رقابت در بازار محصول بر دقت سود پیش بینی شده توسط مدیریت ،تأثیر دارد.
فرضیه :4راهبری شرکتی بر ارتباط بین رقابت در بازار محصول و دقت سود پیش بینی شده توسط
مدیریت ،اثر تعدیل کننده دارد.
 -4روش پژوهش
پژوهش حاضر بر حسب هدف کاربردی و بر اساس روش جمع آوری دادهها جز تحقیقات
توصیفی همبستگی مبتنی بر رگرسی ون چند متغیره است.که در آن از روش تحلیل ترکیبی دادهها
استفاده شده است .همچنین با توجه به اینکه تحقیق حاضر بر اساس یک سری از اطالعات واقعی
شرکتها انجام میشود ،در حوزه پژوهشهای اثباتی و تجربی حسابداری قرار میگیرد .برای آزمون
فرضیات از اطالعات گردآوری شده مبتنی بر اطالعات واقعی بازارسهام ،صورتهای مالی و
یادداشتهای همراه صورتهای مالی شرکتها ،استفاده شده است .و برای تحصیل بخشی از
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اطالعات راجع به صورت های مالی ،از سایت سازمان بورس استفاده شده است.اطالعات مربوط به
شاخص حاکمیت شرکتی از یادداشتهای همراه صورتهای مالی و صورتجلسات مجمع و گزارش
مدیریت به مجمع بدست آمده است.
جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از کلیهٔ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران است که در این پژوهش در انتخاب نمونه از روش غربالگری یا حذف سیستماتیک استفاده
شده است ،بدین ترتیب که نخست تمام شرکتها در دوره زمانی  8919تا  8939انتخاب شدند،
سپس از بین شرکتهای موجود ،شرکتهای فاقد هر یک از شرایط زیر از نمونه خارج شدند:
 )8قبل از سال  8919در بورس پذیرفته شده باشند.
 )0اطالعات آنها در دسترس باشد.
 )9جز شرکتهای سرمایه گذاری و واسطه گری مالی نباشد.
 )1سهام شرکتها در طول سال  8919تا  8939معامله شده باشد.
 )3شرکتها نباید سال مالی خود را تغییر داده باشند.
با در نظر گرفتن محدودیتهای فوق در نهایت تعداد  07شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران در هشت صنعت(گروه فلزات اساسی،خودرو و ساخت قطعات ،مواد و محصوالت
دارویی ،محصوالت شیمیایی ،محصوالت کانی غیرفلزی،ماشین آالت و تجهیزات ،گروه صنایع
سیمانی و محصوالت غذایی و آشامیدنی) ،در دوره زمانی  8911تا  8939بعنوان نمونه انتخاب
شدند .که جهت خالصه کردن اطالعات از نرم افزار صفحه گسترده اکسل 80استفاده شده است .در
نهایت با استفاده از نرم افزار ایویوز ،81تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیه صورت گرفته است.
 -5مدل و متغیرهای پژوهش
برای آزمون فرضیههای پژوهش از مدل های رگرسیون خطی چند متغیره زیر که به ترتیب برای
آزمون فرضیههای اول تا چهارم میباشد ،استفاده شده است که شکل تعدیل شدهٔ مدل آلمیدا و
دالمیسو( )80 ،0783میباشد:
()8
+B2SIZEi,t +B3DLOSSi,t +B4PTBi,t +B5ROAi,t +B6

STDFORECi,t =B0 +B1PMCi,t
LEVi,t+µi,t

()0
STDFORECi,t =B0 +B1PMCi,t +B2CGi,t +B3PMCi,t*CGi,t +B4SIZEi,t +B5DLOSSi,t
+B6PTBi,t +B7ROAi,t +B8 LEVi,t+µi,t
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()9
AFAi,t=a0 +a1PMCi,t +a2SIZEi,t +a3DLOSSi,t +a4PTBi,t +a5ROAi,t +a6 LEVi,t+ £i,t
AFAi,t=a0 +a1PMCi,t +a2CGi,t +a3PMCi,t*CGi,t +a4SIZEi,t +a5DLOSSi,t +a6PTBi,t +a7ROAi,t
+a8 LEVi,t+ £i,t

 -1-5متغیرهای وابسته
 :STDFORECi,tخطای سود پیش بینی شده ،در سال  tدر شرکت  iمیباشد .این شاخص هر
چقدر کمتر باشد نشان دهنده دقت باالتری از پیش بینی سود مدیریت است ،به بیان دیگر هر
چقدر مدیریت شرکت پیش بینی دقیقتری انجام دهد ،مقدار  ، STDFORECi,tکمتر و به صفر
نزدیکتر میشود .این شاخص در پژوهشهای آلمیدا و دالمیسو( )80 ،0783و جامعی و
رستمیان( )1 ،8933همانند مدل  3محاسبه میشود.
()3

= STDFORECi,t

که در رابطه فوق ) STD(FORECASTانحراف معیار سودهای پیش بینی شدهٔ هر سهم برای
دورههای  9ماهه 6 ،ماهه3 ،ماهه80 ،ماهه میباشد و همچنین  ، Pt-1قیمت سهام سال قبل است.
 :AFAi,tدقت پیش بینی سود مدیریت میباشد.این شاخص هر چقدر بیشتر باشد نشان دهنده
دقت باالتری از پیش بینی سود مدیریت است ،به بیان دیگر هر چقدر مدیریت شرکت پیش بینی
دقیقتری را انجام دهد ،مقدار  ، AFAi,tبیشتر و به صفر نزدیکتر میگردد .این شاخص همانند
پژوهش آلمیدا و دالمیسو ( )80 ،0783همانند مدل 6محاسبه می شود:
()6

|

|

× )(-1

= AFAt

که در رابطه فوق  ، EPSFtپیش بینی سود سالیانه هر سهم در سال  tاست ،و  EPSAtسود واقعی
هر سهم در سال  tمیباشد ،و همچنین  ، pt-1قیمت سهام در سال  t-1است.
 -2-5متغیرهای مستقل
 :PMCi,tرقابت در بازار محصول که توسط شاخص هرفیندال_هیرشمن محاسبه میشود.
شاخص هرفیندال هیرشمن میزان تمرکز صنعت را اندازهگیری میکند ،هر چه این شاخص بزرگتر
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باشد میزان تمرکز بیشتر بوده و رقابت کمتری در صنعت وجود دارد و بالعکس .شایان ذکر است که
این شاخص در پژوهشهای چنگ و همکاران(،)0789نمازی و ابراهیمی( )81 ،8938و خواجوی
وهمکاران( )803 ،8930استفاده شده است .این شاخص از حاصل جمع توان دوم سهم بازار تمامی
بنگاههای فعال در صنعت میباشد ،که همانند مدل  0محاسبه میشود:
∑ = PMC= HHI
()0
که در آن  HHIشاخص هرفیندال –هیرشمن  k ،تعداد بنگاهای فعال در بازار و  siسهم بازار
شرکت  iام است که همانند مدل  1محاسبه میشود:
∑Si = ⁄
()1
که در آن  Xjنشان دهنده فروش شرکت  jام و  lنشان دهندهٔ نوع صنعت است.
 : CGi,tشاخص راهبری شرکتی میباشد .این متغیر از عوامل متعددی تشکیل شده است ،لذا
در تحقیق حاضر از معیاری ترکیبی و چند بعدی جهت سنجش این متغیر استفاده شده است.
استفاده از این شاخص نه تنها ایراد وارد بر مطالعات قبلی(که راهبری شرکتی را بصورت تک بعدی
مدنظر قرار دادهاند) را مرتفع میسازد ،بلکه دارای مزایایی همچون :وارد نمودن یک متغیر در مدل
رگرسیون بهج ای توجه جداگانه به هر یک از مولفههای راهبریشرکتی ،توجه به بهینگی
سازوکارهای خاص در سطح شرکتها و جلوگیری از تکرار دوبارهکاری مولفهها میباشد(چیانگ و
همکاران0771،؛گومپرز و همکاران .)0779 ،بهمنظور عملیاتی کردن متغیر راهبری شرکتی از چک
لیست محاسبه شاخص راهبری شرکتی بر اساس استانداردهای  ISSو پژوهش گری و
گونزالز) 0771(07؛ فخاری و یوسفعلی تبار( )06 ،8913و در قالب  1طبقه و  08سؤال استفاده شده
است .این چک لیست حاوی بخشهای افشاء ،اخالق تجاری،آموزش ،رعایت الزامات قانونی،
حسابرسی ،مالکیت ،ساختارهیئت مدیره ،مدیریت داراییها و نقدینگی میباشد ،و از روش
کدگذاری و انباشت کدها به منظور عملیاتی کردن متغیر راهبری شرکتی استفاده شده است .بر
اساس این روش ،به هرکدام از  08مؤلفه راهبری شرکتی ،امتیاز صفر و یا یک(با توجه به تعریف
عملیاتی انجام شده) اختصاص یافته و از جمع زدن ای ن امتیازها ،نمره مربوط به هر شرکت در هر
سال محاسبه گردید .همچنین چک لیست مربوطه در بخش ضمیمه پژوهش ارائه شده است.
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 -3-5متغیرهای کنترلی
در بررسی تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته ممکن است عوامل دیگری نیز مؤثر باشند
که در نظر نگرفتن آنها موجب نتیجه گیری نادرست شود .بر اساس مطالعات قبلی انجام شده در
خصوص موضوع پژوهش ،به منظور کنترل سایر عوامل تأثیر گذار بر کیفیت سود پیش بینی شده و
در نتیجه افزایش روایی درونی پژوهش ،متغیرهای کنترلی به شرح زیر در مدل وارد میگردد:
 : SIZEi,tلگاریتم اندازه شرکت (ارزش بازار شرکت در پایان سال) که از حاصلضرب تعداد کل
سهام در قیمت بازار هر سهم شرکت  iدر سال  tبدست میآید .شواهد موجود در ادبیات پژوهش
حاکی از آن است که پیش بینی سود شرکتهای بزرگ نسبت به شرکتهای کوچک آسانتر است.
براون و همکاران ) 38 ،8310(08نشان دادند که شرکتهای بزرگ بر بازار کنترل بیشتری دارند و
این باعث میگردد سود آنها دارای نوسان پذیری کمتر ،قابلیت پیش بینی بیشتر و دقت باالتری
باشد .از سوی دیگر ،شرکتهای کوچکتر دارای سود باثبات کمتری هستند ،در نتیجه مدیریت
فرصت کمتری برای پیش بینی دقیقتر سود در اختیار دارد.
 : DLOSSi,tزمانی که شرکت  iدر سال  tزیانده باشد  ،این متغیر برابر یک و زمانی که شرکت
سودده باشد برابر صفر خواهد بود .اشتباه پیش بینی مدیران در شرکتهای سودده نسبت به
شرکت های زیانده کمتر است .این امر شاید بدان علت باشد که مدیران شرکتهای سودده به
راحتی به بیان عملکرد آتی میپردازند و پیش بینی آن ها تقریباً به واقعیت نزدیک است .در مقابل،
شرکت های زیانده برای جلب سرمایه گذاران ،با خوش بینی ،آینده را ترسیم میکنند .در نتیجه
انحراف پیش بینی مدیران در این شرکتها باالست(مشایخ و شاهرخی.)61 ،8916،
 : PTBi,tنسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت  iدر سال  tمیباشد .بر
اساس دیدگاه میانگ )13 ،0789(00همانطوری که رشد واحد تجاری افزایش مییابد ،نوسانات سود
نیز افزایش مییابد ،در نتیجه شاخص رشد شرکت دارای رابطهای مثبت با خطای پیش بینی سود
خواهد بود.
 :ROAi,tبازده دارایی ها ،نسبت سود قبل از اقالم غیر عادی بر کل داراییهای شرکت  iدر سال t
میباشد .رقابت در بازار محصول باعث کاهش سود شرکتها میشود و شرکتهای با سود کمتر ،با
احتمال بیشتری با خطای پیش بینی سود مواجهاند .در این پژوهش از بازده کل داراییها بعنوان
معیاری برای اندازه گیری سطح سودآوری شرکتها استفاده شده است(خواجوی و همکاران،8930،
.)806
 :LEVi,tاهرم مالی ،که برابر با نسبت کل بدهی به کل دارایی شرکت  iدر سال  tمیباشد .پیش
بینی سود شرکتها یی که دارای سطح باالیی از بدهی هستند ،نسبت به سایر شرکتها مشکلتر
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است .تغییرپذیری سود و اهرم به عنوان معیارهای اندازه گیری ریسک شرکت در تحقیقات قبلی
مورد توجه قرار گرفتهاند .این تحقیقات حاکی از آن است که پیش بینی سود شرکتهای ریسکی،
که دارای اهرم مالی باالتری هستند ،مشکلتر بوده و در نتیجه از دقت کمتری برخوردار است(چن
و همکاران.)0770،09
 -6یافتههای پژوهش
 -1-6آمار توصیفی
به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل اولیه دادهها ،آماره توصیفی متغیرهای پژوهش محاسبه و در
جدول  8ارائه شده است .در این پژوهش از دو متغیر دقت پیش بینی سود و خطای پیش بینی
سود ،برای بررسی کیفیت سود پیش بینی شده توسط مدیریت ،استفاده شده است .همانطور که از
جدول 8قابل مشاهده است ،متغیر دقت پیش بینی سود داری میانگین  -7/8776و انحراف معیار
 7/8110میباشد ،که این میانگین هر چقدر بیشتر و به صفر نزدیکتر شود ،موید دقت باالتری از
پیش بینی سود می باشد .متغیر وابسته دوم پژوهش که خطای پیش بینی سود است ،در محدوده
صفر تا  8/3918قرار دارد بنابراین هرچقدر این متغیر کمتر و به صفر نزدیکتر شود موید کیفیت
باالتری از پیش بینی سود میباشد .میانگین شاخص هرفیندال هیرشمن برای کل شرکتهای
نمونه  7/8397است ،که به بیان دیگر میانگین فروش خالص بر مجموع فروش صنعت حدود 83
درصد بوده است .همچنین میانگین شاخص راهبری شرکتی  89/1890و میانه آن در طی دوره
نمونه  89میباشد ،که نشان می دهد میزان شاخص راهبری شرکتی ،شرکتهای نمونه نزدیک به
هم است .همچنین شاخص هرفیندال هیرشمن با انحراف معیار 7/7101دارای کمترین پراکندگی از
میانگین ،و متغیر راهبری شرکتی با انحراف معیار  8/1663دارای بیشترین پراکندگی از میانگین
است.
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جدول  -1آمار توصیفی
اهرم
مالی

بازده
دارایی

LEV

ROA

متغیر
لگاریتم
شاخص گزارش
اندازه
زیان
رشد
شرکت
شرکت
PTB

DLOSS

SIZE

دقت
هرفیندال شاخص
پیش
شاخص
هیرشمن و هرفیندا
بینی
راهبری
ل
راهبری
سود
شرکتی
شرکتی هیرشمن
مدیریت
CG

PMC*CG

0/7010 89/1890 88/1707 7/7111 8/3800 7/8361 7/6803
8/3717
89 88/0913 7
8/6606 7/8913 7/6901
3/6801
83 81/8307 8
1/1331 7/6791 8/3633
7/1180
1
87/7316 7 -9/7001 -7/9088 7/8107
8/8301 8/1663 7/0631 7/0760 8/09097 7/8811 7/8101
7/3108 0/7737 7/3067 1/1839 8/1613 7/3163 7/0916

خطای پیش
بینی سود
مدیریت

PMC

AFA

STDFOREC

7/8397
7/8160
7/9370
7/7131
7/7101
7/3083

-7/8776
-7/7136
7
-0/0137
7/8110
-6/8811

7/7913
7/7896
8/3918
7
7/8717
3/7180

نام

نماد
میانگین
میانه
حداکثر
حداقل
انحراف معیار
چولگی
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 -2-6آمار استنباطی
قبل از تخمین مدل ،پایایی متغیرهای مدل مورد بررسی قرار میگیرد .پایایی متغیرهای
پژوهش بدان معناست که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین
سالهای مختلف ثابت بوده است و در نتیجه استفاده از این متغیرها منجر به رگرسیون کاذب
نمی گردد .برای سنجش پایا بودن متغیرهای پژوهش از آزمون لوین،لین و چو 01استفاده شده است
که نتایج آن در جدول 0نشان داده شده است.
جدول  -2آزمون پایایی دادهها
نماد

متغیر
خطای پیش بینی سود
STDFOREC
دقت پیش بینی سود
AFA
شاخص هرفیندال هیرشمن
PMC
راهبری شرکتی
CG
هرفیندال هیرشمن و راهبری شرکتی
PMC*CG
اندازه شرکت
SIZE
شاخص رشد
PTB
بازده دارایی
ROA
اهرم مالی
LEV
منبع :یافتههای پژوهشگر

آماره t

-66/0630
-86/6399
-83/8003
-1/3831
-1/6000
-80/1060
-08/3717
-1/6306
-0/8676
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نتایج حاصل از آزمون لوین ،لین و چو با توجه به سطح خطای آماری برای تمام متغیرها که کمتر
از  3درصد میباشد ،نشان دهنده پایا بودن تمامی متغیرهاست.
در دادههای ترکیبی زمانی که حجم نمونه بیشتر از  97و به میزان کافی بزرگ باشد و سایر
فروض کالسیک نیز برقرار باشند ،انحراف از فرض نرمال بودن معموالً بی اهمیت و پیامدهای آن
ناچیز است .لذا با توجه به اینکه تعداد مشاهدات  077سال-سرکت میباشد ،نیازی به بررسی نرمال
بودن حجم نمونه نمیباشد.
داده های تحقیق دارای ماهیت ترکیبی از دو بعد زمانی و مقطعی میباشند ،که میتوان آنها را
بر مبنای دو رویکرد تلفیقی ی ا تابلویی ،تجزیه و تحلیل کرد .برای تعیین نوع ترکیب دادهها جهت
تخمین مدل از آزمون  Fلیمر استفاده شده است .فرضیه صفر آزمون  Fلیمر نشان دهنده یکسان
بودن عرض از مبداها و فرضیه یک بیانگر ناهمگونی آنهاست .در صورت تأیید فرضیه صفر ،دادهها
بصورت تلفیقی و بر مبنا ی رگرسیون معمولی تخمین زده می شوند و در صورت تأیید فرضیه یک،
نوع دادهها تابلویی است .جهت تخمین داده های تابلویی بر اساس نوع روش اثرات ثابت و تصادفی
عرض از مبداها ،از آزمون هاسمن 03استفاده میگردد.همچنین یکی از پیش فرضهای کالسیک
برای تخمین مدل رگرسیونی ،عدم همخطی میان متغیرهای مستقل تحقیق میباشد .که برای
بررسی این موضوع از عامل تورم واریانس( )VIFبهره گرفته میشود .بعنوان یک قاعده تجربی اگر
مقدار  VIFبزرگتر از  87باشد ،همخطی شدید میباشد .در جدولهای  88 ،1 ،3و 81نتایج حاصل
از این آزمون ،نشان دهنده عدم همخطی میان متغیرهای مستقل تحقیق میباشد.
-1-2-6آزمون فرضیه اول
قبل از آزمون فرضیه فوق ،به انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیونی پرداخته شده است.
نتایج آزمون  Fلیمر در جدول  9ارائه شده است .مقدار احتمال آماره  Fلیمر کمتر از سطح 3
درصد بوده و لذا ،برای آزمون فرضیههای فوق ،استفاده از روش داده های تلفیقی منتفی است.
جدول  -3انتخاب دادههای تلفیقی در برابر دادههای ترکیبی
احتمال آماره آزمون

درجه آزادی

مقدار آماره آزمون

نوع آزمون

7/7777

3،618

1/1100

 Fلیمر
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به دلیل عدم انتخاب مدل دادههای تلفیقی در برابر دادههای ترکیبی به انجام آزمون هاسمن ،به
منظور انتخاب الگوی اثرات ثابت ترکیبی در برابر الگوی اثرات تصادفی ترکیبی پرداخته شده است.
نتیجه آزمون هاسمن در جدول  1ارائه شد .مقدار احتمال آماره هاسمن کمتر از  3درصد است ،لذا
از الگوی اثرات ثابت برای آزمون فرضیه استفاده میکنیم.
جدول  -4انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی
احتمال آماره آزمون درجه آزادی خی دو
7/7777

6

مقدار آماره خی دو

نوع آزمون

19/9133

هاسمن
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نتایج مربوط به آزمون فرضیه اول بر اساس مدل 8در جدول  3ارائه شده است .ضریب شاخص
هرفیندال هیرشمن و منفی بودن آن نشان میدهد که هرچقدر شاخص هرفیندال هیرشمن
کمتر(رقابت در بازار محصول بیشتر) ،خطای سود پیش بینی شده بیشتر خواهد بود .بنابراین رقابت
در بازار محصول تأثیر مثبتی بر خطای سود پیش بینی شده دارد .اما این رابطه معنادار نیست.در
نتیجه فرضیه اول تحقیق پذیرفته نمیشود ،همچنین نتایج مربوط به آماره  Fنشان میدهد که
مدل در حالت کلی معنیدار بوده و با توجه به آماره دوربین واتسون ،06فاقد مشکل خود همبستگی
است .عالوه بر این ،نتایج مربوط به ضریب تعیین تعدیل شده نشان میدهد که طی دوره پژوهش،
حدود  7/8086درصد از تغییرات متغیر وابسته  ،توسط متغیرهای مستقل و کنترلی توضیح داده
میشود.
جدول  -5نتایج آزمون فرضیه اول
معناداری
ضریب خطای استاندارد آماره t
نماد متغیر
متغیرها
7/8807
8/3383
7/7660
7/8768
ثابت
ضریب
C
8/0771
7/3036 -7/6013
7/7161
-7/7031
شاخص هرفیندال هیرشمن
PMC
8/8199
7/0809
8/0119
7/7731
7/7760
اندازه شرکت
SIZE
8/0881
7/7777
3/8737
7/7077
7/8703
متغیر گزارش زیان***
DLOSS
8/0173
7/7880 -0/3111
7/7799
-7/7713
شاخص رشد**
PTB
8/0018
7/8119
8/1107
7/7199
7/7600
بازده دارایی
ROA
8/1730
7/7777
1/9713
7/7091
7/8787
اهرم مالی***
LEV
7/7777
احتمال آماره F
0/1068
آماره F
7/8086
ضریب تعیین تعدیل شده
0/7167
دوربین-واتسون
عالمتهای ***  ** ،و * به ترتیب نشاندهنده معنادار بودن متغیر مستقل در سطح اطمینان  33درصد33 ،
درصد و 37درصد هستند.
منبع :یافتههای پژوهشگر
VIF

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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-2-2-6آزمون فرضیه دوم
قبل از آزمون فرضیه فوق ،به انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیونی پرداخته شده است.
نتایج آزمون  Fلیمر در جدول 6ارائه شده است .مقدار احتمال آماره  Fلیمر کمتر از سطح  3درصد
بوده و لذا ،برای آزمون فرضیه فوق ،استفاده از روش دادههای تلفیقی منتفی است.
جدول  -6انتخاب دادههای تلفیقی در برابر دادههای ترکیبی
احتمال آماره آزمون

درجه آزادی

مقدار آماره آزمون

نوع آزمون

7/7777

3،603

3/7963

 Fلیمر

منبع :یافتههای پژوهشگر

به دلیل عدم انتخاب مدل دادههای تلفیقی در برابر دادههای ترکیبی به انجام آزمون هاسمن ،به
منظور انتخاب الگوی اثرات ثابت ترکیبی در برابر الگوی اثرات تصادفی ترکیبی پرداخته شده است.
نتیجه آزمون هاسمن در جدول  0ارائه شده است .مقدار احتمال آماره هاسمن کمتر از  3درصد
میباشد ،لذا از الگوی اثرات ثابت برای آزمون فرضیه استفاده میکنیم.
جدول  -7انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی
احتمال آماره آزمون درجه آزادی خی دو
7/7777

1

مقدار آماره خی دو

نوع آزمون

13/8307

هاسمن

منبع :یافتههای پژوهشگر

نتایج مربوط به آزمون فرضیه دوم بر اساس مدل 0در جدول  1ارائه شده است .معناداری
ضریب شاخص هرفیندال هیرشمن ( )sig=7/7991و منفی بودن آن نشان میدهد که هرچقدر
شاخص هرفیندال هیرشمن کمتر(رقابت در بازار محصول بیشتر) ،خطای سود پیش بینی شده
بیشتر خواهد بود .با توجه به ضریب شاخص هرفیندال هیرشمن در جدول  ،1میتوان نتیجه
گرفت به ازای هر واحد افزایش در شاخص هرفیندال هیرشمن(کاهش هر واحد رقابت در بازار
محصول) ،خطای سود پیش بینی شده  7/0007واحد کاهش مییابد .یعنی رقابت در بازار محصول
باعث افزایش خطای سود پیش بینی شده میشود .همچنین معناداری و مثبت بودن ضریب متغیر
هرفیندال هیرشمن و راهبری شرکتی( ،)sig=7/7066بیانگر این موضوع است که راهبری شرکتی
بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و خطای سود پیش بینی شده تأثیر منفی گذاشته است.این
نتیجه حاکی از آن است که فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه ،سازو کارهای راهبری شرکتی بر رابطه
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /83تابستان 1831
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بین رقابت در بازار محصول و خطای سود پیش بینی شده توسط مدیریت ،اثر تعدیل کننده دارد،
رد نمیشود .با توجه به ضریب مثبت این متغیر میتوان دریافت که در شرکتهایی که دارای درجه
باالیی از لحاظ مکانیزمهای راهبری شرکتی هستند ،رابطه مثبت بین رقابت در بازار محصول و
خطای سود پیش بینی شده کاهش مییابد .همچنین نتایج مربوط به آماره  Fنشان میدهد که
مدل در حالت کلی معنی دار بوده و با توجه به آماره دوربین واتسون ،00فاقد مشکل خود
همبستگی است .عالوه بر این ،نتایج مربوط به ضریب تعیین تعدیل شده نشان میدهد که طی
دوره پژوهش ،حدود  7/8036درصد از تغییرات متغیر وابسته ،توسط متغیرهای مستقل و کنترلی
توضیح داده میشود.
جدول  -8نتایج آزمون فرضیه دوم
متغیرها

نماد متغیر

ضریب

خطای
استاندارد

آماره t

معناداری

VIF

ضریب ثابت

C

7/7938

7/7301

7/6098 7/1007

-

شاخص هرفیندال هیرشمن**

PMC

-7/0007

7/9181

7/7991 -0/8066

1/3817

راهبری شرکتی**

CG

-7/7716

7/7710

7/7181 -0/7196

9/3933

هرفیندال هیرشمن و راهبری شرکتی**

PMC*CG

7/7309

7/7031

0/0081

7/7066

1/3371

اندازه شرکت

SIZE

7/7713

7/7736

7/0381

7/1010

8/9090

متغیر گزارش زیان***

DLOSS

7/8770

7/7077

3/7081

7/7777

8/0883

شاخص رشد***

PTB

-7/7713

7/7799

7/7717 -0/6313

8/0103

بازده دارایی

ROA

7/7071

7/7191

7/8730

8/0161

اهرم مالی***
آماره F
دوربین-واتسون

7/7311
LEV
6/1108
0/7167

8/6001

9/3331
7/7090
احتمال آماره F

8/1188 7/7778
7/7777

ضریب تعیین تعدیل شده

7/8036

عالمتهای ***  ** ،و * به ترتیب نشاندهنده معنادار بودن متغیر مستقل در سطح اطمینان  33درصد 33 ،درصد
و 37درصد هستند.
منبع :یافتههای پژوهشگر

 -3-2-6آزمون فرضیه سوم
قبل از آزمون این فرضیه هم ،به انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیونی پرداخته شده
است .مقدار احتمال آماره Fلیمر در جدول 3کمتر از سطح معنادار  3درصد بوده و لذا برای آزمون
فرضیه فوق هم ،استفاده از روش دادههای تلفیقی منتفی است.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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جدول  -9انتخاب دادههای تلفیقی در برابر دادههای ترکیبی
احتمال آماره آزمون

درجه آزادی

مقدار آماره آزمون

نوع آزمون

7/7777

3،618

3/8331

 Fلیمر

منبع :یافتههای پژوهشگر

مقدار آماره هاسمن در جدول 87کمتر از سطح معنی دار  3درصد میباشد ،لذا دلیل کافی
برای رد الگوی اثرات ثابت ترکیبی نداریم .و برای آزمون فرضیه سوم نیز از الگوی اثرات ثابت
ترکیبی استفاده میکنیم.
جدول  -11انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی
احتمال آماره آزمون درجه آزادی خی دو مقدار آماره خی دو
7/7777

6

نوع آزمون
هاسمن

17/3161

منبع :یافتههای پژوهشگر

جدول 88آماره تحلیلی فرضیه سوم را مورد بررسی قرار می دهد .با توجه به احتمال آماره
 ،)7/7777(Fمعناداری مدل تأیید می شود .ضریب تعیین تعدیل شده نشان میدهد که به طور
متوسط  7/9781درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی تبیین
میشود .آماره دوربین واتسون نیز به میزان  ، 8/3370نشان از عدم خود همبستگی بین خطاها
میباشد.
معناداری ضریب شاخص هرفیندال هیرشمن( )sig=7/7880و مثبت بودن آن نشان میدهد
که شاخص هرفیندال هیرشمن با دقت پیش بینی سود مدیریت رابطه مثبت دارد .بنابراین فرضیه
سوم تحقیق پذیرفته میش ود .با توجه به ضریب شاخص هرفیندال هیرشمن در جدول ،88میتوان
نتیجه گرفت به ازای هر واحد افزایش در شاخص هرفیندال هیرشمن(هر واحد کاهش در رقابت
بازار محصول) ،دقت سود پیش بینی شده  7/8111واحد افزایش مییابد.
جدول  -11نتایج آزمون فرضیه سوم
خطای

متغیرها

نماد متغیر

ضریب

ضریب ثابت

C

7/0031

7/8736

شاخص هرفیندال هیرشمن**

PMC

7/8111

7/7018

0/3107

اندازه شرکت

SIZE

-7/7800

7/7713

7/8331 -8/1008

استاندارد

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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آماره t

معناداری

VIF

0/8089

7/7970

-

7/7880

8/0771
8/8199
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متغیرها

نماد متغیر

ضریب

خطای

آماره t

استاندارد

معناداری

VIF

متغیر گزارش زیان***

DLOSS

-7/9133

7/7980

7/7777 -88/7717

8/0881

شاخص رشد***

PTB

7/7810

7/7739

7/7773 9/3719

8/0173

بازده دارایی***

ROA

-7/0109

7/7616

7/7771 -9/3977

8/0018

اهرم مالی***

LEV

-7/0030

7/7908

7/7777 -6/7000

8/1730

آماره

F

دوربین-واتسون

08/7630
8/3370

احتمال آماره

7/7777

F

7/9781

ضریب تعیین تعدیل شده

عالمتهای ***  ** ،و * به ترتیب نشاندهنده معنادار بودن متغیر مستقل در سطح اطمینان  33درصد،
 33درصد و 37درصد هستند.
منبع :یافتههای پژوهشگر

-4-2-6آزمون فرضیه چهارم
قبل از آزمون این فرضیه هم ،به انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیونی پرداخته شده
است .مقدار احتمال آماره  Fلیمر در جدول  80کمتر از سطح معنادار  3درصد بوده و لذا برای
آزمون فرضیه فوق هم ،استفاده از روش دادههای تلفیقی منتفی است.
جدول  -12انتخاب دادههای تلفیقی در برابر دادههای ترکیبی
احتمال آماره آزمون

درجه آزادی

مقدار آماره آزمون

نوع آزمون

7/7777

3،603

1/3131

 Fلیمر

منبع :یافتههای پژوهشگر

مقدار آماره هاسمن در جدول 89کمتر از سطح معنیدار  3درصد میباشد ،لذا دلیل کافی برای
رد الگوی اثرات ثابت ترکیبی نداریم .و برای آزمون فرضیه چهارم نیز از الگوی اثرات ثابت ترکیبی
استفاده میکنیم.
جدول  -13انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی
احتمال آماره آزمون درجه آزادی خی دو مقدار آماره خی دو
7/7777

17/1139
1
منبع :یافتههای پژوهشگر

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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جدول 81آماره تحلیلی فرضیه چهارم را مورد بررسی قرار می دهد .با توجه به احتمال آماره
 ،)7/7777(Fمعناداری مدل تأیید می شود .ضریب تعیین تعدیل شده نشان میدهد که به طور
متوسط  7/9716درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی تبیین میشود.
آماره دوربین واتسون نیز به میزان  ، 8/3397نشان از عدم خود همبستگی بین خطاها میباشد.
معناداری ضریب شاخص هرفیندال هیرشمن( )sig=7/7010و مثبت بودن آن نشان میدهد
که شاخص هرفیندال هیرشمن با دقت پیش بینی سود مدیریت رابطه مثبت دارد .همچنین
معناداری ضریب متغیر هرفیندال هیرشمن و راهبری شرکتی( )sig=7/7980و منفی بودن آن بیان
گر این موضوع است که راهبری شرکتی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و دقت سود پیش
بینی شده توسط مدیریت تأثیر مثبت دارد .بنابراین فرضیه چهارم پژوهش پذیرفته میشود .با توجه
به ضریب منفی این متغیر میتوان دریافت که در شرکتهایی که دارای رتبه باالیی از لحاظ
مکانیزم های راهبری شرکتی هستند ،رابطه منفی بین رقابت در بازار محصول و دقت سود پیش
بینی شده توسط مدیریت ،کاهش مییابد .همچنین از جدول81میتوان دریافت که راهبری شرکتی
دارای رابطه مثبت با دقت سود پیش بینی شده میباشد.که مطابق با ،پژوهش بات و
همکاران( ) 083 ،0776که معتقد بودند راهبری شرکتی با دقت سود پیش بینی شده رابطه مثبت و
معنادار دارد ،مطابق میباشد.
جدول  -14نتایج آزمون فرضیه چهارم
خطای
نماد متغیر ضریب
متغیرها
استاندارد
7/1130 7/8190
7/8108 7/7088
ضریب ثابت
C
1/3817 7/7010 8/0110
7/3180
7/3661
شاخص هرفیندال هیرشمن*
PMC
9/3933 7/7311 8/6011
7/7766 7/7880
راهبری شرکتی*
CG
هرفیندال هیرشمن و راهبری شرکتی** 1/3371 7/7980 -0/8310 7/7171 -7/7110 PMC*CG
8/9090 7/9368 -7/1138 7/7737 -7/7706
اندازه شرکت
SIZE
8/0883 7/7777 -87/3131 7/7980 -7/9117
متغیر گزارش زیان***
DLOSS
8/0103 7/7771 9/3370
7/7739 7/7830
شاخص رشد***
PTB
8/0161 7/7779 -9/6080 7/7610 -7/0303
بازده دارایی***
ROA
8/1188 7/7777 -3/6300 7/7906 -7/0810
اهرم مالی***
LEV
7/7777
احتمال آماره F
81/3936
آماره F
7/9716
ضریب تعیین تعدیل شده
8/3397
دوربین-واتسون
عالمتهای ***  ** ،و * به ترتیب نشاندهنده معنادار بودن متغیر مستقل در سطح اطمینان  33درصد 33 ،درصد
و 37درصد هستند.
منبع :یافتههای پژوهشگر
آماره t

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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معناداری

VIF
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 -5-2-6تخمین مدل به تفكیک صنعت
در جدول 83تأث یر میزان رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود پیش بینی شده ،به تفکیک
صنعت ارائه شده است .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ،تأثیر رقابت در بازار محصول به تفکیک
صنعت ،بر کیفیت سود پیش بینی شده حاکی از آن است که در دو صنعت مواد دارویی و سیمانی،
آهک و گچ ،رقابت در بازار محصول تأثیر مثبتی بر کیفیت سود پیش بینی شده دارد؛ که با
یافتههای ریس( )167 ،0778و هارت( )966 ،8319که معتقدند رقابت در بازار محصول ،موجب
کاهش اقدامات سوء مدیریت شده و بعنوان یک سازوکار نظارتی و نظم دهنده موجب به تحت
کنترل درآوردن مشکالت نمایندگی و همسویی منافع مالکان و مدیران خواهد شد ،همخوانی دارد.
به این صورت که در این صنایع احتمال کاهش ارزش شرکتها به دلیل ورود رقیب جدید باعث
میشود که آنها کمتر سود گزارش شده را مدیریت نمایند ،و با نشان دادن تصویر واقعی از عملکرد
شرکت ،کیفیت سود پیش بینی شده را افزایش دهند .همچنین در شش صنعت فلزات اساسی،
خودرو و قطعات ،شیمیایی ،کاشی و سرامیک ،غذایی و ماشین آالت وتجهیزات ،و بهصورت
سرجمع ،ماهیت رقابتی در بازار محصول تأثیر منفی بر کیفیت سود پیش بینی شده توسط مدیران
دارد .که با نتایج لی( ) 669 ،0787و چنگ و همکاران( ) 890 ،0789مطابقت دارد .به این دلیل که
رقابت در بازار محصول موجب میشود تا مدیران اطالعات ناقصی در مورد عملکرد مالی و چشم
اندازهای آتی شرکت افشاء کنند،که این امر موجب کاهش کیفیت سود پیش بینی شده میشود.
دلیل این نتایج متضاد می تواند بخاطر شرایط بومی ایران باشد ،که شرکتهای فعال در صنایع با
رقابت کمتر(نظیر خودرو و قطعات) عمدتاً ساختار مالکیتشان بیش تر دولتی است.
جدول  -15تخمین مدل به تفكیک صنعت
نوع صنعت

فراوانی

فلزات اساسی
مواد دارویی
خودرو و قطعات
شیمیایی
کاشی و سرامیک
غذایی بجز قندوشکر
ماشین آالت و تجهیزات
سیمان ،آهک وگچ

37
807
887
17
07
07
67
877

ضریب رابطه بین شاخص
هرفیندال هیرشمن و دقت
سود پیش بینی شده
0/0331
-7/6936
7/6863
7/9637
8/7863
7/0331
7/3310
- 1/7381
منبع :یافتههای پژوهشگر
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ضریب رابطه بین شاخص
هرفیندال هیرشمن و خطای
سود پیش بینی شده
-8/1310
0/1368
-7/7637
-7/1019
-7/0009
-7/7079
-7/7109
7/9973
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 -7بحث و نتیجه گیری
هدف این پژوهش بررسی تأثیر راهبری شرکتی بر ارتباط بین رقابت در بازار محصول و کیفیت
سود پیش بینی شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است .برای
انجام این پژوهش تعداد  07شرکت در هشت صنعت ،طی دوره زمانی  8911تا  8939مورد بررسی
قرار گرفته است .نتایج پژوهش نشان میدهد که شاخص هرفیندال هیرشمن با خطای سود پیش
بینی شده رابطه منفی دارد و این نتیجه ،نشان از رابطه مثبت بین رقابت در بازار محصول و خطای
سود پیش بینی شده میباشد .همچنین معناداری و مثبت بودن ضریب شاخص هرفیندال هیرشمن
و راهبری شرکتی ،بیانگر این موضوع است که راهبری شرکتی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول
و خطای سود پیش بینی شده تأثیر منفی گذاشته است .که با نتایج علی و همکاران(،)0773
لی( )0787و آلمیدا و دالمیسو( )0783مطابقت دارد .همچنین نتایج نشان میدهد که بین شاخص
هرفیندال هیرشمن و دقت پیش بینی سود مدیریت رابطه معنادار مثبت وجود دارد ،که این امر
نشان از رابطه معکوس بین رقابت در بازار محصول و دقت سود پیش بینی شده میباشد .همچنین
معناداری و منفی بودن ضریب متغیر هرفیندال هیرشمن و راهبری شرکتی ،بیانگر این موضوع
است که راهبری شرکتی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و دقت سود پیش بینی شده توسط
مدیریت تأثیر مثبت گذاشته است .با توجه به ضریب منفی این متغیر میتوان دریافت که در
شرکت هایی که دارای درجه باالیی از لحاظ مکانیزم های راهبری شرکتی هستند ،رابطه معکوس
بین رقابت در بازار محصول و دقت سود پیش بینی شده توسط مدیریت ،کاهش مییابد و موجب
بهبود کیفیت سود پیش بینی شده توسط مدیریت میشود.این نتایج با یافتههای علی و
همکاران( ،)0773لی( )0787و آلمیدا و دالمیسو( )0783مطابقت دارد .بنابراین بر اساس این نتایج
می توان اذعان کرد که رقابت در بازار محصول سبب افزایش جریان اطالعات به بازار میشود و
زمانی که با ساختار راهبری شرکتی ترکیب شود ،سبب همسویی منافع مدیران و ذینفعان و
همچنین کاهش هزینههای نمایندگی خواهد شد .این یافتهها بر این دیدگاه نظری داللت دارد که
در محیط های رقابتی کیفیت اطالعات اهمیت ویژه ای پیدا میکند .در همین راستا مدیران برای
گمراه کردن رقبای خود در بازار ،به افشا نشانههایی به بازار میپردازند ،که در نتیجه این نشانههای
گمراه کننده ،بر اطالعات ارائه شده شرکتها اثر داشته و کیفیت پیش بینیهای سود را نیز تحت
تأثیر خود قرار میدهد .به بیان دیگر ،شرکتهای موجود در صنایع رقابتی ،برای گمراه کردن رقبای
خود در بازار ،اطالعات مبهم و غیر شفافی به بازار ارائه میدهند ،که در نتیجه ،این موارد گمراه
کننده ،پیش بینی سود مدیران را نیز شامل میشود .اما در شرکتهایی که دارای رتبه باالیی از
لحاظ مکانیزمهای راهبری شرکتی می باشند ،رابطه معکوس بین رقابت در بازار محصول و دقت
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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سود پیش بینی شده کاهش مییابد و مانع از ارائه اطالعات مبهم به بازار میشود .در نتیجه چنین
انتظار می رود که در بازارهای رقابتی ،با تقویت مکانیزمهای راهبری شرکتی بتوان موجب بهبود
محیط اطالعاتی و افزایش کیفیت گزارشگری مالی شد.
با توجه به تأیید تأثیر راهبری شرکتی بر ارتباط بین رقابت در بازار محصول و کیفیت سود پیش
بینی شده توسط مدیریت ،میتوان پیشنهادات زیر را ارائه داد:
 )8توجه بیشتر مدیران و تحلیل گران به نقش رقابت در بازار محصول بر کیفیت اطالعات
پیش بینی شده توسط مدیران ،در ارزیابی شرکتها.
 )0قانون گذران نیز می توانند برای تخصیص بهتر منابع اقتصادی ،جذب سرمایه گذران و
حفاظت از سرمایه از طریق سیاستها و قانون گذاریهای جدید ،شرایط رقابت در بازار
محصول را توسعه بخشند.
 )9با توجه به اهمیت راهبری شرکتی در رابطه بین رقابت در بازار محصول و کیفیت سود
پیش بینی شده توسط مدیریت ،پیشنهاد این پژوهش برای اقدام عملی ،تهیه و گزارش
منظمی از درجه و رتبه بندی ،از وضعیت راهبری شرکت ،شرکت های ایرانی است ،و با
توجه به وضع قوانین راهبری شرکتی در شرکتهای بورسی ،پیگیریهای الزم از جهت
الزامی شدن و اجرایی شدن آن قوانین بعمل آید.

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /83تابستان 1831

حسینفخاريو محسنحسننتاجکردي

 988

ضمیمه
چک لیست محاسبه شاخص راهبری شرکتی بر اساس استانداردهای  ISSو تحقیق گری و
گوانزالز( )2118در قالب  8طبقه و  21سؤال.
افشاء
آیا شرکت دعاوی حقوقی خود را مطابق نظر حسابرس افشا نموده است؟
آیا صورتهای مالی حسابرسی شده به موقع انتشار مییابد؟
آیا میزان پاداش مدیران در صورتهای مالی افشا شده است؟
اخالق تجاری
آیا جهت ترمیم محیط زیست ،به وسیلهٔ شرکت اندوختهٔ الزم در صورتهای مالی لحاظ میشود؟
آموزش
آیا کارکنان و مدیران در برنامههای آموزشی تخصصی حضور به هم میرسانند؟
آیا مدیران شرکت ،در کالسهای آموزشی مسولیت های اجتماعی شرکت میکنند؟
رعایت الزامات قانونی
آیا شرکت فاقد معامالت ماده  803قانون تجارت ایران است؟
آیا شرکت قوانین ماده  803را رعایت کرده است؟
آیا ماده  091قانون تجارت ایران در خصوص اندوختهٔ قانونی به میزان  3درصد سود خالص رعایت شده است؟
حسابرسی
آیا کمیته حسابرسی در شرکت وجود دارد؟
آیا گزارش حسابرس ،مقبول یا مشروط است؟
مالكیت
آیا درصد سهامداران نهادی بیش از پنجاه درصد است؟
آیا درصد سهامداران عمده بیش از پنجاه درصد است؟
ساختار هیئت مدیره
آیا اکثریت اعضای هیئت مدیره از مدیران غیر موظف است؟
آیا تعداد اعضای هیئت مدیره بین پنج الی نه نفر است؟
آیا حداکثر مدیران غیر موظف چهار نفر است؟
آیا رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یکی نیست؟
آیا دوره مدیریت محدود شده است؟
مدیریت داراییها و نقدینگی
آیا بنابر گزارش حسابرس ،از کلیهٔ داراییهای شرکت استفاده بهینه میشود؟
آیا بخش زیادی از مطالبات شرکت از افراد خاصی نیست؟
آیا نقدینگی شرکت کفاف ایفای تعهدات شرکت در سال جاری را مینماید؟ (این موضوع از طریق گزارش حسابرس تعیین میگردد)
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