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چكیده
ادبیات تحقیق نشان میدهد که رقابت بازار محصول میتواند تأثیر غیرخطی بر رفتارهای
شرکتی مانند تالش مدیریت و فعالیتهای نوآوری داشته باشد .این مطالعه ،سعی دارد با استفاده از
اطالعات صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  ،ادبیات تحقیق را
با بررسی یک رابطه غیرخطی میان رقابت بازار محصول ،با استفاده از شاخص هرفیندال -
هریشمن؛ و کیفیت گزارشگری مالی ،با استفاده از معیار تجدیدارائه سود توسعه دهد .طبق فرضیه
تحقیق ،نتایج این مطالعه پس از کنترل سایر عوامل مرتبط با تجدیدارائه ها با استفاده از رگرسیون
غیرخطی درجه دو (کوادراتیک) ،حاکی از یک رابطه غیرخطی یو  -شکل ( )Uمیان متغیرهای
رقابت بازار محصول و تجدیدارائه سود در میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران میباشد .به عبارت دیگر ،کیفیت سود در سطح پایین رقابت افزایش؛ و هنگام تشدید رقابت
کاهش مییابد.
واژههای کلیدی :رقابت بازار محصول ،کیفیت گزارشگری مالی ،تجدیدارائه حسابداری.

 -1استادیار گروه حسابداری ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران (نویسنده اصلی) kardan@um.ac.ir

 -2دانشیار گروه حسابداری ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
 -3دانشجوی دکتری حسابداری ،دانشگاه فردوسی مشهد و مربی گروه حسابداری ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران.
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 -1مقدمه
ادبیات وسیعی در اقتصاد و حسابداری رهنمودهای نظری را در خصوص اینکه چگونه رقابت در
بازار می تواند به کاهش مشکالت نمایندگی؛ یا گاهی اوقات به تشدید مشکالت نمایندگی منجر
گردد (ببینید خواجوی و همکاران ،)0932 ،ارائه نمودهاند .مسلم است که تقاضا برای گزارشگری
مالی از تعارضات نمایندگی بین سهامداران و افراد درون شرکت (مدیران) ناشی شده است .بدین
ترتیب ،رقابت در بازار دارای اثرات دو پهلو و مبهم بر مسائل نمایندگی دارد .در خصوص کیفیت
گزارشگری مالی ،این ابهام نیز در بین تحقیقات انجام شده به چشم میخورد .با اتکا به مدلهای
خطی ،برخی مطالعات یک رابطه منفی (کارونا 0و همکاران2102 ،؛ مارکاریان و سانتالو )2102 ،2و
سایرین یک رابطه مثبت (باالکریشنان و کوهن2102 ،9؛ چنگ 2و همکاران )2109 ،را مستند
نمودهاند .برای مثال کارونا و همکاران ( )2102نشان دادند که میزان مدیریت سود به طور مثبت با
رقابت بازار محصول وابسته میباشد؛ در حالی که باالکریشنان و کوهن ( )2102دریافتند دفعات
تجدیدارائه سود با رقابت بازار محصول کاهش مییابد.
در همین حال ،ادبیات تحقیق در زمینه اقتصاد نشان میدهد که رقابت بازار محصول میتواند
رفتار شرکت ها را به روش غیرخطی تحت تأثیر قرار دهد (برای مثال اسچمیت0331 ،5؛ اقیون 6و
همکاران .)2115 ،رابطه غیرخطی ناشی از تاثیرات چندگانه 1میباشد که رقابت میتواند بر رفتار
شرکتی و تغییر این تاثیرات بر اساس میزان و شدت رقابت داشته باشد .برای مثال اسچمیت
( )0331استدالل مینماید که در کنار کاهش سودآوری ،رقابت همچنین میتواند بازده را برای
تالش مدیریت تحت تأثیر قرار دهد .ترکیب این دو نوع تأثیر میتواند منجر به یک رابطه غیرخطی
میان رقابت و تالش مدیریت شود .اقیون و همکاران ( )2115یک رابطه یو-شکل ( )Uمعکوسی را
میان رقابت و نوآوری نشان دادند .با بسط ادبیات تحقیق ،این مطالعه سعی دارد رابطه بین رقابت
بازار محصول و کیفیت گزارشگری مالی شرکتی را با استفاده از معیار تجدیدارائه های حسابداری به
عنوان معیار کیفیت پایین سود شرکتها بررسی نماید.
با تفاوت از مطالعات فوق که متمرکز بر یک جنبه از فعالیتهای مدیریت مانند نوآوری یا تالش
مدیریت بوده اند ،در این مطالعه از سود به عنوان معیار خالصه ای که تاثیرات کلی رقابت بر
فعالیتهای مختلف مدیریت منعکس شده ،استفاده میگردد .با توسعه ادبیات تحقیق فوق ،ما یک
مدل غیرخطی را برای رابطه بین رقابت و کیفیت سود معرفی مینماییم .سئوال این تحقیق
همچنین برای رفع شواهد تجربی متضاد رابطه بین رقابت و کیفیت سود کمک مینماید .نتایج
متضاد این انگیزه را به ما میدهد که یک رابطه غیرخطی ممکن از تأثیر رقابت بر کیفیت سود
بررسی شود.
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باقیمانده این مقاله شامل چهار بخش میباشد .در بخش نخست ،به بحث ادبیات و بسط فرضیه
تحقیق پرداخته میشود .سپس روش تحقیق ارائه میگردد .پس از آن ،به بیان آمار توصیفی
همچنین نتایج تحقیق پرداخته؛ و در نهایت در بخش نهایی مقاله با نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
به پایان میرسد.
 -2مبانی نظری و بسط فرضیه تحقیق
با شکل گیری بحث جدایی مالکیت از مدیریت با پیدایش شرکتهای سهامی بزرگ و ایجاد
تضاد منافع بین مالکان و مدیران ،ارزیابی عملکرد شرکتها و مدیران از موضوعات مورد توجه
ذینفع ان مختلف از جمله اعتباردهندگان ،مالکان ،دولت و حتی مدیران است .راهبری شرکتی برای
فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد
نمایندگی ایجاد میشود .بنابراین شرکتهایی که کیفیت نظام راهبری شرکتی بهتری دارند ،باید
کمتر با مشکل تضاد نمایندگی رو به رو باشند .محیطی که شرکتها امروزه در آن فعالیت میکنند،
محیطی در حال رشد و بسیار رقابتی است و شرکتها برای ادامهٔ حیات خود ،مجبور به رقابت با
عوامل متعددی در سطح ملی و بین المللی میباشند .شرکتهایی میتوانند به ادامه حیات در این
محیط بپردازند که از عملکرد خوبی برخوردار باشند (تیموری جامی و همکاران.)0939 ،
رقابت در بازار محصول موجب می شود که مدیر به طور فعال تری عملیات شرکت را پیش ببرد.
بدین ترتیب رقابت بازار محصول به عنوان یک مکانیزم مکمل حاکمیت شرکتی محسوب میگردد.
در ادبی ات تحقیق به رقابت بازار حصول به عنوان یک مکانیزم خارجی حاکمیت شرکتی نگریسته
میشود؛ که مکمل سایر مکانیزم های حاکمیتی در بازار میباشد (ببینید گیرود و مولر.)2100 ،8
تحقیقات بسیاری نشان دادهاند که سطح رقابت و حاکمیت شرکتی ارتباط مستقیمی با سطح
کیفیت اطالعات منتشر شده حسابداری شرکتها دارد (ببینید گیرود و مولر2100 ،؛ چنگ و
همکاران .)2109 ،در همین حال ،برخی تحقیقات نیز وجود دارد که نشان میدهد رقابت با سطح
پایین تر اطالعات حسابداری مرتبط است (ببینید مارکاریان و سانتالو .)2102 ،بدین ترتیب ،شواهد
و نتایج متفاوتی در خصوص تاثیرات رقابت بازاربر کیفیت گزارشگری انگیزه الزم را برای بررسی
رابطه غیرخطی آنها ایجاد مینماید.
می توان شواهد متفاوت بدست آمده را ناشی از منافع و مزایای کیفیت افشای باال تلقی نمود.
طبق ادبیات تحقیق ،کیفیت سود باال دارای منافع و مخارج میباشد که با میزان و شدت رقابت بازار
محصول میتواند متفاوت باشد .در این ارتباط ،هرمالین )0332( 3تأثیر رقابت بازار محصول را بر
اطالعات در دسترس سهامداران در خصوص تالش مدیریت ،دیدگاه مدیران اجرایی درباره سود،
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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مخاطرات و منافع بالقوه وابسته به اقدامات مختلف مدیران اجرایی بررسی نمود .وی به طور تحلیلی
نشان داد که عالمت هر یک از چهار تأثیر رقابت مبهم میباشد .در مدل اسچمیت ( ،)0331نفوذ
رقابت بر رفتارهای مدیریت دو سویه میباشد؛ یعنی تالش بیشتر مدیریت موجب افزایش نقدینگی
و کاهش سود میشود .بطور مشابه ،اقیون و همکاران ( )2115به تأثیر رقابت بر سود قبل و بعد از
نوآوری؛ تمرکز داشتند .طبق یافته آنها ،در سطح پایین رقابت ،نقطه تعادل عمدتاً در صنایع با
سطح تکنولوژی نزدیک به هم 01وجود دارد .رقابت باعث افزایش سود نهایی حاصل از نوآوری شده
که نوآوری بیشتر را به همراه خواهد داشت .در سطح رقابت باال ،نقطه تعادل عمدتاً در صنایع
رهبر-پیرو00؛ جایی که شرکتها در سطوح تکنولوژی متفاوتی فعالیت مینمایند؛ وجود دارد .در این
صنایع ،نوآوری عمدتاً توسط شرکتهای پیرو انجام میشود زیرا رقابت سود نهایی حاصل از نوآوری
را کاهش میدهد .بدین ترتیب ،در سطح رقابت باال ،نوآوری کاهش مییابد .بطور کل ،نتایج نشان
میدهد تأثیر رقابت به صورت غیرخطی میباشد.
بر اساس این مطالعات ،در این مطالعه تاثیرات چندگانه رقابت بر گزارشگری سود بررسی
می شود .هنگام تصمیم گیری در خصوص گزارشگری سود ،مدیریت انگیزههای رقیبی را دنبال
میکند (دکو 02و همکاران .)2101 ،این انگیزهها را میتوان به دو دسته منافع و مخارج وابسته به
09
کیفیت سود باال طبقه بندی نمود .مخارج شامل هزینههای افشاء خصوصی و احتمال تصاحب
توسط رقبا میباشد (داروغ)0339 ،02؛ چرا که سود با کیفیت باالتر میتواند عملکرد واقعی
همچنین کا رایی عملیاتی شرکت را آشکار سازد .این یک مزیت اطالعاتی برای رقبا به هزینه شرکت
محسوب می گردد .یک صنعت رقابتی را در نظر بگیرید؛ احتمال اینکه رقبا از اطالعات گزارشهای
مالی برای صدمه زدن به رقابت پذیری شرکتها استفاده نمایند ،زیاد است .همچنین وقتی
محصوالت یک شرکت و رقبایش جایگزین هم باشد ،اطالعات در خصوص عملکرد واقعی الگوی
مربوطی را برای رقبا در جهت تعدیل استراتژیشان فراهم میسازد.
در خصوص خطر تصاحب ،کول و لن )0333( 05نشان دادند که احتمال تصاحب هنگامی که
رقابت قوی است ،بیشتر میباشد .در همین ارتباط ،لی 06و همکاران ( )2109بطور تحلیلی تأیید
نمودند که کیفیت باالی اطالعات ،احتمال موفقیت تصاحب را افزایش میدهد .همچنین ژو و چن
( ) 2118دریافتند که وقتی مدیران از طرف تصاحب گران حمایت شوند ،کمتر به قعالیت مدیریت
سود میپردازند .آنها فرض نمودند که مدیریت انگیزه دستکاری سود را جهت گمراه نمودن از
عملکرد شرکت را دارند که به واسطه حمایت تصاحب گران این انگیزه کاهش مییابد .بدین ترتیب،
در صنایع رقابتی کیفیت سود باالتر دارای خطر تصاحب بیشتر میباشد.
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منافع گزارشگری سود با کیفیت باال نیز شامل هزینه کمتر بدهی و سهام همراه با قیمت گذاری
منصفانه سهام میباشد .در بازار بدهی ،شرکتهای دارای سود با کیفیت باالتر نرخهای اعتباری
مطلوب تری دارند (اشباق 01و همکاران)2116 ،؛ و هزینه بهره کمتری بابت بدهی میپردازند
(فرنسیس 08و همکاران .)2112 ،به واسطه هزینه بدهی کمتر ،اشباق و همکاران ( )2116اعتقاد
دارند که کیفیت سود باالتر نظارت بر اقدامات مدیریت را تسهیل نموده و رفتارهای فرصت طلبانه
آنها را کاهش می دهد .برای بازار سهام ،فرنسیس و همکاران ( )2112دریافتند شرکتهای با
کیفیت سود باالتر هزینه سهام کمتری دارا میباشند .در تأیید نتایج فوق ،گیو و همکاران ()2105
یک رابطه غیرخطی یو-شکل معکوسی بین رقابت بازار محصول و کیفیت سود نشان دادند .در
بررسی از مدیران مالی که توسط دچو 03و همکاران ( )2109صورت گرفت ،آنها نشان دادند که
شرکتهای با کیفیت سود پایین بطور منصفانه ارزش گذری نشدهاند .در ادامه ،به بحث برخی نتایج
متفاوت حاصل شده دیگر از رابطه بین رقابت بازار محصول و کیفیت گزارشگری پرداخته میشود.
چندین مدل تحلیلی در ادبیات تحقیق (گال آور0385 ،21؛ داروگ و استوگان0331 ،20؛
واگنافر )0331 ،22به تعیین هزینههای مربوط به افشاء و تصمیمات گزارشگری مالی شرکتها در
بازار محصول پرداختهاند .در این ارتباط ،داروگ و استوگان ( ،)0331نشان دادند که شرکتها در
صنایع رقابتی تر سیاستهای آشکارتر و علنی تری را دنبال مینمایند .در عین حال ،مدلهای ارائه
شده در این مطالعات پیش بینی میکنند که در صنایع انحصاری که مستلزم داشتن وابستگی
بیشتر با استراتژیهای سرمایه گذاران هستند؛ برای این شرکتها بهتر است سیاستهای افشای
اطالعات کمتری داشته باشند؛ زیرا افشای اطالعات به وسیله این شرکتها میتواند در آینده به
وسیله شرکتهای رقیب مورد استفاده قرار گیرد .بطور مشابه ،ورچیا ( )0333استدالل میکند که
جلوگیری از افشای اختیاری بهتر در بازارهای رقابتی از ویژگیهای طبیعی رقابت در بازار رقابتی
تولید انبوه می باشد .بدین ترتیب ،شواهد نسبتاً متضادی در خصوص تأثیر رقابت صنعت بر کیفیت
گزارشگری شرکتها وجود دارد.
برخی مطالعات نشان میدهند که نقش نظم دهنده رقابت در بازار محصول مکانیزم باا اهمیتای
در ارتباط با گزارشگری نادرست میباشد .هارت )0389( 29استدالل می نمایاد کاه رقابات در باازار
محصول می تواند به منظور محدود کردن رفتار نادرست مدیریت مؤثر واقع شود .پژوهشهای نظری
زیادی با بررسی کانالهای بالقوه که رقابت در بازار محصول میتواند بر روی مادیریت ناکارآماد اثار
داشته باشد ،به این ایده رسمیت بخشیدهاند (اسچمیت0331 ،؛ رایت .)2119 ،22به نظار مایرساد
تحقیقات تجربی اخیر در حمایت از ایده باشند که رقابت در بازار محصاول انگیازه را بارای مادیران
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جهت نزدیکتر شدن و همتراز شدن با عالقه سهامداران میباشاند (گادالاو و گنازالس 2101 ،25و
گیرود و مولر.)2101 ،
26
در این ارتباط ،باالکریشنان و کوهن ( )2100با بررسی رقابت در بازار محصول و گزارشگری
مالی نادرست در بازار بورس امریکا نشان دادند که بطور متوسط سطح رقابت بازار محصول به عنوان
یک مکانیزم پیش گیرنده برای مدیران برای گزارشگری اشتباه اطالعات حسابداری میباشد.
همچنین خدامی پور و بزرایی ( ) 0932در بازار سرمایه ایران نشان دادند که رقابت بازار محصول
رابطه مثبت با کیفیت افشاء شرکتها دارد .در این تحقیق ،از رتبههای کیفیت افشاء که توسط
سازمان بورس اوراق بهادا ر تهران منتشر شده استفاده گردیده است .در مطالعه ای دیگر ،خواجوی و
همکاران ( )0932به بررسی رابطه بین سطح رقابت صنعت با مدیریت سود شرکتها پرداختند.
معیار مورد استفاده آنها در اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی شرکتها ،اقالم تعهدی اختیاری
بوده است .نتایج آنه ا نشان داد که یک رابطه منفی بین رقابت و مدیریت سود وجود دارد که
مطابق تحقیق اخیر ،یک ارتباط مستقیمی را بین رقابت بازار و کیفیت گزارشگری نشان میدهد.
قربانی و همکاران ( ) 0932با بررسی رقابت در بازار حصول و ترکیب هیئت مدیره و کیفیت افشای
اطالعات ،با بررسی  31شرکت از بورس اوراق بهادار تهران در سالهای  0982تا  0988به این نتیجه
رسیدند که رقابت در بازار محصول دارای اثر راهبردی است.
لی ) 2101( 21با بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر کمیت و کیفیت افشای داوطلبانه ،نشان
داد که رقابت باعث افزایش کمیت و کیفیت افشای داوطلبانه میشود .تنگ و لی )2100( 28نیز باه
بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول ،سااختار هیئات مادیره و کیفیات افشاا پرداخات .نتاایج
تحقیق آنان نشان داد که رقابت در بازار محصاول تاأثیر معنااداری بار کیفیات افشاا دارد و باعاث
استحکام رابطه بین ساختار هیئت مدیره و کیفیت افشاا مایشاود .هاناگ و کاساپرزا )2101( 23
شواهد تجربی در زمینه تحلیل گران را ارائه و نشان دادند که رقابت تعصب را در تحلیل پیش بینی
درآمدها کاهش میدهد .بدین ترتیب ،این پژوهشها نشان می دهند که در صنایع رقابتی باید موارد
کمتری از گزارشگری نادرست را شاهد باشیم.
91
از سوی دیگر ،گال آور ( )0385و گرتنر و همکارانش ( )0388دریافتند شرکتها در صنایع
رقابتیتر سیاستهای ارائه و افشای اطالعات مفید را کمتر در پیش میگیرند؛ و احتمال ارائه
گزارش اشتباه باال می باشد .مدیران ممکن است به منظور افزایش قیمت سهام ،اقدام به گزارشگری
نادرست نمایند؛ و به این ترتیب منافع شخصی بدست آورند (برنز و کدیا .)2116 ،90از این رو،
برخی مطالعات در ادبیات تحقیق نشان میدهد که انتظار میرود در صنایع رقابتی تر کیفیت
گزارشگری مالی پایینتر باشد .بر اساس نتایج و استداللهای مطرح شده ،در این مطالعه مطابق
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گیو 92و همکاران ( )2105استدالل میشود که کیفیت سود در دامنه کم رقابت صنعت افزایش
یافته؛ در عین حال با تشدید رقابت صنعت ،منافع وابسته به کیفیت سود ثابت و یا کاهش مییابد؛
که این امر موجب کاهش کیفیت گزارشگری مالی شرکتها میشود .بدین ترتیب میتوان فرضیه
ذیل را ارائه نمود:
فرضیه تحقیق :یک رابطه غیرخطی میان رقابت بازار محصول و تجدیدارائه سود حسابداری وجود
دارد.
 -3طرح تحقیق
 -1-3مدل تحقیق
در این مطالعه  ،برای بررسی رابطه بین رقابت بازار محصول و کیفیت سود حسابداری؛ از مدل
رگرسیون لجستیک زیر استفاده گردیده است .طبق این مدل ،تجدیدارائه سود حسابداری به عنوان
معیار کیفیت سود پایین شرکت ها تلقی شده که متغیر وابسته و متغیر رقابت بازار محصول متغیر
مورد بررسی (هدف) این مطالعه میباشند .برای کنترل اثرات احتمالی سایر عواملی که میتوانند
(به صورت بالقوه) بر روی تجدیدارائه سود تاثیرگذار باشند ،برخی متغیرهای کنترلی نیز به مدل
افزوده گردید؛ که در ادامه تشریح خواهند شد .مدل اصلی تحقیق به شرح رابطه  0میباشد:
رابطه ()0
2

Rest= β0 + β1PMCt-1 + β2PMC t-1 + β3Ownert-1 +β4Sizet-1 + β5Switcht + β6Opint-1 +
β7LEVt-1 + β8FmSizet-1 + β9ROAt-1 + β10Loss t-1 + βkYeaes + βjIndustries + ԑ

 -2-3متغیرهای تحقیق
متغیر وابسته تحقیق ،کیفیت سود میباشد ( )Resکه مطابق باالکریشنان و کوهن ( )2102از
معیار تجدیدارائه سود استفاده می شود .برای اندازه گیری این متغیر ،از یک متغیر مجازی استفاده
شده به طوری که اگر شرکت سود دوره مالی قبل خود را ارائه مجدد نموده باشد ،عدد یک در غیر
این صورت صفر تعریف میشود .متغیر هدف در این مطالعه ،رقابت بازار محصول ( )PMCمیباشد
که مطابق چنگ و همکاران ( )2109همچنین خواجوی و همکاران ( )0932از طریق شاخص
هرفیندال-هریشمن ( ) HHIبه صورت حاصل جمع توان دوم سهم بازار (بر حسب معیار فروش
شرکتها) کلیه شرکتهای فعال در صنعت ،و از طریق فرمول  2بدست میآید:
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رابطه ()2

در این مدل Sijt ،سهم بازار شرکت  iدر صنعت  jطی سال  tمیباشد .سهم بازار هر شرکت
حاصل تقسیم فروش خالص شرکت بر کل فروش خالص صنعت است ،که برای هر صنعت در هر
سال جداگانه محاسبه می شود .این شاخص میزان تمرکز صنعت را اندازه گیری مینماید .هر چه
این شاخص بزرگ تر باشد ،میزان تمرکز بیشتر و رقابت کمتری در آن صنعت وجود دارد و بالعکس.
همچنین توان  2این متغیر ( ،)PMC2جهت بررسی رابطه غیرخطی رقابت بازار محصول با
تجدیدارائه های حسابداری در مدل وارد شده است.
در این تحقیق عالوه بر متغیرهای مورد مطالعه ،یک سری از متغیرهای دیگر مطابق تحقیقات
گذشته به عنوان متغیرهای کنترل تجدیدارائه صورتهای مالی شامل معیارهای حاکمیتی (تمرکز
مالکیت ،اندازه حسابرس ،تغییر حسابرس ،اظهارنظر سال قبل حسابرس ،اهرم مالی) و شرکتی
(اندازه شرکت ،سودآوری ،عملکرد سال قبل ،سال و صنعت) استفاده شده است .در این ارتباط،
نیکبخت و رفیعی ( )0930نشان دادند که سودآوری ،اهرم مالی ،اندازه حسابرس و تغییر حسابرس
بر وقوع تجدیدارائه صورتهای مالی مؤثر میباشند .همچنین ابراهیمی کردلر و اعرابی ()0983
نشان دادند که تمرکز مالکیت برون سازمانی ( )Ownerبه بهبود کیفیت سود منجر میشود .نونهال
و همکاران ( )0983دریافتند شرکتهای حسابرسی شده بوسیله حسابرسان با کیفیت باالتر دارای
ضریب پایداری اقالم تعهدی بیشتری میباشند؛ و در نتیجه قابلیت اتکای اقالم تعهدی باالیی دارند.
بنابراین میتوان استدالل نمود که عمل مدیریت سود در شرکتهای دارای حسابرسان با کیفیت
باالتر محدود تر است که این امر میتواند منجر به احتمال کمتر تجدیدارائه آنها شود .در این
مطالعه ،همانند تحقیقات قبلی (مانند سجادی و همکاران )0988 ،نوع موسسه حسابرسی به دو
طبقه "سازمان حسابرسی" و سایر مؤسسات تقسیم میشود .برای این منظور ،اگر حسابرس شرکت
در سال قبل "سازمان حسابرسی" بوده باشد عدد یک و در غیر این صورت صفر تعریف میشود
(.)Size
تحقیقات زیادی نشان می دهد که اظهارنظر مشروط سال قبل حسابرس از عوامل مؤثر بر
تجدیدارائه صورتهای مالی میباشد (فاربر .)2115 ،99بدین ترتیب ،برای شرکتی که در سال قبل
اظهارنظر مشروط ( )Opinدریافت نموده باشد ،عدد یک و در غیر این صورت صفر تعریف میشود.
تغییر حسابرس به عنوان متغیر کنترلی دیگر ،اگر حسابرس شرکت نسبت به سال قبل تغییر کرده
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باشد ،عدد یک در غیر این صورت صفر تعریف میشود ( .)Switchتغییر حسابرس نیز میتواند
احتمال تجدیدارائههای حسابداری را افزایش دهد (فاربر .)2115 ،مفاخری ( )0983نشان داد که
تغییر حسابرس بر احتمال انجام تعدیالت سنواتی و اهمیت نسبی تعدیالت سنئواتی در شرکتها
تاثیری ندارد .عبدلی و همکاران ( )0932نشان دادند که تغییر حسابرس و اندازه حسابرس با
میانگین ارقام تجدیدارائه شده در صورتهای مالی رابطهٔ منفی و معناداری وجود دارد؛ هرچند
برای متغیر نوع اظهارنظر سال جاری حسابرس ارتباط معناداری پیدا نشد .طبق تحقیقات گذشته،
اهرم معیار ریسک مالی است و سطح بدهی نشان دهنده ریسک است (چن 92و همکاران.)2116 ،
بنابراین ،طبق این دیدگاه (فرضیه ریسک) ،در صورت وجود سطح بدهی باال ،احتمال بیشتری
وجود دارد که شرکت اقدام به ارائه نادرست صورتهای مالی (ریچاردسون و همکاران)2112 ،
نماید .در این مطالعه ،این متغیر ( )LEVاز تقسیم کل بدهیها به کل داراییهای در پایان دوره در
سال تجدیدارائه محاسبه میشود.
اگراوال و چندها ( )2115نشان دادند که شرکتهای بزرگتر بیشتر احتمال دارد که
صورتهای مالیشان را دستکاری کنند .بنابراین یک رابطه مثبت برای این متغیر ( )FmSizeانتظار
میرود .قربانی و همکاران ( ) 0932نیز نشان دادند که بین اندازه شرکت و کیفیت افشاء رابطه
معکوس اما ضعیف وجود دارد .در همین حال ،سجادی و قربانی ( )0931ارتباط مثبت و معناداری
بین اندازه شرکت و رقم تعدیالت سنواتی گزارش نمودند .در این مطالعه ،از معیار لگاریتم طبیعی
فروش شرکت برای اندازهگیری این متغیر استفاده شده است .نیکبخت و رفیعی ( )0930نشان
دادند شرایط سودآوری بر احتمال وقوع تجدیدارائه های حسابداری مؤثر است؛ که در این تحقیق از
نسبت سود خالص به جمع داراییها برای اندازه گیری این متغیر ( )ROAاستفاده میشود .مطابق
کاَو و همکاران ( )2113و چن و همکاران ( )2116شرکتهایی که متحمل زیان میشوند ،سعی در
بهبود آن بوسیله ارائه نادرست دارند که بصورت تجدیدارائه بروز میکند .برای این منظور ،متغیر
( )Lossرا تعریف میکنم که اگر در سال قبل از تجدیدارائه شرکت زیان داشته باشد ،برابر  0در غیر
این صورت صفر میشود .همچنین ،متغیر کنترلی سال ( )Yearsشامل مجموعه ای از متغیرهای
مجازی در نظر گرفته شده برای کنترل تاثیرات هر سال و متغیر کنترلی صنعت ()Industries
شامل مجموعه ای از متغیرهای مجازی در نظر گرفته شده برای کنترل تاثیرات هر صنعت
میباشند.
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 -3-3جامعه آماری و نمونه تحقیق
جامعه آماری تحقیق حاظر ،شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره
زمانی  0985الی ( 0932دوره  8ساله) میباشند .در این پژوهش برای انتخاب روش نمونه گیری
مطابق اکثر پژوهشهایی که در ایران انجام شده از نمونه برداری غیراحتمالی هدف دار استفاده
شده است .در طرح نمونه گیری غیراحتمالی ،اعضایی از جامعه آماری انتخاب میشوند که با معیار
یا معیارهای خاصی که پژوهشگر در نظر دارد مطابقت داشته باشد .در این پژوهش ،نمونه با کل
جامعه آماری شروع و پس از در نظر گرفتن شرایط زیر نمونه انتخاب شده است:
 )0شرکتهایی که قبل از سال  0985در بورس پذیرفته شده باشند؛
 )2در طول دوره تحقیق سال مالی خود را تغییر نداده باشند؛
 )9جزو شرکتهای سرمایه گذاری و هلدینگ (مالی) نباشند؛
95

 )2تغییر حسابرس طبق مصوبه شورای عالی بورس اجباری نباشد ؛
 )5اطالعات مورد نیاز تحقیق آن شرکتها در دسترس باشد.
پس از اعمال مال های ذکر شده برای تعیین نمونه و حذف مشاهدات گمشده 838 ،مشاهده
شرکت -سال بدست آمد .در نهایت ،برای حذف انحراف ناشی از مقادیر خاص ،اقدام به حذف
مشاهدات با بیش از  9انحراف معیار از میانگین برای تمام متغیرها گردید .بدین ترتیب نمونه نهایی
این تحقیق پس از حذف مشاهده پرت به تعداد  815مشاهده سال-شرکت کاهش یافت؛ که این
نمونه مبنای تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق قرار میگیرند .برای آزمون فرضیههای پژوهش،
رگرسیون لجستیک غیرخطی درجه دو (کوادراتیک )96برای یک دورهٔ  8ساله برآورد شده است.
علت استفاده از این نوع رگرسیون ،فراهم آوردن امکان تحلیل دادههای حسابداری محدود ،حذف
آثار سوگیرانه دادهها برای دست یابی به نتایجی قابل تعمیم و قوی است (مؤمنی و فعال قیومی،
 .)0988دادههای تحقیق از پایگاه داده ره آورد نوین همچنین صورتهای مالی شرکتها از سایت
اینترنتی  RDISگردآوری و به کمک نرم افزار  SPSS18تحلیل شده است.
 -4تجزیه و تحلیل نتایج
در ادامه ،به تجزیه و تحلیل فرضیه تحقیق مبنی بر رابطه غیرخطی بین رقابت بازار محصول و
کیفیت سود پرداخته میشود .سایر متغیرهای مدل دربرگیرنده عواملی میباشند که طبق ادبیات
تحقیق می توانند بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر گذار باشند که شامل متغیرهای حاکمیتی
(تمرکز مالکیت ،نوع حسابرس ،تغییر حسابرس ،اظهارنظر سال قبل حسابرس ،اهرم مالی) و شرکتی
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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(اندازه شرکت ،سودآوری ،عملکرد سال قبل ،سال و صنعت) میباشند .دادههای مورد تجزیه و
تحلیل در این مطالعه  815سال-شرکت می باشند .در ادامه ابتدا به بررسی آمار توصیفی متغیرها و
سپس تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق پرداخته خواهد شد.
 -1-4آمار توصیفی
جدول  ،0آمار توصیفی متغیرهای مورد بررسی را نشان میدهد .این جدول نشان میدهد که از
بین  815مشاهده سال-شرکت طی دوره تحقیق ،به طور میانگین  65درصد مشاهدات دارای
تجدیدارائه بودهاند .همچنین میزان تمرکز بازار محصول  21درصد بوده که نشان از رقابتی بودن
بازار سرمایه ایران دارد .سایر اطالعات نشان میدهد که میانگین تمرکز مالکیت  12درصد ،تغییر
حسابرس  21درصد و اظهارنظر مشروط سال قبل  65درصد میباشد.
جدول  -1آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
نام متغیر
تجدیدارائه سود
رقابت بازار محصول
تمرکز مالکیت
نوع حسابرس
تغییر حسابرس
اظهارنظر سال قبل حسابرس
اهرم مالی
اندازه شرکت
بازده داراییها
عملکرد سال قبل

عالمت
اختصاری

حداقل

حداکثر

0
1
Res
1/1612
1/162
PMC
33
1
Owner
0
1
Size
0
1
Switch
0
1
Opin
0/661
1/018
LEV
08/62
3/20
FmSize
1/693
-1/901
ROA
0
1
Loss
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میانگین

میانه

1/65
1/201
12/02
1/29
1/2
1/65
1/686
06/82
1/025
1/06

0
1/018
13
1
1
0
1/611
02/61
1/018
1

انحراف
معیار
1/231
1/096
08/50
1/222
1/210
1/211
1/222
0/25
1/022
1/91

 -2-4یافتهها
در این بخش با استفاده از رگرسیون لجستیک به آزمون فرضیه تحقیق مبنی بر بررسی یک
رابطه غیرخطی میان رقابت بازار محصول و تجدیدارائه حسابداری پرداخته میشود .برای این منظور
از  2متغیر رقابت (ساده و توان دو) در مدل تحقیق استفاده شده است .در صورتی که عالمت  β1با
 β2متفاوت باشد ،به معنای رابطه غیرخطی بین رقابت بازار محصول و کیفیت سود میباشد .به
عبارت دیگر ،توان  2متغیر رقابت ،سطح زیاد آن را نشان میدهد .بدین ترتیب ،انتظار میرود که
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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عالمت  β1منفی (یک رابطه منفی بین رقابت 91و تجدیدارائه سود) و یک عالمت مثبت برای β2
(یعنی با افزایش رقابت میزان تجدیدارائه افزایش و سطح کیفیت سود کاهش یابد) ،مشاهده شود.
نتایج حاصل از برآورد مدل تحقیق بدون در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی در جدول  2ارائه
شده است .نتایج نشان می دهد که مطابق فرضیه تحقیق و در حمایت از نتایج گیو و همکاران
( )2105ضریب متغیر توان یک رقابت ( )PMCمنفی ( )p-value=.001و ضریب متغیر توان 2
رقابت ( )PMC2مثبت میباشد ( .)p-value=.014به عبارت دیگر ،رقابت بازار محصول ،کیفیت سود
را تا یک سطح نسبی از رقابت ارتقاء می دهد (با کاهش تجدیدارائه ها)؛ اما جایی که سطح رقابت
تشدید میشود ،تجدیدارائه ها افزایش و کیفیت سود کاهش مییابد .آزمون توان آماری مدل
معناداری مدل را تأیید مینماید ( )p-value =0. 000که حاکی از مناسب بودن برازش مدل تحقیق
است .همچنین قدرت پیش بینی کننده مدل  9398درصد میباشد.
جدول  -2نتایج آزمون فرضیه تحقیق-بدون دخالت متغیرهای کنترل
متغیر

عالمت
اختصاری

ضرایب

خطای
استاندارد

آماره والد

سطح
معناداری

رقابت بازار محصول

PMC

1/32

1/23

9/21

0/001

تشدید رقابت
مقدار ثابت مدل

2

PMC

-1/66

1/21

-2/26

0/014

Constant

-2/229

0/203

6/230

1/116

تجدیدارائه ( :)Resاگر شرکت سود دوره مالی قبل خود را ارائه مجدد نموده باشد ،عدد یک در غیر این صورت
صفر؛ رقابت بازار محصول ( :)PMCحاصل جمع توان دوم سهم بازار (بر حسب معیار فروش شرکتها) کلیه
شرکتهای فعال در هر صنعت؛ تشدید رقابت :توان  2متغیر رقابت بازار محصول (.)PMC2
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در آزمون دوم فرضیه تحقیق ،مدل تحقیق همراه با متغیرهای کنترلی برازش یافت که نتایج آن
در جدول  9ارائه شده است .نتایج بدست آمده در این آزمون از لحاظ متغیرهای رقابت بازار
محصول تفاوتی با شواهد فوق ندارد .در خصوص متغیرهای حاکمیتی ،نتایج نشان میدهد که تغییر
حسابرس به طور مثبت با وقوع تجدیدارائه حسابداری مرتبط میباشد .به عبارت دیگر ،هنگامی که
حسابرس تغییر میکند احتمال تجدیدارائه سود افزایش مییابد .این یافته مطابق نتایج نیکبخت و
رفیعی ( )0930و بر خالف شواهد عبدلی و همکاران ( )0932میباشد.
در خصوص متغیرهای کنترلی مرتبط با شرکت نیز نتایج نشان میدهد که اندازه شرکت بطور
مثبت با تجدیدارائه سود وابسته میباشد ( .)p-value =0.002این یافته مطابق شواهد قربانی و
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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همکاران ( )0932میباشد که نشان دادند اندازه شرکت یک رابطه معکوس با کیفیت افشاء
شرکتها دارد .همچنین نتایج نشان می دهد که سودآوری یک رابطه منفی با تجدیدارائه سود دارد
( .)p-value =0. 014یعنی با افزایش میزان سودآوری شرکتها ،احتمال تجدیدارائه کاهش مییابد.
سایر متغیرها در این مدل شامل تمرکز مالکیت ،نوع حسابرس ،اظهارنظر سال قبل حسابرس و اهرم
مالی معنادار نبودند .آزمون توان آماری مدل معناداری مدل را تأیید مینماید ()p-value =0.000
که حاکی از مناسب بودن برازش مدل تحقیق است .همچنین قدرت پیش بینی کننده مدل 28/9
درصد میباشد.
جدول  -3نتایج آزمون فرضیه تحقیق -با ورود متغیرهای کنترل
متغیر

عالمت
اختصاری

ضرایب

رقابت بازار محصول

PMC

8/82

تشدید رقابت

2

سطح
خطای
آماره والد
معناداری
استاندارد
2/18

2/06

1/19

PMC

-0/28

1/18

-0/10

1/129

تمرکز مالکیت

Owner

-1/105

1/100

0/92

1/08

نوع حسابرس

Size

1/180

1/082

1/283

1/290

تغییر حسابرس

Switch

1/226

1/015

1/186

1/100

اظهارنظر سال قبل حسابرس

Opin

02/33

06/55

1/31

1/961

اهرم مالی

LEV

1/330

0/111

1/363

1/925

اندازه شرکت

FmSize

1/853

1/218

3/562

1/112

بازده داراییها

ROA

-1/06

1/159

-3/212

1/102

عملکرد سال قبل

Loss

-1/022

2/261

-0/61

1/139

مقدار ثابت مدل

Constant

1/32

1/23

9/90

1/113

تجدیدارائه ( :)Resاگر شرکت سود دوره مالی قبل خود را ارائه مجدد نموده باشد ،عدد یک در غیر این صورت صفر؛ رقابت بازار
محصول ( :)PMCحاصل جمع توان دوم سهم بازار (بر حسب معیار فروش شرکتها) کلیه شرکتهای فعال در هر صنعت؛ تشدید
رقابت :توان  2متغیر رقابت بازار محصول ()PMC2؛ تمرکز مالکیت ( :)Ownerدرصد مالیکت متعلق به سهامداران عمده شرکت
(مالکیت باالی  5درصد)؛ اندازه حسابرس ( :)Sizeدر صورتی که حسابرس شرکت در سال جاری "سازمان حسابرسی" باشد عدد یک؛
در غیر این صورت صفر؛ تغییر حسابرس ( :)Switchاگر حسابرس شرکت نسبت به سال قبل تغییر کرده باشد ،عدد یک در غیر این
صورت صفر؛ اظهارنظر سال قبل حسابرس ( :)Opinشرکتی که در سال قبل اظهارنظر غیرمقبول دریافت نموده باشد ،عدد یک و در
غیر این صورت صفر؛ اهرم مالی ( :)LEVکل بدهیها به کل داراییهای در پایان هر دوره؛ اندازه شرکت ( :)FmSizeلگاریتم طبیعی
جمع فروش شرکت؛ سودآوری ( )ROAکه از تقسیم سود (زیان) خالص دوره به جمع داراییهای آن بدست میآید .و در نهایت
عملکرد سال قبل میباشد ( )Lossکه اگر دوره مالی قبل شرکت زیان داشته ،عدد یک در غیر این صورت صفر تعریف میشود.
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 -5بحث و نتیجه گیری
نقش پر رنگ رقابت بازار محصول در بین تحقیقات در حال رشد اخیر ایجاب نمود که به
بررسی تأثیر آن بر تجدیدارائه های حسابداری ،با توجه به وفور آن در بازار سرمایه ایران ،پرداخته
شود .تحقیقات انجام شده اخیر بر نقش میانجی گری رقابت بازار محصول به عنوان یک مکانیزم
خارجی بر عملکرد شرکتها تمرکز بیشتری داشتهاند (ببینید گیرود و مولر)2100 ،؛ در عین حال
بررسی این موضوع در ارتباط با کیفیت گزارشگری مالی خصوصاً در بازارهای نوظهور کمتر توجه
گردیده است .در این راستا ،در این مطالعه به بررسی تأثیر رقابت بازار محصول بر کیفیت
گزارشگری مالی با استفاده از معیار تجدیدارائه های حسابداری و با رویکرد مدل غیرخطی پرداخته
شد.
مساله تحقیق بر اساس ادبیات تحقیق میباشد که نشان میدهد رقابت بازار محصول میتواند
تأثیر غیرخطی بر رفتارهای شرکتی مانند تالش مدیریت و فعالیتهای نوآوری داشته باشد .این
مطالعه ،سعی دارد با استفاده از اطالعات صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران طی سالهای  0985الی  ،0932ادبیات تحقیق را با بررسی یک رابطه غیرخطی میان
رقابت بازار محصول ،و تجدیدارا ئه سود توسعه دهد .طبق فرضیه تحقیق ،نتایج این مطالعه پس از
کنترل سایر عوامل مرتبط با تجدیدارائه ها ،حاکی از یک رابطه یو-شکل ( )Uمیان رقابت بازار
محصول و تجدیدارائه سود میباشد .به عبارت دیگر ،کیفیت سود در سطح پایین رقابت افزایش؛ و
هنگام تشدید رقابت کاهش مییابد .در ارتباط با سایر متغیرهای تحقیق ،نتایج نشان داد که
تجدیدارائه سود به طور مثبت با تغییر حسابرس (برخالف مفاخری0983 ،؛ و مطابق نیکبخت و
رفیعی0930 ،؛ عبدلی و همکاران )0932 ،و اندازه شرکت (مطابق سجادی و قربانی)0931 ،
همچنین به طور منفی با بازده داراییها (بر خالف نیکبخت و رفیعی )0930 ،مرتبط میباشد .نتایج
بدست آمده بر خالف شواهد نیکبخت و رفیعی ( )0930میباشد که نشان دادند اهرم مالی و اندازه
حسابرس بر وقوع تجدیدارائه صورتهای مالی مؤثر میباشند.
این مطالعه به ادبیات تحقیق از دو بعد کمک مینماید .نخست ،این تحقیق ادبیات تحقیق
رابطه غیرخطی میان رقابت بازار محصول و رفتارهای شرکتی را با بررسی تأثیر بر کیفیت
گزارشگری مالی بسط می دهد .تحقیقات وسیعی تأثیر غیرخطی رقابت محصول را بر نوآوری (اقیون
و همکاران )2115 ،تالش مدیریت (اسچمیت )0331 ،یا کم کاری مدیریت (هرمالین)0332 ،
بررسی نمودهاند .از آنجا که سود تأثیر کلی فعالیتهای مدیریت را منعکس مینماید ،میتوان تأثیر
رقابت بر گزارشگری سود را انعکاسی از تأثیر کلی رقابت را بر این فعالیتها دانست .دوم با معرفی
رابطه غیرخطی میان رقابت محصول و کیفیت گزارشگری ،این مقاله در نفوذ رقابت را بر
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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گزارشگری مالی بهبود میبخشد .چندین مطالعه نتایج متضادی را میان رقابت و کیفیت گزارشگری
ارائه نمودهاند (باالکریشنان و کوهن2102 ،؛ کارونا و همکاران)2109 ،؛ که در این مطالعه نتایج
فوق به نحوی تأیید شده است .کیفیت اطالعات از مباحث مطرح در علم مدیریت مالی میباشد که
به عنوان مبنای کارایی بازارها تلقی می گردد .با توجه به رواج و روند رو به رشد وقوع تجدیدارائه
های حسابداری در بازار سرمایه ایران ،به نظر میرسد بررسی بیشتر دالیل و مکانیزم هایی در جهت
جلوگیری از وقوع آن بتواند به کارایی بازارهای نوظهور کمک نماید .درعین حال نتایج این تحقیق
می تواند مورد توجه سرمایه گذاران و حسابرسان نیز قرار گیرد .سرمایه گذاران قبل از تحلیل
شرکت ،می بایست به تحلیل صنعت بپردازند که یکی از عوامل تأثیر گذار در این فرایند ،رقابت بازار
محصول میباشد .از سوی دیگر ،توجه به ریسکهای مرتبط با صنعت میتواند بر پذیرش و کیفیت
کار حسابرسان نیز تأثیر گذار باشد.
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فهرست منابع
 )0ابراهیمی کردلر ،علی و محمدجواد اعرابی" ،)0983( ،تمرکز مالکیت و کیفیت سود در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ،مجله پژوهشهای حسابداری مالی،،
شماره  ،2صص .35-001
 )2تیموری جامی ،یاسمن ،مهشید شاهچرا و علی حسن زاده" ،)0939( ،بررسی تأثیر عملکرد
شرکت بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و رتبه نظام راهبری شرکتی" ،فصلنامه تحقیقات
توسعه اقتصادی ،شماره  ،09صص .25-28
 )9خدامی پور ،احمد و یونس بزرایی" ،)0932( ،بررسی رابطه رقابت بازار محصول با ساختار
هیات مدیره و کیفیت افشا" ،مجله دانش حسابداری ،سال  ،2شماره  ،02صص .50-66
 )2خواجوی ،شکراله ،غلمعلی محسنی فرد ،غالمرضا رضایی و داوود حسینی راد،)0932( ،
"بررسی اثرهای رقابت در بازار محصول بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران .مجله مدیریت دارایی و تأمین مالی" ،سال اول ،شماره  ،9صص -003
.096
 )5سجادی ،سید حسین ،منصور زراء نژاد و علیرضا جعفری" ،)0988( ،ویژگیهای غیر مالی مؤثر
بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،
بررسیهای حسابداری و حسابرسی ،دوره  ،06شماره  ،51صص .50-68
 )6سجادی ،حسین و رامین قربانی" ،)0931( ،رابطهٔ بین ویژگیهای خاص شرکتها و
تعدیالت سنواتی آنها" ،پژوهشهای تجربی حسابداری مالی ،سال  ،0شماره  ،2صص .62-15
 )1عبدلی ،محمدرضا ،علی فعال قیومی و ناصر پرتوی" ،)0932( ،تأثیر ویژگیهای حسابرس بر
تجدیدارائه صورتهای مالی" ،بررسیهای حسابداری و حسابرسی ،دوره  ،21شماره  ،9صص
.85-011
 )8قربانی ،سعید ،مرضیه موحد مجد و محمد منفرد مهارلوئی" ،)0932( ،رقابت در بازار محصول،
ترکیب هیئت مدیره و کیفیت افشای اطالعات :شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران" ،مجله
تحقیقات حسابداری و حسابرسی ،سال  ،2شماره  ،03صص .015-32
 )3مفاخری ،مهدی" ،)0983( ،رابطه تغییر حسابرس و تعدیالت سنواتی" ،پایان نامه کارشناسی
ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
 )01مؤمنی ،منصور و علی فعال قیومی" ،)0988( ،مقایسه انواع تحلیلهای رگرسیونی برای
دادههای حسابداری" ،بررسیهای حسابداری و حسابرسی ،دوره  ،01شماره  ،9صص .55-11
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /11بهار 1331

739 

محمدحسینودیعينوقابيومهديامیدفر،بهزادکاردان

 "رابطه بین،)0983( ، سعید جبارزاده کنگرلویی و یعقوب پورکریم، علی اکبر،) نونهال نهر00
،01  دوره، بررسیهای حسابداری و حسابرسی،"کیفیت حسابرس و قابلیت اتکای اقالم تعهدی
.55-11  صص،60 شماره
 "تدوین الگوی عوامل مؤثر بر تجدیدارائه،)0930( ، محمدرضا و افسانه رفیعی،) نیکبخت02
.061-032  صص،3  شماره،9  سال، مجله دانش حسابداری،"صورتهای مالی در ایران
13) Aghion, P., N. Bloom, R. Blundell, R. Griffith, and P. Howitt, (2005), "Competition
and Innovation: An Inverted-U Relationship", Quarterly Journal of Economics120
(2), PP. 701-28.
14) Agrawal, A. and S. Chandha, (2005), "Corporate Governance and Accounting
Scandals", SSRN Working Papers Series.
15) Ashbaugh-Skaife, H.; D. Collins, and R. LaFond, (2006), "The Effects of Corporate
Governance on Firms’ Credit Ratings", Journal of Accounting and Economics42 (12), PP. 203-43.
16) Balakrishnan, K. and D. Cohen, (2012), "Product Market Competition and
Financial Accounting Misreporting", University of Pennsylvania and University of
Texas at Dallas, working paper.
17) Burns, N., S. Kedia, (2006), "The Impact of Performance-Based Compensation on
Misreporting", Journal of Financial Economics 79, PP. 35–67.
18) Chen, G. M. Firth, D. N. Gao; and O. M. Rui, (2006), "Ownership Structure,
Corporate Governance, and Fraud: Evidence from China", Journal of Corporate
Finance12, PP. 424–448.
19) Cheng, P., P. Man, and C. Yi, (2013), "The Impact of Product Market Competition
on Earnings Quality", Accounting and Finance53, PP. 137–162.
20) Darrough, M., N. Stoughton, (1990), "Financial Disclosure Policy in an Entry
Game", Journal of Accounting and Economics 12, PP. 219-243.
21) Dechow, P., W. Ge; and C. Schrand, (2010), "Understanding Earnings Quality: A
Review of the Proxies, Their Determinants and Their Consequences", Journal of
Accounting and Economics, 50(2), PP. 344-401.
22) Dichev, I, J. Graham, C. Harvey, and S. Rajgopal, (2013), "Earnings Quality:
Evidence from the Field", Journal of Accounting and Economics 56(2-3), PP. 1-33.
23) Farber, D, (2005), "Restoring Trust after Fraud: Does Corporate Governance
Matter?", The Accounting Review 80, PP. 539-561.
24) Francis, J., R. LaFond, P. Olsson; and K. Schipper, (2004), "Cost of Eequity and
Earnings Attributes", The Accounting Review 79, PP. 967–1010.
25) Gal-Or, E, (1985), "Information Sharing in Oligopoly", Econometrica 53, PP. 32943.
26) Gertner, R., R. Gibbons; and D. S Scharfstein, (1988), "Simultaneous Signaling to
the Capital and Product Markets", Rand Journal of Economics 19, PP. 173–190.
27) Guo, Y; B Jung; and S. Y Yang, (2015), "Product Market Competition and
Earnings Quality: A Non−Linear Relationship", California State University,
working paper.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
1331  بهار/11 شماره

رابطهغیرخطيرقابتبازارمحصولوکیفیتگزارشگريمالي

731

28) Giroud, X; H. M Muller, (2011), "Corporate Governance, Product Market
Competition, and Equity Prices". The Journal of Finance, VOL. LXVI, No. 2, PP.
562-600.
29) Guadalupe, M., F Pérez-González, (2010), "The Impact of Product Market
Competition on Private Benefits of Control", Columbia University, Working Paper.
30) Hart, O, (1983), "The Market Mechanism as an Incentive Scheme", Bell Journal of
Economics 14, PP. 366-382.
31) Hermalin, B, (1992), "The Effects of Competition on Executive Behavior", The
RAND Journal of Economics 23 (3), PP. 350-365.
32) Hong, H., M. Kacperczyk, (2010), "Competition and Bias", Quarterly Journal of
Economics, PP. 1683-1725.
33) Johnson, A.S.; C. M; Theodore, and S. Sorin, (2009), "A Reexamination of
Corporate Governance and Equity Prices”, Review of Financial Studies, 22, PP.
4753-4786.
34) Kao, J.L; D. Wu, and Z. Yang, (2009), "Regulations, Earnings Management, and
Post-IPO Performance: The Chinese Evidence", Journal of Banking and Finance,
Vol. 33, No. 1, PP. 63-76.
35) Karuna,C., K. R Subramanyam; and F Tian, (2012), "Industry Product Market
Competition and earnings Management", University of Houston, working paper.
36) Kole, S., K Lehn, (1997), "Deregulation, the Evolution of Corporate Governance
structure, and Survival", American Economic Review 87 (2), PP. 421-25.
37) Li, X, (2010), "The Impact of Product Market Competition on Quantity and Quality
of Voluntary Disclosures", Review of Accounting Studies, Vol. 15, PP. 663-711.
38) Li, J., L. Nan, and R. Zhao, (2013), "The Corporate Governance Role of
Information Quality and Corporate Takeovers", Carnegie Mellon University and
Purdue University, working paper.
39) Markarian, G., and J. Santalo, (2014), "Product Market Competition, Information
and Earnings Management". Journal of Business Finance and Accounting. Vol. 41,
No. 5-6, PP. 1-28.
40) Raith, M., (2003), "Competition Risk and Managerial Incentives". American
Economic Review 93, PP.1425-1436.
41) Richardson, S., Y. Tuna; and M. Wu, (2002), "Predicting Earnings Management:
The Case of Earnings Restatements", SSRN Working Papers Series.
42) Schmidt, K, (1997), "Managerial Incentives and Product Market Competition",
Review of Economic Studies, Vol. 64, PP. 191-203.
43) Teng, M. and C. Li, (2011), "Product Market Competition, Board Structure and
Disclosure Quality", Frontiers of Business Research in China, Vol. 5, No. 2, PP.
291-316.
44) Verrecchia, R.E, (1999), "Disclosure and the Cost of Capital: A Discussion",
Journal of Accounting and Economics 26, PP. 271-283.
45) Wagenhofer, A, (1990), "Voluntary Disclosure with a Strategic Opponent", Journal
of Accounting and Economics 12, PP. 341-363.
46) Zhao, Y., and K. Chen, (2008), "Staggered Boards and Earnings Management", The
Accounting Review 83 (5), PP. 1347-1381.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
1331  بهار/11 شماره

731 

محمدحسینودیعينوقابيومهديامیدفر،بهزادکاردان

یادداشتها
1

Karuna
Markarian and Santalo
3
Balakrishnan and Cohen
4
Cheng
5
Schmidt
6
Aghion
7
Multiple effects
8
Giroud and Mueller
9
Hermalin
10
Neck –and-neck
11
Leader and follower
12
Dechow
13
Takeover
14
Darrough
15
Kole and Lehn
16
Li
17
Ashbaugh
18
Francis
19
Dichev
20
Gal-Or
21
Darrough and Stoughton
22
Wagenhofer
23
Hart
24
Raith
25
Guadalupe and Pérez-González
26
Balakrishnan and Cohen
27
Li
28
Teng and Li
29
Hong and Kacperczyk
30
Gertner
31
Burns and Kedia
32
Guo
33
Farber
34
Chen
 مؤسسات حسابرسی و شرکای مسئول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی مجاز نیستند بعد از گذشت چهار، طبق این دستورالعمل35
.سال مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مذکور را بپذیرند
36
quadratic model
.توجه شود که مقدار محاسبه شده طبق مدل رقابت بازار محصول نشان دهنده تمرکز صنعت میباشد که خالف آن رقابت محسوب میشود37
2

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
1331  بهار/11 شماره

