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چکیده

اثرات تصادفی انتخاب و برای تخمین از روش تعمیمیافته دادههای

هدف اصلی این مطالعه ،ارزیابی تأثیر رقابت در بازار محصول بر

ادغامشده  PGLMاستفاده گردید .یافتههای پژوهش حاکی از آن

کیفیت سود صنایع همگن و غیر همگن شرکتهای پذیرفتهشده در

است که هر چه تمرکز در بازار محصول بیشتر باشد ،کیفیت سود

بورس اوراق بهادار تهران است .نمونه آمار ی پژوهش  ۲۴۵شرکت

کمتر خواهد شد .همچنین شرکتهایی که در صنایع متمرکز اما در

فعال سالهای  ۱۳۸۶-1397است .نمونه آماری بر مبنای رقابت

محیط همگن رقابت میکنند ،نسبت به شرکتهایی که در صنایع

بازار محصول و همگن بودن به دو گروه تقسیم شدهاند .جهت

متمرکز و محیط ناهمگن رقابت میکنند ،رقابتیتر هستند و نسبت

آزمون فرضیهها ،با توجه به نتایج آزمونهای هاسمن و بروش-

به شرکتهایی که در یک محیط ناهمگن رقابت میکنند ،سطح

پاگان و وجود خودهمبستگی سریالی ،مدل دادههای ترکیبی با

کیفیت سود باالتری دارند.
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 .1مقدمه :طرح مسأله

درجه تمرکز فروشندگان در بازار توسط تعداد فروشندگان و

سود بهعنوان یکی از مهمترین شاخصهای اطالعات

چگونگی توزیع اندازه آنها تعیین میشود .اندازه فروشندگان

حسابداری ،همواره برای هدفهای چندی همچون ارزیابی

را میتوان برحسب فروش ،ارزشافزوده و یا اشتغال تعیین

سهام و عملکرد مدیریت شرکتها و همچنین بهینهسازی

کرد .تمرکز بازار یکی از خصوصیات سازمانی بازار است که

تصمیمگیریهای مربوط به سرمایهگذاری ،کانون توجه

به کمک آن ماهیت قیمتگذاری و درجه رقابت یا انحصار

سرمایهگذاران و اعتباردهندگان بوده است .سرمایهگذاران

در بازار مشخص میشود .تمرکز بازار شاخص مناسبی

برای سود بهعنوان ابزار پیشبینی ،ارزش ویژهای قائل

است که به کمک آن میتوان تشخیص داد که بازار مورد

هستند .این فرض که سود بهعنوان یکی از نخستین ارقام

بررسی به چه شکلی اداره میشود .هم نظریههای اقتصادی

مربوط به اطالعات خاص شرکت و بااهمیتترین اطالعات

و هم بسیاری از کارهای تجربی مؤید آن هستند که رقابت

ارائهشده در گزارشهای مالی بهشمار میآید ،مورد حمایت

در بازار بهشدت متأثر از درجه تمرکز بازار است .بازارهای

بسیاری از ارزیابیهای تجربی قرار گرفته است ،که نشان

واقعی را با توجه به مقدار شاخص تمرکز میتوان از انحصار تا

میدهد سرمایهگذاران در تصمیمگیریهای خود به رقم سود

رقابت تقسیمبندی نمود .چندین دلیل بالقوه در مورد اینکه

بیش از دیگر اطالعات ارائهشده از عملکرد شرکت همچون

چرا ساختار رقابتی محصول ممکن است بر کیفیت سود

سود تقسیمی و جریانهای نقدی اتکا میکنند [.]1

تأثیرگذار باشد وجود دارد .شرکتها تصمیمات عملیاتی

گزارشهای مالی یکی از مهمترین فرآوردههای سیستم

مختلفی را اتخاذ میکنند .برای نمونه ،آنها تحقیقات

حسابداری است که یکی از اهداف عمده آن فراهم آوردن

بازاریابی اولیه را انجام میدهند ،محصولهای جذابی را

اطالعات الزم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه

ارائه میکنند ،درباره مقدار تولید و قیمت فروش تصمیم

اقتصادی است .یکی از اقالم حسابداری که در گزارشهای

میگیرند ،محصولهایشان را تبلیغ میکنند ،تأمین مالی را

مالی (صورت سود و زیان) تهیه و ارائه میشود ،سود خالص

انجام میدهند ،سپس شروع به تولید میکنند و سرانجام

است که کاربردهای متفاوتی دارد .معموال سود بهعنوان

محصولها را به مصرفکنندگان میفروشند .از اینرو ،در

عاملی برای تدوین سیاستهای تقسیم سود و راهنمایی

این پژوهش ،به بررسی این موضوع پرداخته میشود که

برای سرمایهگذاری و تصمیمگیری و باالخره عاملی برای

آیا ساختار رقابتی بازار محصول را میتوان بهعنوان یک

پیشبینی بهشمار میآید .بهدلیل آ گاهی بیشتر مدیران از

عامل تعیینکننده کیفیت سود شرکتهای پذیرفته در

شرکت ،انتظار میرود بهگونهای اطالعات تهیه و ارائه شود

بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفت؟ بنابراین هدف این

که وضعیت شرکت را به بهترین نحو منعکس کند .از طرف

پژوهش ارائه شواهدی در مورد تأثیر ساختار بازار محصول

دیگر ممکن است بنا به دالیلی نظیر ابقا در شرکت ،دریافت

بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق

پاداش و سایر عوامل ،مدیر خواسته یا ناخواسته وضعیت

بهادار تهران میباشد .هدف مطالعه ،بررسی ارتباط بین

شرکت را مطلوب جلوه دهد؛ بنابراین کیفیت سود شرکتها

همگنی شرکتهای یک صنعت و کیفیت سود شرکتهای

تحتتأثیر مبانی گزارشگری و صالحدید مدیران قرار

پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .برای این

میگیرد .ساختار بازارهای محصول ممکن است بر ریسک

منظور فرضیههای این مطالعه مورد آزمون قرار گرفتند.

جریانهای نقدی شرکت و درنتیجه کیفیت سود تأثیرگذار

فرضیه  :۱هرچه سطح تمرکز صنعت باالتر باشد( ،با ثابت بودن
سایر عوامل) کیفیت سود شرکت نیز پایینتر خواهد بود.

باشد [.]2
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فرضیه  :۲هرچه سطح تمرکز صنعت و همگنی آن باالتر

پالگورا و یانگ ( ،)2011به بررسی رابط ه حاکمیت

باشد ( ،با ثابت بودن سایر عوامل) کیفیت سود شرکت

شرکتی ،رقابت در بازار محصول و هزین ه بدهی پرداختند.

باالتر خواهد بود.

نتایج حاکی از آن است که سیستم دفاعی در خرید شرکت

با توجه به محدودیتهای انتخاب نمونه بین شرکتهای

تنها در صنایع رقابتی باعث افزایش هزینههای بدهی

بورسی نهایتا  ۲۴۵شرکت از  ۸صنعت بورسی بهعنوان نمونه

میشود .بهطورکلی در صنایع رقابتی ،دارندگان اوراق قرضه

انتخاب شدند .بخشی از دادههای تحقیق حاضر با مراجعه

بهدلیل بیم از قبضهی شرکت ،هزینههای بدهی بیشتری را

به پایگاه اینترنتی مدیریت پژوهش سازمان بورس و اوراق

به شرکتها تحمیل میکنند.

بهادار؛ بخش دیگر اطالعات الزم از طریق نرمافزار رهآورد

والتا ( ،)2012در پژوهشی به بررسی رابطهی بین رقابت

نوین بهدستآمده است .همچنین برای محاسبه متغیرها،

و هزینهی بدهی پرداخت .نتایج حاکی از آن است

آزمون فرضیهها و تجزیهوتحلیل آماری دادهها از نرمافزارهای

شرکتهایی که در بازارهای رقابتی فعالیت میکنند،

 Excel 2013، SPSS 17و  Eviews 8استفاده گردید.

با استفاده از نمایندههای مختلف برای رقابت در بازار
محصول و با کاهش نرخ تعرفه واردات برای دستیابی به

 .2پیشینه تحقیق

تغییرات برو نزا در محیط رقابتی شرکت ،رقابت تأثیر مثبت

مطالعه حاضر در جستجوی بررسی رابطه بین رقابت

و معنیداری بر روی هزینه بدهی بانکی دارد .همچنین نتایج

در بازار محصوالت و کیفیت سود در صنایع همگن و

حاصل از تحلیلها نشان داد ،در صنایعی که شرکتهای

ناهمگن است .ادبیات گستردهای در اقتصاد و حسابداری

کوچک برای رقبای مالی قوی مواجه هستند و همچنین در

رهنمودهای نظری در این زمینه را فراهم کردهاند ،که چگونه

صنایعی که تعامالت استراتژیک زیاد بوده ،اثر رقابت بر روی

رقابت در بازار محصول میتواند به کاهش مشکالت

هزینه بدهی بیشتر است.

نمایندگی شرکتها منجر شود .نتایج برخی از پژوهشهای

یو اکو آن ( ،)۲۰۱۲بر اساس تحقیقی که انجام داد نشان

تجربی پیشین نشان میدهد که رقابت در بازار محصول

داد از آنجا که شرکتهای دارای ،قدرت باال در بازار از

بهعنوان یکی از عاملهای مؤثر در بهبود کیفیت اطالعات

قابلیت زیادی برای قیمتگذاری و همچنین تحمیل شوک

حسابداری است.

هزینهای به مشتریان برخوردارند ،لذا انگیزه بهمراتب کمتری

آلوکو و همکاران ( ،)۲۰۰۹در تحقیقی به بررسی کیفیت

در جهت دستکاری در سود از طریق مدیریت اقالم تعهدی

سود و ضریب پاسخ سود ،در شرایطی که افزایش باثبات

نسبت به شرکتهای دارای قدرت کم بازار خواهند داشت.

در سود با افزایش باثبات در درآمد همراه است ،پرداختند.

چنگ و همکاران ( ،)۲۰۱۳در پژوهشی با بررسی تأثیر

نتایج تحقیق نشان داد که شرکتهای با رشد سود همراه با

رقابت بازار محصول بر کیفیت سود ،به شواهدی مبنی بر
ٔ
رابطە مثبت بین سطح رقابت در بازار و کیفیت
وجود یک

با رشد همراه با کاهش هزینه برخوردار میباشند .همچنین

سود دست یافتند .نتایج آنها نشان داد که سود شرکتهای

شرکتهای با افزایش درآمد ،عملکرد عملیاتی آتی باالتری

حاضر در صنایع همگن و با تمرکز باال دارای سطح پایینی

دارند .همچنین نتایج تحقیق نشان داد شرکتهایی که

از کیفیت اقالم تعهدی ،قابلیت پیشبینی ،ارتباط ارزشی

دارای رشد همراه با درآمد هستند ،ضریب پاسخ سود

و بهموقع بودن است و این شرکتها بهدلیل مزیتهای

باالتری دارند.

انحصاری خواستار آن هستند که با ایجاد یک محیط

افزایش درآمد از کیفیت سود باالتری نسبت به شرکتهای
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تأثیر رقابت در بازار محصول ...

اطالعاتی غیرشفاف ،توجه رقبا و سیاستمداران به بازار

بر اجتناب از پرداخت مالیات شرکتهای پذیرفتهشده در

آنها جلب نشود.

بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند .در این

داتا و همکاران ( ،)۲۰۱۳ ،۲۰۱۱به این نتیجه رسیدند

مقاله ،تأثیر رقابت بازار محصول بر اجتناب از پرداخت

که پیشبینی سود شرکتهایی که از قدرت قیمتگذاری

مالیات توسط شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار

باالتری برخوردارند با توجه به توانایی آنها در مقابله با

تهران مورد بررسی قرار میگیرد .شاخص مورد استفاده برای

شوکهای هزینه و همچنین داشتن مزیتهای اطالعاتی،

اجتناب از پرداخت مالیات ،نرخ مؤثر مالیاتی و شاخصهای

بهمراتب مشکلتر است .عالوه بر این ،شواهد بیانگر آن

مورد استفاده برای رقابت ،شاخص هزینه ورود و شاخص

است که این شرکتها بهدلیل داشتن مزیتهای رقابتی

هرفیندال میباشد .نمونه آماری تحقیق شامل  78شرکت

تمایل زیادی به مدیریت سود کاهشی یا افزایشی نداشته
و ازاینرو سود گزارش ٔ
شدە آنها قابلاتکا و معتبرتر از دیگر

از شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی
سالهای  1384تا  1390است .برای آزمون فرضیه تحقیق

شرکتهای حاضر در بازار است و از طرفی در سطح صنعت

از رگرسیون حداقل مربعات معمولی برای دادههای ترکیبی

نیز همین نتایج بهدست آمد.

استفادهشده است .نتایج تحقیق نشان میدهد بین شاخص

خدامیپور و بزرایی ( ،)۱۳۹۲در پژوهشی با عنوان «بررسی

هزینه ورود و اجتناب از پرداخت مالیات رابطهای منفی و

رابطه رقابت بازار محصول با ساختار هیأتمدیره و کیفیت

معنیدار وجود دارد .اما در خصوص رابطه شاخص هرفیندال

افشا» با بهکارگیری شاخص هرفیندال-هیرشمن و شاخص

و اجتناب از پرداخت مالیات نتایج معنیداری یافت نشد.

موانع ورود در  105شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار

ستایش و همکاران ( ،)۱۳۹۴اثرات رقابت در بازار محصول

تهران در دوره زمانی  1383الی  1390به این نتیجه رسیدند

بر هزینه تأمین مالی را مورد بررسی قرار دادند .هدف این مقاله،

که بین شاخص هرفیندال-هیرشمن و شاخص موانع ورود

بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و هزینه تأمین مالی

باکیفیت افشا رابطه منفی و معنیداری وجود دارد که بیانگر

شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است.

رابطه مثبت بین رقابت و کیفیت افشا میباشد.

در این راستا عالوه بر تأثیر اندازه شرکت ،اهرم مالی شرکتها

خدادی و همکاران ( ،)۱۳۹۳تأثیر رقابت بازار محصول

نیز کنترلشده است .همچنین از شاخصهای هرفیندال

بر سیاست تقسیم سود را مورد بررسی قرار دادند .این تحقیق

هیرشمن ،نسبت تمرکز بنگاه ،لرنر و لرنر تعدیلشده بهعنوان

به بررسی تأثیر سطوح متفاوت رقابت بازار بر سیاست تقسیم

معیارهای رقابت در بازار محصول استفادهشده است .جامعه

سود میپردازد .بر این اساس ،اطالعات مورد نیاز تحقیق از

آماری مطالعه حاضر را شرکتهای پذیرفتهشده در بورس
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اوراق بهادار تهران در دوره زمانی  1382الی  1390تشکیل

و از الگوی رگرسیونی دادههای ترکیبی برای آزمون فرضیهها

میدهند .از تحلیل آماری رگرسیون خطی چندمتغیره برای

استفاده شد .نتایج تحقیق نشان میدهد؛ با افزایش رقابت

آزمون فرضیههای پژوهش استفاده شده است.

بازار محصول ،سودهای تقسیمی کاهش مییابد .بنابراین،

سرلک و میرزایی ( ،)۱۳۹۵به بررسی رابطه رقابت در

شرکتها در بازارهای متمرکز و با رقابت باال ،سود کمتری

بازار و سیاستهای تقسیم سود پرداختند .در این پژوهش،

را پرداخت میکنند زیرا ،آنها نیاز به ذخیره وجه نقد برای

به بررسی رابطه رقابت در بازار با سیاستهای تقسیم سود

مقابله با تهدیدها و رفتارهای مخرب رقبا دارند.

شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره

خدامیپور و بزرایی ( ،)۱۳۹۴تأثیر رقابت بازار محصول
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در این مطالعه متغیرهای تحقیق به شرح زیر محاسبه

نظریههای پیامد ،جانشینی و شکار مربوط به تأثیر رقابت

میگردد:

در بازار بر سیاستهای تقسیم سود تدوین شدهاند .برای
آزمون فرضیهها از الگوهای رگرسیون چندگانه با استفاده از

کیفیت سود ( :)Qualityبیانگر کیفیت سود شرکت i

دادههای تلفیقی و رگرسیون لجستیک استفادهشده است.

در سال  tاست که برای محاسبه آن از معیار کیفیت اقالم

برای سنجش رقابت در بازار از شاخص آنتروپی استفاده

تعهدی ،استفادهشده است.

شد .نتایج پژوهش نشان میدهد بین رقابت در بازار و سود

متغیر  : Concنماینده تمرکز صنعت

تقسیمی ،رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .همچنین

متغیر  : Homoمتغیر دامی است که ارزش آن اگر مقیاس

رقابت در بازار با افزایش سود تقسیمی نیز رابطه مثبت و

همگنی صنعت باالی میانگین نمونه باشد برابر یک و

معنیداری دارد .بین رقابت در بازار و حذف سود تقسیمی

در غیر این صورت برابر با صفر میباشد.
ضریب  :β1در معادله ( )۱تأثیر تمرکز صنعت بر کیفیت سود

نیز رابطه منفی و معنیداری وجود دارد.

را بدون توجه به ساختار صنعت بررسی میکند.

 .3روش تحقیق

ضریب  :β1در معادله ( )۲ارتباط بین تمرکز صنعت و

این پژوهش از نوع پژوهشهای کمی اسـت که از روش علمی

کیفیت سود را برای شرکتها در صنایع همگن بررسی

ساخت و اثبات تجربی استفاده میکند و بر اساس فرضیهها

میکند.
ضریب  :β3تأثیر افزایشی تمرکز صنعت را بر کیفیت سود در

و طرحهای پژوهش از قبل تعیینشده انجام میشود .از

صنایع همگن مورد بررسی قرار میدهد.

این دسـته پژوهشها زمـانی اسـتفاده میشود که معیار
اندازهگیری دادهها کمی است و برای استخراج نتیجهها از

متغیرهـای کنترلـی این پـژوهش عبارتاند از:

تکنیکهای آماری استفاده میشود [.]3

اندازه شرکت ( :)Sizeبیانگر اندازه شرکت  iدر سال  tاست

آزمون هر یک از فرضیهها بر اساس روابط زیر است.

که از لگاریتم طبیعی کل داراییها استفاد ه شده است.

فرضیه اول بر اساس رابطه یک و فرضیه دوم بر اساس رابطه

تغییرپذیری جریان نقدی () :)σ(Cfoبیانگر تغییرات جریان
نقدی شرکت  iدر سال  tنسبت به سال  1-tاست.

دوم آزمون میگردد.

تغییرپذیری فروش () :)σ(Salesبیانگر تغییرات فروش

()۱
Quality = β0 + β1 Conc + Controls + Yr - Dummies +

شرکت  iدر سال  tنسبت به سال  1-tاست.

Ind - Dummies + ε

طول چرخه عملیاتی ( :)Op - Cycleطول چرخه عملیاتی
سود منفی ( :)Neg-Earnبیانگر زیانده بودن شرکت  iدر

()۲
Quality = β0 + β1 Conc + β2 Homo + β3 Conc* Home +

سال  tاست .در صورت زیان ده بودن عدد یک و در غیر

Controls + Yr - Dummies + Ind - Dummies + ε

این صورت عدد صفر.

معادله اول نشاندهندهی رابطه بین تمرکز صنعت و

اهرم مالی ( :)Leverageبیانگر اهرم مالی شرکت  iدر سال

کیفیت اطالعات حسابداری است،درحالیکه معادله دوم،

 tاست که از تقسیم مجموع بدهیها بر جمع داراییها

تأثیر افزایشی تمرکز صنعت بر کیفیت اطالعات حسابداری

بهدستآمده است.
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ( :)Mbبیانگر نسبت

را وقتی شرکتها در صنایع همگن رقابت میکنند ،مورد

مجموع ارزش دفتری کل داراییها و ارزش بازار حقوق

بررسی قرار میدهد.
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صاحبان سهام منهای ارزش دفتری حقوق صاحبان

ً
ً
دقیقتر تمرکز معرف دو جنبه اسـت :اوال تعداد بنگاهها ،ثانیا

سهام تقسیم بر ارزش دفتری کل داراییها شرکت  iدر

ارزیابی اندازه نسبی بنگاهها (برای مثال سهم آنها از بازار).

پایان سال  tاست.

هر چـه بازار ،ناعادالنهتر بین بنگاهها توزیع شده باشد ،تمرکز

 :Concتمرکز صنعت که با استفاده از شاخص هرفیندال

بیشتر و در صـورت ثابـت بـودن تمامی شرایط ،هر چه تعداد

اندازهگیری میشود که بهعنوان مجموع مربع سهم بازار

بنگاهها بیشتر باشد ،تمرکز کمتر خواهـد بـود .بنـابراین تمرکز

همه شرکتها در بازار اندازهگیری میشود.

را میتوان بهصورت زیر معرفی کرد:
()4

مجموع مخارج تحقیق و توسعه و تبلیغات بهوسیله متغیر
( :)Inti-Intensityبا متغیر دامی صفر و یک اندازهگیری

C = f (n, i), Ci > 0 Cn < 0

 Cمعرف اندازه تمرکز n ،تعداد بنگاهها و  iعدم برابری
در توزیع است که میتوان آن را به کمک شاخصهای

میشود.
نسبت خالص دارایی فیزیکی دفتری شرکت (Cap-

پراکندگی همچون واریانس و انحراف معیار اندازه بنگاهها،

 :)Intensityبرابر با ارزش ساختمان و تجهیزات به کل

تعیین کرد .گرچه تعداد بنگاهها بهطور مستقیم روی تمرکز

دارایی شرکت میباشد.

اثر میگذارد ،ولی یک اثـر غیرمستقیم هم دارد .طبق نتایج

همگنی ( :)Homogeneityبهوسیله متوسط ضرایب جزیی

مطالعه داتا و همکاران ( ،)۲۰۱۳گرچـه تعـداد زیادتر بنگـاه

همبستگی تمام شرکتها در یک طبقهبندی استاندارد

موجـب کاهش تمرکز میشود ،ولی درجه نابرابری درون

صنعتی دورقمی بهوسیله مدل رگرسیون زیر بهدست

صنعت نیز مهم است .تمرکز صنعت ( )Concبا استفاده از

میآید.

شاخص هرفیندال اندازهگیری میشود ،که بهعنوان مجموع
Rjt = β0 + β1 Rit + β2 Rmt = εjt

()3
بهطوری که:

مربع سهم بازار همه شرکتها در بازار اندازهگیری میشود.

 .4تجزیهوتحلیل دادهها

 :Rjtبازده سهام برای شرکت  jدر صنعت  iبرای ماه t

بهمنظور بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود

 :Ritبازده سهام با ارزش برای شرکت  iدر ماه t

از رگرسیون دادههای ترکیبی استفاده شد .ازآنجاکه در این

 :Rmtبازده سهام با ارزش برای بازار در ماه t

 :εjtجزء خطا

پژوهش تعداد  ۲۴۵شرکت در دوره زمانی  ۱۰ساله -۱۳۹۵

همگنی صنعت یک متغیر دامی است که وقتی مقدار

 ۱۳۸۶مورد بررسی قرار میگیرد ،پژوهش حاضر هم با سری

همگنی صنعت باالتر از میانگین نمونه باشد یک و در غیر

زمانی و هم با مقاطع سروکار دارد .بهمنظور ترکیب دادههای

این صورت صفر است.

سری زمانی و دادههای مقطعی باید از روش دادههای
ترکیبی استفاده گردد .دادههای ترکیبی نسبت به دادههای

تمرکز صنعت

تلفیقی از تغییرپذیری بیشتر ،همخطی کمتر میان متغیرها،

تمرکز یکی از جنبهها و ابعاد مهم سـاختار بـازار اسـت و

درجات آزادی و کارایی بیشتری برخوردار هستند .همچنین

شاید مهمترین متغیر ساختاری باشد .تمرکز ،مقیاسی است

دادههای ترکیبی میتوانند تورشی که ممکن است درنتیجه

برای اندازهگیری قدرت غلبه چند بنگاه در یک شاخه از

در نظر گرفتن واحدهای مورد بررسی حاصل شود را به حداقل

فعالیت .در تعریف این واژه میتوان گفت «تمرکز» چگـونگی

برساند .رگرسیون دادههای ترکیبی شامل مدل اثرات ثابت

و نحـوه تقسـیم بازار بین بنگاهها را اندازهگیری میکند .بهطور

و تصادفی است .اگر رگرسیون با اثرات غیرقابل مشاهده
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انفرادی رابطه داشته باشد ،بهمنظور برآورد ،مدل اثرات

با توجه به جدول ( ،)1نتایج نشان میدهد که مقدار

ثابت مناسب و مدل اثرات تصادفی نامناسب است .اگر

ضریب تمرکز  Homoبرآورد شده ( )-۰/۵۴۰۷و مقدار

رگرسیون با اثرات غیرقابل مشاهده ارتباطی نداشته باشد باز

 P-Valueکمتر از سطح خطای تعیینشده است ،لذا

هم میتوان از مدل اثرات ثابت استفاده کرد ،اما مدل اثرات

ضریب مذکور در سطح خطای یک درصد معنیدار

تصادفی کاراتر است [.]4

میباشد .بنابراین میتوان گفت که در شرکتهای مورد

قبل از برآورد مدل ،ایستایی متغیرهای مورد استفاده

بررسی ،بین رقابت بازار محصول و کیفیت اقالم تعهدی که

در الگو مورد بررسی قرار گرفت .نتایج آزمونهای ریشه

نماینده کیفیت سود میباشد ،رابطه مستقیم وجود دارد.

واحد لـوین ،لین و چو ،نشان داد که کل متغیرهای وابسته،

منفی بودن ضریب متغیر تمرکز بازار به این خاطر است که

مسـتقل و کنترلـی پـژوهش طـی دوره پژوهش در سطح پایا

هر چه مقدار شاخص هرفیندال_هیرشمن بیشتر باشد،

هستند .با توجه به نتایج آزمونهای هاسمن و بروش -پاگان

بیانگر تمرکز بیشتر و رقابت کمتر است لذا رابطه منفی

و وجود خودهمبستگی سریالی ،برازش مدل دادههای

شناساییشده میان کیفیت سود و شاخص مذکور به این

ترکیبی با اثرات ثابت مناسب نبوده و از مدل دادههای

معنی است که هر چه تمرکز در بازار محصول بیشتر باشد،

ترکیبی با اثرات تصادفی استفاده گردید .برای تخمین مدل

کیفیت سود کمتر خواهد شد و هر چه این شاخص کمتر

اثرات تصادفی از روش حداقل مربعات تعمیمیافته دادههای

باشد ،که بهمنزله رقابت بیشتر در بازار است ،کیفیت سود

ادغامشده  PGLMاستفاده گردید.

بیشتر خواهد شد .بنابراین ،میتوان گفت صرفنظر از تأثیر
اندازه ،اهرم مالی ،تغییرپذیری فروش ،تغییرپذیری وجه نقد و

جدول  -1برآورد ضرایب مدل ( )۱بر اساس روش حداقل
مربعات تعمیمیافته
متغیر

دیگر متغیرهای کنترلی و توضیحی بین تمرکز بازار و کیفیت
سود رابطه عکس وجود دارد .ضریب متغیر همگنی Homo

انحراف معیار

 Tآماره

-pمقدار

C

۰/۳۷۸۱ ۳۱۸۵

۰/۲۲۶۴

۱/۶۷۰۰

۰/۱۷۲۴

منفی و برابر  -۰/۲۱۰۸میباشد و از لحاظ آماری معنیدار

Size

۰/۱۲۷۷ ۳۱۸۵

۰/۰۱۸۱

۷/۰۵۵۲

۰/۰۰۰۰

است .این مطلب نشان از وجود رابطه عکس بین کیفیت

)σ(Cfo

۳۱۸۵

۰/۰۱۲۶

۰/۰۰۵۶

۲/۲۵۰۰

۰/۰۰۲۱

سود و همگنی شرکتها دارد .بنابراین هرچه درجه همگنی

)σ(Sales

-۱/۰۳۰۹ ۳۱۸۵

۰/۷۶۰۶

۰/۳۱۴۷ -۱/۳۵۵۳

باالتر باشد با ثابت بودن سایر عوامل کیفیت سود شرکت

ضرایب

تعداد

Neg-Earn

-۱/۲۰۰۷ ۳۱۸۵

۰/۲۲۴۶

-۵/۳۴۵۹

۰/۰۰۰۰

کمتر است .بهعبارتدیگر ،وقتیکه میزان تمرکز صنعت برابر

Leverage

-۰/۳۰۸۱ ۳۱۸۵

۰/۰۹۸۱

-۳/۱۴۰۶

۰/۰۰۱۴

صفر است ،هیچ تأثیری بر کیفیت سود شرکتهای رقابتی

MB

-۰/۳۶۱۷ ۳۱۸۵

۰/۰۶۱۹

-۵/۸۴۳۲

۰/۰۰۰۰

در محیطهای ناهمگن (نامتجانس) وجود ندارد .یافتههای

۳۱۸۵ Inti-Intensity

۰/۱۱۶۲

۰/۰۷۷۱

۱/۵۰۷۱

۰/۲۳۴۵

باال نشان میدهند که شرکتهای متمرکز میزان کیفیت

۳۱۸۵ Int-Dummy

۰/۲۰۱۱

۰/۰۶۷۴

۲/۹۸۳۶

۰/۰۰۲۲

سود پایینتری را تجربه نمودهاند .همچنین ،این نتایج با

۱/۶۴۵۱ ۳۱۸۵ Cap-Intensity

۰/۲۴۰۹

۶/۸۲۸۹

۰/۰۰۰۰

انتظارات مطابقت دارند ،بهطوری که شرکتهایی که در

Conc

-۰/۵۴۰۷ ۳۱۸۵

۰/۲۰۱۴

-۲/۶۸۴۷

۰/۰۰۹۶

صنایع متمرکز و در یک محیط ناهمگن رقابت میکنند

Homo

-۰/۲۱۰۸ ۳۱۸۵

۰/۰۴۴۸

-۴/۷۰۵۳

۰/۰۰۰۰

از سطح باالیی از قدرت انحصارطلبی برخوردار میشوند

 ۰/۶۷۳۱ضریب تعیین تعدیلشده ۰/۶۵۳۴ R2

ضریب تعیین R2
آزمون F

۱۶۴/۶۷۰۲

آماره دوربین -واتسون

اما کیفیت سود پایینتری را کسب مینمایند .این یافتهها

۲/۱۰۰۲

شواهدی بر تأیید فرضیه اول تحقیق است.

مأخذ :یافتههای تحقیق
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برای آزمون فرضیه دوم ابتدا شرکتهای نمونه بر مبنای

با توجه به جدول ( ،)2نتایج نشان میدهد که ضرایب

رقابت بازار محصول به دو گروه شرکتهای دارای رقابت

بهدستآمده از تخمین مدل از لحاظ آماری معنیدار است

بازار محصول باال و شرکتهای دارای بازار محصول با

و عالئم ضرایب تخمین زدهشده با عالئم پیشبینیشده

رقابت پایین تقسیم گردیدند ،سپس گروه شرکتهای با

یکسان است .مقدار آماره دوربین -واتسون  ۲/۰۷۱۲است
ً
که تقریبا نزدیک به  2میباشد ،این نتیجه نشان از عدم

همگن و شرکتهای نامتجانس یا ناهمگن تقسیم گردیدند

خودهمبستگی بین اجزا اخالل است .همچنین آماره باالی

برای هریک از این زیر نمونهها تخمینهای الزم انجام شد،

 Fنشاندهنده اعتبار باالی مدل است .مقدار ضریب تعیین

بر مبنای این فرضیه انتظار بر این است که شرکتهایی که

مدل رگرسیونی برآورد شده ،برابر با  R2 =0.7713میباشد.

دارای رقابت بازار محصول باال و (تجانس) همگنی باال

مقدار ضریب تعیین برآورد شده ،گویای این مطلب است

هستند کیفیت سود باالتر داشته باشند .ضرایب برآورده

که حدود  ۷۷درصد رفتار متغیر وابسته توسط متغیرهای

شده در جدول ( )۳نشان دادهشده است.

مستقل توضیح داده میشود؛ که این امر بیانگر ارتباط

رقابت محصول باال به دو گروه (شرکتهای متجانس)

باالی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته میباشد .با توجه

جدول  -2برآورد ضرایب مدل ( )۱برای شرکتهای همگن
(متجانس)
متغیر

تعداد

ضرایب انحراف معیار  Tآماره

متغیر همگنی  Homoکه برابر با  -۰/۱۹۰۴میباشند ،یافتهها

-pمقدار

نشان میدهد که هر چه درجه تمرکز شرکتها باالتر روند،

C

۳۱۸۵

۳/۲۳۰۳

۰/۴۱۳۷

Size

۳۱۸۵

-۰/۱۲۲۳

۰/۰۰۰۱ -۵/۲۲۶۴ ۰/۰۲۳۴

کیفیت سود آنها کاهش و هرچه همگنی شرکتها افزایش

)σ(Cfo

۳۱۸۵

۰/۰۱۸۳

۰/۰۰۱۴ ۳/۲۶۷۸

یابد کیفیت سود کاهش مییابد .ضریب متغیر اثر متقابل

)σ(Sales

۳۱۸۵

-۰/۲۴۹۸

۰/۱۴۳۵ -۱/۳۷۸۵ ۰/۱۸۱۲

بین تمرکز و همگنی  CONC*HOMOمثبت و برابر ۳/۹۰۰۷

Neg-Earn

۳۱۸۵

-/۹۱۰۷

۰/۳۳۲۱ -۱/۷۳۵۹ ۰/۵۲۴۶

است ،که نشاندهنده این است که شرکتهای متمرکز در

۰/۰۰۵۶

۷/۸۰۸۳

به ضریب متغیر تمرکز  Concکه برابر با  -/۴۸۱۵و ضریب

۰/۰۰۰۰

Leverage

۳۱۸۵

-۰/۳۲۴۱

۰/۰۶۸۱

۰/۰۰۰۱ -۴/۷۵۹۱

محیطهای همگن کیفیت سود باالتری دارند .این مطلب

MB

۳۱۸۵

-۰/۱۶۱۷

۰/۰۰۰۰ -۶/۵۴۶۵ ۰/۰۲۴۷

نشاندهنده رابطه مثبت بین  CONC*HOMOو کیفیت

Inti-Intensity

۳۱۸۵

۰/۱۳۰۳

۰/۱۶۰۶

سود در شرکتهای همگن میباشد.

۰/۶۳۴۵ ۰/۸۱۱۳

Int-Dummy

۳۱۸۵

۰/۲۱۲۶

۰/۰۷۰۴

۳/۰۱۹۸

۰/۰۰۱۲

Cap-Intensity

۳۱۸۵

۱/۱۴۵۱

۰/۲۱۲۴

۵/۳۹۱۲

۰/۰۰۰۰

با توجه به جدول ( ،)۳عالئم ضرایب برآوردی مطابق با
ً
انتظارات و معنیدار میباشند .ضریب تعیین  R2تقریبا ۷۶

Conc

۳۱۸۵

-۰/۴۸۱۵

۰/۲۱۰۹

۰/۰۰۵۶ -۲/۲۸۳۰

درصد است که نشان میدهد  ۷۶درصد از تغییرات متغیر

Homo

۳۱۸۵

-۰/۱۹۰۴

۰/۰۰۰۰ -۸/۷۷۴۱ ۰/۰۲۱۷

وابسته را متغیرهای موجود در مدل توضیح میدهند .این

CONC*HOMO

۳۱۸۵

۳/۹۰۰۷

۰/۰۰۰۱

مطلب تأییدی بر انتخاب درست مدل میباشد .آماره F

۰/۷۳۲۴

بسیار باال است که نشان از معنیدار بودن کلی مدل برآورد

۲/۰۷۱۲

شده میباشد.

ضریب تعیین R2

۰/۷۷۱۳

آزمون F

۰/۹۳۴۴

۴/۱۷۴۵

ضریب تعیین
تعدیلشده R2

 ۱۷۹/۶۷۰۲آماره دوربین -واتسون
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جدول  -۳برآورد ضرایب مدل ( )۲برای شرکتهای ناهمگن
(نامتجانس)

کیفیت سود شرکتهایی که همگن و رقابتپذیری باالیی

متغیر

تعداد

ضرایب انحراف معیار  Tآماره

-pمقدار

دارند ،نسبت به کیفیت سود شرکتهایی که ناهمگن

۶/۳۵۹۱

۰/۰۰۰۰

و رقابتپذیری باالیی دارند بیشتر دستخوش رقابت بازار

C

۳۱۸۵

۳/۰۰۱۹

۰/۴۷۲۳

Size

۳۱۸۵

-۰/۰۶۵۲

۰/۰۱۳۴

۰/۰۰۰۱ -۴/۸۶۵۶

)σ(Cfo

۳۱۸۵

۰/۰۹۰۸

۰/۰۲۵۶

۰/۰۰۱۲ ۳/۵۴۶۸

)σ(Sales

۳۱۸۵

-۰/۲۰۴۴

۰/۱۳۰۶

۰/۱۱۳۵ -۱/۵۶۵۰

Neg-Earn

۳۱۸۵

-/۲۱۳۴

۰/۱۳۲۳ -۱/۴۷۳۷ ۰/۱۴۴۸

نتایج بهدست آمده از برآورد مدل اثرات تصادفی نشان

Leverage

۳۱۸۵

۰/۰۲۱۶

۰/۰۰۶۴

۰/۰۰۰۸ ۳/۳۷۵۰

داد که شرکتهایی که در صنایع متمرکز و در یک

MB

۳۱۸۵

-۰/۱۰۱۷

۰/۰۴۴۷

۰/۰۰۱۷ -۲/۲۷۵۱

محیط ناهمگن رقابت میکنند از سطح باالیی از قدرت

Inti-Intensity

۳۱۸۵

۰/۱۷۶۲

۰/۰۴۷۱

۴/۴۷۰۹

۰/۰۰۰۱

Int-Dummy

۳۱۸۵

۰/۳۲۱۷

۰/۱۱۸۲

۲/۷۲۱۶

۰/۰۰۱۱

انحصارطلبی برخوردار میشوند اما کیفیت سود پایینتری را

Cap-Intensity

۳۱۸۵

۱/۴۴۰۱

۰/۲۴۱۶

۵/۹۶۰۹

۰/۰۰۰۰

Conc

۳۱۸۵

-۰/۱۹۰۷

۰/۰۶۷۲

۰/۰۰۱۸ -۲/۱۸۶۹

Homo

۳۱۸۵

-۰/۱۷۱۱

۰/۰۱۸۶

-۹/۱۹۸۹

۰/۰۰۰۰

۳۱۸۵ CONC*HOMO

۱/۸۸۱۲

۰/۲۱۰۷

۸/۹۲۸۳

۰/۰۰۰۰

ضریب تعیین R2
آزمون F

ضریب تعیین تعدیلشده
۰/۷۶۱۱
R2
۲۱۱/۶۷۰۲

آماره دوربین -واتسون

محصول قرار میگیرد.

 .5نتیجهگیری و توصیههای سیاستی

کسب مینمایند .این یافتهها شواهدی بر تأیید فرضیه اول
تحقیق است.
برای آزمون فرضیه دوم ،ابتدا شرکتهای نمونه بر مبنای
رقابت بازار محصول به دو گروه شرکتهای دارای بازار
محصول با رقابت باال و شرکتهای دارای بازار محصول با

۰/۷۴۲۳

رقابت کم تقسیم گردیدند ،سپس گروه شرکتهای با رقابت

۱/۹۸۰۴

محصول باال به دو گروه (شرکتهای متجانس) همگن و
شرکتهای نامتجانس یا ناهمگن تقسیم گردیدند .برای

مأخذ :یافتههای تحقیق

هریک از این زیرنمونهها تخمینهای الزم انجام گردید.
بنابراین ،همانطور که در جدول ( )۳مشاهده میشود

نتایج نشان داد که هر چه درجه تمرکز شرکتها باالتر روند،

احتمال رد ضریب برآورد شده برای  CONC*HOMOبرابر

کیفیت سود آنها کاهش و هرچه همگنی شرکتها افزایش

 ۰/۰۰۰۰است ،ازآنجاییکه این مقدار ،کمتر از  ۰/۰۱است،

یابد کیفیت سود کاهش مییابد .نتایج نشان داد که ضریب

لذا ضریب مذکور در سطح خطای یک درصد معنیدار

متغیر اثر متقابل بین تمرکز و همگنی  CONC*HOMOدر

میباشد .با توجه به نتایج بهدستآمده از برآورد مدل

صنایع همگن بیشتر از صنایع ناهمگن است بهطور یکه

رگرسیون میتوان گفت که شرکتهایی که از همگنی

کیفیت سود شرکتهایی که همگن و رقابتپذیری باالیی

باالیی برخوردارند ،کیفیت سود را نسبت به شرکتهایی

دارند ،نسبت به کیفیت سود شرکتهای ناهمگن و با

که ناهمگن (نامتجانس) هستند ،بیشتر تحتتأثیر قرار

رقابتپذیری باال بیشتر دستخوش رقابت بازار محصول قرار

میدهد .ضریب متغیر اثر متقابل بین تمرکز و همگنی

میگیرد .ضریب اثر متقابل بین تمرکز و همگنی(  (�CON

 CONC*HOMOدر شرکتهای همگن و ناهمگن بهترتیب

 )C*HOMOمثبت و معنیدار است .این یافتهها نشان

برابر با  ۳/۹۰۰۷و  ۱/۸۸۱۲است که نشان میدهد که ضریب

میدهد که شرکتهایی که در صنایع متمرکز اما در محیط

متغیر اثر متقابل بین تمرکز و همگنی  CONC*HOMOدر

همگن ( )Homo=1رقابت میکنند ،نسبت به شرکتهایی

صنایع همگن بیشتر از صنایع ناهمگن میباشد .بنابراین

که در صنایع متمرکز و محیط ناهمگن ( )Homo=0رقابت
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تأثیر رقابت در بازار محصول ...

حسابرسی سال ،6شماره  ،24صفحه  21تا .3

میکنند ،رقابتیتر هستند و نسبت به شرکتهایی که در

خدامیپور ،احمد و یونس بزرایی (« ،)۱۳۹۴تأثیر رقابت بازار محصول بر

یک محیط ناهمگن رقابت میکنند ،سطح کیفیت سود

اجتناب از پرداخت مالیات شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق

باالتری دارند.

بهادار تهران» ،پژوهشنامه مالیات ،شماره بیست و هفتم ،شماره .75
خدامیپور ،احمد و یونس بزرایی (« ،)1392بررسی رابطه رقابت بازار

پیشنهادهای پژوهش

محصول با ساختار هیأتمدیره و کیفیت افشا» ،مجله دانش

نتایج پژوهش بیان میدارد که شرکتها در صنایع کمتر

حسابداری ،سال چهارم ،شماره .51-14،66
ستایش ،محمدحسین ،علیرضا عباسیان؛ مریم زارع و جواد حیاتی،
ٔ
هزینە تأمین مالی»،
(« ،)۱۳۹۴بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر

رقابتی تمایل دارند با ایجاد یک فضای اطالعاتی غیرشفاف،
مزیت رقابتی را که از طریق انحصار ایجاد کردهاند حفظ

مجله دانش حسابداری ،سال ششم ،زمستان ،ش  ،32صص .۲ - 7

نموده و بهدستکاری سود (مدیریت سود) بپردازند .بنابراین

سرلک ،نرگس و فاطمه میرزائی (« ،)۱۳۹۵رابطه رقابت در بازار و

افزایش در رقابت بازار محصول میتواند نقش مؤثرتری در

سیاستهای تقسیم سود» ،فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت دارایی

انگیزه مدیران بهمنظور افشای اختیاری همراه با کیفیت

و تأمین مال ،سال چهارم ،شماره چهارم ،شماره پیاپی ( ،)15زمستان

باالی اطالعات داشته باشد.

 ،1395صص .45-60
سلیمانی ،سرمست (« ،)۱۳۸۹بررسی ناهمگنی در بورس اوراق بهادار تهران

پینوشت

بر اساس رویکرد تکنیکال» ،مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

 .1عرب مازار یزدی1385 ،

(مدیریت پرتفوی) ،دوره  ،۱شماره  ،۲ص .۱۳۹-۱۶۵

 .2واعظ.1394 ،

عرب مازار یزدی ،محمد؛ بیتا مشایخی و افسانه رفیعی (« ،)1385محتوای

 .3نمازی.1391 ،

اطالعاتی جریانهای نقدی و تعهدی در بازار سرمایه ایران» ،مجله
بررسیهای حسابداری و حسابرسی ،شماره .۴۳

4. Luo et al, 2011.

نمازی ،محمد و شهال ابراهیمی (« ،)1391بررسی ارتباط بین ساختار رقابتی

منابع

بازار محصول و بازده سهام ،پژوهشهای تجربی حسابداری مالی

انواری رستمی ،علیاصغر؛ حسین اعتمادی و مرضیه موحد مجد.

(علمی-تخصصی)» ،سال دوم ،شماره  ،1شماره پیاپی .9-3،27

(« ،)۱۳۹۳تأثیر ساختارهای رقابتی بازار محصول بر سیاستهای

واعظ ،سیدعلی؛ محمدحسین قلمبر و نسرین قنواتی (« ،)۱۳۹۴تأثیر

تقسیم سود شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران»،

رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود با بهرهگیری از تکنیک تحلیل

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی ،سال اول،

عاملی» ،مجله دانش حسابداری ،سال ششم ،ش  ،12ص  213تا .149
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