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The more comparable of financial statements, the lower the 
information asymmetry and so capital market is more efficient, 
which results in the optimal allocation of resources. The purpose 
of this study was to investigate the effect of Proprietary Costs of 
Competition on relationship between sales and cash flow 
Instability and Financial Statement Comparability in the 
companies Accepted in Tehran Stock Exchange. To test research 
hypothesis, the data of 126 companies accepted in Tehran Stock 
Exchange during the years 2009-2017 and multivariate regression 
has been used. The results show that sales fluctuation has a 
significant negative effect on the Financial Statement 
Comparability, and this effect is aggravated by the involvement 
of the Proprietary Costs of Competition (R & D expenditures). 
However, the cash flow fluctuations and sales growth 
fluctuations and their interactive effect With Proprietary Costs of 
Competition (R & D expenditures) have no significant effect on 
Financial Statement Comparability. 
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1- Introduction 

One of the information channels about the status of companies is 

information about the financial statement comparability. The more 

comparable financial statements, the lower the information asymmetry and 

so capital market is more efficient, which results in the optimal allocation of 

resources. The purpose of this study was to investigate the effect of 

proprietary costs of competition on relationship between sales and cash flow 



 

instability and financial statement comparability in the companies accepted 

in Tehran Stock Exchange.  

 

2- Hypothesis 

The proprietary costs of disclosing information is a cost that the 
organization will incur due to the disclosure of its confidential information 
and its potential use by its competitors. Increasing the competition 
proprietary costs leads to a reduction in the voluntary disclosure of 
information, information management and earning manipulation, which 
reduces the comparability of information. Competition will reduce the 
earnings and cash flows fluctuation and reduce the need for smoothing the 
profits.  On the other hand, given the fact that the market punishes 
companies that have not achieved the expected performance, company 
managers with more competition and lower proprietary costs are more likely 
to smooth cash flows and fluctuate their profits. Ultimately, any earning 
management and smoothing, on the one hand, will reduce the fluctuations in 
the company's performance in the form of profits and cash flows (low risk 
showing the results of the company's activities), and, on the other hand, 
reduce the information quality and the ability to compare financial 
statements. In this regard, the assumptions are as follows: 

 

H1: The sales fluctuation affects the financial statements comparability. 
H2: The sales growth fluctuation affects the financial statements 

comparability. 
H3: The cash flows fluctuation affects the financial statements 

comparability. 
H4: The competition proprietary costs moderate the effect of sales 

fluctuation on financial statements comparability.  
H5: The competition proprietary costs moderate the effect of sales 

growth fluctuations on financial statements comparability.  
H6: The competition proprietary costs moderate the effect of cash flow 

fluctuations on financial statements comparability.  
 

3- Methods 

 To test research hypothesis, the data of 126 companies accepted in 

Tehran Stock Exchange during the years 2009-2017 was extracted and 

multivariate regression was used. 

 

 

 



 

4- Results 

 The results show that sales fluctuation has a significant negative effect 

on the financial statement comparability, and this effect is aggravated by the 

involvement of the proprietary costs of competition (R & D expenditures). 

However, the cash flow fluctuations and sales growth fluctuations and their 

interactive effect with proprietary costs of competition (R & D expenditures) 

have no significant effect on Financial Statement Comparability. 

 

5- Discussion and Conclusion 

The sales instability relative to the sales growth and cash flows 

instability is more of a use by ordinary shareholders and investors in 

determining the information quality and thus determining the value of the 

company. In addition, the proprietary costs of competition in form of 

disclosing more information, due to more fluctuations in current period 

performance than future periods, reduces the quality and comparability of 

information more and more. 

 

Keywords: Sales Fluctuation, Cash Flow Fluctuations, Financial Statement 

Comparability, Proprietary Costs of Competition. 
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 419-387 یها، صفحه 3/77 ی اپی، پ1398 پاییز و زمستان، شماره دومیازدهم،  دوره

 پیشین( یو انسان یعلوم اجتماع )مجله

 

 ی نقدیهاانیجرهزینه مالکانه رقابت بر رابطۀ بین ناپایداری فروش و  ریتأث

 ی مالیهاصورتو قابلیت مقایسه 

 

 دکتر رحیم بنابی قدیم دکتر سیدعلی واعظ 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد هشترود  دانشگاه شهید چمران اهواز 

 

 چکیده
بااازار   کمتاار وی مالی بیشتر باشد، عدم تقارن اطالعاااتی هاصورتقابلیت مقایسه  اندازه هر

ود. باار ایاا   شاا سرمایه از کارایی بیشتری برخوردار است که سبب تخصیص بهینه منابع می

ی نقدی بر  هاانیجرریسک مبتنی بر نوسان فروش و    ریتأثاساس هدف ای  پژوهش بررسی  

  شدهرفتهیپذی  هاشرکته رقابت در  مالکان  نهیهزبر    دیتأکی مالی با  هاصورتقابلیت مقایسه  

شاارکت   126 یهااادادهدر بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیات پژوهش از 

به روش حااذف    که 1396تا  1389ی هاسالدر بورس اوراق بهادار تهران طی  شدهرفتهیپذ

اده شااده  ی ترکیبی استفهاداده، رگرسیون چندمتغیره و مدل اندشدهسیستماتیک انتخاب 

ی بر قابلیاات مقایسااه  داریمعنمنفی  ریتأثنوسان فروش  دهدیماست. نتایج پژوهش نشان 

مخارج تحقیق و توسااعه ،  رقابت )با دخالت هزینه مالکانه  ریتأثی مالی دارد و ای  هاصورت

بااا هزینااه   هاآنولی نوسان جریان نقدی و نوسان رشد فروش و اثر تعاملی  شودیمتشدید 

ی  هاصااورتی باار قابلیاات مقایسااه داریمعن ریتأثمخارج تحقیق و توسعه ، رقابت )مالکانه 

 مالی ندارند.

 ی مالی، هزینه مالکانه رقابت. هاصورتیسه یان نقدی، قابلیت مقانوسان فروش، نوسان جر :هادواژه یکل

  

 
   دانشیار گروه حسابداری)نویسنده مسئول        sa.vaez@gmail.com 

   حسابداریاستادیار گروه               rahim.bonabi@yahoo.com 

 23/9/1398تاریخ پذیرش:     19/2/1398تاریخ دریافت: 



 388 1398پایيز و زمستان ، دوم، شماره یازدهمبداري، دوره هاي حسامجله پيشرفت 

 . مقدمه1

 که کندیم فراهم را اطالعات کیفیت مهمی از شاخص حسابداری، اطالعات مقایسه قابلیت

 نتاایج ،هااآن باه مرباو   ریساک شناساایی با توانندیم اطالعاتکنندگان استفاده آن اساس بر

 راساتای در صاحیحی مالی یهامیتصم و  کنند مقایسه یکدیگر با را مختلف یهاشرکت عملکرد

  .2017 1وانگ،انگلبرگ، ازگوز و کنند ) اتخاذ خود منافع کردن بیشینه و  منابع بهینه تخصیص

کنند که از یاک روناد ثابات  یگذارهیسرما ییهادر شرکت دهندیترجیح م گذارانهیاغلب سرما

در مقایسه باا  کنندیکه سودهای پرنوسان گزارش م ییهازیرا شرکت ؛سودآوری برخوردار است

 2،)تااکر و زارویا  هساتندبرخاوردار  بیشاتریی هموار دارند، از ریسک هاکه سود ییهاشرکت

ی نقادی و دیگار هااانیجر . هرگونه نوسان در عملکرد شرکت در قالب نوسان فاروش و 2006

ی الساحح باا .شاودیمی سود رکادستمعیارهای سنجش عملکرد، سبب انگیزش مدیران برای 

رابحه بی  وقایع اقتصادی و ارقاام  میزان تحابق درآمد و هزینه و  باعث تضعیف نیز مدیریت سود

قابلیات مقایساه محتوای اطالعااتی و و موجب کاهش  شودیمالی م یهاشده در صورتگزارش

سود باشند، کااهش  ها نیز درگیر مدیریتسایر شرکت کهیمالی خواهد شد. درصورت یهاصورت

 لهیوسا حمئ  بهناام یهااطیمح  .2016 3، شای و یی،تشدید خواهد شد )رأس قابلیت مقایسه

اساتانداردهای  .شودیی سود مشخص مالو ناپایداری با ی نقدیهاانیجرو  فروش زیادناپایداری 

فاراهم  یریپاذ، درجااتی از انعحافشاوندیرو ماطمیناان روباه حسابداری معموالً وقتی با عادم

نوسانات در سود  ها برای کاهشاز ای  روش یاطلبانهطور فرصت. مدیران نیز معموالً بهآورندیم

 حسانی و  مرفاو دهاد )یمکه قابلیت مقایسه اطالعات را کااهش  کنندیشده استفاده مگزارش

 ارتینظا  یعنوان یکای از سازوکارهارقابت در بازار محصول را به ی اخیرهاپژوهش  .1396القار، 

اد )یفرآیند گزارشگری ماالی بیاان ما اه  ییهاشارکت  و 2011 ۴بلکریشانان و کاوه ،کننا کا

ااه، هز یهانااهیهااا کمتاار اساات، از هزرقابااات در صاانعت آن اااناهیمالکانا اادگی و  یها نماینا

یا مشاترکاً باا یکادیگر در  ییتنهاسیاسای بیشتری برخوردار هستند. ای  عوامل به یهااناهیهز

اابداری یهااازهییریت، انگماد اات حسا ر و انتشاا قوی بارای افشاای باا کیفیات پاایی  اطالعا

 . 2013 ۵چنگ، ما  و یای،کنناد )یفاراهم ما اطالعات با درجات مختلفی از قابلیت مقایسه را

کمتر  باشد، سحح رقابت در آن صنایع کمتر )در ای  راستا هرچه میزان تمرکز در صنایع بیشتر 

افازایش در  اناددادهنشاان  شادهانجامی هااپژوهشنتایج بسایاری از  کهیطوربهت. بیشتر  اس)
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و درنتیجه با قابلیت مقایسه کمتری هماراه  ی بیشتر و سودهای غیرعادیهامتیقتمرکز بازار با 

نماازی و اسات )ی مالکانۀ بیشاتر، ناشای شاده هانهیهز، از هاشرکتاست و ای  نتایج در مورد 

رای در راساتای تادوی  مقاررات اثاربخش با  سه اطالعات . محالعه قابلیت مقای1393همکاران، 

 حساابداری اطالعات بر مبتنی ریسک نقش که استانداردگذاران نیز حائز اهمیت است. پژوهشی

 ندارد وجود باشد کرده بررسی را یهاصوررت مقایسه قابلیت در رقابت مالکانه هزینه نقش نیز و 

 یهاصاورت مقایساه قابلیات دربااره محدودی بسیار تجربی یهاپژوهش به حال تا یطورکلبه و 

 مفااهیم سایر خالف بر آن یاسهیو مقا نسبی ماهیت به آن اصلی علت که است شده انجام مالی

با توجه به اینکه عدم افشاا یاا عادم   .2016 6سان،) شودیم مربو   حسابداری مستقل و  محلق

ی باه سابب اهیسرماهزینه مالکانه، به حساب دارایی  عنوانهبی تحقیق و توسعه هانهیهزتبدیل 

ی یک دوره مالی، نوسان بیشتر سود و فروش و درنتیجه قابلیات هانهیهزکاهش تحابق درآمد و 

اگار  طرفکیا از ؛ همچنای  2016 7هاان،،داشات )مقایسه کمتر اطالعات را به دنبال خواهد 

انتقاال مناافع اطالعااتی باه  سبب ،کنندت اطالعا اقدام به افشای اختیاری بیشتری از هاشرکت

و نوساان و ناپایاداری  شاودیمرقبای شرکت و تضعیف موقعیت رقابتی شارکت در میاان رقباا 

کنات و شاود )یمبیشتر عملکرد شرکت و به دنبال آن کاهش قابلیت مقایسه اطالعات را سبب 

ر بازار محصاول، فشاار باازار ه دلکانی ماهانهیهز  و از طرفی دیگر، رقابت به دلیل 2003یونگ، 

سرمایه و درنتیجه نظارت بیشتر بر عملکرد شرکت، کیفیت و کمیت افشای اطالعات را افازایش 

اسات: آیاا از  هاسؤال ، مسئله اصلی ای  پژوهش پاسخگویی به ای  2016 8وزانگ، لیدهد )یم

ریساک شارکت،  افازایش باه دلیال ی نقادیهاانیجر، نوسان فروش و طلبانهفرصتدید رفتار 

ی عملکارد و بارانگیخت  انتخااب رویکارد انعحااف پذیراناه در گازینش نیبشیپکاهش قابلیت 

؟ آیاا هزیناه دهادیمقارار  ریتاأثی مالی را تحت هاصورتی حسابداری، قابلیت مقایسه هاروش

ی ماالی را هاصورتی نقدی با قابلیت مقایسه هاانیجرمالکانه رقابت، رابحه بی  نوسان فروش و 

 ؟دهدیمقرار  ریتأثتحت 

ی پاژوهش، آزماون شناشا روشدر ادامه مروری بر مبانی نظری پژوهش، پیشینه پژوهش، 

 .شودیمارائه  هاشنهادیپی و ریگجهینتفرضیات و 
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 مبانی نظری پژوهش. 2

 و اهمیت پژوهش ضرورت .1-2

 8ه مفهاومی شاماره اسات کاه در بیانیا  حادیمالی تا  یهااهمیت قابلیت مقایسه صورت

اساتانداردهای گزارشاگری  تقاضا بارایدالیل   یتراستانداردهای حسابداری مالی، از مهم ئتیه

در مفااهیم نظاری بر ای  اساس شده و  ذکرشده، مالی، افزایش قابلیت مقایسه اطالعات گزارش

اتکاا باشاد، که اگار اطالعاات مرباو  و قابلبیان شده است   نیز 1390)گزارشگری مالی ایران 

کمیت  .نبودن دچار محدودیت خواهد بود مفهومنبودن و  پذیرمقایسهورت مفید بودن آن در ص

ی هاصاورتتقویت قابلیت مقایساه  لهیوسبه ،گذارانهیدسترس برای سرما و کیفیت اطالعات در

 انادوتیم . قابلیات مقایساه بیشاتر 2011 9ری و وردی،کوتاا)دی فرانکو،  ابدییافزایش م مالی،

 عادم تقاارن اطالعااتی کااهش یاباد جاهیدرنتمنجر به افزایش اطالعات صنعت و بازار شاده و 

و  ساهیمقاقابلی هاشارکتبا دسترسی به اطالعات  گذارانهیسرما . 2012 10)گوردون و گالری،

از عملکارد شارکت داشاته باشاند، شناخت بهتری  توانندیم تنهانه، هاآنتوانایی برای شناخت 

ی خود بر اسااس عملکارد هااستنتاجاطالعات مربو  به ارزش شرکت را از طریق  توانندیم بلکه

 11کایم، کرفات و رایاان،) اورنادیب، باه دسات سهیمقاقابلی هاشرکتشرکت و افشای اطالعات 

تقویت قابلیت مقایسه اطالعات، کااهش  لهیوسبه . تحصیل اطالعات و هزینه پردازش آن 2013

و دیگار  گذارانهیسارمابارای  دسترسقابلسبب افزایش کیفیت اطالعات  لهیوس یبدو  ابدییم

؛ کایم و 201۵ 12چ ، کولینز، کراوت و مرگنتاالر،شود )یمی مالی هاصورتاز  کنندگاناستفاده

 توانندیمبرای حمایت از اطالعات مالی، مدیران  اندداده . تحقیقات اخیر نشان 2013ان، همکار

ی خاود  داشاته باشاند هابرنامه، گزارش استراتژیک )طرح توجیهی برای ی زیادرقابت فشارتحت

 . برای نمونه تمرکز صنعتی، نماینده عادی برای رقابت بازار محصول، رابحۀ مثبتای 2016)سان،

ی در کاردساتیریت سود دارد که به معنای تالش مدیران برای گمراه کردن رقبا از طریق با مد

ی شارکت باه هااتیفعالی ماالی در اباال  ا توجاه باه اهمیات گزارشاگراقالم تعهدی اسات. با 

ی ماالی هاصاورتی اختصاصی رقابت و قابلیت مقایساه هانهیهزسهامداران خارجی، رابحۀ بی  

اهمیت زیادی دارد؛ زیرا هزینه مالکانه رقابت و ریسک افشاگری اطالعات ارزشمند، ماانع اصالی 

ی همکاار میازان هاشارکت ؛ همچنای  2013کاران،و همچنگ است )افزایش افشای داوطلبانه 

ۀ آن دهندنشاانکاه  دهنادیمی خود را در طول دوره گزارشگری متقلبانه افازایش گذارهیسرما
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مادیران  گریدیعبارتباهی ماالی رقباای خاود دارناد. هاگزارشه مدیران توجه زیادی به است ک

ی هاشارکتو  کنندیمی آورجمعمالی خود  یهاگزارشی رقبا را از هانهیهزاطالعات مربو  به 

ی مربوطاه را باا تاالش بارای ایجااد ایا  دیادگاه کاه هاناهیهزرقیب با آگاهی از ای  موضاو  

کاه کیفیات اطالعاات را  کننادیمساوگیری  هاناهیهزکمتر است، در گازارش  اهآنی هانهیهز

ش پرنوساان اطالعاات ریساک ناشای از گازار هرگونه . 2013)کیم و همکاران،  دهدیمکاهش 

، افازایش گذارانهیسارمای منفی بار انتظاارات رگذاریتأثحسابداری به بازار به دلیل اینکه سبب 

ی کیفیت کاردست، محرکی برای شودیمکاهش ارزش شرکت  جهیدرنتهزینه سرمایه شرکت و 

خواهد بود  ۀ مدیران است و در شرایط رقابتیِ بیشتر، نیز ای  فشار دوچندانشدگزارشاطالعات 

  .2013چنگ و همکاران،دهد )یمکه قابلیت مقایسه اطالعات را کاهش 

 

 و قابلیت مقایسه اطالعات ی نقدیهاانیجری فروش و داریناپا .2-2

زماانی کاه بر اساس فرضیه بازار کاارا، عات است. الیکی از شرو  رقابت کامل، شفافیت اط

. ای  شودیال مطلبانه اعمصورت فرصتسود به عاتی وجود داشته باشد، مدیریتالعدم تقارن اط

عات داخلی شارکت آگااهی کمتاری داشاته باشاند الکه سهامداران از اط شودیموضو  سبب م

در برآورد مدیریت سود باا  را گذارانهیسرما  . نوسان فروش،2013 13کورمیر، هولی و لدوک،،)

 تواندیمی بودن عملکرد، نیبشیپلرقابیغ  و 2008 1۴لیم، دینگ و تانگکند )یمشکل مواجه م

 1۵گاش واولساون،دارد ) هاشرکتیکسانی بر عملکرد تمامی  ریتأثیکی از عوامل مهمی باشد که 

  افازایش عادم اطمیناان محیحای و 201۴) 16 . به اعتقاد بنکر، بایزالو و پلی  دوجاووی 2009

بناابرای  ؛ دهدیمی  را افزایش نوسان فروش، احتمال روی دادن تقاضای غیرمعمول باال و یا پای

ی هاناهیهزی نماینادگی، بارای کااهش ریساک ناشای از هاناهیهزدر قالب تئاوری و  هاشرکت

کاه مقایساه  آورنادیمی روی ریپذانعحافی با ویژگی انهیهز، به سمت ساختارهای شدهلیتحم

 رتی نوساان . باه عباا2013کاورمیر و همکااران، دهاد )یمی مالی را کااهش هاصورتپذیری 

 بار بیشاتری ریساک تحمیال سابب نقادی یهاانیجر و  فروش سود، قالب در شرکت عملکرد

 ایا  کاه کارد خواهند طلب را بیشتری بازدهی گذارهیسرمااساس  ای  بر و  شده گذارانهیسرما

 ممکا  آن دنباال به. داشت خواهد دنبال به را ارزش کاهش و  شرکت سرمایه هزینه افزایش امر

 ماالی یهاگزارش ارقام یکاردست و  مدیریت به اقدام وضعیت ای  از اجتناب برای نمدیرا است
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 مقایساه قابلیات کااهش سابب شارکت، اقتصاادی وضاعیت منعک، نشادن دلیل به که کنند

ی نقدی نیاز هاانیجراز طرفی دیگر نوسان   .2016و همکاران،  شود )رأسیم مالی یهاصورت

 و عملیاات ماالی شارکت اسات گذارانهیسارماآتای شارکت، بیانگر ریسک بالقوه در عملیاات 

ی نقدی، به معنی قابلیت اتکاای بیشاتر هاانیجر . به عبارتی نوسان کمتر در 200۵ 16)جینگ،

ی سود است؛ لاذا باا کاردستۀ مدیران و نیاز کمتر مدیران به انجام مدیریت و شدارائهاطالعات 

 باعاث نقادی عملیااتی جریاناات میزان ثبات عدممدیریت سود،  طلبانهفرصتتوجه به رویکرد 

و  وکارکساببلندمدت، کاهش محتوای اطالعاتی نسبت به آیناده  یهاپرویه ایاجر از جلوگیری

ی هااروشو  هاهیا رو در گازینش  راناهیپذانعحافی اساتراتژی ریکارگبهبرانگیخت  مدیران برای 

آلمیادیا، گاردد )یمی ماالی هارتوص؛ درنتیجه سبب کاهش قابلیت مقایسه شودیمحسابداری 

  .200۴ 18کمپلو و ویسب ،

 

 مالکانه رقابت و قابلیت مقایسه اطالعات نهیهز .3-2

ی اسات کاه ساازمان باه خااطر افشاای اطالعاات اناهیهزهزینه مالکانه افشای اطالعات، 

ی قادیم، خدادادی و بناابشد )، متحمل خواهد رقبای بالقوه آن ازسوی ریکارگبهمحرمانه خود و 

به موجب فضاای رقاابتی و انتشاار  هاشرکتی است که انهیهزهزینه مالکانه رقابت نیز   .139۴

تضعیف موقعیات تجااری خاود و تقویات  صورتبهاطالعات خود، متحمل کاهش ارزش شرکت 

 . بار اسااس 2016وزاناگ، ؛ لای2003 19کنات و یوناگ،شوند )یمموقعیت رقابتی رقبای خود 

، اقدام به افشای اختیاری بیشاتری تریرقابت عیدر صنا هاشرکتاگر  طرفکیازرا، فرضیه بازار کا

انتقال منافع اطالعاتی به رقبای شارکت و تضاعیف موقعیات رقاابتی  سبب کهکنند از اطالعات 

ی هانهیهز  و از طرفی دیگر، رقابت به دلیل 2003کنت و یونگ، شود )یمشرکت در میان رقبا 

 ریتاأثبازار سرمایه، کیفیت و کمیات افشاای اطالعاات را تحات محصول و فشار  لکانه در بازارما

ی مالکاناه رقابات باه کااهش افشاای هانهیهزی که افزایش اگونهبه  2016وزانگ،  لیدهد )یم

)هسو، لی، ما و  گرددیمی سود منجر کاردستاختیاری اطالعات، مدیریت اطالعات، مدیریت و 

قالب تئوری نمایندگی در بازار رقابتی، مادیران بارای حفاو موقعیات  در ا  ی2017 20فیلیپ،،

العات خود برای رقبا هساتند کردن اط تردهیچیپرقبا، به دنبال  توجهجلبرقابتی و جلوگیری از 

 . ایا  2012 21، ایساکندر و ساینگ،اتا دا) دهدیمی نمایندگی را افزایش هانهیهز تیدرنهاکه 
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ی عبارتباه . 2017هسو، لی، ما و فیلیاپ،، دهند )یمرا کاهش  عوامل مقایسه پذیری اطالعات

رقابات  هرچقدراز رقابت بازار محصول است برای اینکه  متأثری تحقیق و توسعه هانهیهزافشای 

بیشتر شده و رفتار متقابل رقبا را به همراه خواهد  هاشرکتبازار محصول بیشتر باشد، افشاگری 

چناگ، ما  و یای، کنناد )بالقوه و عموم مردم را جلب  گذارانهیاسرمنظر  لهیوس یبدداشت تا 

ی افشاگری فعاال، باا هاهیرو ی ریکارگبهدر  هاشرکتاندک،  در بازار با رقابت حال یا با . 2013

اطالعااات و  قاارار دادنبااا اشااتراک  توانناادیم تردیااد روباارو هسااتند باارای اینکااه انحصااارگران

ی حاضار در ایا  هاشارکتبناابرای  ؛ آورناد به دستیشتری را ی با یکدیگر، درآمد بکیبهدست

مزیتای برایشاان نخواهاد  هااآنزیرا رفتاار افشااگرانه  ؛کنندیمبازارها، اطالعات کمتری را افشا 

باه سارمایه،  و توسعهی تحقیق هانهیهزتبدیل نشدن  حال یباا . 1986 22)بارون و کنی، داشت

ی نظارتی و مالکانه را افزایش، قابلیت هانهیهزکرده،  فیتضعرا  هانهیهزو  درآمدهاامکان تحابق 

ی هاصاورت کنندگاناساتفادهمقایسه اطالعات را کاهش داده و اطالعات کمتاری را در اختیاار 

  .2016 هان،،دهد )یممالی قرار 

 

 ی فروش و جریان نقدی، هزینه مالکانه رقابت و قابلیت مقایسه اطالعاتداریناپا .4-2

بارای  و نوسان سود و فروش کمتری دارناد کنندیمیی که عملکرد بهتری تجربه هاشرکت

ی، افشاای اختیااری دهعالماتدر قالب تئوری  گذارهیسرمای در راستای جلب اعتماد دهعالمت

؛ 201۴ 23الختیااب،دهنااد )یمی در دسااتور کااار خااود قاارار ترموقعاطالعااات بیشااتر و بااه

ی، افشاای اختیااری اطالعاات نیاز باه دلیال دهعالمتتئوری  . بر اساس 2013 2۴ی،سوسیمن

 عدم تقارن اطالعاتی، هزینه مالکاناه و کاهشکاهش ریسک اطالعات، افزایش شفافیت اطالعات 

به دلیل اینکه سبب افزایش اطمینان  ای  اطالعات ترموقع؛ همچنی  افشای بهدهدیمرا کاهش 

داشت منفی بیشتری در کاهش هزینه مالکانه خواهد  ریتأث، شودیم ارگذهیسرمابیشتر در ذه  

هرگوناه افشاای اطالعاات  دامناه یطورکلباه . 201۵ 26؛ اواناز،201۵ 2۵خلیف، ساماها و آزام،)

از عوامل سیاسی، اقتصادی و سازمانی اسات. باه عباارتی بارای  متأثراطالعات اختیاری،  ژهیو به

 ی سیاسایهاناهیهزی مالکاناه و هانهیهز، تر بیشکمتر )حصاری  ان) یرقابتدر فضای  هاشرکت

رقباا و حفاو انحصاار  توجهجلببرای اجتناب از  هاشرکتدیگر عبارتافشا بیشتر خواهد بود. به

 . باه عباارتی بار اسااس 2013چنگ، ما  و یای، داد )موجود، افشای کمتری را انجام خواهند 
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موجاود در اساتانداردهای  خاأده از باا اساتفا هاشارکت، مدیران در ایا  طلبانهفرصترویکرد 

یی برای پنهان کردن عملکرد واقعای هاروشی ریکارگبهی مالی، به دنبال گزارشگرحسابداری و 

  یتارمهم ازجملاه  کاه 200۵ 27،بتوساان و اساتنفوردهستند )انداخت  آن  ریتأخشرکت و به 

خی، مهرانای، مهرانای و ایمشاست )ی واقعی هاتیفعالی کاردستمدیریت اقالم تعهدی و  هاآن

هزینااه مالکانااه رقاباات از جهااات مختلااف باار هموارسااازی سااود و  حااال یباا  .138۴کرماای، 

باازار رقاابتی کاه  دارد: در یاک ریتأث هاآنی نقدی و درنتیجه افزایش و کاهش نوسان هاانیجر

ن شارکت نفعااباه دلیال اینکاه ذی  ،2013چنگ، م  و یی، است )هزینه مالکانه رقابت کمتر 

، مادیران بیشاتر در معارط خحار رنادیپذینمتباهات و ناکارآمدی مادیران را نسبت به قبل اش

ی هاناهیهزکه عااملی بارای انگیازش مادیران در راساتای کااهش  رندیگیمامنیت شغلی قرار 

لونتی،، ویاتم  و است )ی نقدی هاانیجری سود و کاردستنمایندگی و کاهش هموارسازی و 

زیرساختی تلقی کنیم، کااهش نوساان  سمیمکانیک  عنوانبهرقابت را  اگر  .2011 28کرامانی،،

رسازی سود را باه دنباال خواهاد داشات، ولای از ی نقدی و کاهش نیاز به همواهاانیجرسود و 

 انادنکردهیی را که به عملکرد مورد انتظار دست پیدا هاشرکتبازار  نکهیاتوجه به  با گریدطرفی 

مالکانه رقابت کمتر، بیشتر تمایل باه  نهیو هزی با رقابت بیشتر هاشرکتیران مد، کندیمتنبیه 

و ساینگ،  ساکندریا ،دارناد )داناا هااآننوساان  ی نقدی و کااهشهاانیجرهموارسازی سود و 

عاات الکه جریاان اط یدرزمان اند کهکردهپیشی  شواهدی ارائه  یهابسیاری از پژوهش  .2012

و  ت دارای اثرهای مثبتی بار مادیریتالی  است، رقابت در بازار محصوایپ رو به در مورد صنعت

سات، رقابات در باازار العات در مورد صنعت باالجریان اط کهیاما هنگام ؛سود است هموارسازی

مارکاریاان و )هاسات ساود شرکت و هموارساازی ت دارای اثرهای منفای بار مادیریتالمحصو

سبب کاهش نوساان  طرفکیازی سود هموارسازدیریت و  . درنهایت هرگونه م2010 29،سناتالو

کام ریساک نشاان دادن شاود )یمی نقدی هاانیجرموجود در عملکرد شرکت در قالب سود و 

ی مالی را هاصورتکیفیت اطالعات و قابلیت مقایسه  ی شرکت  و از طرفی دیگرهاتیفعالنتایج 

 . 2016، شی و یی، دهد )رأسیمکاهش 
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 وهش. پیشینه پژ3

 یهاصاورت ساهیمقا تیا قابل ریتاأث یبه بررسا  یقیدر تحق  2011همکاران )و  فرانکو ید

مرباو  باه  خاأپرداختند و سعی بار پار کاردن  گرانلیتحل ینیبشیپ و  لیبر سحح تحل یمال

مختلاف  کنندگاناساتفادهی ماالی بارای هاصورتی قابلیت مقایسه منددهیفاپرسش مربو  به 

کاه  ینشاان داد کاه زماان قیتحق جینتا ی مدل خحی چند متغیرهریکارگبه با .اطالعات داشتند

 ینا یبشیو دقات پ ابدییم شیافزا هالیاست، سحح تحل شتریبی مال یهاصورت سهیمقا تیقابل

 .ابدییکاهش م هاینیبشیپ یو پراکندگ ابدییبهبود م

ی هاشارکته جفات قایسبا مبی  قابلیت مقایسه و کیفیت سود را  ۀرابح  201۴) 30کاوادا

 دهادیبررسای کارد. نتاایج پاژوهش وی نشاان میک صنعت در یاک تحقیاق پا، رویادادی 

، کیفیات جاهیم تعهدی بیشتر و درنتالدارای اق، دارند یتر ییکه قابلیت مقایسه پا ییهاشرکت

ی در ساازمانبرونعامال اقتصاادی  عنوانبهپژوهش نقش حسابرس را   یا .هستند کمتریسود 

 .دهدیمنشان  کارصاحب شدهگزارشسود  مقایسهقابلیت  یشافزا

ی ریگمیتصامکارایی و  ی مالیهاصورت  به بررسی قابلیت مقایسه 201۵همکاران )چ  و 

تاا  کنادیکماک م دارانیا اهاداف باه خر یمال سهیمقادریافتند  ها. آنپرداختند گذارانهیسرما

، چنانچاه سابب شاوند شاتریب هیسرما صیتخصرا بهتر کنند و باعث  یگذارهیسرما یهامیتصم

؛ همچنای  شاودیمافزایش عملکرد عملیاتی آتی، سینریی تحصیل و باازدهی ترکیاب تجااری 

ی هدف با قابلیات مقایساۀ بیشاتر، کمتار هاشرکتکاهش ارزش سرقفلی بعد از تحصیل، برای 

 خواهد بود.

بلیت مقایسه صورت مالی بار   با بررسی تأثیر قا2016) 31جنگ بانگ کیم، لییلی و یاگژی 

  در یاک 2011ی مادل دی فرانکاو و همکااران )ریکارگباه، باا ریسک سقو  آتی قیمت سهام

باا افازایش قابلیات مقایساه  ریسک سقو  آتی قیمت ساهامتحقیق پ، رویدادی، نشان دادند 

ن شدیدتر اسات کاه در آن مادیرایی هاطیمحو ای  رابحه منفی در  ابدییمصورت مالی کاهش 

واکانش  توانادیمو قابلیت مقایساه اطالعاات  ن اخبار منفی هستندبیشتر به دنبال مخفی کرد

 نامتقارن بازار نسبت به اخبار خوب و بد را تعدیل کند.

ی ماالی هاصاورتبر سحح قابلیت مقایسه  مؤثر  با بررسی عوامل 2016و همکاران ) رأس

ساان مرباو  و سحح شرکتی، نشان دادندنویی و آمریکا در سحح کشوری اروپا کشور در شانزده
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هار چاه ی مالی دارد؛ زیارا هاصورتمنفی بر قابلیت مقایسه  ریتأثی شرکت هاییدارابه بازدهی 

کنندگان ریساک بیشاتری را اساتفاده تر باشد،المختلف با یهاطی سال هایینوسانات بازده دارا

افازایش  ارناد و ایا  موضاو  موجابتری را از شرکت توقاع دالبازده با جهیمتحمل شده و درنت

ممکا  اسات مادیران  مشکلبرای جلوگیری از ای   جهیدرنت ؛هزینه سرمایه شرکت خواهد شد

مالی ماانع از انعکااس ساود پار نوساان  یهاگزارش یکاردست به مدیریت سود زده و با دست

نکارده و طور کامل وضعیت اقتصادی را منعک، مالی به یهاموجب خواهد شد صورتکه  شوند

 .مالی شود یهامنجر به کاهش سحح قابلیت مقایسه صورت تواندیم جهیدرنت

ماالی و مادیریت ساود را در کشاور  یهارابحه بی  قابلیت مقایساه صاورت  2016)سان 

ی کارد. بررسی مدل رگرسیونی چندمتغیره ریکارگبهرا در یک تحقیق پ، رویدادی و با آمریکا 

ماالی باا کااهش مادیریت ساود  یهافزایش قابلیت مقایسه صورتنتایج پژوهش وی نشان داد ا

و ای  رابحه با وجود محیط اطالعااتی قاوی  حسابداری و افزایش مدیریت سود واقعی رابحه دارد

 .شودیمو کیفیت حسابرسی تعدیل 

  با بررسی رقابت، هزینه مالکاناه و قابلیات مقایساه اطالعاات باا 2018) 32ایمهاف و وتنبه

از تحقیق پ، رویدادی و رگرسیون چنادمتغیره، نشاان دادناد هزیناه مالکاناه رقابات استفاده 

ی باا محایط هاشرکتی برای رگذاریتأثو ای   دهدیمی مالی را کاهش هاصورتقابلیت مقایسه 

 ژهیو باهی با اطالعاات مالکاناه بیشاتر، هاشرکت  مدیران اطالعاتی ضعیف بیشتر است؛ همچنی

کاه قابلیات  کنندیماطالعات را گزارش  یاگونهبهادی دارند، اطالعاتی زیعدم تقارن  کهیهنگام

 ی مالی را کاهش دهند.هاصورتمقایسه 

رقابت باازار ) تیریمدی رقابت بر تصمیمات اثرگذار  با بررسی 2018) 33یتأنمجید، یان و 

ارن ری، عدم تقا نظام راهب عنوانبهمحصول و قابلیت مقایسه اطالعات  نشان دادند فشار رقابتی 

که ای  نتیجه بر خالف فرضایه  دهدیمی را کاهش و قابلیت مقایسه اطالعات را افزایش اطالعات

 هزینه مالکانه است.

  بااا بررساای رقاباات بااازار محصااول و افشااای اختیاااری 2018) 3۴ریااو، تسااانگ و وانااگ

و دفعاات  رقابات باازار محصاول، حجام ی اجتماعی شرکت نشان دادند با افازایشهاتیمسئول

 هیا توجکه ای  نتیجه در راستای هزیناه مالکاناه رقابات  ابدییمشرکت کاهش  افشای اطالعات

 .شودیم
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ی ریکارگباهنه و افشای اختیاری اطالعات، باا ی مالکاهانهیهز  با بررسی 2018) 3۵پرنسیپ

ی هاناهیهزشرکت ایتالیاایی، نشاان داد وجاود  67ی هادادهرگرسیون چندمتغیره با استفاده از 

؛ زیارا گازارش کنادیمبه بازار را تا حد زیاادی محادود  هاشرکتمالکانه، ابعاد گزارش اطالعات 

انگیازه  و  دهادیمنسابت باه شارکت قارار  اطالعات بیشتر، رقبای شرکت را در موقعیت برتری

 .دهدیماطالعات را کاهش  لهیوسبهی بیشتر عملکرد شرکت دهعالمت

 بیبار ضار یماال یهاصاورت ۀسا یمقا تیا قابل ریتأثبه بررسی   139۴) زادقاسمی و فروغ

در بای   هاای ترکیبایالگاوی رگرسایون چنادمتغیره و داده ی با استفاده ازآت یواکنش سودها

ضاریب  دهادیپژوهش نشاان م یهاافتهپرداختند. ی 1392تا  1381ی هاسالهشتاد شرکت از 

سابب  سهیمقا تیقابل و  ابدییمعات افزایش واکنش سودهای آتی با افزایش قابلیت مقایسه اطال

 سهام منعک، شود. یجار یهامتیدر ق تاز اطالعات خاص شرک یشتریب زانیم شودیم

بار  یحسابرسا  تیا فیک ریتأث یبررس ، به 139۵محمدزاده سالحه )و  شهیدوست باغمنبات

بارای  د.اختنا پرد در باورس تهاران شدهرفتهیپذ یهادر شرکت یمال یهاصورت سهیمقا تیقابل

با اساتفاده از مادل رگرسایونی شارکت  113رسایدن به ایا  هدف با اساتفاده از نمونه آماری 

 پرداختاه هاهیباه آزماون فرضا  1391تاا  1386 یهااز سال چندمتغیره و تحقیق پ، رویدادی

 یهاصاورت سهیمقا تیو قابل یحسابرس تیفیک  یب دهدینتایج حاصل از پژوهش نشان م. شاد

 .وجود دارد یداریمعن ۀرابح یلما

 یباا آگااه یماال یهاصورت سهیمقا تیقابل  یب ۀرابح  به بررسی 139۵)مرفو  و  مهرورز

تاا  1386شارکت بورسای از ساال  8۵ی در بای  آتا  یسهام در خصوص ساودها متیق یبخش

ی چنادمتغیره در قالاب تحقیاق هاونیرگرسا . برای تحلیل آماری فرضایات از پرداختند 1389

 سااهیمقا تیاا قابل  یباا  ق،یاا تحق یهاافتااهیباار اساااس  صاایفی و همبسااتگی اسااتفاده کردنااد.تو

قابلیات مقایساه  مثبات وجاود نادارد؛ و  ۀساهام رابحا  ماتیق یبخشی آگاه و  یمال یهاصورت

همچنی  قیمت سهام در دوره جاری برای  و اطالعات به انعکاس سودهای آتی مربو  به صنعت 

 .کندینمهر شرکت کمکی 

های ی صاورتارتباا  بای  قابلیات مقایساه محالعه  ، به1397بوکت )و چناری  هایحاج

در باورس اوراق  شدهرفتهیهای پذمالی با خحر سقو  مورد انتظار )آتی  قیمت سهام در شرکت

شارکت در  117های ماالی ی ایا  پاژوهش از صاورتبرا الزم. اطالعات پرداختندبهادار تهران 
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ی پاژوهش از رگرسایون گردآوری شده است. برای آزماون فرضایه 1390-139۴ی زمانی دوره

متغیر قابلیت مقایساه از مادل  های تابلویی استفاده شده است. برای محاسبهغیره با دادهچندمت

ی پاژوهش اصال از آزماون فرضایهح   استفاده شده اسات. یافتاه2011فرانکو و همکاران )دی

های مالی با خحار ساقو  ی صورتار بی  قابلیت مقایسهدگر وجود ارتبا  معکوس و معنیبیان

)آتی  قیمت سهام است. به عبارتی با افزایش قابلیت مقایسه عدم اطمینان، تحلیال مورد انتظار 

ران پیدایش بحاران کااهش ها در دو ها از کاهش بیشتر قیمتگذاران و ترس آننادرست سرمایه

 .یابدمی

 

 ی پژوهشهاهیفرض. 4

ریسک و عادم پایاداری  عنوانبهونه نوسان در عملکرد ساالنه شرکت اینکه هرگ با توجه به

و عامل انگیزش مادیران در انتخااب رویکارد  شودیمتلقی  گذارانهیسرماشده اطالعات استفاده

کیفیات اطالعاات و درنتیجاه  رودیمی حسابداری است، انتظار هاهیرو در گزینش  طلبانهفرصت

همکااران،  و  ؛ کاورمیر2009واولساون، گااش ) ابادت حسابداری کاهش یقابلیت مقایسه اطالعا

2013.  

  در هر باازار رقاابتی کاه هزیناه مالکاناه رقابات کمتار 2016همکاران ) و رأس طبق نظر 

خواهد بود، به سبب نظارت بیشتر، کیفیت بیشتر اطالعات و نوساان کمتار عملکارد شارکت را 

لاونتی،، ویاتم  )داشت  خواهداطالعات را به دنبال  سبب خواهد شد که قابلیت مقایسه بیشتر

گر فشار رقابتی بیشتر عامل انگیزش مدیران برای کااهش  ؛ ولی از طرفی دی2011و کرامانی،، 

ی حساابداری و هاهیا رو در گازینش  طلبانهفرصاتی رویکارد ریکارگباهی نمایندگی و هانهیهز

 . فرضایات 2018ایمهااف و وتنباه، ) اساتدرنتیجه کاهش کیفیت و قابلیت مقایسه اطالعاات 

 :شوندیمپژوهش به شرح زیر تدوی  

 منفی دارد. ریتأثی مالی هاصورتبلیت مقایسه نوسان فروش بر قا -1

 منفی دارد. ریتأثی مالی هاصورتنوسان رشد فروش بر قابلیت مقایسه  -2

 منفی دارد. ریتأثی مالی هاصورتی نقدی بر قابلیت مقایسه هاانیجرنوسان  -3

ی ماالی را هاصاورتمنفی نوسان فروش بر قابلیت مقایساه  ریتأثینه مالکانه رقابت زه -4

 .کندیمتشدید 
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ی ماالی هاصورتمنفی نوسان رشد فروش بر قابلیت مقایسه  ریتأثهزینه مالکانه رقابت  -5

 .کندیمرا تشدید 

ی هاصورتی نقدی بر قابلیت مقایسه هاانیجرمنفی نوسان  ریتأثهزینه مالکانه رقابت  -6

 .کندیممالی را تشدید 

 

 پژوهش روش. 5

پژوهش حاضر بر اساس هدف، از نو  توصیفی و بر اساس ماهیت و روش از نو  همبستگی 

در فرآیناد گازارش اطالعاات باا  توانادیمایا  پاژوهش  با توجه به اینکهاست.  و پ، رویدادی

  پاژوهش کااربردی شاود، ناوکیفیت و کمک به تحقق اهاداف اقتصااد مقااومتی اساتفاده می

در  شادهرفتهیپذی هاشارکتی ای  پژوهش، تمامی موردمحالعه. جامعه آماری شودیممحسوب 

نتخااب اسات. در ایا  پاژوهش، بارای ا 1396تاا  1389یهاسالبورس اوراق بهادار تهران بی  

یی کاه هاشارکت. نخسات تماام شاودیمی در دساترس اساتفاده شاده هاادادهنمونه، از کال 

به روش حاذف سیساتماتیک از  ی شرکت کنند، انتخاب شدند؛ سپ،ریگنمونهدر  ستندتوانیم

، حذف شاده اندنبودهیی که واجد هر یک از شرایط زیر هاشرکتی موجود، هاشرکتبی  تمامی 

 برای انجام آزمون انتخاب شدند:   ماندهیباقی هاشرکت تیدرنهاو 

 مادنظرمالی طی دوره  دورهباشد؛ فعالیت یا  اسفندماهمنتهی به پایان  هاشرکتمالی  دوره

ی، لیزیناگ، گذارهیسارمای ماالی، گرواساحهی هاشرکتتغییر نیافته باشد؛ نمونه آماری شامل 

نباشاد؛  مااه ت مربو  به توقف معامالتی بیش از سهی بیمه نباشند؛ محدودیهاشرکتو  هابانک

 اطالعات در دسترس باشد.

 شرکت انتخاب و محالعه شدند. - سال 1008کت و شر 126بر ای  اساس تعداد 
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 ی ریگنمونه: جدول 1 نگاره

 ها شرکت تعداد  نو  محدودیت 

 ۵30 ی بورسیهاشرکت تعداد کل

 97 و تغییر سال مالی اسفندماه پایان به منتهی مالی محدودیت مربو  به سال

 مالی یگذارهیسرمای هاشرکت ومؤسسات  وها بانک حذف محدودیت مربو  به

  هاآن فعالیت ماهیت متفاوت دلیل )به
1۴۵ 

 ۴8 ماه محدودیت مربو  به توقف معامالتی بیش از سه

تااا  138۵در فاصااله  هاشاارکت برخی یهاداده بودن ناقص محدودیت مربو  به

1396 
11۴ 

 126 ماندهیباقی هاشرکت

 

 وهشو متغیرهای پژ هامدل . 6

 وابسته ریمتغ .1-6

آن از مادل  یریگاست که بارای انادازه یصورت مال سهیمقا تیقابل ،پژوهش وابستهمتغیر 

ای  مدل دو شرکت زماانی مشاابه در . در شودیاستفاده م  2011) یوردی و کوتاه، فرانکوی د

 ، یابداراز رویدادهای اقتصادی یکسان )مثل سود حسا  یاکه برای مجموعه شوندینظر گرفته م

قابلیت مقایساه بای  دو  یریگ  مشابهی ارائه کرده باشند. برای اندازهبازدهیگزارش مالی )مثل 

 یهابا استفاده از داده 1رابحۀ سال مدل رگرسیونی به شرح -ابتدا برای هر شرکت، iو  j شرکت

 t ساال ساالۀ اخیار منتهای باه پایاانچهار  ۀ. برای دورشودیبرآورد م ماهه سری زمانی )شش

چنااری و  هاایحاج؛ 139۵،مرفاو  و  مهارورز؛ 2016جئون باان و همکااران، شود )یمبرآورده 

  .1397،بوکت

Earningsi,k  1رابحه = 𝛼i,t + βi,tReturni,k + 𝜀𝑖,𝑘 

تقسیم بر ارزش باازار ساهام  kدر شش ماه  iسود خالص شرکت  𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖,𝑘که در آن 

ضاارایب . kدر شااش ماااه  iبااازده سااهام شاارکت  𝑅𝑒𝑢𝑟𝑛𝑖,𝑘 ابتاادای شااش ماااه و شاارکت در 

سال، معیاری از عملیاات حساابداری آن شارکت اسات؛ -برای هر شرکت 1برآوردشده از رابحۀ 

عملیاات معارف  βĵ و  αĵ بیضارا i نشاان دهنادۀ عملیاات حساابداری شارکت βî و  αî یعنی
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 مقایساۀ. شباهت بی  عملیات حسابداری دو شارکت، میازان قابلیات است j حسابداری شرکت

 iو  j منظور برآورد تفاوت بی  عملیات حسابداری دو شارکت. بهدهدیبی  دو شرکت را نشان م

مشاابه   یدادهایا از رو  یامشاابه دربااره مجموعاه یهاارشمفهوم قابلیت مقایسه )ارائاۀ گزا از

طور جداگاناه باه iساود شارکت  3و  2 یهاهر سال از طریق رابحهر د رو  یازا ؛شودیاستفاده م

مشاابه   رویاداد) ،i اما با بازده شرکت ،jبا ضرایب شرکت  بارکی iبا ضرایب خود شرکت  بارکی

 .شودیم ینیبشیپ 1دورۀ زمانی مشابه با دورۀ زمانی رابحۀ  برای
 

E(Earningsiit)  2رابحه = α̂i + β̂iReturnit 

E(Earningsjit)  3رابحه = α̂j + β̂jReturnit 
 

 .شودیمحاسبه م ۴از طریق رابحۀ  tدر سال  iو  j سپ، قابلیت مقایسه بی  دو شرکت
 

  ۴رابحه
𝐶𝑜𝑚𝐴𝑐𝑐𝑖𝑗,𝑡 =

−1

8
∑|𝐸(𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔)𝑖𝑖,𝑘 − 𝐸(𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔)𝑖𝑗,𝑡|

𝑘

𝑘−7

 

 دهندۀ قابلیت مقایسۀ بیشتر بای  دو شارکتنشان ComAccij,t ایی بیشتر برمقدار ریاض

عضاو یاک صانعت،  j یهاشارکت باا i است. به طریق مشابه برای هر سال و هر جفت شارکت

شاده بارای آن، معیاار تار محاسبهعادد بزرگ ۴و میانگی   شودیمحاسبه م ComAccij,tمعیار

 .شودینشان داده م Comj,tبا  که شودیم فتعری i مقایسۀ خاص شرکت قابلیت

 

 ی مستقلرهایمتغ .2-6

ناپایاداری اطالعاات حساابداری یعنای نوساان فاروش،  متغیر مستقل ای  پژوهش شاامل

اسات ی قبلای باه شارح زیار هاپژوهشی نقدی و نوسان رشد فروش بر اساس هاانیجرنوسان 

، رأس؛ 200۵؛ جیناگ،2013 37و وتنباه،؛ فرانسای،، پیناوک 200۵ 36ی، لئون و وسلی،)کوتاه

  :2016شی و یی، 

Std_sale :2 سال قبل ، ۵وش )انحراف فر انحراف استاندارد فروش  Std_CFO:  انحاراف

انحااراف : Std_sales_grth  3سااال قباال ، ۵ی )انحااراف فااروش نقااد یهاااانیاسااتاندارد جر

قبلای  ماههساهباه فاروش  بعدی نسابت ماههسهتفاوت فروش ماهه )استاندارد رشد فروش سه
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 .ماههسه 16مجمو   یبرا قبلی  ماههسهتقسیم بر فروش 

 

 تعدیلی ریمتغ .3-6

ی قبلای هااپژوهشمتغیر تعدیلی ای  پژوهش هزینه مالکانه رقابت است که باا توجاه باه 

با  هاشرکت حال یباای مالکانه رقابت شرکت است. هانهیهزمخارج تحقیق و توسعه، انعکاسی از 

بیشتر اطالعات همچون مخارج تحقیق و توسعه، سبب انتقال مزایای اطالعاتی به رقباا و فشای ا

ولی عدم گزارش ایا  مخاارج نیاز سابب مادیریت و  شوندیم هاآنضعیف جایگاه شرکت نزد ت

؛ 2018ایمهااف و وتنباه،شاود )یمی نمایندگی بار شارکت هانهیهزی سود و تحمیل کاردست

ی قبلای نقاش هااپژوهش . باه دلیال اینکاه در 2012 39فی و تومااس، ،،یآل؛ 2007 38وانگ،

مدیریت سود بر قابلیت مقایسه اطالعات بررسی شده است، در ای  پژوهش نقش مخارج تحقیق 

توساعه ی تحقیاق و هاناهیهز .ردیا گیمقرار  موردمحالعههزینه مالکانه رقابت  عنوانبهو توسعه 

(R&D شودیم  هاییداراتعدیل )تقسیم بر میانگی   هاییدارا  با استفاده از کل. 

 

 ی کنترلرهایمتغ .4-6

Size:  شرکت  هاییداراارزش دفتری کل لگاریتم طبیعیi در ساالt از ایا  متغیار بارای .

: book-to-Market ، 2010 ۴0)الناگ، مافیات و اوناز، شودیماستفاده  هاشرکتکنترل اندازه 

)الناگ،  شاود حقوق صاحبان سهام یبر ارزش دفتر میقسحقوق صاحبان سهام، ت یارزش بازار

  .2010مافیت و اونز، 

LEV باه ارزش  بلندمادتی هایبده: عبارت است از اهرم مالی یعنی نسبت ارزش دفتری

  .2013)فرانسی،، پینوک و وتنبه،  t در سال iهای شرکت دفتری کل دارایی

Stock_return : فرانسای،، پیناوک و وتنباه،  یجاار یسال مال یماه برا 12بازده سهام(

2013 .  

Big و در غیر ایا  صاورت  1: اگر حسابرسی شرکت را سازمان حسابداری انجام دهد عدد

  .200۵ی، لئون و وسلی،کوتاه) صفر

RD_dum و در غیر ای  صورت صفر  1: اگر شرکت هزینه تحقیق توسعه داشته باشد عدد

  .2012، فی و توماس،،یآل؛ 2007)وانگ،
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wnnst_oI ۴1نهااادی )آریااا، میتناادورف و ساااپینگتون، گذارانهیساارما: درصااد مالکیاات 

200۵.  

Abs_abnacc شادهلیتعدی مدیریت سود تعهدی از مادل ریگاندازه: اقالم تعهدی. برای 

 :شودیمجونز استفاده 
 

)  ۵رابحه
TAit

Ait−1
) =∝1 (

1

Ait−1
)+∝2 (

(∆REV−∆REC)

Ait−1
)+∝3 (

PPE

Ait−1
)+εit 

که از حاصال ساود  tدر سال  i: جمع کل اقالم تعهدی شرکت TAitدر رابحه شماره یک 

در سال  iی شرکت هاییداراجمع کل : Ait-1.دیآیم به دستخالص منهای وجوه نقد عملیاتی 

t-1،:∆REV شرکت  درآمدتغییرi  بی  ساالt-1  وt، ∆REC: در حساابداری دریاافتنی  رییا تغ

 در .tدر ساال  iو تجهیزات شرکت  آالت یماشمیزان اموال،  :t،PPEitو  t-1سال  بی  iشرکت 

که اگار ایا   است  εای  مدل شاخص مدیریت سود )اقالم تعهدی اختیاری  همان جمله خحا )

و اگر ایا   ۀ ای  است که مدیر از حداقل سازی سود یا وان بزرگدهندنشانشاخص منفی باشد 

. بایاد کنادیمۀ ای  است که مدیر از حداکثر سازی سود استفاده دهنداننششاخص مثبت باشد 

گفت در ای  تحقیق، هر چه سحح )اندازه  قدر محلق اقالم تعهدی اختیاری بیشتر باشاد نشاان 

 . 200۵ی، لئااون و وساالی،)کوتاااه شااودامکااان ماادیریت سااود ماادیریت، بیشااتر می دهاادیم

Bid_ask اخاتالف سااالنه   یانگیکه اگر ارزش محلق م دووجهی ریمتغ: عدم تقارن اطالعاتی و

صورت صافر گرفتاه   یا ریو در غ 1باشد، برابر با  انهیاز م شتریب ماهانه دوفروشیخر متیق  یب

 :است ذیل شرح به الگو  . ای 2011وردی، ی،تاهکو)دی فرانکو،  شودیم

𝟏𝟎𝟎×(𝐀𝐏−𝐏𝐁)  6رابحه

(𝐀𝐏+𝐏𝐁)÷𝟐
= i,t SPREAD 

SPREADساهام، دوفروشیا خر پیشانهادی قیمات تفااوت : دامناه AP (Ask Price) :

 خریاد پیشانهادی قیمات : میاانگی BP (Bid Price)سهام، فروش پیشنهادی قیمت میانگی 

 .سهام

باه شارح زیار اساتفاده  7برای آزمون فرضیه اول، دوم و ساوم پاژوهش از رابحاه شاماره 

است برای آزمون فرضیه شماره سوم  β3ضیه دوم و برای فر β2اول،  فرطِبرای  β1که  شودیم

  .2018 ایمهاف و وتنبه،)
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 Comparabilityit = β0 + β1 Std_sale it + β2 Std_CFO it + β3  7 رابحه

Std_sales_grth + β4 Size it + β5 Market-to-book it + β6 LEV it + 

β7Stock_return it+β8 Bigit +β9 RD_dum it+ β10 Inst_own it+β11 

Abs_abnaccit + β12 Bid_ask it + εit 
 

به شارح زیار اساتفاده  8پژوهش از رابحه شماره  برای آزمون فرضیه چهارم، پنجم و ششم

برای آزمون فرضیه شماره ششم  β3برای فرضیه پنجم و  β2چهارم،  فرطِبرای  β1که  شودیم

  .2018است )ایمهاف و وتنبه،

 

 * Comparabilityit = β0 + β1 Std_sale it * R&D+ β2 Std_CFO it  8 رابحه

R&D+ β3 Std_sales_grth it *R&D + β4 Size it + β5 Market-to-book 

it + β6 LEV it + β7Stock_return it+β8 Bigit +β9 RD_dum it+ β10 

Inst_own it+β11 Abs_abnaccit + β12 Bid_ask it + εit 

 
 

 ی پژوهشهاافته. ی7

 توصیفی رآما .1-7

، نتاایج آماار توصایفی متغیرهاای شاودیم  مشااهده 3و  2شماره ) نگارهکه در  طورهمان

ی مااالی در هاصااورتقابلیاات مقایسااه  دهاادیمتحقیااق نشااان داده شااده اساات. نتااایج نشااان 

اسات کاه  -0/ 089است و مقدار میانگی  برای ایا  متغیار معاادل  -0/ ۴97و  -0/ 001محدوده

ی هااانیجری بورس تهاران اسات. نوساان هاشرکتر قابلیت مقایسه کمتر میانگی  بیانگ طوربه

از نقدی نسبت به نوسان فروش و رشد فاروش از میاانگی  بااالیی برخاوردار اسات کاه حااکی 

ی نقادی هااانیجرنقدینگی و  نگهداشتشده در ی محالعههاشرکتناپایدار و پرریسک  تیموقع

 مادتکوتاهاسات کاه بیاانگر نگااه  0/ 000۴ل است. میاانگی  مخاارج تحقیاق و توساعه معاد

ی بورس تهران در فرایند کسب سود و پیشبرد اهاداف تجااری خاود در آیناده اسات هاشرکت

شاده دارای مخاارج تحقیاق و توساعه هساتند. ی محالعههاشارکت درصاد16تنهاا  کهیطوربه

برخای از  کاهیطوربهشاده تحات کنتارل مالکاان نهاادی اسات، ی محالعههاشرکتدرصد 73

کامل در اختیاار مالکاان نهاادی اسات. میاانگی  شااخص عادم تقاارن  ورطبه باًیتقر هاشرکت

است که بیانگر عدم تقارن زیاد اطالعات در باورس اوراق بهاادار تهاران  0/ 628اطالعاتی معادل 

 است.
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 ق یتحق  ی رهای متغ یفی توص آمار: 2نگاره

 ار انحراف معی کمینه  بیشینه  میانه  میانگی   متغیر 

COMPARABILITY 089/0- 0۴7/0- 001/0- ۴97/0- 0922/0 

STDSALES 112/0 111/0 629/0 0107/0 108/0 

STDCFO 1۴7/0 119/0 760/0 000/0 113/0 

STDSALGRATH 1۴3/0 112/0 9۵۴/1 0021/0 222/0 

R&d 000۴/0 000/0 0211/0 000/0 0018/0 

SIZE 07/1۴ 87/13 1۴/19 03/10 ۵86/1 

MTOB 201/9 2۵9/۵ 01/76 262/0 ۴6/10 

LEV 6۵0/0 ۴10/0 92۵/0 000/0 068/0 

RETURN 38۵/0 023/0 103/8 6۵8/0- 930/0 

INST 737/0 8۴2/0 999/0 000/0 2۵3/0 

ABSDAC 082/0 0۵1/0 689/0 008/0 099/0 

    

 : آمار توصیفی متغیرهای کیفی پژوهش 3نگاره

 درصد  فراوانی متغیر 

BIG 
 237/0 232 زمان حسابرسی سا -حسابرس

 763/0 776 غیر از سازمان حسابرسی -حسابرس

RDDUM 
 162/0 161 ی با مخارج تحقیق و توسعههاشرکت 

 838/0 8۴7 ی بدون مخارج تحقیق و توسعه هاشرکت 

BIDASK 
 628/0 632 عدم تقارن اطالعاتی باال

 372/0 376 پایی  اطالعاتی تقارن عدم

 

 یاطآمار استنب .2-7

باا  واحاد ریشاۀ آزمون خحی، نتایج رگرسیون کالسیک الگوهای در راستای آزمون فروط

 متغیرهای پژوهش همه برای معناداری سحح که بود آن بیانگر چو و  لی  لوی ، آزمون استفاده از

پاگان  -نتایج آزمون بروش سحح مانا قرار دارند. یرها درهمه متغ ی بنابرااست؛  درصد1 از کمتر
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درصد بیانگر وجود ناهمسانی واریان، بود که از طریق حداقل مربعاات ۵ی زیر داریمعنحح با س

 تاورم عامل از آزمون توضیحی بی  متغیرهای همخحی وجود بررسی برای رفع شد. افتهیمیتعم

 باشاد 10 از عادد تاربزرگ واریان، تورم ملعا مقدار بیشتری  است. اگر استفاده شده واریان،

 بیانگر ای  اسات کاه بارای آزمون مستقل است. نتایج ای  متغیرهای بی  همخحی ۀدهندنشان

نادارد.  وجاود هاآن بی  همخحی ؛ بنابرای است 10 از کمتر VIF مقدار مستقل متغیرهای همۀ

 درصاد۵ از ، کمتارهامانادهی آزمون جارکوبرا در مورد فرط نرمال بودن توزیع داریمعنسحح 

 تعداد) بزرگ یهانمونه نشد؛ ولی در تأیید هاماندهتوزیع  بودن نرمال بر مبنی صفر فرط و  بوده

؛ کنادیدار نمخدشاه چنادان را مادل نتایج نیز هاماندهیباق نبودن نرمال ، و بیشتر مشاهده 30

 در خودهمبستگی نبود بررسی فرط برای )طبق جداول  واتسون دوربی  آزمون نتایج همچنی 

 نباود فارط لاذا اسات؛ 1/ ۵و  2/ ۵بای   آزماون ایا  آماارۀ مقادار کاه بود آن از حاکی الگوها

بررسای  منظوربهلیمر  F. قبل از برازش الگوها الزم است تا آزمون شودیم تأیید خودهمبستگی

ی ترکیبی بارای الگوهاای هادادهی تابلویی با اثرات ثابت در مقابل روش هادادهاستفاده از روش 

نشاان داده شاده  ۴ نگاارهلیمر برای الگوهای مزبور در  Fزمون نتایج حاصل آ .مزبور انجام شود

 است.

 

 لیمر   Fآزمون . نتایج 4 نگاره

 شده رفتهیپذروش  سحح خحا  آماره  یموردبررسالگوی 

 روش اثرات ثابت 000/0 8028/1  1الگوی )

 روش اثرات ثابت 000/0 7920/1  2الگوی )

 

اسات؛  H0شود نتایج حاکی از رد نشادن فارط نیز مشاهده می ۴ نگارهکه در  طورهمان

ی ترکیبی روش ارجح است. حال در ادامه نتایج تخمی  الگاوی پاژوهش هادادهالگوی  جهیدرنت

 ی ترکیبی نشان داده شده است.هادادهبا روش  ۵ نگارهدر 
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 . نتایج آزمون هاسمن  5نگاره

 شده رفتهیپذروش  سحح خحا  آماره  یموردبررسالگوی 

 روش اثرات تصادفی 3021/0 319/21  1الگوی )

 یروش اثرات تصادف 0820/0 6660/32  2الگوی )

 

ی هاادادهالگاوی  شود، نتاایج حااکی از آن اسات کاهمشاهده می ۵نگارهکه در  طورهمان

   روش ارجح است.2-1شماره )تابلویی با اثرات تصادفی برای الگوی 

 

 سوم پژوهش و   آزمون فرضیه اول، دومنتایج : 6نگاره

 ضریب متغیر 
انحراف 

 استاندارد 
 tآماره

سحح  

 یداری معن

 C (0002/0 -7۵8/3 031/0 -117/0 ضریب ثابت 

 STDSALES  10۴/0- 02۵/0 102/۴- 000/0فروش ) نوسان

 STDCFO  019/0- 028/0 706/0- ۴801/0) ینقدنوسان جریان 

 STDSALGRATH  016/0- 013/0 262/1- 2070/0نوسان رشد فروش )

 SIZE  00۵/0 002/0 ۴9۴/2 0128/0اندازه )

 MTOB  0002/0 0003/0 890/0 3737/0) یدفترارزش بازار به 

 LEV  0۵2/0- 0۴2/0 2۵8/1- 2087/0اهرم )

 RETURN  037/0- 0028/0 317/13- 000/0) یبازده

 BIG  018/0 0082/0 293/2 0220/0) یحسابرساندازه 

 RDDUM  021۵/0- 0133/0 61۴/1- 1068/0توسعه )متغیر دامی تحقیق و 

 INST  097/0 0301/0 2۴3/3 0012/0) ینهادمالکیت 

 ABSDAC  026/0 029/0 896/0 3701/0) یتعهداقالم 

 BIDASK  016/0- 00۵9/0 693/2- 0072/0) یاطالعاتعدم تقارن 

 192977/0 ضریب تعیی 

 18۴067/0 شدهلیتعدضریب تعیی  

 9808۵۴/1 واتسون-دوربی  آماره

 F 6۵137/21ی آماره

 F 000/0ی آمارهاحتمال 
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 ینقادی هااانیجرنوسان فروش و  مدل پارامترهای برآورد از حاصل ، نتایج6شماره  نگاره

 را ی ماالیهاصاورتقابلیات مقایساه  بر آن اثر نتایج آزمون فرضیه اول، دوم و سوم پژوهش  و )

 یخودهمبساتگ و  اسات 1/ 980 برابار واتساون دوربای  آمااره مادل، ایا  برای. هددیم نشان

 لاذا اسات؛0/ 000برای تصریح برابار Fمقدار احتمال مربو  به آماره .شودیم رد اخالل یاجمله

درصاد، 99؛ درنتیجاه در ساحح اطمیناان شاودیمفرط صفر مبنی بر خحای تصریح مادل رد 

اسات کاه   یا ا انگریا ب . ضریب تعیی  تعدیلی برای مدلشودیمپذیرفته  هامدل بودن داریمعن

کاررفته در رهای مستقل و متغیرهای توضیحی بهمتغی لهیوسبهدرصد تغییرات متغیر وابسته 18

 یداریمعنا مدل قابل توصیف است. نتایج بیانگر ای  اسات نوساان فاروش باا ضاریب و ساحح 

ی ماالی اسات و باا هاصاورتقابلیت مقایسه بر  داریمعنمنفی  ریتأث  دارای 0/ 000و  -0/ 10۴)

ی اسات کاه در حاال. ایا  ابدییمی مالی کاهش هاصورتافزایش نوسان فروش، قابلیت مقایسه 

  0/ 2070و  0/ ۴801) بیا ترتی باه داریمعنا نوسان جریان نقدی و نوسان رشد فروش با سحح 

مالی اسات. از بای  متغیرهاای ی هاصورتبر قابلیت مقایسه  هاآن داریمعننداشت ِ  ریتأثبیانگر 

مثبتی بر قابلیت مقایسه  ریتأثکنترل پژوهش، اندازه شرکت، اندازه حسابرسی و مالکیت نهادی، 

منفی بر قابلیت مقایساه  ریتأثی مالی دارند و بازده سهام و عدم تقارن اطالعاتی دارای هاصورت

ری، اهرم، متغیار دامای وجاود فتی مالی هستند؛ ولی متغیرهای ارزش بازار به ارزش دهاصورت

ی ماالی هاصاورتی بار قابلیات مقایساه داریمعن ریتأثمخارج تحقیق و توسعه و اقالم تعهدی، 

 ندارند.

 

 : آزمون فرضیه چهارم، پنجم و ششم پژوهش 7نگاره

 ضریب متغیر 
انحراف 

 استاندارد 
 tآماره

سحح  

 یداری معن

 C (000/0 -23۵/۴ 03۴/0 -1۴3/0 ضریب ثابت 

 R&D  673/3- ۴11/1 603/2- 00۵/0توسعه )تحقیق و  مخارج

توسعه نوسان فروش و مخارج تحقیق و 

(STDSALES*RD  
3۵/۵- ۴9۵/1 ۵78/3- 029/0 

نوسان جریان نقدی و مخارج تحقیق و 

  STDCFO*RDتوسعه )
183/9- 08/2۵ 366/0- 71۴/0 
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 ضریب متغیر 
انحراف 

 استاندارد 
 tآماره

سحح  

 یداری معن

نوسان رشد فروش و مخااارج تحقیااق و 

  STDSALGRATH*RDتوسعه )
397/1 300/8 168/0 866/0 

 SIZE  006/0 002/0 ۴۵6/2 01۴/0اندازه )

 MTOB  0003/0 0002/0 1۵8/1 2۴6/0) یدفترارزش بازار به 

 LEV  0۵9/0- 0۴2/0 ۴03/1- 160/0اهرم )

 RETURN  038/0- 0028/0 ۵2/13- 000/0) یبازده

 BIG  038/0 009/0 077/۴ 000/0) یحسابرساندازه 

توساااعه قیاااق و متغیااار دامااای تح

(RDDUM  
022/0- 013/0 6۵0/1- 099/0 

 INST  103/0 030/0 397/3 000/0) ینهادمالکیت 

 ABSDAC  016/0- 012/0 3۵9/1 17۴/0) یتعهداقالم 

 BIDASK  013/0- 006/0 262/2- 023/0) یاطالعاتعدم تقارن 

 190732/0 ضریب تعیی 

 177666/0 شدهلیتعدضریب تعیی  

 968739/1 واتسون-ی دورب آماره

 F ۵9773/1۴ی آماره

 F 000/0ی آمارهاحتمال 

 

ی نقدی و هاانیجرنوسان فروش و  مدل پارامترهای برآورد از حاصل ، نتایج7شماره  نگاره

پاژوهش   و ششمنتایج آزمون فرضیه چهارم، پنجم رقابت )ی مالکانه هانهیهزبا  هاآناثر متقابل 

 دوربای  آمااره مادل، ایا  بارای. دهادیم نشاان را ی مالیهاصورتیسه قابلیت مقا بر آن اثر و 

مقدار احتمال مربو  به  .شودیم رد اخالل یاجمله یخودهمبستگ و  است 1/ 968 برابر واتسون

؛ شاودیمفرط صفر مبنی بر خحای تصریح مادل رد  لذا است؛ 0/ 000برای تصریح برابر  Fآماره

. ضاریب تعیای  شاودیمپذیرفتاه  هامدل بودن داریمعندرصد، 99درنتیجه در سحح اطمینان 

متغیرهاای  لهیوسا بهدرصاد تغییارات متغیار وابساته 17است که   یا انگریب تعدیلی برای مدل
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ی بکار رفته در مدل قابل توصیف است. نتایج بیانگر ایا  اسات کاه مستقل و متغیرهای توضیح

، دارای 0/ 00۵ی داریمعنرقابت با سحح  شاخص هزینه مالکانه عنوانبهمخارج تحقیق و توسعه 

ی مالی است. متغیر اثر متقابل نوساان فاروش و مخاارج هاصورتمنفی بر قابلیت مقایسه  ریتأث

  حااکی از اثار افزایشای مخاارج 0/ 029و  -۵/ 3۵) یدارینمعتحقیق و توسعه با ضریب و سحح 

ی ماالی اسات؛ ولای اثار هاتصورتحقیق و توسعه بر رابحۀ بی  نوسان فروش و قابلیت مقایسه 

ی نقدی هاانیجرشاخص هزینه مالکانه رقابت با نوسان  عنوانبهمتقابل مخارج تحقیق و توسعه 

نیست. از بی  متغیرهای کنترل پاژوهش، انادازه شارکت، انادازه  داریمعنو نوسان رشد فروش، 

ی دارند و بازده ساهام ی مالهاصورتمثبتی بر قابلیت مقایسه  ریتأثحسابرسی و مالکیت نهادی، 

ی ماالی هساتند؛ اماا هاصاورتمنفای بار قابلیات مقایساه  ریتاأثو عدم تقارن اطالعاتی دارای 

اهرم، متغیر دامی وجود مخارج تحقیق و توسعه و اقاالم  متغیرهای ارزش بازار به ارزش دفتری،

 ی مالی ندارند.هاصورتی بر قابلیت مقایسه داریمعن ریتأثتعهدی، 

 

 یریگجهینتو بحث  .8

ی هاصاورتی نقدی بر قابلیت مقایساه هاانیجرناپایداری فروش و  ریتأثدر پژوهش حاضر 

بیشاتر شارکت باا  مواجهی مالکانه رقابت محالعه و بررسی شده است. هانهیهزبر  دیتأکمالی با 

ی، محرک قوی بارای مادیران در راساتای ریگمیتصمریسک و عدم اطمینان در شرایط مختلف 

از  رفاتبرونی محلوب بارای هاروشو  هیرو از طریق اعمال اختیار و گزینش  طلبانهفرصتام اقد

ی در حاالی است. ای  سازمانبرونوضعیت موجود و عادی جلوه دادن عملیات شرکت برای افراد 

سبب کاهش  تواندیمی اطالعات حسابداری، هموارسازی و مدیریت و کاردستاست که هرگونه 

، شای و گاردد )رأست و به دنبال آن کاهش قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری کیفیت اطالعا

منجر به از بی  رفت  همااهنگی بای   مالی گزارشگری اندککیفیت   .201۴اوادا، ؛ ک2016یی،

 یهااییمرباو  باه دارا یگذارهیسارما یهامیدر خصوص تصام گذارانشهیواحد تجاری و سرما

 ۴2؛ لئاوز و ورچیاا،2012، فای و تومااس،،یشاود )آلا یاتی معا الو ایجاد ریساک اط یاهیسرما

بیشتر باشاد، هزیناه حقاوق  گذارانهیو سرما عاتی میان مدیرانال  و هرچه عدم تقارن اط200۴

 ؛ بنابرای  مدیریت سود برای هموار کاردن نوساان 200۴)لئوز و ورچیا،  ابدییمالکانه افزایش م

و افزایش هزینه  شودیمی مالکانه شرکت هانهیهزیش موجود در اطالعات حسابداری، سبب افزا
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 . 2012، فای و تومااس، ،ی)آلا  شاودی مالی میهاصورتمالکانه سبب کاهش قابلیت مقایسه 

ی بار قابلیات مقایساه داریمعنا منفای  ریتاأثنوسان فاروش دارای  دهدیمنتایج پژوهش نشان 

 ، بنکار، بیزالاو و 201۴) ی کااواداهاشپژوهبا نتایج  راستاهمی مالی است. ای  نتیجه هاصورت

  است؛ ولای 2016، شی و یی )رأس  و 2013لدوک، )، هالی و ریمورک  ،201۴)  یدچوو پل  

ی مالی ندارناد کاه هاصورتی بر قابلیت مقایسه ریتأثنوسان جریان نقدی و نوسان رشد فروش 

  است. ایا  نتیجاه 2016) ، شی و ییرأس   و 201۴کاوادا ) مانندیی هاپژوهشمخالف با نتایج 

 د:به دالیل زیر باش تواندیم

ی اساتفاده ریگمیتصاماز شااخص نوساان فاروش بارای  طورمعمولباه گذارانهیسرما -1

استفاده کمتری دارند،  ی است،تریتخصص اریمع؛ ولی از شاخص نوسان رشد فروش که کنندیم

کنناد اخص اساتفاده می طوربه نوسان رشد فروش را بیشتر تحلیلگران و پژوهشگران کهیدرحال

 ی مالی شود.هاصورتنداشت  نوسان رشد فروش بر قابلیت مقایسه  ریتأثسبب  تواندیمکه 

ی مالی در ای  پژوهش کاه هاصورتی متغیر سود در محاسبه قابلیت مقایسه ریکارگبه -2

 انادتویمه از تغییرات جریان نقدی نیسات کا  متأثراز تغییرات و نوسان فروش است؛ ولی  متأثر

 ی مالی شود. هاصورتنداشت  نوسان جریان نقدی بر قابلیت مقایسه  ریتأثسبب 

استانداردهای حسابداری مالی، مبنای بار  ئتیه 1ادعای بیانیه مفهومی شماره  محابق -3

ی، سود و فروش معیار نقدی آت یهاانیجر ینیبشینقدی در پ یهاانیبرتری سود نسبت به جر

 .ی نقدی در تعیی  کیفیت اطالعات حسابداری استهاانیجربرتری نسبت به 

شاخص هزیناه مالکاناه رقابات،  عنوانبهمخارج تحقیق و توسعه  آمدهدستبهمحابق نتایج 

ی مالی است و هاصورتبر رابحۀ بی  نوسان فروش و قابلیت مقایسه  داریمعنمنفی  ریتأثدارای 

. ایا  نتیجاه دهادیمی ماالی را افازایش هاتصاورمنفی نوسان فروش بر قابلیت مقایسه  ریتأث

 وناگ ، کنات و ی2016)  ، هاان،2016) ۴3باا نتاایج پاژوهش بالزساک و اساکریبانو راستاهم

  است؛ ولای اثار متقابال مخاارج 2012توماس )، فی و ،یآل  و 200۴) ایورچ ، لئوز و 2003)

ی نقدی و نوسان رشاد هاانیجرشاخص هزینه مالکانه رقابت با نوسان  عنوانبهتحقیق و توسعه 

نیسات. ایا  نتیجاه مخاالف باا نتاایج  داریمعنا ی ماالی هاصاورتفروش، بر قابلیات مقایساه 

 ایا ورچ، لئاوز و  2003) وناگ ، کنات و ی1393همکااران )ی قبلی، مانناد نماازی و هاپژوهش

  ،201۴)  یدجاوو  ، بنکر، بیزالاو و پلا  201۴کاوادا ) ، 2012، فی و توماس )،یآل  و 200۴)
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   است. دالیل آن به شرح زیر است:2016، شی و یی )رأسو   2013ولدوک، ) ، هالیریمورک

ایا  ناو   کاردن یاهیسرمای با مخارج تحقیق و توسعه بیشتر، به دلیل عدم هاشرکت -1

 مخارج، دارای درجه تحابق کمتری هستند.

ل انتقاال مناافع مخارج تحقیق و توسعه را انجام دهناد باه دلیا  هاشرکت زانیهر م به -2

اری سبب نوسان فاروش و ساود در دوره جا  خودخودبهی آتی، هادورهمربوطه از دوره جاری به 

  .دهدیمی مالی را کاهش هاصورتی بعد خواهد شد که قابلیت مقایسه هادورهنسبت به 

ی باا مخاارج تحقیاق و توساعه، دارای اساتراتژی تهااجمی و هاشرکتطرفی دیگر  از -3

ی هاناهیهزبازار بوده و نگاه بلندمدتی در کسب سود خواهند داشت و برای کااهش  در تریرقابت

رقبا بر مزیت اطالعاتی شرکت، اقدام به گزارش اطالعات با کیفیت پایی  و  بالقوه رقابت و تسلط

کاه در محایط و باازار باا رقابات انادک ایاران،  ژهیو باهبا قابلیت مقایسه کمتری خواهند کارد، 

مزیتای برایشاان نخواهاد  هااآن؛ زیرا رفتاار افشااگرانه کنندیمعات کمتری افشا اطال هاشرکت

 داشت،

محاابق فرضایات و دالیال ) ینقادی هااانیجربه دلیل اینکه نوسان فروش و نوساان  -4

بوده، مخاارج تحقیاق و توساعه نیاز  ریتأثیبی مالی هاصورتقبلی ، بر قابلیت مقایسه  ذکرشده

عامال ایجااد  نعنواباه هاشارکتخواهد بود؛ ولی برای ای   رگذاریتأث بر سود دوره جاری نکهیباا

 است.   ریتأثیبی مالی نیز هاصورتشود؛ بنابرای  بر قابلیت مقایسه ارزش در بازار تلقی نمی

 ، 2010اوناز )الناگ، مافیات و    و 2016، شای و یی )رأسبا پاژوهش  راستاهمهمچنی  

ی، لئاون و کوتااهبا پاژوهش  راستاهمۀ بیشتری هستند. ی بزرگ دارای قابلیت مقایسهاشرکت

ی ماالی هاصورتی با کیفیت حسابرسی محلوب، قابلیت مقایسه هاشرکت ، برای 200۵) یسلو 

ی باا مالکیات هاشارکت ، 200۵) نگتونیسااپبیشتر است و محابق پژوهش آریاا، متنادورف و 

 انیا رای کایم، کرفات و هااپژوهشق نهادی بیشتر، دارای قابلیت مقایسه بیشتری هستند. محاب

ی با عدم تقاارن اطالعااتی کمتار، هاشرکت ، 201۵ومرجنتالر )  و چ ، کولینز، کراوت 2013)

کااوادا ی قبلای مانناد هااپژوهشاماا بار خاالف نتاایج ؛ شاهد قابلیت مقایسه بیشتری هساتند

رزش دفتری، اهرم،  ، متغیرهای ارزش بازار به ا2016، شی و یی )رأس ، 2016سان ) ، 201۴)

ی بار قابلیات مقایساه داریمعن ریتأثمتغیر دامی وجود مخارج تحقیق و توسعه و اقالم تعهدی، 

 ی مالی ندارند.هاصورت
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 هاپیشنهادها و محدودیت .9

معیارهاای  عنوانبهی نقدی هاانیجرشود به نوسان فروش و پیشنهاد می گذارانهیسرمابه 

 عنوانباه ی مالکانه رقابتهانهیهزریسک مبتنی بر اطالعات حسابداری توجه کنند؛ همچنی  به 

ی خود توجه کنند؛ زیرا نوساان بیشاتر در گذارهیسرمای، در تصمیمات سازمانبرونفشار رقابتی 

ی کاردساتفشار رقابتی کمتار، سابب بارانگیخت  مادیران بارای مادیریت و  عملکرد شرکت و 

؛ بناابرای  قابلیات مقایساه اطالعاات را کاه شودیمگزارش با کیفیت اندک اطالعات اطالعات و 

ی رقیاب اسات، کااهش هاشارکتی از عملکرد مورد انتظار یاک شارکت در مقایساه باا انشانه

ی نقادی هااانیجربا تحلیل هرگونه نوساان فاروش و  ودشیمپیشنهاد  گرانلیتحل. به دهدیم

محرک گزارش کیفیات اطالعاات،  عنوانبهل هزینه مالکانه رقابت عوامل ریسک و تحلی عنوانبه

ی ریگمیتصام، مبناای هاشارکتبا فراهم کردن چتر حمایتی و امکان مقایسه بیشاتر اطالعاات 

 در بازار فراهم و کارایی بازار سرمایه را افزایش دهند. کنندگاناستفادهصحیح را برای 

 هاشرکتی اطالعات ریپذسهیقابلیت مقایسه از مفهوم مقا یریگی اندازهر ای  پژوهش براد

آتای از مفهاوم امکاان مقایساه  یهاادر پژوهش شودمیاستفاده شده است. پیشنهاد  با یکدیگر

؛ همچنای  پیشانهاد اطالعات یک واحد تجاری با مقاطع زمانی دیگار آن واحاد، اساتفاده شاود

یسک دعااوی حقاوقی آن بار قابلیات مقایساه ت محرمانه و ری از اطالعاریگبهرهنقش  شودیم

 اطالعات نیز محالعه شود.

از عوامال ماؤثر بار نتاایج  رخایب نشادن کنترلبه  توانیای  پژوهش م یهاتیمحدود از

 اشااره کاردعوامل اقتصادی، سیاسی، قوانی  و مقاررات  همچونمتغیرهایی  ریتأث مانند ،تحقیق

مادل مرباو  باه  همچنی  ؛اثرگذار باشد نتایجمحقق بوده و ممک  است بر  کنترلارج از که خ

)هشات دوره دوره زماانی نسابتاً کوتااه  یهاامالی با استفاده از داده یهاقابلیت مقایسه صورت

تاابلویی، مشاکالت احتماالی  یهاااز تکنیاک داده. اگرچه با استفاده شدبرآورد  قبل  ماههشش

نتاایج  توانادیاستفاده از دوره زماانی طاوالنی م شد،ه موضو  حد تا زیادی مرتفع مربو  ای  ب

ی هاصورتتنها معیار قابلیت مقایسه  عنوانبهدهد؛ همچنی  از سود الشعا  قرار تحقیق را تحت

 مالی استفاده شده است.
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فصالنامه  .در بورس اوراق بهادار تهاران شدهرفتهیهای پذاختیاری در مدیریت سود شرکت

 .7۴-61، 12 ۴) ،حسابداری و حسابرسی یهایبررس

 یباا آگااه یماال یهاصورت سهیمقا تیقابل  یرابحه ب . 139۵د )مرفو ، محم و  فاطمه مهرورز،

 ، ۴9)13 ،یماال یحسابدار یمحالعات تجرب. یآت یسهام در خصوص سودها متیق یبخش

83-110. 

 تیا فیک ریتاأث یبررسا  . 139۵) دریح ،محمدزاده سالحهو   یمحمدحس ،شهیدوست باغمنبات

. در بورس تهران شدهرفتهیپذ یهاشرکت در یمال یهاصورت سهیمقا تیبر قابل یحسابرس

  .62) 16،دانش حسابرسی

 کیفیات و  محصول بازار در رقابت . 1393) علیرضا ممتازیان، غالمرضا و  رضایی، محمد؛ نمازی،

 .166-131  ،2)6 ،حسابداری هایپیشرفت. حسابداری اطالعات
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