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  چكيده
 بورس در شده پذيرفته يهابانك در پذيريو رقابت مالي گزارشگري شفافيت تاثير كيفيت دارايي بر ارتباط بين هدف از انجام اين پژوهش بررسي

پديري براي سنجش رقابت كاربردي است. هايپژوهشهمبستگي انجام شده و از نوع - تهران بوده است. اين پژوهش به روش توصيفي بهادار اوراق
هاي شفافيت گزارشگري مالي از چهار شاخص افشاي كامل اطالعات ترازنامه، افشاي برنامهاز شاخص لرنر و شاخص تمركز بانك و براي سنجش 

هاي پذيرفته شده جامعه آماري پژوهش را كليه بانك هاي هيات مديره و افشاي نياز به حسابرسي استفاده شده است.مديريت ريسك، افشاي بدهي
هاي پژوهش اند. دادهبانك مورد مطالعه قرار گرفته يازدهدهند كه تعداد تشكيل مي 1395لغايت  1388هاي در بورس اوراق بهادار تهران طي سال

هاي تلفيقي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. وش دادههاي رگرسيوني به رها استخراج گرديده و با استفاده از مدلهاي مالي بانكاز صورت
 .داشته است وجود معناداري و مثبت ارتباطها بانك پذيريرقابت با دارايي و شفافيت گزارشگري مالي كيفيت هاي پژوهش نشان داد كه بينيافته

  دارد. تاثير معناداريها بانك پذيريرقابت و مالي گزارشگري شفافيت بين ارتباط بر بانك يهادارايي همچنين نتايج حاكي از آن بود كه كيفيت

 پذيري، كيفيت دارايي.شفافيت گزارشگري مالي، رقابت: هاي اصليواژه

  مقدمه - 1

دهد كيفيت مي نشان هابنگاههاي ساالنه هاي اخير بررسي گزارشدر سال
است و تفاوت در هايي متفاوت شده در چنين گزارش ءاطالعات افشا

به احتمال زياد در نتيجه تفكر مديريت و فلسفه فكري  هاي بنگاهافشا
آنان در مورد افشاي اطالعات براي مقاصد  آنان و همچنين صالحديد

و  2اندرسونو ) 2004(1آرچامبولتو  آرچامبولت. ]7[ گذاري استسرمايه
 ،ياطالعات مال تيشفاف افشاي كامل واعتقاد دارند كه ) 2009( همكاران

 شتريب تيشفاف است كه يشركت راهبري تيفيك هاي مهماز شاخص يكي
كاهش مشكالت  ،3ياطالعات و افشاي بهتر، منجر به كاهش عدم تقارن

بنگاه بهبود عملكرد  جهيو در نت 5هيسرما نهي، كاهش هز4يندگينما
  .]12و10[ شودمي

 ايتوسعه افهدا دپيشبررا  ايهندارز نقش تطالعاا وز،مرا ينيادر د
 يمبنا نكالو  دخر مسائلدر  تطالعاا ين. اميكنند يفاا معاجو

                                                            
* a_heidarzadeh@iau-tnb.ac.ir 
1 Archambault & Archambault 
2 Anderson et al. 
3 Information Asymmetry 
4 Agency Problems 
5 Cost of Capital 

 شوند تهيه طالعاتيا بايد رمنظو بدين. ميباشند گاهانهآ يهايتصميمگير
 رمزبو افهدا به ستيابيد بدينوسيله انبتو تا باشند مفيدو  دعتماا قابل كه
  . دنمو تضمينرا 

 ذتخاا به منجر معتبرو  صحيح مالي تطالعاا اري،حسابد يحرفهدر 
 ركا نتايج تيرعبا به ياو  تطالعاا ين.  اددميگر ديقتصاا مفيد تتصميما
 صرفاً ،كنندمي انعنو غربي ايحرفه معاجو نچهآ فخال بر ارانحسابد

 هبنگا. دنميشو تهيه نكناركا حياناًو ا رانبستانكاو  ارانسرمايهگذ ايبر
 تطالعاا ؛ميكند عمل ننساا يك مانند جامعه كلدر  ديقتصاا

 طريقاز  بايد صخا وهگر يك بر وهعال نيز ديقتصاا يبنگاهها اريحسابد
  .]8[ باشد جامعه كل دهستفاا ردمو لتدو
 ايبررا  يتصميمگير يمبناو  سساا دعتماا قابلو  فشفا مالي تطالعاا
و  نهندگاردعتباا اران،سرمايهگذ ان،مدير. آوردمي همافر نكنندگادهستفاا

 جهت فهم قابلو  طمربو ،مقايسه قابل طالعاتيا به نكنندگادهستفاا ساير
 منابعاز  مالي تطالعاا گرچه. انددار زنيا صحيحو  گاهانهآ يتصميمگير

 يهسته مالي يتهارصو حاضر لحادر  ماا ،ستا اجستخرا قابل مختلف
 كيفيتاز  بايد نتيجه. در هنددمي تشكيلرا  مالي تطالعاا منابع صليا

 رداربرخو بمطلو كيفيتاز  مانيز مالي يتهارصو. باشند رداربرخو مطلوبي
 اريحسابد يهااردستاندا يعني معتبر بطاضو سساا بر كه دبو هنداخو
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از طرفي عملكرد بنگاه نيز به طور مستقيم با  .]4[باشند هشد تهيه
هاي تجاري به منظور تامين آن در ارتباط است. بنگاه 6پذيريرقابت

گذاران در بازار سرمايه، نيازمند ايجاد سرمايهاعتماد مشتريان و 
. از اين رو ]5[هاي الزم براي بهبود وضعيت رقابتي خود هستند زيرساخت

تواند پذيري و سهم آن از بازار محصوالت و خدمات خود، ميسطح رقابت
  به طور مستقيم از كيفيت افشاء و عملكرد آن تاثير پذيرد.

هر صنعت و ارتباط آن با كيفيت افشاء چنين  پذيري دربا توجه به رقابت
پذيري و رقابت 7رسد كه نه تنها كيفيت افشاي اطالعاتبه نظر مي

هاي تجاري با يكديگر در ارتباط هستند، بلكه اين ارتباط از طريق بنگاه
پذيري بنگاه اقتصادي شكل گرفته است. چرا كه به كيفيت افشاء بر رقابت
يفيت افشاي اطالعات بنگاه، منجر به انعكاس اخبار طور متناظر، افزايش ك

خوب نسبت به واحد تجاري در بازار سرمايه گرديده و با تاثيري كه بر 
  نمايد. گذاران دارد، ايجاد مزيت رقابتي براي واحد تجاري ميرفتار سرمايه

به همين دليل است كه شناسايي نوع روابط ميان متغيرهاي مذكور به 
تواند موجب هاي بهينه كسب و كار نه تنها ميستراتژيمنظور تدوين ا

رونق كسب و كار واحدهاي جاري گردد بلكه به طور مستقيم به رونق 
نمايد و از آنجا كه تاثير شفافيت بازار سرمايه و اقتصاد كشور نيز كمك مي

و واحدهاي تجاري تاكنون مورد ها پذيري بانكافشاي اطالعات بر رقابت
تواند راهگشاي توسعه روابط ار نگرفته، انجام اين پژوهش ميمطالعه قر
  در حوزه مطالعات مالي گردد. هاشاخصميان اين 

 سـبب  هـا دارايي بازدهي معيار انحراف كاهش و هادارايي بازدهي افزايش

 ايـن  شـود. در مـي  هـا بانك مالي گزارشگري شفافيت شاخص در افزايش

شـد   خواهـد  بانكي ثبات افزايش موجب نيز بانكي سرمايه افزايش شاخص
-يكي از اهداف گزارشگري مالي ارائه اطالعات مفيد جهت تصـميم  ].17[

به عنوان يكي از اركـان   زيان و سود گيري استفاده كنندگان است. صورت
 سـودآوري  ميـزان  دربـاره  كـه  مفيدي اطالعات سبب هاي مالي بهگزارش

 حـائز  مالي اطالعات كنندگاناستفاده براي كند،مي ارائه تجاري واحدهاي
گيري عملكـرد شـركت از داخـل    رقابت، معياري براي اندازه. است اهميت

باشد كه اين امر موجب تأكيـد مـديران بـر ارتقـاء عملكـرد شـركت و       مي
گردد. زيـرا، در  ها، براي جلوگيري از احتمال ورشكستگي ميكاهش هزينه

تگي و در نهايت انحالل دچار غير اينصورت ممكن است شركت به ورشكس
گردد. به عبارت ديگر،رقابت باعـث ايجـاد فشـار بـر مـديران بـراي اثبـات        

ــايي ــدالت     توان ــراري ع ــازمان و برق ــاي س ــراي بق ــالش ب ــود، ت ــاي خ ه
 ].18[گرددمي

  ادبيات نظري و مروري بر پيشينه پژوهش - 2

  ادبيات نظري -1-2
 محسوب گيريتصميم در مهم راهبردي ابزار و وسيله يك اطالعات امروزه

 به و دقت صحت، به بستگي نيز تصميمات كيفيت شك و بدون شودمي

 قرار افراد اختيار در گيريتصميم زمان در دارد كه اطالعاتي بودن هنگام

                                                            
6 Competitiveness 
7 Quality of Information Disclosure 

 ها،نشانه صورت به توانداطالعات مي اين مالي، هاي بازار در .گيردمي

 شركت انعكاس خارج يا داخل از مختلف بيني هاي پيش و اخبار عالئم،

 ايجاد باعث و گيرد قرار استفاده كنندگان از اطالعات دسترس در و يابد

هايي در آنها شود. كيفيت در گزارشگري مالي يك عامل مهم در  واكنش
هاي خارج از شركت تئوري نمايندگي مبتني بر ارتباط شركت با گروه

هاي خي از تعارضاست و مطابق با شواهد تجربي، ممكن است كه بر
  . ]14[ ها را كاهش دهدنمايندگي در شركت

ها را مي بطور كلي، نقش كيفيت و شفافيت گزارشگري مالي در شركت
هاي نمايندگي از طريق نظارت توان مبتني بر اهميت آن در كاهش هزينه

موثر بر مديران، موردنظر قرار داد. به عبارت ديگر، كيفيت گزارشگري 
به عنوان يك مكانيسم نظارتي، در راستاي حفظ منافع  مالي مي تواند

ها، مورد استفاده قرار گيرد. زيرا، در شرايطي هاي ذينفع در شركتگروه
هاي مديران براي كه اطالعات مالي، كيفيت بااليي داشته باشند، فرصت

پيش بردن انگيزه هاي منفعت جويانه، كاهش يافته و در نتيجه، در 
ت گزارشگري مالي باال، با احتمال كمتري منافع هاي با كيفيشركت

  شود. ذينفعان، تهديد مي

  الملليي بينپيشينه -2-2
 و عملكرد بر مالي گزارشگري شفافيت ميزان ) تاثير2009( 8چي چيو

 هدف است. كرده بررسي را تايوان بهادار اوراق بورس در شركت ارزش

 شواهدي كردن فراهم و مقررات جديد و قوانين كردن روشن آن اصلي

عملكرد  و مالي افشاي شفافيت بين ارتباط دادن نشان منظور به تجربي
 صريح اتكا، قابليت درجه مبناي بر وي است. بوده تايوان محيط در شركت

 بنديرتبه شفافيت نظر از شركت 880 هاي ماليگزارش بودن واضح و

 كلي كيفيت دهدنشان مي كه كرد فراهم تجربي شواهد او مطالعه كرد.

دارد.  ارتباط شركت مالي عملكرد با مثبتي طور به شركت افشاي شفافيت
 شركت، مالي هايصورت افشاي شفافيت كه داد نشان وي اين بر عالوه

 اخالقي خطر ايجاد از و كرده حداكثر را ارزش شركت كه است مكانيزمي

  .]13[كندمي جلوگيري مالكان و مديران بين
پژوهشي به بررسي تاثير شفافيت ) در 2012( 9همكارانآنجينر و 

اند. در اين پرداخته هاها بر پايداري سيستماتيك آنگزارشگري مالي بانك
پژوهش كه توسط بانك جهاني به انجام رسيده،  گزارشگري مالي به 

ها شناسايي عنوان يكي از اساسي ترين عوامل موثر بر عملكرد بانك
ها پژوهش بيانگر اين است كه پايداري بانكگرديده است. نتايج اين 

ها در اين صنعت است و عملكرد نيازمند ارائه عملكرد مطلوب بانك
مناسب نيز با تامين گزارشات مالي شفاف قابل حصول است. لذا 

  .]11[ گرددها موثر واقع ميگزارشگري مالي بر عملكرد و پايداري بانك
پذيري و پژوهشي به بررسي ارتباط ميان رقابت) در 2013( 10گومز و پونچ
بانك طي  44پژوهش تعداد اند. در اين ها پرداختههاي بانككيفيت وام

هاي تابلويي مورد با استفاده از تحليل داده 2010تا  2002دوره زماني 
                                                            

8 Chiu, Chi. 
9 Anginer et al. 
10 Gomez and Ponce 
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كيفيت  پژوهش بيانگر اين است كهاند. نتايج اين مطالعه قرار گرفته
بودن و يا مشكوك الوصول ها از نظر دريافت پذيرهاي اعطايي بانكوام

 ها داشته است.پذيري بانكارتباط معكوس با رقابت هابودن آن

كيفيت گزارشگري  "پژوهشي تحت عنوان) 2013( 11كوتيالس و سانچز
اي از را در نمونه "گذاريمالي، سررسيد بدهي و كارايي سرمايه

براي آزمون  هاي پذيرفته شده در بورس اسپانيا انجام دادند. آنهاشركت
استفاده  2008 - 1998هاي هاي پژوهش خود از اطّالعات سالفرضيه

نشان داد كه كيفيت گزارشگري مالي،  هاپژوهش آننمودند. نتايج 
تر شدن دهد، همچنين با كوتاهگذاري بيش از حد را كاهش ميسرمايه
گذاري را بهبود بخشيد. در توان كارايي سرمايهسررسيد بدهي، ميتاريخ 

ها دريافتند كه كيفيت گزارشگري مالي و تاريخ سررسيد بدهي نهايت آن
 .]14[هستند گذاريهايي جايگزين براي افزايش كارايي سرمايهمكانيسم

 قوانين تأثير بررسي به پژوهشي در )2013( 12يينگ و جينگ چن، نين

 هاآن پرداختند. وابسته اشخاص با معامالت از سود ناشي مديريت افشاء بر

 را جونز شدة تعديل مدل مديريت سود، گيرياندازه براي خود پژوهش در
افشاي  قوانين دنبال به كه رسيدند نتيجه اين به هابردند. آن كار به

 يهاشركت سود مديريت در ،2000 نوامبر در تايوان كشور شدة تصويب
 ،اندبوده چيني يهاشركت با وابسته اشخاص داراي معامالت كه تايواني
 افشاء، قوانين كردند بيان هاآن كلي طور به است. داده رخ كاهشي

  .]19[دهدمي كاهش را سود مديريت
پژوهشي به بررسي ارتباط بين رقابت، ) در 2014( 13هسه و چيهاك

بانك  231پژوهش تعداد اند. در اين ها پرداختهكارايي و پايداري بانك
اند. جهت انجام مورد مطالعه قرار گرفته 2011تا  2000طي دوره زماني 

هاي هاي رگرسيون دادهپژوهش از تخمين مدلهاي در اين آزمون فرضيه
تابلويي استفاده شده و نتايج بيانگر آن است كه بين رقابت و كارايي 

هايي كه از درجه ارد و همچنين بانكها ارتباط مستقيمي وجود دبانك
تري هاي پايداري قوياند، شاخصپذيري باالتري برخوردار بودهرقابت

  .]15[ اندها داشتهنسبت به ساير بانك
پژوهشي به بررسي ارتباط ميان ) در 2016( 14آندروسكايا و سمنوا

اند. در اين ها پرداختهپذيري بانكو رقابت 15شفافيت گزارشگري مالي
تا  2005و  2001تا  1998هاي اي طي سالهاي روسيهپژوهش بانك

اند و هاي تابلويي مورد مطالعه قرار گرفتهبا استفاده از تحليل داده 2010
ها به پژوهش حاكي از آن است كه شفافيت گزارشگري مالي بانكنتايج 

ر و تمركز بانك كه توسط شاخص لرن هاپذيري آنطور مستقيم با رقابت
هاي سنجيده شده در ارتباط است و اين ارتباط از طريق كيفيت دارايي

  .]16[گرددبانك تعديل مي
 هايبانك مقايسه به پژوهشي در )2017 (16همكاران و زوپانديس

 اين از پرداختند. هدف در جهاني زمان بحران در غيراسالمي و اسالمي

                                                            
11 Cutillas and Sanchez 
12 Nen-Chen, R.H., Jeng, C., Ying, W. 
13 Hesse and Čihák  
14 Andrievskaya and Semenovab 
15 Reporting Transparency 
16 Zopounidis et al. 

و  مالي گزارشگري شفافيتو  ثبات گيرياندازه بررسي پژوهش
 است. جامعه بوده و غيراسالمي اسالمي هايبانك پذيري در بينرقابت

 آفريقا شمال و خاورميانه منطقه كشور 16 از بانك 144 شامل آماري

 بانك 121 و اسالمي بانك بيست و سه از پژوهش نمونه بوده كه

 در 2012 تا 2008 و 2007 تا 2003 زماني دوره دو براي غيراسالمي

 متغيرهاي و هادارايي بازده نرخ وابسته است. متغير شده گرفته نظر

 هزينه دارايي، به سهام صاحبان حقوق نسبت اندازه، داخلي شامل مستقل

 تورم، شامل بيروني متغيرهاي مستقل و پذيريرقابت بانك، انساني نيروي

است  بوده مركزي دولت دعاوي و بانك اعتبار خصوصي، بخش اعتبار
]21.[ 

 هايبانك مالي ثبات بررسي به پژوهشي در )2017( 17روخيم و اماجيندا

 از پرداختند. هدف اندونزي كشور در هاي غيراسالميبانك و اسالمي

 هاي غيراسالميبانك و اسالمي هايبانك مالي ثبات ارزيابي پژوهش

 و اسالمي بانك 12 شامل كشور 8 از پژوهش است. نمونه بوده اندونزي
است.  شده آوريجمع 2009- 2004 زماني دوره غيراسالمي طي بانك 71

 و نسبت دارايي بازده نرخ ،پژوهش كيفيت گزارشگري مالي متغيرهاي

 هايبانك دهدنشان مي پژوهش است. نتايج بوده دارايي به سرمايه

هستند.  بهتري مالي ثبات داراي اسالمي هايبانك به نسبت غيراسالمي
 غيراسالمي هايبانك و كوچك اسالمي هايبانك بين داريمعني تفاوت

 بين داريمعني تفاوت همچنين .ندارد وجود مالي ثبات لحاظ از كوچك

زمان  در مالي ثبات لحاظ از غيراسالمي هايبانك و اسالمي هايبانك
 واحدهاي به نسبت اسالمي هايندارد. بانك وجود 2008 مالي بحران

  ].20[است كمتر ثبات مالي داراي اسالمي كاروكسب

  ي داخليپيشنيه -2-3
اطالعات  تيارتباط سطح شفاف) در پژوهشي به بررسي 1392زاده (ولي
تا  1385از سال  يوره زمانپرداخته است. د هاشركت يو عمكرد مال يمال

شده در  رفتهيشركت پذ 94ساله) است و تعداد  6(دوره  1390سال 
بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفت. ابتدا با 

 زانيم ،پورزو  شده در مدل استاندارد نييتع تيشفاف يارهاياستفاده از مع
شده در بورس اوراق بهادار تهران اندازه رفتهيپذ يهادر شركت تيشفاف

آن است  انگريحاصل، ب جيشد. نتا دهيسنج يو سپس با عملكرد مال يريگ
و  ياطالعات مال تيشفاف زانيم نيدرصد، ب 95 نانيكه در سطح اطم

  ].9[ وجود دارد يارتباط معنادار يعملكرد مال
 ينگيبا نقد تيارتباط شفاف) در پژوهشي به بررسي 1392شهسواري (

شده در بورس  رفتهيپذ يهاو بازده بازار در شركت ينگيها و نقدشركت
 نيدر ا يو نمونه آمار يجامعه آمارپرداخته است.  ار تهراناوراق بهاد
 رفتهيشركت پذ 182 يهامتشكل از داده ها،هيآزمون فرض يپژوهش برا

. باشديم 1390تا سال  1386شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 
با  تيسطح شفاف نيب )است كه: الف نياز ا يپژوهش حاك يهاافتهي

 ينگينقد يسطح پراكندگ نيها و همچنشركت ينگينقد يريپذنوسان
                                                            

17 Omaginta and Rokhim 
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سطح  نيب )وجود ندارد. ب يها و بازده بازار ارتباط معنادارشركت
ها ارتباط شركت ديشد ينگيعدم نقد يتكرار شوندگ زانيو م تيشفاف

 ينگينقد يازسطح پراكندگ يناش تيسطح شفاف نيو ب يمعنادار و منف
سطح  نيب )نادارو مثبت وجود دارد. جبازار ارتباط مع ينگيها و نقدشركت
ها و بازده بازار در شركت ينگينقد ياز سطح پراكندگ يناش تيشفاف

درصد (حدود  95 نانيبه سطح اطم كيدرصد، نزد 90 نانيسطح اطم
  ].6[ درصد) ارتباط معنادار و مثبت وجود دارد 6/94

 ،ينقدشوندگ انيم يارتباط علّ يبررس) در پژوهشي به 1392خورشيدي (
شده در بورس اوراق  رفتهيپذ يهاو ارزش شركت ءو افشا تيشفاف تيفيك

شده  رفتهيشركت پذ 99مونه پژوهش شامل پرداخته است. ن بهادار تهران
 انگريب جي. نتاباشديم 1390تا  1387در بورس اوراق بهادار تهران از سال 

عدم  يارهايو افشا و مع تيشفاف تيفيك يرهايمتغ انيارتباط معنادار م
 نيو همچن باشديصفر م يبا بازده يو نسبت روزها هوديآم ينقدشوندگ

 اريبورس با مع يرسانو اطالع ءافشا تيفينمره ك انيارتباط معنادار م
ارتباط  يشده است. از طرف دييتا زيصفر ن يبا بازده يينسبت روزها

افشا و اطالع  تيفيمره كو ن ءو افشا تينمره شفاف يرهايمتغ انيمعنادار م
نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش  ريبورس با متغ يرسان
 يگريانجيمربوط به نقش م جياست. در انتها نتا هشد دييآن تا يدفتر

 انيصفر در ارتباط م يبا بازده ينسبت روزها ارياست كه مع نيا انگريب
(ارزش شركت)  مالك ري) و متغءو افشا تيشفاف تيفي(ك نيبشيپ ريمتغ

 ].2[دارد يگريانجينقش م

 انواع بر افشا كيفيت ) پژوهشي با عنوان اثر1392پور و همكاران (خدامي

 افشا، كيفي سطح ارزيابي براي راستا اين اند. درسود انجام داده مديريت

 انجام با پورز اند استاندارد مؤسسة و افشاي شفافيت كيفيت معيار از

 رگرسيون الگوي استفاده از با پژوهش نتايج است. شده استفاده تعديالتي

 بين منفي و معنادار رابطة بيانگر تابلويي، يهاداده روش و چندمتغيره

است.  سود واقعي و تعهدي اقالم سود مديريت و افشا سطح كيفي
 معنادارِ رابطة بيانگر الجيت، الگوي رگرسيون از استفاده با نتايج همچنين

 ].1[است افشا كيفي سطح و سود كلي مديريت بين منفي

نقش شفافيت و افشاء در ) پژوهشي با عنوان 1393( نمازيرضايي و 
پژوهش حاضر بعد از بيان مقدمه و اند. انجام داده گزارشگري مالي

 ت مالي نقش شفافيت دراتاريخچه به ماهيت شفافيت گزارشگري در ادبي
المللي هاي بيناز نگاه سازمانسازي مالي گزارشگري مالي؛ شفاف

هاي افشاء اطالعات و افزايش شفافيت كيفيت افشا؛ شفافيت محدوديت
هاي مالي اهميت شفافيت و افشاء مزايا افشاء؛ ي كيفي صورتهاويژگي

خر آزنند و در ها دست به افشاء ميمسائل اصلي در افشاء چرا شركت
شا سبب افزايش آگاهي و ي افهاگيري پرداخته شده است رويهنتيجه

كنندگان گذاران و كاهش نبود قطعيت بازده براي تاميناطمينان سرمايه
رود از كاهش هزينه سرمايه بيروني براي شود و انتظار ميسرمايه مي

 ].3[افزايش ارزش آن منفعت ببرند

  شناسي پژوهشروش - 3

  روش پژوهش-3-1

است،  يو محتوا از نوع همبستگ تيپژوهش از نظر ماه نيروش پژوهش ا
 رفتهيپذ هايبانك يمال يهامستخرج از صورت يهاكه با استفاده از داده

. پردازديم يهمبستگ يرابطه ليشده در بورس اوراق بهادار تهران به تحل
 هاريمتغ نيب يكشف روابط همبستگ يعلت استفاده از روش همبستگ

 ياست. از سو يفيتوص هايپژوهشاز انواع  يكي ياست. پژوهش همبستگ
بر  يعني(نيمه تجربي) است،  يداديپژوهش حاضر از نوع پس رو گريد

 يمال يهااطالعات گذشته و تاريخي (صورت ليو تحل هيتجز يمبنا
 ياپژوهش از نوع مطالعه نيا ني. همچنرديگيها) انجام مبانك

و از  يربردهدف كا ثيح . پژوهش ازاست علي -  يليو تحل ياكتابخانه
  است. يهمبستگ - يفيروش توص ثيح

  

  جامعه و نمونه آماري-3-2
 بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته يهابانك تمامي شامل آماري جامعه
 به نهايي نمونه حجم كه باشندمي 1395 تا 1388زماني  دوره در تهران
 زير هايمحدوديت اعمال از پس حذف سيستمايك (غربالگري) روش
  گرديد: تعيين
 پژوهش، عملياتي متغيرهاي محاسبه جهت نياز مورد اطالعات - 

  .باشد دسترس در هاآن براي
 دوره پايان تا و شده پذيرفته بورس در 1388سال  از قبل   - 

  .باشند فعال بورس در پژوهش
 .باشد ماهاسفند 29 هاآن مالي سال پايان - 

سال  هشتبازه زماني بانك در  11گيري، تعداد پس از نمونه
سال -مشاهده بانك 88مورد بررسي قرار گرفتند كه در مجموع 

  است.

  نمونه آماري پژوهش ):1( جدول

  نام بانك رديف  نماد بورسي  نام بانك  رديف
 مادن

  بورسي
  وتجارت  تجارت  7  وانصار  انصار  1
  وكار  كارآفرين  8  وبملت  ملت  2
  ونوين  اقتصاد نوين  9  وپارس  پارسيان  3
  وسينا  سينا   10  وزمين  ايران زمين  4
  دي  دي  11  وپست  پست بانك  5
        وبصادر  صادرات  6

 

  پژوهش هايفرضيه-3-4
 پذيري تاثير معناداري دارد.كيفيت دارايي بر رقابت )1

  پذيري تاثير معناداري دارد.شفافيت گزارشگري مالي بر رقابت )2
هاي بانك بر ارتباط بين شفافيت گزارشگري مالي و كيفيت دارايي )3

 پذيري تاثير معناداري دارد.رقابت
4(   

  متغيرها گيريمدل مفهومي و روش اندازه-3-5



  131-140) 1397نامه (ويژه مجله مديريت توسعه و تحول
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 استفاده هاي ذيلمدل از پژوهش هاييهفرض سنجش منظور به
  .ميينمايم

 

, 0 1 , 2 , 3 , ,

2 2
4 5, ,, ,

×

)( ×

( )

i t i

i t i t i t i t i t

i t it t

Ler TR NPL TR NPL

TR NPL TR

   

  

   

  
  

   )1مدل
, t 0 1 , 2 , 3 , ,

2 2
4 , , 5 ,t ,

( )

( )

×

×

i i t i t i t i t

i t i t i i t

Cons TR NPL TR NPL

TR NPL TR

   

  

   

  
  

  ) 2لمد
i,tLer:  شاخص لرنر براي بانكi  در سالt پذيري و معرف سطح رقابت
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 iمعرف هزينه خدمات بانك  i,tCمعرف قيمت خدمات و  i,tPبه طوري كه 
  است. tدر سال 

i,t:Cons  شاخص تمركز بانكi  در سالt هاي و يكي ديگر از شاخص
 tدر سال  iهاي بانك كه از نسبت سپردهپذيري بانك است سنجش رقابت

  شود.هاي سه بانك برتر محاسبه ميبه مجموع سپرده
i,tTR : شفافيت گزارشگري مالي بانكi  در سالt  است كه از چهار

هاي مديريت ريسك، شاخص افشاي كامل اطالعات ترازنامه، افشاي برنامه
مستقل محاسبه  هاي هيات مديره و افشاي نياز به حسابرسيافشاي بدهي

هاي مذكور به عنوان يك متغير مجازي صفر و شود. هريك از شاخصمي
را  هاهاي مالي خود آنباشند كه در صورتي كه بانك در صورتيك مي

گيرد. صورت امتياز صفر مياعمال كرده باشد، امتياز يك و در غير اين
  بنابراين 

  ها از مجموع نمرات صفر و يك اين امتياز شفافيت گزارشگري مالي بانك
  گردد.ها محاسبه ميشاخص

i,tNPL 

ها و است كه از طريق نسبت وام tدر سال  iشاخص كيفيت دارايي بانك : 
ها ها به كل تسهيالت اعطايي آنتسهيالت مشكوك الوصول و معوق بانك

  شود.سنجيده مي

  
  

  هاتجزيه و تحليل داده- 4

  آمار توصيفي -4-1

  نتايج آمار توصيفي متغيرهاي كمي پژوهش ):2(جدول 

كشيدگ  چولگيانحراف  ميانگين  نماد متغير

 Ler 9054/0  40419/0 4589/1 1263/3 شاخص لرنر

 Cons  6889/0 2287/0 0895/0 - 2561/2 شاخص تمركز

شفافيت 
 گزارشگري

TR 586/0 3369/0 09087/0 2052/3 

 NPL  8921/0 0189/0 8238/0 6177/3 كيفيت دارايي

  
 شود كهمشاهده مي )2(ي ارائه شده در جدول هابا توجه به شاخص

پذيري بانك، به ميانگين شاخص لرنر به عنوان يكي از معيارهاي رقابت
دست به 9054/0ي مورد مطالعه برابر با هاطور متوسط براي تمامي بانك

 6889/0برابر با  هاآمده است. متوسط شاخص تمركز بانك براي بانك
دست آمده است. همچنين نتايج حاكي از آن است كه به طور متوسط به

اند و معيار داراي شفافيت گزارشگري كامل بوده هادرصد از بانك 58
بدست آمده  8921/0نيز به طور ميانگين برابر با  هاكيفيت دارايي آن

نيز نشان  متغيرها 19و كشيدگي 18ي چولگيهااست. بررسي شاخص
 هاتقريبا نزديك به صفر و كشيدگي آن هادهد كه مقادير چولگي دادهمي

نيز نزديك به مقدار سه بوده است اما بايد توجه داشت كه انحراف اين دو 
كند شاخص از اين حدود براي برخي از متغيرها، نتايج مدل را تهديد نمي

بكار  هان توزيع دادهچرا كه اين دو شاخص در راستاي تشخيص نرمال بود
ي رگرسيوني كه مبناي تجزيه و تحليل هاشود و در مدلگرفته مي

 اند، تنها نرمال بودن اجزاي خطاي مدل ضروري است. ي پژوهشهاداده

  آمار استنباطي 4-2

  پايايي متغيرهاي پژوهش آزمون 4-2-2
يم به منظور بررسي مانايي متغيرهاي پژوهش از آزمون ديكي فولر تعم

استفاده شده است. اين آزمون فرضيه وجود ريشه واحد در مقادير  20يافته
دهد. در صورتي كه فرضيه صفر آزمون مبني سري را مورد آزمون قرار مي

توان پذيرفت كه بر وجود ريشه واحد در مقادير سري رد گردد مي
ارائه  )3(ي مورد مطالعه، مانا هستند. نتايج اين آزمون در جدول هاسري

 شده است.

توان نتيجه گرفت كه آمده، ميبا توجه به سطوح معناداري به دست 
                                                            

18 Skewness 
19 Kurtosis 
20 Augmented Dickey Fouler 
21 Significant Level 

  ريشه واحد ديكي فولر تعميم يافتهنتايج آزمون  ):3( جدول

 21سطح معناداري آماره ديكي فولر متغير

 0001/0  2084/28 شاخص لرنر

 0025/0  3589/45 شاخص تمركز

 000/0  5842/65 شفافيت گزارشگري

 000/0  7984/72 كيفيت دارايي
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هاي مورد مطالعه در سطح خطاي پنج درصد مانا هستند. بنابراين سري
رفتار مقادير متغيرها، در طول زمان دستخوش تغييرات رونددار نخواهد 

 شد.

  آزمون انتخاب الگوي برازش 4-2-3
هاي ابتدايي جهت هاي رگرسيون، نياز به انجام آزمونبراي اجراي مدل

ها به بررسي حصول اطمينان از برازش درست مدل داريم. اين آزمون
پذيري پذيري و همچنين در صورت تاييد آن به بررسي اثرتركيب

  پردازند. مي
  

  نتايج آزمون انتخاب الگوي مناسب برازش مدل پژوهش): 4( جدول

  آماره  آزمون مقاطع  مدل
سطح 
  معناداري

  نتيجه 

  لرنر 

چاو (تركيبي يا 
  )22تلفيقي

 5263/0  ليمراف
هاي داده

  تلفيقي
اثر پذيري (ثابت يا 

  )23تصادفي
  -   -   هاسمن

تمركز 
  بانك

 3698/0  ليمراف  چاو (تركيبي يا تلفيقي)
هاي داده

  تلفيقي
اثر پذيري (ثابت يا 

  تصادفي)
  -   -   هاسمن

 
 

  هاي پژوهشآزمون فرضيه 4-6

  آزمون فرضيه اول 4-6-1
دار بودن كل مدل تاييد فيشر، معنيافآماره داري با توجه سطح معني

درصد از  99/33شود. ضريب تعيين مدل نيز گوياي آن است كه مي
ها توسط متغيرهاي توضيحيِ وارد تغييرات موجود در شاخص لرنر بانك

در  24واتسون - گردد. نتايج برآورد آماره دربين شده در مدل تبيين مي
 12/2جهت تاييد استقالل اجزاي خطا نشان از برآورد اين آماره با مقدار 

- دارد. بنابراين فرض استقالل اجزاي خطا را پذيرفت. نتايج آزمون جارك
برا در جهت تاييد نرمال بودن توزيع تجربي اجزاي خطا نيز با سطح 

ارد. نشان از نرمال بودن اجزاي خطاي مدل د 4510/0معناداري برابر با 
نيز به منظور تاييد همساني واريانس اجزاي خطاي  25آزمون بروش پاگان

دست به 5621/0مدل انجام شده است. سطح معناداري اين آزمون برابر با 
اجزاي خطاي مدل است. مقادير  26آمده كه بيانگر همساني واريانس

خطي ميان كه در جهت سنجش عدم هم 27شاخص عامل تورم واريانس
                                                            

22 Panel or Pooled 
23 Fix Effect or Random Effect 
24 Durbin-Watson 
25 Breusch-Pagan-Godfrey 
26 Heteroscedasticity 
27 Variance Inflation Factor 

شود، كوچكتر از مقدار بحراني ده ستقل پژوهش محاسبه ميمتغيرهاي م
خطي شديد ميان متغيرهاي اند كه نشان از عدم وجود همبدست آمده

توان پذيرفت كه دقت ضرايب تاثير مستقل پژوهش دارد و از اين رو مي
متغيرهاي مستقل در مدل پژوهش، تحت تاثير روابط دروني متغيرهاي 

توان پذيرفت كه مفروضات اوليه . از اين رو ميمستقل قرار نگرفته است
  رگرسيون برقرار بوده و نتايج مدل در تعيين اثرات قابل استناد است.  

يك از متغيرهاي مستقل  با توجه به نتايج آزمون معناداري تاثير هر
استودنت در -پژوهش و مقايسه سطوح معناداري بدست آمده از آزمون تي

ات متغيرهاي مستقل بر روي متغير وابسته جهت تعيين معناداري اثر
ها تاثير شود كه شفافيت گزارشگري و كيفيت داراييمدل، مشاهده مي

اند. همچنين اثر ها داشتهپذيري لرنر بانكمعناداري بر روي شاخص رقابت
تعاملي شفافيت گزارشگري و كيفيت دارايي نشان از تاثير معنادار و مثبت 

و  يمال يگزارشگر يتشفاف ينب ارتباطبانك بر  يهاييدارا يفيتك
يري آن دارد. همچنين مقايسه ضريب تاثير شفافيت گزارشگري پذرقابت

دهد كه ها نشان ميبا ضريب تاثير تعاملي آن با كيفيت دارايي
هايي كه از كيفيت دارايي باالتري برخوردارند، تاثير پذيري در بانكرقابت

  پذيرد. ها ميري آنبيشتري از شفافيت گزارشگ
 معنادار نيز  با استناد به اثر مجذور شفافيت اطالعات در مدل پژوهش كه
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  نتايج نهايي آزمون مدل پژوهش): 5(جدول

  لرنر پذيريرقابتشاخص  نماد متغير:     i,tLerمتغير وابسته: 
  -----  نوع:  مدل: رگرسيون تلفيقي 

  88: سال)- بانك(هامشاهده     8: (تعداد)ها دوره          11: (تعداد)مقاطع 

 هاي توضيحينام متغير
نماد متغيرهاي 

 توضيحي
 يباضر

خطاي 
 استاندارد

 تيآماره 
سطح 

 داريمعني

عامل تورم 
  واريانس

  ارتباط

    -----  C  2327/0  1053/0 2082/7 000/0  عرض از مبدا

  معنادار TR 8252/0 3367/0 1697/2 0311/0 19/1 شفافيت گزارشگري مالي
  معنادار NPL 05896/2 008367/0 58834/2- 0098/0 38/2 كيفيت دارايي

اثر تعاملي شفافيت گزارشگري و 
 كيفيت دارايي

TR×NPL 2358/21 92358/6 2471/1 00458/0 41/5 معنادار  

تعاملي شفافيت گزارشگري و  اثر
 كيفيت دارايي مجذور

2TR×NPL 6589/185 26987/88 0058/2 0004/0 65/2 معنادار  

  معنادار 2TR 2305/0 14430/0 2541/1 0089/0 15/3 مجذور شفافيت گزارشگري
 2485/2 ميانگين متغير وابسته 3399/0 تعيين تعديل شدهضريب 

 7412/0 متغير وابستهانحراف  4625/10 اف فيشرآماره 

 12/2 واتسون - آماره دربين  00000/0 اف فيشرآماره احتمال 

  3458/2  برا-آماره جارك  856/0  آماره آزمون بروش پاگان
  4510/0  برا- سطح معناداري جارك  5621/0  سطح معناداري آزمون بروش پاگان

  
 ٠ 

گرفت كه اثر شفافيت اطالعات بر روي  توان نتيجهبدست آمده مي
پذيري لرنر از نوع مرتبه دوم بوده است. با توجه به ضريب شاخص رقابت

تاثير اين عامل كه در جهت مثبت برآورد گرديده، رابطه بين شفافيت 
گزارشگري مالي و شاخص لرنر از نوع كاهشي و افزايشي است. به عبارت 

ها از پذيري بانكشگري، ميزان رقابتديگر با افزايش سطح شفافيت گزار
يابد و پس از افزايش شفافيت از يك مقدار نظر شاخص لرنر كاهش مي

پذيري رو به رشد خواهد رفت. اين مقدار بهينه با توجه به مشخص، رقابت
مشتقات جزئي مدل رگرسيوني نسبت به ضرايب شفافيت گزارشگري 

است و مقدار محاسبه شده  گردد كه در اين مدل برابر با حاصل مي
است. لذا اگر امتياز شفافيت گزارشگري براي هر  - 825/0آن برابر با 

توان انتظار تاثير مثبت آن بر روي بانكي بزرگتر از اين مقدار باشد، مي
پذيري بانك از نظر شاخص لرنر را داشت. با توجه به نحوه سنجش رقابت

امتياز شفافيت گزارشگري براي هيچ  توان نتيجه گرفت كهاين متغير مي
هاي مورد مطالعه، بانكي كمتر از صفر نخواهد بود و لذا براي تمامي بانك

همچنين  پذيري خواهد شد.افزايش سطح شفافيت منجر به افزايش رقابت
در تفسير اثر تعاملي شفافيت گزارشگري و مجذور كيفيت دارايي نيز بايد 

تناد به مقادير صفر و يك براي متغير توجه داشت كه اين اثر با اس
توان نوع شفافيت گزارشگري مالي قابل تفسير است. به عبارت ديگر مي

پذيري كاهشي كيفيت دارايي با رقابت-ارتباط كاهشي افزايشي يا افزايشي
را در شرايط وجود شفافيت گزارشگري و شرايط عدم شفافيت گزارشگري 

ت گزارشگري مالي وجود نداشته تشريح نمود. در شرايطي كه شفافي

پذيري لرنر تنها يك ، آنگاه اثر كيفيت دارايي بر روي شاخص رقابت28باشد
 31495/5تاثير خطي است كه از طريق متغير كيفيت دارايي و با اندازه 

گيرد. اما در شرايطي كه شفافيت گزارشگري كامل وجود صورت مي
ع مرتبه دوم بر روي ، آنگاه كيفيت دارايي يك تاثير از نو29دارد

ها خواهد داشت و با استناد به نوع تحليل اثر متغير پذيري بانكرقابت
توان حد بهينه كيفيت دارايي را براي مجذور شفافيت گزارشگري مي

پذيري تعيين نمود. در شرايط شفافيت كامل گزارشگري، كنترل رقابت
شود كه مقدار محاسبه مي ها از رابطه پذيري بانكمقدار بهينه رقابت

است. لذا اگر در شرايطي كه شفافيت كامل  -0115/0آن برابر با 
ها براي هر بانكي بزرگتر از گزارشگري وجود دارد، سطح كيفيت دارايي

اين مقدار باشد، با استناد به ضريب مثبت اثر تعاملي شفافيت گزارشگري 
بت آن بر روي توان انتظار تاثير مثو مجذور كيفيت دارايي مي

پذيري بانك از نظر شاخص لرنر را داشت. در شرايطي كه شفافيت رقابت
كامل گزارشگري وجود دارد، افزايش شاخص كيفيت دارايي تا مقدار 

شود و پذير بانك از نظر شاخص لرنر ميمنجر به كاهش رقابت -0115/0
پذيري رقابتاگر مقدار نسبت كيفيت دارايي از اين مقدار فراتر رود، سطح 

توان گفت، هاي مدل ميبا توجه به يافته بانك نيز افزايش خواهد يافت.
شده در بورس اوراق  يرفتهپذ يهابانك يريپذو رقابت ييدارا يفيتك ينب

 يهاييدارا يفيتكو  وجود دارد يمعنادارارتباط مثبت و بهادار تهران 
                                                            

28 TR=0 
29 TR=1 
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 يهابانك يريپذو رقابت يمال يگزارشگر يتشفاف ينارتباط ببانك بر 
تاثير دارد. از اين رو با استناد در بورس اوراق بهادار تهران شده  يرفتهپذ

ي ها، فرضيههاپذيري بانكبه شاخص لرنر در جهت سنجش رقابت
  اند.پژوهش مورد تاييد قرار گرفته

  زمون فرضيه دومآ 4-6-2
دار بودن كل مدل تاييد فيشر، معنيافآماره داري با توجه سطح معني

درصد از  58/11شود. ضريب تعيين مدل نيز گوياي آن است كه مي
ها توسط متغيرهاي توضيحيِ وارد شده در تغييرات موجود در تمركز بانك

گردد. نتايج برآورد آماره دربين واتسون در جهت تاييد مدل تبيين مي
دارد.  0058/2استقالل اجزاي خطا نشان از برآورد اين آماره با مقدار 

برا در - بنابراين فرض استقالل اجزاي خطا را پذيرفت. نتايج آزمون جارك
يع تجربي اجزاي خطا نيز نشان از نرمال بودن جهت تاييد نرمال بودن توز

اجزاي خطاي مدل دارد. آزمون بروش پاگان نيز به منظور تاييد همساني 
واريانس اجزاي خطاي مدل انجام شده است. سطح معناداري اين آزمون 

خطاي بدست آمده كه بيانگر همساني واريانس اجزاي  3351/0برابر با 
ورم واريانس كه در جهت سنجش عدم مدل است. مقادير شاخص عامل ت

شود، كوچكتر از خطي ميان متغيرهاي مستقل پژوهش محاسبه ميهم
خطي شديد اند كه نشان از عدم وجود هممقدار بحراني ده بدست آمده

توان پذيرفت كه ميان متغيرهاي مستقل پژوهش دارد و از اين رو مي
تحت تاثير روابط  دقت ضرايب تاثير متغيرهاي مستقل در مدل پژوهش،

توان پذيرفت كه دروني متغيرهاي مستقل قرار نگرفته است. از اين رو مي
ر تعيين اثرات قابل مفروضات اوليه رگرسيون برقرار بوده و نتايج مدل د

با توجه به نتايج آزمون معناداري اثرهريك از متغيرهاي استناد است. 

- ه از آزمون تيمستقل پژوهش و مقايسه سطوح معناداري بدست آمد
استودنت در جهت تعيين معناداري اثرات متغيرهاي مستقل بر روي 

شود كه مشاهده مي 0,05متغير وابسته مدل با مقدار خطاي نوع اول 
ها  اثرگذاري معناداري بر روي شفافيت گزارشگري و كيفيت دارايي

اند. درحالي كه اثر تعاملي شفافيت ها داشتهشاخص تمركز بانك
گري و كيفيت دارايي در مدل معنادار بدست نيامده است كه نشان گزارش

 يتشفاف ينبانك بر رابطه ب يهاييدارا يفيتكاز عدم اثرگذاري معنادار 
توان هاي اين مدل ميتمركز آن دارد. با توجه به يافتهو  يمال يگزارشگر

ها داراي ادعا نمود كه شفافيت گزارشگري مالي و كيفيت دارايي بانك
بوده است اما كيفيت  هاتاثير مستقيم و معناداري بر روي تمركز آن

ها تاثير ها بر رابطه بين كيفيت گزارشگري و تمركز بانكدارايي بانك
با استناد به اثر مجذور شفافيت اطالعات در مدل پژوهش  معناداري ندارد.

اطالعات توان نتيجه گرفت كه اثر شفافيت كه معنادار نيز بدست آمده مي
بر روي شاخص تمركز از نوع مرتبه دوم بوده است. با توجه به ضريب 
تاثير اين عامل كه در جهت مثبت برآورد گرديده، رابطه بين شفافيت 

افزايشي است. به - گزارشگري مالي و تمركز بانكداري از نوع كاهشي
ها عبارت ديگر با افزايش سطح شفافيت گزارشگري، ميزان تمركز بانك

پذيري يابد و پس از افزايش شفافيت از مقدار مشخص، رقابتش ميكاه
رو به رشد خواهد رفت. اين مقدار بهينه با توجه به مشتقات جزئي مدل 

  رگرسيوني نسبت به ضرايب شفافيت 
  
  

  نتايج نهايي آزمون مدل پژوهش ):6(جدول

  شاخص تمركز نماد متغير:     i,tConsمتغير وابسته: 
  -----  نوع:  مدل: رگرسيون تلفيقي 

  88: سال)- بانك(هامشاهده  8: (تعداد)ها دوره                       11: (تعداد)مقاطع 

 هاي توضيحينام متغير
نماد متغيرهاي 

 توضيحي
 يباضر

خطاي 
 استاندارد

 تيآماره 
سطح 

 داريمعني

عامل تورم 
  واريانس

  ارتباط

   -  C  16407/0  17949/0 9141/0 3609/0  از مبداعرض 

  معنادار TR 3196/0 0498/0 4751/4 0005/0 3826/3 شفافيت گزارشگري مالي

  معنادار NPL 0825/0 02683/0 09677/3 0020/0 5232/2 شاخص كيفيت دارايي

 معنيبي TR×NPL 9825/8 - 9261/23 2387/0 - 5802/0 8532/7 اثر تعاملي شفافيت گزارشگري و كيفيت دارايي
 معنيبي 2TR×NPL 2673/5 1861/86 0811/0 8811/0 0258/3اثر تعاملي شفافيت گزارشگري و مجذور كيفيت دارايي

  معنادار 2TR 5689/0 2145/0 6654/3 0025/0 6970/4 مجذور شفافيت گزارشگري
 8974/0 ميانگين متغير وابسته 1158/0 تعيين تعديل شدهضريب 

 2347/0 انحراف متغير وابسته 0458/3 اف فيشرآماره 

 0058/2 واتسون - آماره دربين  0125/0 اف فيشرآماره احتمال 

  6358/2  برا-آماره جارك  6310/2  آماره آزمون بروش پاگان
  25874/0  برا- سطح معناداري جارك  3351/0  سطح معناداري آزمون بروش پاگان
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است و مقدار  گردد كه در اين مدل برابر با گزارشگري حاصل مي

است. لذا اگر امتياز شفافيت  - 3667/0محاسبه شده آن برابر با 
توان انتظار تاثير گزارشگري براي هر بانكي بزرگتر از اين مقدار باشد، مي

داشت. با توجه به نحوه سنجش اين مثبت آن بر روي تمركز بانك را 
توان نتيجه گرفت كه امتياز شفافيت گزارشگري براي هيچ متغير مي

هاي مورد مطالعه، بانكي كمتر از صفر نخواهد بود و لذا براي تمامي بانك
  افزايش سطح شفافيت منجر به افزايش تمركز خواهد شد.

ور كيفيت همچنين در تفسير اثر تعاملي شفافيت گزارشگري و مجذ
توان نتيجه گرفت كه نوع دارايي  كه در مدل پژوهش معنادار نبوده مي

ها در شرايط وجود و يا عدم ارتباط بين كيفيت دارايي و تمركز بانك
وجود شفافيت گزارشگري متفاوت نخواهد بود. لذا تاثير كيفيت دارايي بر 

افشاي روي تمركز بانكداري، تنها از نوع رابطه خطي است و شرايط 
  اطالعات تاثيري بر روي اين رابطه نخواهد داشت. 

  نتيجه گيري- 5

ها و تسهيالت معوق و هاي فرضيه اول، كاهش نسبت واممطابق با يافته
ها مزيت رقابتي براي آنها مشكوك الوصول در كل تسهيالت اعطايي بانك

ان با توجه به تو هاپذيري بانكآورد. بنابراين سطح رقابتفراهم مي
گيري تسهيالت اعطايي وابسته است. نتايج عملكردي بانك در باز پس

) 2016، و سمنوا ياآندروسكا؛ 2013، گومز و پونچهاي پيشين (پژوهش
نيز حاكي از آن است كه افزايش نسبت مطالبات معوق و مشكوك 

ها پذيري آنمنجر به كاهش رقابت هاالوصول در كل تسهيالت بانك
  گردد كه همسو با نتايج فرضيه بوده است. مي

در رابطه بين  هااگرچه نتايج فرضيه دوم نشان داد كه كيفيت دارايي
شفافيت گزارشگري مالي و شاخص تمركز بانك اثرگذار نبوده و اين 
نتايج حاكي از آن است كه ميزان حساسيت تمركز بانك به كيفيت 

ز شاخص لرنر بوده است و به دارايي و شفافيت گزارشگري مالي كمتر ا
عبارت ديگر، با افزايش كيفيت دارايي و شفافيت گزارشگري مالي 

ي آنها تحت هاي بانك بيشتر از سپردهها، نسبت درآمدها و هزينههابانك
) نيز 2016( و سمنوا ياآندروسكاي پژوهش هاتاثير قرار مي گيرد. يافته

رابطه بين شفافيت  هابانكحاكي از آن است كه كيفيت دارايي 
نمايد. از اين رو را تعديل مي هاپذيري بانكگزارشگري مالي و رقابت

  ي اين فرضيه با نتايج تحقيق ايشان همسو بوده است. هايافته
پذيري بر سطح رقابتها با توجه به نقش معنادار كيفيت دارايي بانك

سنجي مشتريان با بكارگيري ابزارها و شود فرايند اعتبارپيشنهاد مي هاآن
تري انجام پذيرفته و در تعيين ريسك اعتباري مشتريان اطالعات كامل

عمل آيد. چرا كه افزايش نسبت تسهيالت مشكوك دقت بيشتري به
كاهد و كاهش مي هااز ميزان كيفيت دارايي آن هاالوصول و معوق بانك
پذيري و در نتيجه كاهش سود با كاهش رقابت هاكيفيت دارايي بانك

 گردد.همراه مي هاآن

بر سطح  هابا توجه به نقش معنادار شفافيت گزارشگري مالي بانك

ي مالي و هاشود در تهيه گزارشپيشنهاد مي هاپذيري آنرقابت
ي مديريت ريسك، ها، نسبت به افشاي فعاليتهاي مالي بانكهاصورت

فيت حسابرسي و ... توجه بيشتري مبذول گردد. افشاي داوطلبانه كي
ي مديريت ريسك، با توجه به سطح اهميت ريسك در صنعت هافعاليت

را در  هاگذاري در سهام بانكي سرمايههاتواند انگيزهبانكداري، مي
  گذاران تقويت نمايد.سرمايه
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