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هـا و نظـام    هزینـه  هچسـبند رفتـار  بازار محصول بر در به بررسی تأثیر رقابت  مقالهاین 

 200پردازد. بدین منظور ابتدا بـه روش حـذف سیسـتماتیک، تعـداد      راهبري شرکتی می
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 مقدمه
ثـروت  هدف نهایی هر واحـد تجـاري، حـداکثر کـردن سـود و بـه دنبـال آن، افـزایش         

بیشترین سود و کارایی با استفاده  کسب در پی هر واحد انتفاعی، مدیریتاست.  سهامداران
 هـا اسـت.   مصرف منابع، کنترل هزینه هاي کاهش ترین روش کمترین منابع است و از ساده  از

 توسـط و سود مورد انتظـار نیـز    شود میدر بازار رقابتی قیمت فروش توسط بازار تعیین  زیرا
قـرار  اي که تحت کنترل مدیریت  و در این میان تنها مؤلفه گردد مین مشخص گذارا سرمایه

شـد و   هـا در عرصـه رقابـت موفـق     مـدیریت صـحیح آن  توان با  ها هستند که می دارد، هزینه
در تحقق اهدافی مانند سودآوري، افزایش ثروت سـهامداران و پاسـخ بـه نیازهـاي      همچنین

کامـل از   شـناخت  نیازمنـد  ایـن امـر،   به موفقیت دسـت یافـت.   دیگر ذینفعان از قبیل جامعه،
و عوامل تأثیرگذار بر رفتار هزینه  در پاسخ به تغییرات حجم فعالیت ها چگونگی رفتار هزینه

  .)1395(پیري و محمودي،  است
هاي سنتی مرتبط با رفتار هزینه، به وابسته بودن تغییرات هزینه بـه سـطح فعالیـت و     نظریه
دن این وابستگی اعتقاد دارند. این در حالی است که موضوع مذکور توسط نظریه متقارن بو

بـا توجـه بـه     ،بسیاري از مطالعات انجـام شـده  چسبندگی هزینه به چالش کشیده شده است. 
هـا را   هاي داخلی واحد تجاري، عدم تقـارن رفتـار هزینـه    عوامل اقتصادي ناشی از استراتژي

تأثیر عوامل برون سازمانی مؤثر بر این نوع رفتـار نادیـده گرفتـه    اند و  مورد بررسی قرار داده
شده است. یکی از این موارد، عوامل موجود در محیط رقابتی شرکت از جمله سطح رقابت 

هاي رقابتی واحدهاي تجاري است. این اسـتدالل وجـود دارد، در    بازار محصول و استراتژي
گـذاري اضـافی    جـه هسـتند، بـه دلیـل سـرمایه     هایی که با درجه باالیی از رقابـت موا  شرکت

گذارنـد   تري از خـود بـه نمـایش مـی     هها رفتار چسبند هاي مختلف، هزینه مدیریت در بخش
  ).2016لی و ژانگ، (

هـایی بـراي توسـعه و رشـد صـنایع رقـابتی        راه هر صنعت، به شناساییدر رقابت  بررسی
 سـطح رفـاه   توانـد بـه افـزایش    پایدارتر میتولید و اشتغال افزایش شود که از طریق  منجر می

تواند براي ارزیابی صادرات آن بازار نیز مفیـد   رقابت در بازار می مطالعه. جامعه کمک کند
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تـر باشـد، اسـتفاده از منـابع کارآمــدتر اســت و در    اي که هرچه بازار رقابتی گونه به ،باشـد
شـود (چانـگ و    مـی ارجی بیشـتر  بـه بازارهـاي خـ    در صـادرات  هـا  شـرکت  نتیجـه موفقیـت

مــدیریت و  در حســابداري بحــث برانگیــزرفتــار هزینــه یکــی از مســائل  ).2016همکــاران، 
گیـري را تحـت    ینـدهاي تصـمیم  آاي فر طور گسترده حسابداري بهاي تمام شده است که به

توسـط حسـابداران    بـه طـور گسـترده   برخـی از فنـونی کـه     ،دهد. عالوه بر این قرار می تأثیر
مبنـاي   یـابی بـر   سیسـتم هزینـه   مانند ،گیرد استفاده قرار می گران مالی مورد تحلیل  و   یریتمد

 انـد  به رفتار هزینه وابسته ،وتحلیل هزینه، حجم و سود تجزیه اي و هزینه ت، برآوردهايفعالی
 .)1396(هاشمی و همکاران، 

 ابزارهاي مختلفـی حفظ منافع عمومی از براي  نمایندگی،مشکالت آشکار شدن پس از 
هـاي   اخـالق در حسـابداري، ایجـاد اسـتانداردهاي حسـابداري، کنتـرل       تئوري کاربردمانند 

مـدیره و   مدیران غیرموظـف در هیئـت   مستقل، وجودحسابرسی و  داخلی، حسابرسی داخلی
بلکـه   ،کاهش نیافـت استفاده شد، اما باز هم مشکالت  هاي بلندمدت پاداش بکارگیري رویه

 نماینـدگی کنترلی که به منظـور کـاهش مشـکالت     ي آن بیشتر شد و معیارهايها پیچیدگی
. در واقـع  کـرد  یهـا را نیـز اجـرا نمـ     حـداقل نظـارت   بلکه ،نبود مؤثرشده بود، نه تنها تدوین 

فقط در جهت رعایت قـوانین بودنـد، بـدون     ظاهري و تمامی معیارهاي ذکر شده به صورت
شـرکتی کـه    راهبـري ی از یزیـرا سـازوکارها   ،کنندمایت آنکه بتوانند از منافع سهامداران ح

یعنـی افـزایش    شـرکت  نهـایی هدف  معیارهاي گفته شده، به بتواند عالوه بر مطابقت با تمام
حسـاس یگانـه و   ( شرکت منجر شود، وجود نداشـت  سهامداران و نیز بهبود عملکرد ثروت

 ).1384 باغومیان،
دنبال یافتن پاسخی براي ایـن سـواالت اسـت    به  این پژوهش توجه به توضیحات فوق،با 

ها را در پـی دارد؟ و اینکـه آیـا رقابـت      که آیا رقابت در بازار محصول، رفتار چسبنده هزینه
بدون شک پاسـخ بـه سـواالت یـاد شـده،       در بازار محصول با راهبري شرکتی ارتباط دارد؟

در فرآینـد   کمـک کنـد  ان کنندگ استفادهتواند به  عالوه بر مشارکت در ادبیات پژوهش، می
هـاي آتـی بـه پدیـده چسـبندگی       بینـی  بنـدي بـراي پـیش    گیري و بودجه ریزي، تصمیم برنامه
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هاي آتی خـود در بـازار رقـابتی بـا شکسـت مواجـه        گیري ها توجه نمایند تا در تصمیم هزینه
بـراي   یگزینیجاتواند به عنوان  می رقابت در بازار محصولهمچنین با توجه به اینکه  نشوند.

از طریق افـزایش   تواند به آنجا منتهی شود که باشد، نتایج این پژوهش می شرکتیحاکمیت 
 .را کاهش دادهاي نمایندگی  هزینه رقابت در بازار محصول،

 
 مبانی نظري 

انـد. برخـی از    هـا بیـان کـرده    گران دالیل مختلفی را براي رفتـار چسـبنده هزینـه    پژوهش
توان به دو  دانند که می ها را در ارتباط با تصمیمات مدیران می گونه رفتار هزینه ها، این نظریه

اشـاره کـرد (یاسـوکاتا و کـاجیوارا،      2و نظریه تأخیر در تعدیل هزینه 1نظریه تصمیم آگاهانه
هاي نماینـدگی و   ها را از منظر تئوري گران نیز رفتار چسبنده هزینه . بعضی از پژوهش)2011

تصمیم مدیران براي حفظ منابع بالاستفاده ممکن اسـت ناشـی    کنند. یعنی ذینفعان تفسیر می
نمایندگی ایجاد کنـد. برخـی از مـدیران بـه دلیـل       هزینهشخصی باشد و نوعی حظات از مال

، دهـد  مـی شخصی آنهـا را افـزایش    که مطلوبیتگیرند  هایی می مالحظات شخصی، تصمیم
 ).2003(اندرسون و همکاران،  ولی از دیدگاه سهامداران شرکت بهینه نیست

)، وجـود عـدم اطمینـان در مـورد تقاضـاي      2003هاي اندرسون و همکاران ( مطابق یافته
کند، کـه در ایـن مواقـع     ع میها و متعاقباً تعدیل مناب آینده، مدیران را مجبور به کاهش هزینه

هـا را بـه    ممکن است مدیران تا زمانی که درباره کاهش فروش مطمئن نشوند، کاهش هزینه
هاي تعدیل، واحدهاي تجاري هنگـام مواجهـه بـا رقابـت، بـه       تأخیر بیندازند. عالوه بر هزینه

چنـین  شـوند و   طور مرتب مخارجی براي تقویت موقعیت رقابتی خود در بـازار متحمـل مـی   
دهند. بنابراین اگر واحد تجاري  ها نشان می هایی، خود را در قالب رفتار چسبنده هزینه هزینه

گذاري جدید، با متحمـل   هاي سرمایه رو شود، به احتمال زیاد نسبت به فرصت به با رقابت رو
هایی کـه فـروش    اي، به سرعت واکنش نشان خواهد داد، حتی در دوره شدن مخارج سرمایه

هـاي   یابد، ارتبـاط ضـعیفی بـین فعالیـت     یابد. در نتیجه هنگامی که فروش کاهش میکاهش 
شـود زمـانی کـه فـروش کـاهش       بینـی مـی   شـود. بنـابراین پـیش    ها، برقرار می فروش و هزینه
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ها داشته باشد که ایـن تـأثیر، خـود را     یابد، رقابت تأثیر منفی بر ارتباط بین فروش و هزینه می
توانـد بـر    دهد. به بیان دیگر، رقابت بازار محصول مـی  رن هزینه نشان میدر قالب رفتار نامتقا

عدم تقارن رفتار هزینه تأثیرگذار باشد، زیرا در برخی از شرایط کاهش حجم فروش ممکن 
دهنده از دست دادن سهم بـازار در موضـع رقـابتی باشـد. بنـابرین کـاهش حجـم         است نشان

گذاري اضافی در مـواردي از قبیـل تحقیـق و     هفروش ممکن است واحد تجاري را به سرمای
توسعه، کنترل کیفیت، بازاریابی و جلب رضایت مشتري وادار کند. در ایـن شـرایط توجیـه    

تواند حفظ موقعیت رقابتی بنگاه اقتصادي در بازار محصول باشـد کـه    اي می مخارج سرمایه
هـاي عملیـاتی    زینـه واحد تجاري به شدت به آن تمایل دارد. این امـر موجـب چسـبندگی ه   

). با توجه به توضیحات فوق، فرضـیه اول پـژوهش بـه صـورت     2018شود (لی و ژانگ،  می
 شود: زیر بیان می
 ي: بین رقابت در بازار محصول و رفتار چسبنده هزینه رابطـه مسـتقیم و معنـادار   1فرضیه 

 وجود دارد.

راهبـري شـرکتی   کارهاي سـنتی  وموجود بیانگر آن است که ساز واهداز سوي دیگر، ش
هـاي مـؤثر راهبـري شـرکتی،      نظـام  صورت فقـدان کنند. حتی در  نمی رت مؤثر عملصو به

کننـد   در بازارهـاي جهـانی فعالیـت مـی     و مؤثر صورت کاراواحدهاي تجاري به بسیاري از 
بـا نگـاه    .کرد فعال در صنایع رقابتی اشارههاي  تتوان به شرک ها می تاز جمله این شرککه 

بـه عامـل رقابـت بـازار محصـول کـه خـود         ،تدوین سازوکارهاي راهبري شرکتیبه فرآیند 
سازمانی بر نحوه اداره، راهبري و کنترل واحد تجاري  تواند به عنوان یک سازوکار برون می

درخصوص تبیین رابطه رقابت بازار محصول با راهبري توجهی نشده است.  ،تأثیرگذار باشد
وجـود دارد. بـر   » فرضیه مکمـل «و » فرضیه جایگزین« شرکتی دو دیدگاه عمده تحت عنوان

رقابت در بـازار  ) اعتقاد دارند 2000( 3گرانی از قبیل آلن و گیل اساس دیدگاه اول، پژوهش
شـود. آنهـا فـرض     براي انتخاب تیم مدیریتی کارآمد به جاي تیم مـدیریتی بـد اسـتفاده مـی    

هم بیشـتري از بـازار را دارنـد کـه     هاي اقتصادي موفـق توانـایی کنتـرل سـ     کنند که بنگاه می
کند. اگر مدیریت سرسختانه عمـل   هاي دیگر سخت می دستیابی به این توانایی را براي بنگاه
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نکند، شرکت آنها سـهم بـازار را از دسـت خواهـد داد و امنیـت شـغلی مـدیران نیـز از بـین          
هایشـان بـراي    مدیران را مجبور به جلـو بـردن طـرح    ،رود. در نتیجه ترس از ورشکستگی می

د کـه  کنـ  رقابت بازار محصول مدیران را وادار می کند. به عبارتی بهبود وضعیت شرکت می
 اروکعنـوان نـوعی ســاز  رقابت در بازار محصول بهسرسختانه تالش کنند. طبق نظریه دوم، 

 افشــاي اطالعــات توســط    هـاي  مهــم در اتخــاذ تصــمیم    سازمانی حاکمیتی و عامـل برون
 را بـه ها شرکت طور گسترده تنها به محصول نه رقابت در بازار شود. محسوب می ها شرکت

و اثربخشـی  ، بلکـه مالکـان را نیـز بـه تقویــت      هـد د سـوق مـی  سـازمانی   مزیت رقابتی بـرون 
 هطلبانـ  کـرده و رفتارهـاي فرصـت    شـرکتی تشـویق   مانی حاکمیــت زسا سـازوکارهاي درون

بـراي حاکمیـت    یگزینیرقابـت در بـازار محصـول، جـا    نابراین، دهد. ب کاهش میمدیران را 
بـا  ). 2011تنـگ و لـی،   ( شـود  هاي نماینـدگی مـی   کاهش هزینه داخلـی اسـت کـه موجـب

شـود. الزم بـه ذکـر     توجه به توضیحات فوق، فرضیه دوم پژوهش به صـورت زیـر بیـان مـی    
 .است، این فرضیه به دلیل وجود دو تئوري رقیب، بدون جهت نوشته شده است

 وجود دارد. ي: بین رقابت در بازار محصول و راهبري شرکتی رابطه معنادار2فرضیه 
 

 پیشینه  
در داخل و خـارج از کشـور انجـام شـده اسـت کـه       هایی  بحث، پژوهش در زمینه مورد 

تـوان دریافـت کـه     هاي پیشین، مـی  با مطالعه پژوهش در ادامه آمده است.آنها  اي از خالصه
گیري رقابت بازار محصول از یک شاخص (بـه طـور    داخلی براي اندازهگران  بیشتر پژوهش

هاي دیگر ماننـد   اند و از کاربرد شاخص هرشمن) استفاده کرده -عمده از شاخص هرفیندال
ها، به کنترل متغیرهایی از قبیـل   اند. همچنین در بیشتر پژوهش شاخص لرنر، خودداري نموده
هـا بـه    کت، بـازده سـهام، نسـبت ارزش بـازار دارایـی     هاي شـر  تعداد کارکنان، میزان دارایی

تواننـد در   ها، اندازه شرکت و نسبت سود تقسیمی به قیمت سهام کـه مـی   ارزش دفتر دارایی
هاي تحقیق تأثیرگذار باشـند، پرداختـه نشـده اسـت. افـزون بـر ایـن، در         نتایج آزمون فرضیه

ــه صــورت تــک  پــژوهش ــداز هــاي پیشــین، راهبــري شــرکتی ب گیــري شــده و از  هبعــدي ان
 هاي ترکیبی و چندبعدي براي عملیاتی کردن آن استفاده نشده است. شاخص
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ثر تعدیل کنندگی راهبـري شـرکتی بـر ارتبـاط بـین رقابـت در       )، ا1397فخاري و نتاج (
هـا نشـان    فتـه را بررسی کردند. یا شده توسط مدیریت بینی بازار محصول و کیفیت سود پیش

شـده توسـط    بینـی  محصـول داراي اثـر منفـی بـر کیفیـت سـود پـیش       که رقابت در بـازار   داد
 یابد. راهبري شرکتی قوي کاهش می هاي داراي و این ارتباط در شرکت است مدیریت

ــق ( ــرادي و محق ــی 1396م ــه بررس ــت  ر) ب ــین رقاب ــه ب ــزان  در ابط ــول و می ــازار محص ب
هـاي پـژوهش    فتهیاپرداختند.  الزحمه حسابرسی با در نظر گرفتن نقش حاکمیت شرکتی حق

الزحمـه حسابرسـی رابطـه مثبـت و      بـازار محصـول و میـزان حـق     در که بین رقابت نشان داد
معناداري وجود دارد و سازوکارهاي حاکمیت شرکتی، بر این رابطه بـه صـورت معکـوس،    

 .کاهند اثرگذار بوده و از شدت این رابطه می
) تحقیقی با هدف تعیین تـأثیر توانـایی مـدیریت و رقابـت در     1396هاشمی و همکاران (

کـه رقابـت    دادهاي پژوهش نشـان   ها انجام دادند. یافته بازار محصول بر رفتار نامتقارن هزینه
 ها تأثیر مثبت و معناداري داشته است. در بازار محصول بر رفتار چسبنده هزینه

) تأثیر رقابت بازار محصول بر رابطه بین سازوکارهاي راهبـري  1395پیري و محمودي (
هـاي بورسـی را مـورد بررسـی قـرار دادنـد. نتـایج         گذاري شرکت شرکتی و کارایی سرمایه

که رقابت بازار محصول به عنوان یـک عامـل بـرون سـازمانی در      استتحقیق حاکی از آن 
مدیره، مالکیـت نهـادي و انـدازه     تئکارهاي مالکیت هیتقویت نقش نظارتی و کنترلی سازو

 کننده است. گیري داشته و یک عامل تعیین مدیره تأثیر چشم تئهی
تبیین ارتباط بین رقابت در بازار محصـول و  اي به  ) نیز در مقاله1393صفرزاده و رفیعی (

ــد.  راهبــري شــرکتی ــاثیر  نشــان دادشــواهد پرداختن ــازار محصــول ت ــل  کــه رقابــت در ب قاب
اي بر راهبـري شـرکتی داشـته و بـه عنـوان یـک جـایگزین بـراي راهبـري شـرکتی            مالحظه

 .شودمحسوب می
رقابـت در بـازار محصـول و چسـبندگی     «) در پژوهشی که با عنـوان  2018لی و زینگ (

بـر اینکـه    هاي آمریکایی انجام دادند، به شـواهد قابـل اتکـایی مبنـی     بر روي شرکت» هزینه
دسـت   ها تأثیرگذار باشد، بر رفتار نامتقارن هزینهتواند  رقابت، می زمانی مانندسا عوامل برون

 .  یافتند
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) به بررسی ارتباط رقابت بازار محصول و نوسان ساختار سـرمایه  2017( 4وانگ و ژانگ
پرداختنـد.   5شده در بورس شـانگهاي و شـنزن   هاي پذیرفته با رفتار چسبنده هزینه در شرکت

هاي ساختار سرمایه، شـدت   آنها دریافتند که با افزایش شدت رقابت بازار محصول و نوسان
 یابد. ها نیز افزایش می رفتار چسبنده هزینه

) در تحقیقی به بررسی رابطـه بـین رقابـت بـازار محصـول و      2016( 6کوزت و همکاران
ایــن رابطــه، پرداختنــد.  کشــورها بــر  راهبــري شــرکتی و همچنــین چگــونگی تــأثیر ویژگــی

هاي تحقیق نشان داد بین رقابت بازار محصول و راهبري شرکتی رابطه معناداري وجـود   یافته
یافتــه،  هــاي کشــور بــر ایــن رابطــه تأثیرگــذار اســت. در کشــورهاي توســعه  دارد و ویژگــی

هـا   تـري نسـبت بـه سـایر شـرکت      ها در صنایع رقابتی قوي، راهبري شرکتی ضـعیف  شرکت
دهنده وجود رابطه جـایگزین بـین ایـن دو متغیـر اسـت. ولـی در        که این موضوع نشاندارند 

کشورهاي در حال توسعه رابطه مکملی بین رقابت و سازوکارهاي راهبـري شـرکتی وجـود    
 دارد.

رقابت در بازار محصـول و حاکمیـت   «) تحقیقی با عنوان 2016( 7چهاوچاریا و همکاران
انجام دادند. آنها به این  2006تا  2000هاي  یی طی سالهاي آمریکا بر روي شرکت» داخلی

ها با رقابت بـازار محصـول کمتـري مواجـه باشـند، راهبـري        نتیجه رسیدند زمانی که شرکت
 شرکتی اهمیت بیشتري دارد.

) در پژوهشی به بررسی تأثیر عوامل رقابت بازار محصول بـر  2016( 8چانگ و همکاران
هاي آمریکایی پرداختند. نتایج  ومی، اداري و فروش در شرکتهاي عم رفتار نامتقارن هزینه

ها در واحدهاي تجاري موجود در صنایعی که شدت رقابت در آنهـا   نشان داد که این هزینه
سازمانی بر رفتار نامتقـارن   دهند و عوامل برون تري از خود نشان می زیاد است، رفتار چسبنده

 ی، مؤثر هستند.سازمان ها به اندازه عوامل درون هزینه
هـا بـه    ) در پژوهشی با عنوان رقابت در بازار محصول و چسـبندگی هزینـه  2015ژانگ (

هاي اداري و عمـومی و فـروش بـر     بررسی تأثیر رقابت بازار محصول بر رفتار چسبنده هزینه
هاي آمریکایی پرداخت. نتایج تحقیق نشان داد که بین رقابت بازار محصـول و   روي شرکت

ها ارتباط مستقیمی وجود دارد و بـا افـزایش رقابـت در بـازار محصـول،       نده هزینهرفتار چسب
 یابد.  ها نیز شدت می رفتار چسبنده هزینه



 127 ها و راهبري شرکتها ارتباط بازار رقابتی با رفتار چسبنده هزینه

شـرکتی و رقابـت در بـازار     راهبـري در تحقیقی به بررسـی رابطـه بـین    ) 2012( 9سالرکا
شـرکتی  اي بین حاکمیت  هیچ رابطه که نشان داد. نتایج حاصل پرداختمحصوالت در هند 

تکیـه بـر رقابـت در بـازار محصـول بـراي       صـرف   و رقابت در بازار محصول وجود ندارد و
  نیست.شرکتی مؤثر  راهبريبهبود 

رقابـت بـازار محصـول و راهبـري شـرکتی      بـه بررسـی رابطـه    ) 2011( 10چو و همکاران
رقـابتی  واحدهاي تجاري موجود در صنایع که به این نتیجه رسیدند گران  پژوهش .پرداختند

داراي ساختار راهبري شرکتی ضعیفی هستند. همچنـین آنهـا دریافتنـد هنگـامی کـه رقابـت       
ر چشـمگیري بـر عملکـرد    تواند تأثی کیفیت راهبري شرکتی می ،بازار محصول ضعیف باشد

 داشته باشد.
 

 شناسی   روش
از بعد رویکرد انجام، تجربی است. بـر اسـاس هـدف تحقیـق نیـز بـه دلیـل        این پژوهش 

هاي مشخص شده در تحقیقات بنیادي بـراي حـل    ها، اصول و تکنیک که در آن از نظریه نای
. گیـرد  جـاي مـی  هـاي کـاربردي    تحقیـق  در زمـره شـود،    مسائل اجرایی و واقعی استفاده می

هـاي   پـژوهش  ءجـز  ،ها از نوع کمـی و از بعـد روش شـناخت    همچنین از لحاظ ماهیت داده
 بـا مراجعـه بـه   هاي مربوط به متغیرهـاي تحقیـق    داده شود. همبستگی محسوب می -توصیفی

هـا از نـرم    بنـدي داده  همچنین براي مرتب کردن و طبقه آوري شده است. جمعسایت کدال 
اسـتفاده شـده    9نسـخه   Eviewsهـا از نـرم افـزار     تجزیـه و تحلیـل داده  براي و  ،افزار اکسل

 است.
 

 جامعه و نمونه 
هاي پذیرفته شـده در بـورس و فرابـورس اسـت.      ، کلیه شرکتجامعه آماري این تحقیق

گیـري در ایـن    روش نمونـه  .باشد می 1396تا  1391هاي  دوره زمانی تحقیق، فاصله بین سال
هاي عضو  . لذا کل شرکتاستمبتنی بر روش حذف سیستماتیک یا روش هدفمند  ،تحقیق

اشند، به عنـوان نمونـه انتخـاب    ب نظر می  هاي مورد جامعه آماري که داراي یک سري ویژگی
 ها عبارتند از: شوند. این ویژگی می
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 1396در بورس یا فرابورس پذیرفته شده باشد و تـا پایـان سـال     1391قبل از سال  .1
 شده سازمان مذکور وجود داشته باشد. هاي پذیرفته در لیست شرکت

سـال مـالی    ،یـق طی دوره تحقسال مالی آنها منتهی به پایان اسفندماه هر سال باشد و  .2
 .خود را تغییر نداده باشند

 مؤسسـات  و هـا  بانـک  شـامل  پژوهش نمونه ها، شرکت اقتصادي ماهیت تفاوت به بنا .3
 در مـالی  افشـاهاي  زیـرا . نیست) ها لیزینگ و بیمه گذاري، سرمایه هاي شرکت(مالی 

 هاست.   شرکت سایر متفاوت از آنها

 باشد.  نداشته معامالتی توقف یک سال از بیش بررسی، مورد دوره در .4

 بـه ) سـال  -شرکت 1200( شرکت 200 تعداد نمونه، هاي شرکت گري غربال از پس .5
 .شد انتخاب آماري نمونه عنوان

 
 ها مدل
بین رقابت در بازار محصـول و رفتـار چسـبنده هزینـه رابطـه مسـتقیم و       فرضیه اول،  طبق

استفاده شده اسـت کـه   زیر  ) به شرح1( آزمون فرضیه اول از مدلبراي  معنادار وجود دارد.
 ) است:2018(لی و زینگ این مدل برگرفته از مطالعه 

 :)1( مدل
∆lnSG&Ai,t=β0+ (β1+ β2 COMPi,t+ β3 EMPINTi,t+ β4 ASINTi,t+ 
β5DECi,t1+β6 GDPGROWTHt) ∆lnSALEi,t+ (β7+ β8 COMPi,t+ β9 

EMPINTi,t+  β10 ASINTi,t+ β11DECi,t-1+ β12GDPGROWTHt) 
∆lnSALEi,t DECi,t+εi  

 :)1( مدلکه در 
ΔlnSG&A:  ؛هاي عمومی، اداري و فروش هزینهات تغییرطبیعی لگاریتم 
ΔlnSALE ؛تغییرات درآمد فروشطبیعی : لگاریتم 

DECi,t متغیر مجازي (در صورتی که فروش سال :t      نسبت به سـال قبـل کـاهش داشـته
 ، مقدار آن برابر صفر است)؛و در غیر این صورت 1مقدار آن برابر  ،باشد

EMPINT فروش؛ به: نسبت کارکنان 
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ASINT: ؛فروش بهها  نسبت دارایی 

GDPGROWTHنرخ رشد تولید ناخالص داخلی؛ و : 

COMPهرفینـدال هـاي   شـاخص  طریقکه از  واحد تجاري استپذیري  : میزان رقابت-

 شود. گیري میهرشمن و لرنر اندازه  

از حاصــل جمــع تــوان دوم ســهم بــازار تمــام   )،HHI( 11هرشــمن -شــاخص هرفینــدال

 آید: زیر به دست می) به شرح 1طبق رابطه (فعال در صنعت،  واحدهاي تجاري

∑ = HHI                                                                                 )1رابطه ( S𝑖²𝑛
𝑖=1   

نسـبت فــروش   Siو  صـنعت فعـال در   واحــدهاي تجـاري تعـداد   n در رابطـه فـوق،   کـه 

) بـه  2( هکـه از طریـق رابطـ    اسـت  فعـال در صـنعت   هاي شرکت کلشرکت به جمع فروش 

 :شود محاسبه می زیرشرح 

 =Si)                                                                                        2رابطه (
 Xi 
∑ Xi𝑛
𝑖

 
∑ و  ام i شـرکت دهنـده میـزان درآمـد فـروش      نشـان  Xi )،2رابطه (که در  Xin

i  میـزان

 اسـت.درآمد فروش صنعت 

تقسـیم سـود    )1گیـرد:   مرحلـه صـورت مـی    3در ) نیز LLM( شاخص لرنرگیري  اندازه

) تقسـیم سـود عملیـاتی    2؛ شرکت بر فروش خالص همان سال شـرکت  -عملیاتی یک سال

) محاسبه اختالف نتـایج مراحـل   3 ؛ وصنعتسال صنعت بر فروش خالص همان  -یک سال

 .2و  1

و درجـه رفتـار   در بـازار محصـول   میزان وابستگی بـین رقابـت    β8ضریب )، 1( مدلدر 

فرضـیه اول  باشـد،   مثبتکند. در صورتی که این ضریب  گیري می هها را انداز چسبنده هزینه

 .گردد پژوهش رد نمی

بین رقابت در بازار محصول و راهبـري شـرکتی رابطـه معنـادار وجـود      طبق فرضیه دوم، 

 مـدل که ایـن  شود  زیر انجام میبه شرح  2 مدلآزمون فرضیه دوم تحقیق با استفاده از . دارد
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 ) است:2011(چو و همکاران برگرفته از مطالعه 

  )2( مدل

CGIit = α0+ β1Qit+ β2Compit+ β3Sizeit+ β4Volumeit+ β5Returnit+ 

β6ROAit+ β7SGROWTHit+ β8YLDit+ εit   

 که در آن؛

Q :هـا   زش بـازار دارایـی  . ارسـت ها ها به ارزش دفتري دارایـی  نسبت ارزش بازار دارایی

 ها؛   برابر است با ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به اضافه ارزش دفتري دارایی

Comp :هرشـمن و   -هرفینـدال  هـاي  طریـق شـاخص   که از شرکتپذیري  میزان رقابت

 شود؛ گیري می لرنر اندازه

Size : ؛ها ارزش دفتري داراییطبیعی لگاریتم  برابر است با که واحد تجارياندازه 

Volume :؛حجم معامالت سهام تقسیم بر تعداد سهام شرکت 

Return : شــود زیــر محاســبه مــی ) بــه شــرح3از رابطــه (میــانگین ســاالنه بــازده ســهام 

 :)1393(صفرزاده و رفیعی، 

  )3رابطه (

بازده سهام   =
سود نقدي هر سهم ± �تفاوت قیمت سهم در ابتدا و پایان سال مالی� + مزایاي حق تقدم +  مزایاي سهام جایزه

 قیمت سهم در ابتداي سال مالی
 

 

ROA : ؛ها دارایی جمعتقسیم بر  خالصسود 

SGROWTH : سـال قبـل   وفروش سـال جـاري   رشد فروش که برابر است با تفاوت 

 تقسیم بر فروش سال قبل؛

YLD :قسیمی؛ وسود ت نسبت 

 :CGIit مندرج در جـدول   مؤلفه 20 امتیاز راهبري شرکتی که با استفاده از جمع امتیاز
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 ):1393؛ صفرزاده و رفیعی، 1390لیمی، س(حساس یگانه و شده است محاسبه  1
 

 هاي راهبري شرکتی و نحوه عملیاتی کردن آنها مولفه .1جدول 

 عنوان شاخص ردیف
 کردن و امتیازدهی نحوه عملیاتی
 صفر یک

 درصد مالکیت سهامداران نهادي 1
حقوقی غیردولتی مجموع مالکیت سهامداران 

  %50بزرگتر یا مساوي  %1باالي 
 سایر

 سایر  %1افشاي لیست کلیه سهامداران باالي  داشتن ساختار مالکیت شفاف 2

 اعالم سیاست تقسیم سود 3
بینی درآمد هر  در صورت اعالم در گزارش پیش

 سهم
 سایر

 سایر مالی هاي در صورت افشا در صورت افشاي جزئیات معامالت با اشخاص ثالث 4

5 
ارائه گزارش حسابرس مستقل در مورد 

هاي داخلی شرکت به  ساختار کنترل
 مجمع

 سایر در صورت درج در گزارش حسابرسی

6 
مدیره به مجمع عادي  ارائه گزارش هیأت

 هاي داخلی سالیانه در مورد ساختار کنترل
 سایر هاي داخلی در صورت ارائه گزارش کنترل

7 

سالیانه که شامل هاي  کیفیت گزارش
عملکرد مالی، موقعیت رقابتی، عملیات 
بازرگانی، ریسکهاي عملیاتی و سایر 

 موضوعات مالی است

در صورت ارائه عملکرد مالی، وضعیت رقابتی، 
هاي عملیاتی در  عملیات بازرگانی، ریسک

 مدیره گزارش فعالیت هیات
 سایر

 سایر به میانگینبیشتر بودن نسبت  مدیره درصد اعضاي مستقل هیأت 8

9 
مدیره و مدیر  تفکیک نقش رئیس هیئت

 عامل
 سایر در صورت تفکیک

10 
مدیره  اختصاص بخشی از گزارش هیئت

سازي راهبري  به عملکرد شرکت در پیاده
 شرکتی

 سایر مدیره در صورت ارائه در گزارش فعالیت هیات

11 
اشاره به سیستم مدیریت ریسک و 

آن در هاي راهبري شرکتی  رویه
 هاي سالیانه گزارش

 سایر مدیره در صورت اشاره در گزارش فعالیت هیات
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 عنوان شاخص ردیف
 کردن و امتیازدهی نحوه عملیاتی
 صفر یک

 سایر عدم تغییر مدیرعامل نسبت به سال گذشته ثبات مدیرعامل 12

 اندازه مؤسسه حسابرسی 13
بیشتر بودن درآمد حسابرس شرکت از متوسط 

 درآمد مؤسسات حسابرسی
 سایر

 چرخش شرکاي مؤسسه حسابرسی 14
تغییر شرکاي امضا کننده گزارش حسابرسی نسبت 

 به قبل
 سایر

 معامله با اشخاص وابسته 15
کمتر بودن نسبت معامله با اشخاص وابسته به 

 فروش شرکت از میانگین کل نمونه
 سایر

 سایر حقوقی علیه شرکتعدم وجود دعاوي  وجود دعاوي حقوقی علیه شرکت 16
 سایر عدم وجود تعدیالت سنواتی قابلیت اتکا (تعدیالت سنواتی) 17
 سایر وجود اظهارنظر مقبول در گزارش حسابرسی قابلیت اتکا (اظهارنظر حسابرس) 18
 سایر سایت اینترنتی وجود وب سایت اینترنتی وجود وب 19

 زمان بندي تهیه اطالعات 20
رسانی بیشتر از پنجاه طبق گزارش امتیاز اطالع 

 کدال
 سایر

 

راهبـري شـرکتی   و در بـازار محصـول   بـین رقابـت    بیانگر ارتباط β2ضریب ، 2مدل در 

فرضـیه دوم پـژوهش رد   ، (اعم از مثبت یا منفی)این ضریب  معنادار بودن. در صورتی است

 .شود نمی

 

 ها ها و آزمون فرضیه تجزیه و تحلیل داده

 توصیفی  آمار

، حـداکثر و انحـراف   یرها شامل میـانگین، میانـه، حـداقل   آمار توصیفی متغ ،2جدول در 

بـراي   )HHI(هرشمن  -شده است. با توجه به جدول، میانگین شاخص هرفیندال معیار ارائه 

است. به عبارتی میانگین فـروش خـالص بـر مجمـوع فـروش       290/0هاي نمونه  کل شرکت

باشـد. بـا    مـی  207/0) نیز برابر LLMدرصد است. میانگین شاخص لرنر ( 29صنعت حدود 
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هاي آماري بـا   توان دریافت که نمونه توجه به پایین بودن میانگین هر دو شاخص مذکور می

) نیـز مقـدار   CGIیی مواجـه هسـتند. بـراي متغیـر راهبـري شـرکتی (      رقابت بازار نسـبتاً بـاال  

دهـد واحـدهاي تجـاري مـورد مطالعـه از امتیـاز        است کـه نشـان مـی    230/13میانگین برابر 

 16همچنـین میـانگین بـازده داراییهـا حـدود       راهبري شـرکتی متوسـطی برخـوردار هسـتند.    

 47بـازده سـهام حـدود     درصـد و میـانگین درصـد    20درصد، میانگین رشد فـروش حـدود   

 باشد. درصد می
 آمار توصیفی متغیرها -2جدول 

 حداقل حداکثر میانه میانگین نماد متغیر
انحراف 

 معیار
تغییرات لگاریتم طبیعی 

 ها  هزینه
ΔLN SG&A 222/9 124/9 872/15 74/3- 897/1 

شاخص  -رقابت

 هرفیندال
HHI 290/0 253/0 527/0 057/0 229/0 

 LLM 207/0 083/0 572/0 021/0 817/0 لرنرشاخص  -رقابت

 CGI 230/13 13 17 7 707/1 شاخص راهبري شرکتی

نسبت ارزش بازار 

ها به ارزش  دارایی

 ها  دفتري دارایی

Q 768/1 498/1 059/8 574/0 827/0 

 SIZE 164/12 062/12 309/14 013/10 715/0 اندازه شرکت

 VOLUME 414/0 164/0 177/5 002/0 626/0 حجم معامالت سهام

 درصد بازده سهام
RETURN 686/47 840/14 498/859 

805/65

- 
487/101 
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 حداقل حداکثر میانه میانگین نماد متغیر
انحراف 

 معیار
 ROA 155/0 139/0 974/0 641/0- 149/0 بازده داراییها

 SGROWTH 202/0 151/0 816/7 13/1- 536/0 رشد فروش

 YLD 097/0 065/0 495/0 0 121/0 نسبت سود تقسیمی
  

 بررسی مانایی متغیرها
فـولر  -دیکـی «درج گردیـده اسـت. بـر اسـاس آزمـون       3نتایج آزمون مانایی در جدول 

همه متغیرها لذا ، است% 5مقدار احتمال همه متغیرها کمتر از  با توجه به اینکه، »12یافته تعمیم
 اند.پایا بوده% 5در دوره پژوهش در سطح 

 نتایج آزمون مانایی متغیرها -3جدول 

 نماد متغیر
فولر آزمون دیکی 

 یافته تعمیم
 نتیجه

  احتمال آماره  
تغییرات طبیعی 

 مانا Δ LNSG&A 181/71- 0000/0 ها  لگاریتم هزینه

شاخص  -رقابت
 مانا HHI 213/46- 0000/0 هرفیندال

 مانا LLM 07/23- 0000/0 شاخص لرنر -رقابت
تغییرات لگاریتم 

متغیر  ×طبیعی فروش
رقابت ×مجازي

 (شاخص هرفیندال)

ΔLNSALE×DEC×HHI 096/17- 0000/0 مانا 

تغییرات لگاریتم 
متغیر  ×طبیعی فروش

رقابت ×مجازي
 (شاخص لرنر)

ΔLNSALE×DEC×LLM 801/79- 0000/0 مانا 

تغییرات لگاریتم 
متغیر  ×طبیعی فروش

نسبت  ×مجازي
کارکنان بر میزان 

ΔLNSALE×DEC×EMPINT 106/18- 0000/0 مانا 
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 نماد متغیر
فولر آزمون دیکی 

 یافته تعمیم
 نتیجه

  احتمال آماره  
 فروش

شاخص راهبري 
 مانا CGI 0461/34- 0000/0 شرکتی

نسبت ارزش بازار 
ها به ارزش  دارایی

 ها  دفتري دارایی
Q 09/22- 0000/0 مانا 

 مانا SIZE 972/31- 0000/0 اندازه شرکت
 مانا VOLUME 727/62- 0000/0 حجم معامالت سهام

 مانا RETURN 238/94- 0000/0 بازده سهام
 مانا ROA 148/24- 0000/0 بازده داراییها
 مانا SGROWTH 942/22- 0000/0 رشد فروش

 مانا YLD 774/11- 0000/0 نسبت سود تقسیمی
 

 توضیحی متغیرهايخطی بین  عدم وجود هم

 13خطـی از معیـار عامـل تـورم واریـانس      در این پژوهش براي بررسـی عـدم وجـود هـم    

)VIFدهنـده عـدم    باشد، نشـان  5تورم واریانس کمتر از  عاملکه  ) استفاده شده است. وقتی

دهـد کـه میـزان عامـل تـورم       باشد.  نتایج حاصل از این آزمون نشان مـی  خطی می وجود هم

هاي پژوهش در حد مجاز خود قرار داشته و لذا از  واریانس متغیرهاي مستقل و کنترلی مدل

 این بابت مشکلی وجود ندارد.

 جمله خطاآزمون نرمال بودن 

شـده اسـت. بـا     اسـتفاده   14بـرا -دن جمله خطا از آزمون جـارکو نرمال بو بررسیمنظور  به

 0000/0 هـا  مـدل تمـام  بـرا بـراي   -آماره آزمون جارکواحتمال آمده،  دست توجه به نتایج به

امـا  شـود.   باشد؛ بنابراین فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن جملـه خطـا بـراي مـدل رد مـی      می

، و سایر فروض کالسیک نیز برقرار باشـند  باشداندازه کافی بزرگ  زمانی که اندازه نمونه به

اهمیـت و پیامـدهاي آن نـاچیز اسـت. در شـرایط       انحراف از فرض نرمال بـودن معمـوالً بـی   
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هـا نرمـال    تـوان دریافـت کـه حتـی اگـر باقیمانـده       مذکور، با توجه به قضیه حد مرکزي مـی 

کنند، بدون تورش هستند  طور مجانبی از توزیع نرمال پیروي می هاي آزمون به نباشند، آماره

توان فرض نرمال  ). لذا با توجه به این مطالب می1389و از کارآیی برخوردارند (افالطونی، 

 گردد. مشاهده می  4برا در جدول -بودن جمله خطا را نادیده گرفت. نتایج آزمون جارکو
 نتایج حاصل از نرمال بودن جمله خطا -4جدول 

 نتیجه احتمال برا -آماره جارکو مدل پژوهش

 -شاخص هرفیندال -1مدل 
 هرشمن

151/55 000/0 
 نرمال نبودن جزء خطا

 نرمال نبودن جزء خطا 000/0 289/62 شاخص لرنر -1مدل 

 -شاخص هرفیندال -2مدل 
 هرشمن

011/33 000/0 
 نرمال نبودن جزء خطا

 نرمال نبودن جزء خطا 000/0 538/45 شاخص لرنر -2مدل 
 

 واریانس بین جمالت خطاناهمسانی 

شــده  اســتفاده  وایــتخطــا از آزمــون  ناهمســانی واریــانس بــین جمــالت بررســیمنظــور  بــه
 هـا  مـدل تمـام  بـراي   وایـت آمـاره آزمـون   احتمـال  آمـده،   دسـت  است. با توجه بـه نتـایج بـه   

ــفر مبنـــی بـــر   مـــی 0000/0 ــابراین فرضـــیه صـ ــانس در باشـــد؛ بنـ وجـــود همســـانی واریـ
ــژوهش رد مــی مــدل ــن مــورد، از  . شــود هــاي پ ــع ای ــراي رف حــداقل مربعــات رگرســیون ب

) نشــان داده 5نتــایج ایــن آزمــون در جــدول ( یافتــه بــرآوردي اســتفاده شــده اســت. تعمــیم
 شده است.

 نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس جمالت خطا -5جدول 
 نتیجه احتمال آماره وایت مدل پژوهش

 000/0 481/5 هرشمن -شاخص هرفیندال -1مدل 
همسانی ناوجود 

 واریانس

 000/0 866/1 شاخص لرنر -1مدل 
همسانی ناوجود 

 واریانس
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 نتیجه احتمال آماره وایت مدل پژوهش

 000/0 190/2 هرشمن -شاخص هرفیندال -2مدل 
همسانی ناوجود 

 واریانس

 000/0 471/2 شاخص لرنر -2مدل 
همسانی ناوجود 

 واریانس
 

 رگرسیونهاي مورد استفاده در برآورد مدلهاي  تعیین نوع چینش داده

یــا تــابلویی) مشــخص  تلفیقــیهــا الزم اســت کــه روش تخمــین (قبــل از تخمــین مــدل
طــور  شــده اســت. همــان اســتفادهو هاســمن لیمــر  -گــردد. بــراي ایــن منظــور از آزمــون اف

کمتــر از  هــا مــدلتمــام لیمــر  -اف آمــاره ، احتمــالشــود مشــاهده مــی) 6کــه در جــدول (
ــی5 ــد % م ــتفاده از   ،باش ــا اس ــین ب ــذا تخم ــابلویی ل ــیروش ت ــام م ــردد انج ــا گ ــین، ب . همچن

هــاي پــژوهش کمتــر از  مــدلتمــام آزمــون هاســمن آمــاره )، احتمــال 7توجــه بــه جــدول (
 ست.مدلهااز مدل اثرات ثابت براي تخمین  که این به معناي استفاده ،باشد % می5

 
 لیمر Fنتایج حاصل از آزمون  -6جدول 

 نتیجه احتمال لیمر Fآماره  مدل پژوهش

 -شاخص هرفیندال -1مدل 
 هرشمن

 روش تابلویی 0000/0 093/1149

 روش تابلویی 0000/0 668/1117 شاخص لرنر -1مدل 

 -شاخص هرفیندال -2مدل 
 هرشمن

 روش تابلویی 0000/0 802/1102

 روش تابلویی 0000/0 322/1136 شاخص لرنر -2مدل 
 

 نتایج حاصل از آزمون هاسمن -7جدول 

 نتیجه احتمال هاسمن آماره مدل پژوهش

 اثرات ثابتروش  0000/0 461333/87 -شاخص هرفیندال -1مدل 
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 نتیجه احتمال هاسمن آماره مدل پژوهش

 هرشمن

 اثرات ثابتروش  0000/0 151506/83 شاخص لرنر -1مدل 

 -شاخص هرفیندال -2مدل 
 هرشمن

 اثرات ثابتروش  0000/0 298/101

 اثرات ثابتروش  0000/0 477/112 شاخص لرنر -2مدل 
 

 آزمون فرضیه اول نتایج 

بین رقابت در بازار محصـول و رفتـار چسـبنده هزینـه رابطـه مسـتقیم و       فرضیه اول،  طبق

با افـزایش میـزان رقابـت بـازار، شـدت رفتـار چسـبنده         ،به عبارت دیگر معنادار وجود دارد.

 ارائه شده است. 9و  8در جداول  این فرضیهیابد. نتایج آزمون  ها نیز افزایش می هزینه
 

 هرشمن -نتایج آزمون فرضیه اول با استفاده از شاخص هرفیندال -8دول ج

 احتمال tآماره  ضریب نماد متغیر

Δ LNSALE×HHI 3799/0 100723/8 0000/0 

Δ LNSALE×EMPINT 32714/13- 747175/2- 0061/0 

Δ LNSALE×ASINT 00995/0 0844492/1 2784/0 

Δ LNSALE×DEC 005574/0- 616896/0- 5374/0 

Δ LNSALE×GDPGROWTH 018173/0 793006/0 428/0 

Δ LNSALE×DEC×HHI 017686/0- 731647/0- 4646/0 

Δ LNSALE×DEC×EMPINT 428693/4- 65254/0- 5142/0 

Δ LNSALE×DEC×ASINT 006088/0 76224/0 4461/0 
Δ 

LNSALE×DEC×GDPGROWTH 
068897/0- 514349/1- 1303/0 

c 012373/8 33017/46 0000/0 

 738626/0 شده ضریب تعیین تعدیل

 217362/2 واتسون -دوربین
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 احتمال tآماره  ضریب نماد متغیر

 F 12688/17آماره 

 F( 0000/0احتمال (آماره 
 

 نتایج آزمون فرضیه اول با استفاده از شاخص لرنر -9جدول 

 احتمال tآماره  ضریب نماد متغیر

Δ LNSALE×LLM 080922/0 322196/8 0000/0 

Δ LNSALE×EMPINT 24465/40- 376049/7- 0000/0 

Δ LNSALE×ASINT 001809/0 243041/0 8080/0 

Δ LNSALE×DEC 011459/0- 715563/1- 0866/0 

Δ LNSALE×GDPGROWTH 013927/0 603787/0 5461/0 

Δ LNSALE×DEC×LLM 053383/0- 679065/4- 0000/0 

Δ LNSALE×DEC×EMPINT 53303/12 872405/1 0614/0 

Δ LNSALE×DEC×ASINT 007766/0 997489/0 3188/0 
Δ 

LNSALE×DEC×GDPGROWTH 
03449/0- 748512/0- 4543/0 

c 365402/9 4808/224 0000/0 

 775055/0 شده ضریب تعیین تعدیل

 226348/2 واتسون دوربین

 F 66268/20آماره 

 F( 0000/0احتمال (آماره 

 توان دریافت کـه کـل رگرسـیون معنـادار اسـت، چـرا کـه        می، 9و  8با توجه به جداول 
و بـا توجـه بـه کمتـر      باشد می 000/0برابر در هر دو مدل  Fمقدار احتمال (سطح معناداري) 

 مقـادیر گـزارش شـده بـراي    . را پـذیرفت  بودن هر دو مدل معنادارتوان  %، می5بودن آن از 
تغییـرات متغیـر   % 5/77و  % 8/73دهـد تقریبـاً    نشان میدو مدل نیز شده  ضریب تعیین تعدیل

شـود. همچنـین بـراي تشـخیص      مدل توضیح داده میدو وسیله متغیرهاي توضیحی  وابسته به
شده است. مقدار آمـاره   واتسون استفاده  –وجود خودهمبستگی بین متغیرها از آماره دوربین

، وجـود عـدم خـود    مقـادیر که این  باشد می 22/2و  21/2دو مدل به ترتیب دوربین واتسون 
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 دهد. همبستگی خطاها را نشان می

و  8در جـداول   ΔLNSALE×DEC×LLMو  ×ΔLNSALE×DECضرایب 
هــاي عمــومی، اداري و فــروش در دوره  دهنــده درصــد افــزایش تغییــرات در هزینــه نشــان 9

میـزان  ، 9و  8تر هستند. با توجه به جـداول   که رقابتیاست هایی  کاهش فروش براي شرکت
 اسـت  -053383/0و  -017686/0به ترتیب برابر  LLMو  HHIاین ضریب براي شاخص 

رد فرضیه نخست پژوهش است، چرا که ضـرایب مزبـور   که منفی بودن مقادیر مزبور بیانگر 
ضـرایب  مقـادیر  باید مثبت باشند تـا فرضـیه نخسـت تاییـد گـردد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه          

ΔLNSALE×HHI  و ΔLNSALE×LLM  080922/0و  3799/0 کـــه بـــه ترتیـــب برابـــر 
ها در صـورت روبـرو شـدن بـا      که در هنگام افزایش فروش، شرکت دهد نشان می باشد، می

هـاي مختلـف واحـد تجـاري      رقابت شدید، به سـرعت اقـدام بـه صـرف مخـارج در بخـش      
 کنند.   می

 نتایج آزمون فرضیه دوم 

بـري شـرکتی رابطـه معنـادار وجـود      بین رقابت در بازار محصول و راه، دومفرضیه  طبق
رقابـت بـازار محصـول    هدف از بررسی این فرضیه آن اسـت کـه مشـخص شـود آیـا       .دارد
ایـن  نتایج آزمـون  یا خیر.  تواند جایگزینی براي سازوکارهاي راهبري شرکتی تلقی شود می

 ارائه شده است. 11و  10در جداول  فرضیه
 دریافت که کل رگرسیون معنادار اسـت، چـرا کـه   توان  ، می11و  10با توجه به جداول 

و بـا توجـه بـه کمتـر      باشد می 000/0برابر در هر دو مدل  Fمقدار احتمال (سطح معناداري) 
 مقـادیر گـزارش شـده بـراي    . را پـذیرفت  بودن هر دو مدل معنادارتوان  %، می5بودن آن از 

تغییـرات متغیـر وابسـته    % 6/68و  % 6/68دهـد   نشان میدو مدل نیز شده  ضریب تعیین تعدیل
شـود. همچنـین بـراي تشـخیص وجـود       مدل توضیح داده میدو وسیله متغیرهاي توضیحی  به

شـده اسـت. مقـدار آمـاره      واتسـون اسـتفاده    –خودهمبستگی بین متغیرهـا از آمـاره دوربـین   
، وجود عـدم خـود   مقادیرباشد که این  می 21/2و  07/2دو مدل به ترتیب واتسون  -دوربین

 دهد. مبستگی خطاها را نشان میه
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مربـوط بـه متغیـر     tاحتمـال آمـاره    ،11و  10گـزارش شـده در جـداول    با توجه به نتایج 
و  187/0لرنر به ترتیب برابـر  شاخص هرشمن و -رقابت بازار با استفاده از شاخص هرفیندال

ــا اســتفاده از    .اســت 584/0 ــازار ب ــت ب ــر رقاب ــه متغی ــوط ب ــرآوردي مرب ــین ضــریب ب  همچن
به دلیـل معنـادار نبـودن ضـرایب بـرآوردي،       .است 014/0و 975/0هاي مزبور برابر  شاخص

و محصـول  بـازار  در بین رقابت  توان فرضیه دوم پژوهش را تایید کرد. به عبارت دیگر، نمی
 رکتی رابطه معناداري وجود ندارد.نظام راهبري ش

 
 هرشمن -هرفیندالنتایج آزمون فرضیه دوم با استفاده از شاخص  -10جدول 

 احتمال tآماره  ضریب نماد متغیر
Q 004096/0 081054/0 9354/0 

HHI 975235/0 3189/1 1875/0 
SIZE 002091/2 70396/10 0000/0 

VOLUME 092879/0 617227/1 1061/0 
RETURN 00665/0- 55014/0- 5823/0 

ROA 452875/0 32603/1 1851/0 
SGROWTH 01903/0- 40488/0- 6857/0 

YLD 005217/0 35772/0 7206/0 
c 4997/11- 09833/5- 0000/0 

 686/0 شده ضریب تعیین تعدیل
 077/2 دوربین واتسون

 F 666/13آماره 
 F( 0000/0احتمال (آماره 

 
 

 نتایج آزمون فرضیه دوم با استفاده از شاخص لرنر -11جدول 

 احتمال tآماره  ضریب نماد متغیر

Q 008667/0 17943/0 8643/0 
HHI 014774/0 546869/0 5846/0 
SIZE 027527/2 94312/10 0000/0 

VOLUME 095388/0 655024/1 0982/0 



 14هاي کاربردي در گزارشگري مالی، شماره  پژوهش  142

 احتمال tآماره  ضریب نماد متغیر

RETURN 0065/0- 5368/0- 5915/0 
ROA 419723/0 22454/1 221/0 

SGROWTH 00922/0- 19888/0- 8424/0 
YLD 005034/0 344243/0 7307/0 

c 5456/11- 11987/5- 0000/0 
 686/0 شده ضریب تعیین تعدیل
 210/2 دوربین واتسون

 F 680/13آماره 
 F( 0000/0احتمال (آماره 

 
 گیري   نتیجهبحث و 

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول بـا دو متغیـر رفتـار چسـبنده     
 پاسـخ آنهـا بـود   در پـی  حاضـر   پـژوهش کـه   تیسـواال ها و راهبري شرکتی پرداخت.  هزینه

تواند با رفتار چسبنده هزینـه و راهبـري شـرکتی     آیا رقابت بازار محصول می عبارتنداز اینکه
 200اي بـه حجـم    به منظور پاسخ به سـواالت یـاد شـده، نمونـه     رابطه معناداري داشته باشد؟

شرکت از شرکتهاي پذیرفته شده در بورس و فرابورس از طریق روش حذف سیسـتماتیک  
 شد. انتخاب

بـه بیـان   دارد. نـ ها اثـر مثبـت و معنـاداري     نتایج نشان داد بازار رقابتی بر چسبندگی هزینه
هاي عمومی، اداري و فروش  با افزایش رقابت در بازار محصول، رفتار نامتقارن هزینه ،دیگر

طبـق نظریـه   . اسـت نظریـه تصـمیمات سـنجیده مـدیران     این نتیجه مغایر بـا   یابد. مینافزایش 
در صورت وجود رقابت، میزان عدم اطمینان نسـبت بـه تقاضـاي مشـتریان در آینـده       مزبور،

شوند براي اجتناب از ریسک از دست دادن سهم بـازار   یابد و مدیران  مجبور می افزایش می
هـاي تعـدیل    که درباره کاهش میزان فروش مطمئن شوند، کاهش هزینـه  زمانیتا  ،در آینده

واحـدهاي تجـاري در    تـوان عنـوان کـرد کـه     وجیه ایـن رابطـه مـی   در ترا به تأخیر بیندازند. 
مخارجی از قبیل تحقیق و توسعه، تبلیغات، کنترل کیفیت متحمل صورت مواجهه با رقابت، 

براي حفظ و تثبیـت موقعیـت رقـابتی خـود در بـازار و       ،و بازاریابی و جلب رضایت مشتري
. تحقیق حاضر با نتـایج  شوند نمی ،ازارپیشگیري از مخارج هنگفت ناشی از ورود دوباره به ب
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)، 2016)، چانـگ و همکـاران (  2018)، لـی و زینـگ (  2017هاي وانگ و ژانـگ ( پژوهش
 .باشد نمی) همسو 1396) و هاشمی و همکاران (2015ژانگ (

بـازار محصـول بـر     در همچنین، نتـایج حاصـل از آزمـون فرضـیه دوم نشـان داد رقابـت      
هـاي رقیـب    یـک از فرضـیه   بـه بیـان دیگـر، هـیچ    راهبري شرکتی اثر معناداري نداشته است. 

(یعنـی فرضـیه جـایگزین و    راهبـري شـرکتی    وبازار محصول  در رقابتپیرامون ارتباط بین 
رقابـت در  درمحـیط ایـران، از    شود. این بدان معناست که فرضیه مکمل) در ایران تایید نمی

طبـق  شـود.   مـی نبراي انتخاب تیم مدیریتی کارآمد به جاي تـیم مـدیریتی بـد اسـتفاده      بازار
اگر مدیریت سرسختانه عمل نکند، شرکت آنها سهم بازار را از دسـت   ،هاي یاد شده فرضیه

مـدیران   ،رود. در نتیجه ترس از ورشکستگی خواهد داد و امنیت شغلی مدیران نیز از بین می
رقابـت   کنـد. بـه عبـارتی    هایشان براي بهبود وضعیت شرکت می طرح را مجبور به جلو بردن

بدین ترتیب تحقیق حاضر  د که سرسختانه تالش کنند.کن بازار محصول مدیران را وادار می
)، چـو و  2016)، چهاوچاریـا و همکـاران (  2016هاي کـوزت و همکـاران (  با نتیجه پژوهش

ســالرکا   هـاي تحقیـق   و ولـی بـا یافتــه  ) ناهمســ1395)، پیـري و همکـاران (  2011همکـاران ( 
هـاي مـورد    تـوان در متفـاوت بـودن نمونـه     ) همسو است.  دلیل این موضوع را نیز می2012(

هـاي تئـوریکی بکـار رفتـه،      مطالعه، قرار گرفتن در کشورهاي مختلف، تفـاوت در دیـدگاه  
ي مختلـف  هـا  هاي انتخاب شده تحقیق و دیدگاه تفاوت در بازه زمانی تحقیق، روش شناسی

 هاي ساختاري مختلف راهبري شرکتی دانست. در مورد مشارکت شاخص
درون شـده   تهیهمالی هاي  کنندگان گزارش نتیجه فرضیه اول تحقیق به استفاده به توجه با

ها در هنگـام    شود در فرآیند ارزیابی عملکرد مدیران، عدم کاهش هزینه توصیه می سازمانی
. چـرا کـه   اي از ضـعف مـدیریت تلقـی کننـد     به عنوان نشانه رادر صنایع رقابتی افت فروش 

هـاي   همچنـین بـر اسـاس یافتـه    چسبندگی هزینه تحت تاثیر رقابت در بازار محصول نیسـت.  
شود که صرف تکیه بر رقابت در بازار محصول بـراي بهبـود    فرضیه دوم پژوهش، توصیه می

 ،س مؤثر نباشـد و در نتیجـه  شده در بور هاي پذیرفته راهبري شرکتی ممکن است در شرکت
تواند ضـروري و اثـربخش    ها می توجه به سایر سازوکارهاي راهبري شرکتی در این شرکت

 باشد.
 شود: براي تحقیقات آتی پیشنهاد میچند  یدر ادامه، موضوعات
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هاي محیط فعالیـت واحـد تجـاري از قبیـل شـرایط       پژوهش در مورد تأثیر سایر جنبه .1
 ها. حاکم در جامعه بر رفتار هزینهاقتصادي و سیاسی 

گیري رقابت در بازار محصـول. بـه عنـوان     هاي دیگر براي اندازه بکارگیري شاخص .2
و مدل پورتر اسـتفاده گـردد و نتیجـه آنهـا بـا تحقیـق حاضـر         15مثال از شاخص بون

 مقایسه شود.
 گیري رقابت بازار محصول با در نظر گرفتن تنوع محصوالت. اندازه .3
گیري امتیاز راهبري شرکتی که در  دهی براي اندازه استفاده از رویکرد مبتنی بر وزن .4

 گیرد. اي تعلق می ها، وزن جداگانه آن به هرکدام از شاخص
ها عاري از محدودیت نبوده و لذا به منظور جلـوگیري   این تحقیق نیز مانند سایر پژوهش

توانـد مفیـد باشـد. مهمتـرین      هـا مـی   دیتاز تعمیم اشتباه نتایج این تحقیق، ذکـر ایـن محـدو   
مدودیت تحقیق حاضر آن است که در عملیاتی کردن متغیر راهبري شرکتی صرفاً وجـود و  

هـاي   هاي راهبري شرکتی مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت و اثربخشـی مؤلفـه       یا فقدان مؤلفه
 مذکور مدنظر قرار نگرفته است.

 
 ها یادداشت
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