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 چكیده
 یها¬از داده ستفادهابا  رقابت در بازار محصول و رفتار شرکت است. ،یتیریمدییتوانا نیرابطه ب یهدف از انجام پژوهش حاضر، بررس

ابطه پرداخته شده ر نیا یبه بررس 1398تا 1393 های سال نیب یدوره زمان یشده در بورس اوراق بهادار تهران برا رفتهیشرکت پذ128

 وده و روشب یاددیپس رو ،یخیبر اطالعات تار هیاز لحاظ طرح پژوهش به جهت تک ،یاست. پژوهش حاضر از نظر هدفِ پژوهش، کاربرد

قرار  لیو تحل هیرد تجزمو Eviews10شده با استفاده از نرم افزار  آوری جمع های . دادهاشدب یم یو از نوع علّ ییاستنتاج آن استقرا

وهش پژ اتیفرض جینتا. است شده استفاده ها داده لیو تحل هیجهت تجز یقیتلف های و داده ونیرگرس ،یهمبستگ های گرفتند. از روش

 یارثبت و معنادرابطه مو ارزش شرکت( یگذار هیسرما یها تیو رفتار شرکت)رشد بازار سهام،فعال یتیریمد ییتوانا نیکه ب دهدینشان م

 تیعالازار سهام،ف)رشد بو رفتار شرکت یتیریمد ییتوانا نیبر رابطه ب لدهد رقابت در بازار محصو ینشان م جینتا نیوجود دارد.و همچن

 دارد. یمثبت و معنادار ریاثو ارزش شرکت(ت یگذار هیسرما یها
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  مقدمه -1
و جهانی  جهانی در جهان پرطالتم امروزی، سازمان ها و جوامع با تحول های شگرف محیطی و فناوری و به تبع آن، تجارت

ظام نگذر، وجود ای از ابهام فرو رفته است. در این رهابی به سطح مطلوبی از عملکرد در هالهشدن روبرو هستند و توان دستی

 یی بوزنجانشود)فرهمدیریتی مقتدر و کارآمد می تواند حیات بالنده و رو به رشد سازمان ها را در شرایط فعلی ایجاد می

ورداری از ا عدم برخند، زیرر همکاران و زیر دستان خود نفوذ ک(. نکته این است تا مدیر کارا و توانا نباشد، نمی تواند د1384،

نند، افراد ردن امور کهای الزم در انجام کارها، باعث می شود تا کارکنان با ایجاد روابط غیررسمی سعی در رفع و رجوع کتوانایی

(. از آنجا که 1380نی،فر و اذربایجااز وظیفه های اصلی خود خارج شوند و با تصمیم های نابجا به کل سیستم ضربه بزنند)عطا

ایی های نامشهود (، لذا یکی از دار2012مدیران ارشد سازمان، درجه توانایی های مختلفی دارند)دمرجیان ،لو و مک وای،

ود. ازار می شببت در ارزشمند شرکت ها، قابلیت مدیران بوده که توجه به آن باعث بهبود عملکرد سازمان و افزایش توان رقا

 .(2013وفلوس،چنین ، قابلیت نیز نتیجه کاربرد دانش و مهارت و ترکیب مناسب آن دو است)پنیوتیس،دافنا وکریستودهم

 

 پژوهش ينظر یو مبان نهیشیپ -2
 یزمان رانیمد یجارتواحد  کی است. در یفرد یهاتیو قابل ییبرساند، توانا تیرا به موفق یتواند هر فردیکه م یعامل مهم

ند. داشته باشگام بر شرکت در جهت اهداف آن شرکت منابع و کارا از نهیدعا کنند توانمند هستند که به صورت بهتوانند ا یم

است  یارا کسک ریمد ر،گیارت ددارند. به عب یتحقق اهداف سازمان ندیموجود را در فرآ منابع استفاده بهتر از ییکارا توانا رانیمد

جهت  نابع شرکتم یریارگبک در  تیریمد ییات، حداکثر بهره را به سازمان برساند. توانابا استفاده از حداقل امکان بتواند که

 یراتییتغ جادیرصدد اد یالزم باشد، سهامداران فعل ییکارآ فاقد تیریبرخوردار است. چنانچه مد ییبه سزا تیکسب سود از اهم

 تیریمد ییارآک شیفزاو پاداش، درصدد ا ایو وضع مزا یقیتشو یها برنامه یبا اجرا ای خواهند بود و یواحد تجار تیریدر مد

 یواحد تجار سهامی ابیشبا ارز ،یگذارهیرا قبل از سرما تیریمد ییکنند که کارآ یکوشش م زیبالقوه ن سهامداران .خواهند بود

با  (.1992،و ون بردا نکسیهندر)کند  یفراهم م یریگمیتصم یرا برا ییمبنا ،ییکارآ اری. در هر دو حالت، معندینما یابیارز

ه است، داد شیفزااتر را عملکرد به یشرکت ها برا یسهامداران، فشار رو یآگاه شیبا افزا هیسرما یتوجه به آنکه توسعه بازارها

 رچوبود، چاخ ییتوانا تیسازد با تقو یدارند که آن ها را ملزم م یرو شیرا پ یحاضر دوران حال شرکت ها در رانیمد

وان مالکان به عن سهامداران .را بهتر منعکس کند یخود مستقر کنند که ارزش و سودآور یدر شرکت ها یدیجد یاقتصاد

است،  ید تجارعملکرد مطلوب واح جهینت ثروت، شیافزا نکهیثروت خود هستند. با توجه به ا شیافزا یدر پ یواحد تجار

 نیگزیجا گرانیار با دک یعنی ت،یریمفهوم مد دیجد اتیادب است. در یفراوان تیاهم یمالکان، دارا یبرا یواحد تجار یابیارزش

در  دیدجی ها میداپارا نیخواهد افزود. بنابرا زین ندهیافزوده و در آ تیریمد یدگیچیامر بر پ نیاست. ا شده گرانیکار توسط د

ست. ر گرفته اقرا تیریاف مداهد لوحه است که در سر ینیها؛ هدف ارزش آفر میپارادا نیحوزه آشکار شده است. از جمله ا نیا

 قیف. توردیگ مل بکارعبهره برده و در  ینیمؤثر بر ارزش آفر یتیریمدی ها وهیاز سازوکارها و ش ستیبا یم نیارزش آفر ریمد

 (.2013،آندرو و همکاران)دارد  یسنجش عملکرد بستگ تیفیبه ک یادیحدود ز تا ینیارزش آفر زانیدر م
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 دهند، یرا انجام م هیلاو یابیبازار قاتینمونه، تحق ی. براکنندیرا اتخاذ م یمختلف یاتیعمل تمایشرکتها تصم گر،یاز طرف د

را انجام  یمالنیتأم ،کنندیم غیتبل رند،یگیم میتصم فروش متیو ق دیدر مورد مقدار تول کنند،یرا ارائه م یمحصوالت جذاب

 یبت در بازارهارقا تی. ماهفروشندی کنندگان م ت را به مصرفسرانجام، محصوال و کنندیم دیسپس شروع به تول دهند،یم

بنگاه  یرقابت (.مزیت1391)نمازی و ابراهیمی،گذاردیم ریتأث یرقابت یها استیس یرفتار شرکتها در تمام بر باًیمحصول تقر

. اگر باشدیابسته مو زیا نت رقبخدما بازار از کاالها و یابیبلکه به نحوه ارز ست؛یها ن از عملکرد بنگاه یموفق صرفاً ناش یها

و مبارزه  تالش شتریها سهم بخواهد کرد. در هر بازار، بنگاه رییتغ زیا نبنگاهه نیب یرقابت تیمز عیتوز رکند،ییقواعد بازار تغ

 مانند و یم یقبا یتعداد ،شوندیو از بازار خارج م شوندی ها با شکست مواجه ماز بنگاه یتعداد زمان از ینی. در دوره معکنندیم

وتسلط بر  یوربداع و نوآبه ا قادر یمانده، تعداد یباق یهاتازه وارد و بنگاه یها. از بنگاهشوندیوارد بازار م دیبنگاه جد یتعداد

 (.1920)مارشال ،بازار خواهند شد

ر هر د .باشدیم تیریمد ییتوانا مهم باشد، اریبس یرقابت یماندن شرکت در فضا یدر باق تواندیکه م یمهم یاز فاکتورها یکی

 یبترقا یارهاود بازباشد. وج یم انتظار از منابع جهت کسب بازده مورد یاستفاده حداکثر ت،یریمد یاصل فهیوظ ،یواحد تجار

 ظار، واحدورد انتمضمن کسب منافع  ،یو کاربرد یحاتخاذ صح با را بر آن داشته است که یواحد تجار رانیدر عصر حاضر، مد

ام با ود را همگخ اتیملعنتواند  یکه واحد تجار یاست در صورت یهینگه دارند. بد ،یامروز یرقابت در بازار پرشتاب ورا  یتجار

 نیا چنبه شدن مواج عدم رقبا، بسط و توسعه دهد، از صحنه رقابت حذف شده و با شکست مواجه خواهد شد. به منظور ریسا

 یها ییواناعم از تا ،یرقابت یها تیمز گریکسب د یبرا دات الزمیازار، تهمب تیوضع یضمن بررس ستیبا یم رانیمد ،یمشکالت

ر خود را د یحد تجار توانند کنترل وا یتر باشند، بهتر م یقو ثیح نیاز ا رانیمد است هر چهح را فراهم آورند . واض یفرد

محصول و  بت در بازار، رقا یتیریمد ییناتوا نیرابطه ب لذا در این تحقیق برند. شیرا به پ یتجار یهاتیفعال دست گرفته و

 کند .را بررسی می رفتار شرکت

و  هیساختار سرما نیکننده شدت رقابت بازار بر رابطه ب لینقش تعد یبه بررس یقیدر تحق (2019)طلعت افزا واحمد  دینو

 ساختار سرمایهرا با  معناداریو  یرقابت در بازار محصول رابطه منف ی تحقیق نشان داد کهها افته.یعملکرد شرکت پرداختند

 یها افتهیبرد.  یو سهامداران شرکت بکار م رانیتراز کردن منافع مد یبرا یبده یمال نیتام نیگزیآن را به عنوان جادارد

تواند به عنوان  ینمونه ها م نیدهد که ا یارائه م استیس یکننده ها میتنظو  گذاران استیس یرا برا یشواهد قیتحق

 از شرکت در بازار محصول استفاده کند.  بیترت نیفراهم کند و به ا ار یمال بیترت نیاوج خود تالش کند و به اشجاعت در 

است؛  دیریتیم توانایی مانند مدیریتی عوامل از ناشی شرکت عملکرد تفاوت که کردند بیان(  2017)  همکاران و چانگ

اال ب توانایی با مدیران هک دارد وجود نیز شواهدی اما کند؛ پیدا بهبود کتشر عملکرد که شوند می باعث تواناتر مدیران بنابراین

مورد  در نهدوگا شواهد این. شوند می شرکت عملکرد کیفیت کاهش آن واسطه به و سود کیفیت کاهش باعث توانند می هم

تأثیر  شرکت ملکردع و مدیریتی توانایی بین رابطه بر نیز دیگری متغیرهای که است مطلب این گویای مدیریتی توانایی نقش

 دارد.

رقابت در بازار محصول  با توجه به شرکت ها و عملکردمالی اهرم بین رابطه  یبه بررس یقی( در تحق2016 ابات و همکاران)

بازار  به رقابت در زیرابطه اهرم و عملکرد ن رایز فتدیانکار ممکن است اتفاق ب رقابلیغ جیکه نتا نداظهار داشتآنان  .پرداختند
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 ی( براHHI) نداللیمتحده را انتخاب کرد و از شاخص هرف االتیا یدیبنگاه تول 176از  ینمونه ا یمحصول وابسته است و

دهد  یو معنادار بود که نشان م یرقابت بازار محصول و اهرم منف نیب کیمدت زمان تحر کردمحصول استفاده  یریاندازه گ

 کند.  یم لیعملکرد شرکت را تعد و هیساختار سرما نیرابطه ب یرقابت منف

حصول مر بازار رابطه بین عملکرد شرکت و ساختار سرمایه با توجه شاخص های رقابت د یبه بررس یقی( در تحق2013فازو)

ق انجام این تحقی 1998-2009شرکت آفریقای جنوبی طی دوره زمانی  257پرداخت. با استفاده از داده های ترکیبی )پانلی( 

فاده نمود. وی ای بررسی این رابطه استبر بون شاخص نام به جدیدی شاخص از هیرشمن –وه بر شاخص هرفیندال وی عالشد 

 .تروی عملکرد شرکت دارد و این تاثیر غیر خطی اس دریافت که ساختار سرمایه تاثیر مثبت و معناداری بر

 توانایی و سود تکیفی بین رابطه بررسی به سود یتکیف و مدیریت توانایی عنوان با پژوهشی در (2012همکاران) و دمرجیان

 و همچنین دارد؛ ودوج سود کیفیت و مدیران توانایی بین مثبت رابطه یک که داد نشان آنها پژوهش نتایج. پرداختند مدیریت

 واکنش ضریب با مدهآ دست به سود باالی کیفیت سود، باالی پایداری مالی، های صورت کمتر ارائه تجدید با مدیران توانایی

 است. همبسته الوصول مشکوك مطالبات تخمین در کمتر خطای و سود

 و هیرشمن–رابطه منفی بین رقابت بازار محصول براساس شاخص هرفیندال شرکت سوئیسی 200درارتباط با  (2011)بینر

 ردد.گ می شرکت عملکرد در افزایش به منجر صنعت در تمرکز کاهش دیگر عبارت به. دادند نشان را شرکت عملکرد

 زدهبا) ROSو ( ییرادا زدهبا) ROAاز قـتحقی یناز ا قسمتیدادند. در  منجارا ا سرمایه رساختا سیربر( 2009همکاران ) ولی

 یاـبدهیه نسبتو  مالی مهرو ا دعملکر بین که ندسیدر هـنتیج نـیا هـبو  دندرـک دهتفاـسا درـعملک رمعیا انبعنو( وشفر

 .کنندیتفاده مکوتاه مدت اس یکمتر از بده ینیچ یهاشرکت نیبرابنادارد.  دجوو میو مستق یـمنف هـبطرا تدـم هاـکوت

 رداخت. ویر محصول پتاثیر ساختار سرمایه را در ارتباط با رشد فروش شرکت ها در بازا یبه بررس یقیدر تحق ( 2006)کمپلو

 کم درطول رای اهرمشرکت هایی دارد که نسبتا در صنایع داارتباط با رشد فروش  دریافت که ساختار سرمایه تاثیر منفی در

ارهای دگی دربازنماین رکود قرار دارند. یافته های وی نشان داد که تاثیرات اهرم به طور با اهمیتی بستگی به مشکالت شدید

 .محصول دارد

 وت بازار محصول رقاب نیارتباط ببر  یدولت تیمالک یلیاثر تعددر تحقیقی به بررسی ت (1397و پوالدی) مسعود این یطاهر

طالعاتی شامل جامعه م 1395-1391جهت بررسی رابطه در شرایط بازار سرمایه ایران، در دوره زمانی .عملکرد شرکت پرداختند

تجزیه و تحلیل  شرکت می باشد، جهت 104به تعداد  یشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آمار

 Excel یارم افزارها از ناز داده های به دست آمده از نرم افزار ره آورد نوین استفاده شده است جهت آزمون فرضیه ه اطالعات،

.روش باشد یم یا سهیمقا یاز نوع عل رهایمتغ نیرابطه ب یبررس لیاستفاده شده است.نوع این پژوهش به دل  Eviews 8و

داد که رقابت در  نشان قیتحق اتیآزمون فرض جیباشد.نتا ی( مGLS)افتهی میداده ها روش حداقل مربعات تعم لیو تحل هیتجز

 تینده مالککن لی.اثر تعدستیگذار ن ریبر عملکرد شرکت تاث یشرکت تیگذار است.حاکم ریبازار محصول بر عملکرد شرکت تاث

 گذار است. ریرقابت بازار محصول و عملکرد شرکت تاث نیبر ارتباط ب یدولت
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 فعالیت کاری ستد طریق از سود مدیریت میان ارتباط بر مدیریت های توانایی تأثیر بررسی به( 1395 کاران)هم و گمراوی

 که داد نشان پژوهش های یافته. پرداختند تهران بهادار اوراق بورس در شده های پذیرفته شرکت در آتی عملکرد و واقعی های

 های یافته مچنینه. دارد وجود داری معنی و منفی رابطه آتی عملکرد و واقعی کاری فعالیت دست طریق از سود مدیریت بین

 منفی رابطه آتی دعملکر و واقعی فعالیت کاری دست طریق از سود مدیریت رابطه بر مدیریت توانایی که دهد می نشان پژوهش

 دارد. وجود دار معنی و

 یهاافتهیرداخت. پوجه نقد  تیریبازار محصول با مد شرکت و رقابت یراهبر نیب رابطه یبه بررس یدر پژوهش (1393) یکیتاج

 حسط با یرابطه مثبت و معنادار  رهیمد أتیه رموظفیغ یو درصد اعضا ینهاد تیکه درصد مالک داد نشان یپژوهش و

 هیرضه اولس از عوجه نقد پ نگهداشتح رقابت بازار محصول با سط نیب نیدارند، هچن هینگهداشت وجه نقد، پس از عرضه اول

ه رابط هیولز عرضه اابا سط نگهداشت وجه نقد پس  رعاملیمد تیمسئولی دوگانگ نیوجود دارد، اما ب یرابطه مثبت و معنادار 

 .وجود ندارد یمعنادار 

شرکت ها  و عملکرد یاهرم مال نیبر ارتباط ب یو راهبرد تجار یشدت رقابت ریتأث در تحقیقی به بررسی (1391) نیفرز ییرضا

 1388-1381 ورهد یشده در بورس اوراق بهادار تهران، ط رفتهیشرکت پذ 135متشکل از  یا منظور، نمونه نیا یراپرداخت.ب

 نیا.ود داردکتها وجو عملکرد شر یاهرم مال نیب یداری و معن یکه ارتباط منف دادنشان  جینتا.قرار گرفته است یمورد بررس

 شرکت ملکردع و یالماهرم  نیبر رابطه ب ،یرقابت در صنعت و راهبرد تجار شدت لگرِیتعد یرهایمتغ بر وجود اثرات ها افتهی

نسبت به  نه،یهز یرهبر راهبرد رویپ یشرکتها یبر عملکرد، برا یاهرم مال ریاست، تأث یحاک جینتا نی. ادینمای م دیتأک

شاهده مشرکتها  و عملکرد رقابت شدت نیب زین یو مثبت داری رابطه معن گر،ید یاست. از سو تری منف زسازیمتما یشرکتها

 .دیگرد
 

 پژوهش هیفرض -3
 : بین توانایی مدیریتی و رشد بازار سهام رابطه معناداری وجود دارد.1فرضیه  

 : بین توانایی مدیریتی و فعالیت های سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود دارد.2فرضیه  

 عناداری وجود دارد.: بین توانایی مدیریتی و ارزش شرکت رابطه م3فرضیه  

 : رقابت در بازار محصول بر رابطه بین توانایی مدیریتی و رشد بازار سهام تاثیر گذار است.4فرضیه  

 .گذار است ریتاث گذاریفعالیت های سرمایهو  یتیریمد ییتوانا نیرقابت در بازار محصول بر رابطه ب:5فرضیه

 .گذار است ریتاث ارزش شرکتو  یتیریمد ییوانات نیرقابت در بازار محصول بر رابطه ب: 6فرضیه  

 

 روش پژوهش -4
بندی پژوهش بر مبنای هدف از نوع پـژوهش کـاربردی و بـه لحـاظ جمـع آوری اطالعـات توصـیفی        این پژوهش ازلحاظ طبقه

و واقعی بـه کـار   ها، اصول و فنون را برای حل مسائل اجرائی مندیها، قانونمیباشد . پژوهش کاربردی پژوهشی است که نظریه
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باشـد. فراینـد اجـرای طـرح     بندی پژوهش برحسب روش،از نوع پـژوهش همبسـتگی مـی   ضر ازلحاظ طبقهگیرند.پژوهش حامی

شود و های کمی از متغیر کمی استفاده میتواند به سه گروه کمی،کیفی و ترکیبی تقسیم شود. در پژوهشپژوهش در عمل می

صـورت سیسـتماتیک، معمـوالً تحـت     های علمی بهش پژوهش کمی شامل گردآوری دادهمعموالً پژوهش دارای فرضیه است.رو

هـا را بـه روش آمـاری انجـام داد صـورت      ای بـر متغیرهـا اعمـال نمـود و تحلیـل داده     مالحظـه شرایطی که بتوان کنترل قابـل 

گیـرد و از بعـد زمـان پـس     ر میهای کمی و استقرایی قرا(. پژوهش حاضر در گروه پژوهش1390پذیرد)طبیبی و همکاران، می

. به طور کلی روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نظر زمان اجرا مقطعی، از نظر نوع داده ها کمی، از نظر باشدرویدادی می

 منطق اجرا استقرایی،از نظر نحوه ی اجرا توصیفی پیمایشی از نوع علی می باشد.

 

 پژوهش يرهایمدل و متغ -5
های سرمایه گذاری و ارزش شرکت نشان معیار رشد بازار سهام ، فعالیت 3فتار شرکتی (: که با استفاده از متغیر وابسته ؛ )ر

 داده می شود.

market share growth :صفر و انحراف  نیانگیتوسط سال با مم -رشد فروش بر اساس صنعت ) شرکت مارشد بازار سه

 (شده است میتنظ کی اریمع

Investment activityیا هیماسر یها نهیبا هز بیبه ترت یگذار هیسرما تیفعالگذاری)الیتهای سرمایه:فع (Capex_TA )

 شود. یم یری( اندازه گR & D_TAو توسعه ) قیتحق یها نهیو هز

 (CAPX / ATها ) ییکل داراتقسیم بر  یا هیسرما یها نهیهز :(Capex_TA) یا هیسرما یها نهیهز

 (XRD / ATها ) ییکل دارا تقسیم برو توسعه  قیتحق یها نهیهز :(R & D_TAو توسعه ) قیتحق یهاهزینه 

 یابان منهحقوق صاح یارزش دفتر یمنها ییدارا یارزش بازار حقوق صاحبان سهام بعالوه ارزش دفتر :(Q) ارزش شرکت

 ها  ییکل داراتقسیم بر معوق  اتیمال

((AT þPRCC_F*CSHO - CEQ - TXDB)/AT) 
 متغیر مستقل؛ 

 (:Managerial abilityiایی مدیریتی )توان

:MAه شده است. استفاد (2012،و همکاران  انیدمرج)از مدل  تیریمد ییتوانا رییگ در پژوهش حاضر، به منظور اندازه

 ت:رفته اسگمورد استفاده قرار  باتوجه به پژوهش دمرجیان و همکاران معادله زیر برای محاسبه کل بهره وری شرکت

 
Net saleش خالص:فرو 

COGS : بهای تمام شده کاالی فروش رفته 

SG&A: عمومی، اداری و فروش در سال های نهیهز 
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PP & E:  خالص دارایی های ثابت 

Opl: اجاره  های نهیهز 

R&D: و توسعه  قیتحق نهیهز 

Gw:  سرقفلی 

Intan سایر دارایی نامشهود : 

ک یرکت به باشد. در این خصوص،بازده اختصاص داده شده شمعادله فوق شامل توانایی مدیریت و ویژگی های شرکت می 

مکاران مرجان و هریتی،دمدیر،باعث اغراق در توانایی مدیریت می شود. بر این اساس در مرحله دوم از برآورد توانایی های مدی

ز اعادله ذیل مدند و کر( برآورد بهره وری کل شرکت در مرحله اول را از بهره وری نامربوط به مدیران جاری پاك سازی 2009)

 ید.آست می درگرسیون اندازه شرکت،سهم از بازار، جریان های نقدی مثبت و شاخص ارز برای انجام عملیات جهانی به 

 
 هرسال، انیشرکت در پا های ییمجموع دارا عییطب تمیبرابر با لگار :که در آن اندازه شرکت

 روش کل صنعت، فروش شرکت به ف نسبت برابر با :سهم بازار شرکت 

 نیا ریدر غ و کیبرابر با  اتیینقد عمل های انیجر بودن دامی است که در صورت مثبت رییمتغ :نقد شرکت انیشاخص جر

 صورت صفر در نظر گرفته شده است

 شاخص ارز خارجی: اگر یک شرکت دارای صادرات باشد عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر می باشد.

 ست.دیریت اممدل باال معیار اصلی اندازه گیری توانایی مدیریت است که همان نمره توانایی در نتیجه باقی مانده 

 (:product market competitionرقابت در بازار محصول )

ست اگر در اها در تولید و ارائه خدمات و محصوالت ی هر یک از آنهای موجود در یک صنعت و توانایدهنده تعداد شرکتنشان

باشد. و اگر تعداد ها کم یا یک شرکت قسمت عمده تولید و فروش را در دست بگیرد. رقابت پایین میعداد شرکتیک صنعت ت

  باشد.یم باال صنعت آن در رقابتها پراکنده شده باشد، شرکت های موجود در صنعت زیاد و تولید و فروش بینشرکت

فته شده گیری رقابت در بازار محصول در نظر گروان معیارهای اندازههریشمن، به عن –در این پژوهش از شاخص هرفیندال 

 بت به شرح زیر است :گیری میزان رقامورد استفاده در خصوص اندازه است. نحوه محاسبه شاخص

در  لفعا یهاهبنگا کلیه زاربا سهمدوم  انوـت عـجملـحاصاز  منـهیرش -الهرفیند خصشا هیرشمن:- الهرفیند شاخص 

 ید: آمی تـسد  هـب صنعت

 
ام استکه از رابطه زیر به iسهم بازار شرکت و iS  های فعال در بازار وهبنگا ادتعد  Kهیریشمن، –الدــهرفین HHI در آن هــک

 آید :دست می
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 تمرکز انمیز ،هیرشمن-الدــاخص هرفینــش دهنده نوع صنعت است.نشان 1ام و jدهنده فروش شرکت نشان  jXکه در آن 

 دجوو صنعتدر  یترکم قابتو ر دهبو ترـبیش زـتمرک انزـمی ،دـباش گترربز شاخص ینا چه هر. دـیکنـم یگیرازهندرا ا صنعت

( 2013(، چنگ و همکاران )2012های چن وهمکاران )پژوهشدر  شاخص ینا که ستا کرذ هشوپژ نشایا. بالعکسدارد و 

 استفاده شده است.

 متغیرهاي کنترلی:

 (NI / ATها ) ییخالص به کل داراسود نسبت  (:ROAازده دارایی ها)ب

 (:لگاریتم طبیعی دارایی ها. SIZEاندازه شرکت)

 (:جمع بدهی ها تقسیم بر جمع دارایی ها LEVاهرم مالی)

 حقوق صاحبان سهام یارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتر (:MBنسبت ارزش بازار به دفتری) 

راق به عالوه او وجه نقد در سطح شرکت با نسبت وجه نقد که با نسبت وجه نقد ینگهدار(:cash holdingه نقد)نگهداشت وج

 یل مود ، کنترش یم یریخالص وجه نقد و اوراق بهادار قابل فروش( اندازه گ ییخالص )کل دارا ییبهادار قابل فروش به دارا

 شود.

 .ها ییکل دارا تقسیم بر زاتیتجه و ماشین آالت،  استهالك  (:PPEدارایی ثابت)

 مدل رگرسیون چندگانه فرضیه های پژوهش:

 

Market share growth it = β0 + β1 Managerial abilityi,t-1+  Ʃ
IαjXi;j;t-1+ Ʃm δkIndustry dummiesi;k+ 

Ʃn γsYear dummiesi;s + E it 

Investment activity it =β0 + β1 Managerial abilityi,t-1+  Ʃ
IαjXi;j;t-1+ Ʃm δkIndustry dummiesi;k+ 

Ʃn γsYear dummiesi;s + E it 

Q it = β0 + β1 Managerial abilityi,t-1+  ƩIαjXi;j;t-1+ Ʃm δkIndustry dummiesi;k+ Ʃn γsYear 

dummiesi;s + E it 

Market share growth it =β0 + β1 Managerial abilityi,t-1+ β2 product competition i,t-1+ β3 

Managerial abilityi,t-1* product competition i,t-1+  ƩIαjXi;j;t-1+ Ʃm δkIndustry dummiesi;k+ Ʃn 

γsYear dummiesi;s + E it 

Investment activity it =β0 + β1 Managerial abilityi,t-1+ β2 product competition i,t-1+ β3 

Managerial abilityi,t-1* product competition i,t-1+  ƩIαjXi;j;t-1+ Ʃm δkIndustry dummiesi;k+ Ʃn 

γsYear dummiesi;s + E it 

Q it =β0 + β1 Managerial abilityi,t-1+ β2 product competition i,t-1+ β3 Managerial abilityi,t-1* 

product competition i,t-1+  Ʃ
IαjXi;j;t-1+ Ʃm δkIndustry dummiesi;k+ Ʃn γsYear dummiesi;s + E it 
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 جامعه آماري ونمونه گیري -6

رکت ه تعداد شل اینکبه دلی .در این پژوهش جامعه آماری مورد نظرشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است 

 یه ی شرکتت کلعاهای پذیرفته شده در بورس اراق بهادار تهران زیاد است و به دلیل محدود بودن زمان وحجم باالی اطال

ی به نمونه آمار رونیازا های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،امکان استفاده از همه شرکت ها امکان پذیر نیست،

اب های مورد مطالعه در جهت آزمون فرضیه های تحقیق بدین صورت انتخ .شرکتروش حذف سیستماتیک انتخاب شد

رست گردیده، سپس از فه 98ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال ی شرکت هاگردیده اند که ابتدا کلیه

راق ر بورس اوشده د میان آنها شرکت هایی انتخاب شده اند که، تمامی شرایط زیر را دارد و آن دسته از شرکت های پذیرفته

زمون انها برای ماری آجهت استفاده از اطالعات ا بهادار تهران که این شرایط را نداشته انداز جامعه ی آماری مورد مطالعه

 فرضیه های تحقیق حذف گردیده اند:

 نامشان ال نیزس همان در و شدهپذیرفته بورس در 1398لغایت 1393 زمانی فاصله در باید نمونه هایشرکت 

 .باشد( قرارگرفته معامله مورد هاآن باشد )سهام شدهدرج بورس هاینرخ دتابلوی

 باشند. معامالتی وقفه دارای بورس در پذیرش از پس ماهه 6 دوره در نباید نمونه هایشرکت 

 جزو شرکتهای سرمایه گذاری، بانکها و واسطه گر های مالی نباشد. 

 .پایان سال مالی آنها پایان اسفند ماه باشد 

 باشد. دسترس در تحقیق این انجام برای هاشرکت موردنیاز اطالعات 

رکت ش 128دادهایی که حائز شرایط فوق نباشند از نمونه حذف خواهند شد. بنابراین تعذکور شرکتتوجه به شرایط م با

 عنوان نمونه آماری انتخاب شد. به

ئله ز طرفی مساشد. ابحجم نمونه آماری با توجه به تعداد جامعه مورد مطالعه و روش مورد نظر برای نمونه گیری، متغیر می 

گترین ی دهد بزرجازه مامونه به موضوع هزینه و منفعت بستگی دارد. بهتر است تا آنجا که امکانات تعیین مناسب ترین تعداد ن

دار تر می  ماری معنینظر آ نمونه انتخاب شود. با بزرگتر شدن نمونه، نتیجه پژوهش تصویر بهتری از جامعه را ارائه می کند و از

 د. نجام داهای الزم را با توجه به پرسش پژوهش ا ان آزمونشود. دست کم، نمونه باید در سطحی تعیین شود که بتو

بورس اوراق  شرکت انتخاب می شوند که اطالعات این شرکتها از سازمان128با توجه به محدودیتهای اعمال شده تعداد 

ته قابل هد شد. نکاری خوبهادارتهران، سایت بورس اوراق بهادارتهران و نرم افزار ره آورد نوین، از طریق فیلتر کردن جمع آو

دل را کرده و م بررسی تامل در داده های پنل این است که ما نه تنها می توانیم اثرات ثابت و تصادفی را برای مقاطع مختلف

یین ک عامل تعنوان یعبرازش دهیم، بلکه می توان اثرات ثابت و تصادفی را برای زمانهای گوناگون نیز بررسی و زمان را به 

 ارائه خواهد شد. eviewsگرفت، که این مهم در بخش نرم افزار کننده در نظر 
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 پژوهش يها افتهی -7
 .بین توانایی مدیریتی و رشد بازار سهام رابطه معناداری وجود دارد :1فرضیه 

معنی  )یا سطح حتمالا( بهره گرفته شده است. مقدار 1به منظور آزمون این فرضیه از نتایج تخمین مدل ارائه شده در جدول )

د می شود، یعنی درصد ر 95است، فرض صفر در سطح اطمینان  0.05بوده و چون این مقدار کمتر از  0.0000برابر  F داری(

نشان ها را باشد که این مقدار، عدم وجود خود همبستگی خطا می 1.899تسون وا -مدل معنی دار است. مقدار آماره دوربین

ه وسیله متغیرهای بتغییرات متغیر وابسته  %45.6دهد، تقریباً  می دهد. نتایج مربوط به ضریب تعیین تعدیل شده نشان می

 مستقل و کنترلی مدل، توضیح داده می شوند.

اندازه شرکت و  ها، ارایی، بازده د%95در سطح اطمینان  tنتایج حاصل از متغیرهای کنترلی نشان می دهد که با توجه به آماره  

ش دفتری ار به ارززش بازنگهداشت وجه نقد با رشد بازار سهام رابطه مثبت و معناداری دارند در حالی که، اهرم مالی، نسبت ار

 و دارایی ثابت با رشد بازار سهام رابطه منفی و معناداری دارند.

طه مثبت توانایی بوده که نشان دهنده راب0.095327 در حالت کلی نتایج نشان می دهد که ضریب متغیر توانایی مدیریتی، 

معنی دار می  %95مینان توانایی مدیریتی در سطح اطضریب متغیر  tباشد که با توجه به آماره  مدیریتی با رشد بازار سهام می

ده این است شان دهنپژوهش را تأیید کرد این موضوع ن 1فرضیه  %95با توجه به موارد فوق می توان در سطح اطمینان باشد، 

یریتی، رشد وانایی مدزایش تبه عبارت دیگر، با اف مثبت و معناداری وجود دارد که بین توانایی مدیریتی و رشد بازار سهام رابطه

 یابد. بازار سهام نیز افزایش می

 پژوهش اول(: نتایج تخمین مدل  1جدول )

 متغیر وابسته: رشد بازار سهام

 م یافتهروش: رگرسیون حداقل مربعات تعمی

 احتمال tآماره  خطاي استاندارد ضریب برآوردي نماد متغیر

 C 0.112669 0.016908 6.663453 0.0000 مقدار ثابت

 MAN 0.095327 0.030278 3.148424 0.0019 توانایی مدیریتی

 ROA 1.085874 0.223985 4.847971 0.0000 بازده دارایی ها

 SIZE 0.006955 0.002805 2.479018 0.0134 اندازه شرکت

 LEV -0.366750 0.076644 -4.785086 0.0000 اهرم مالی

 MB -0.045911 0.010282 -4.465201 0.0000 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري

 CASH 0.578342 0.213414 2.709950 0.0069 نگهداشت وجه نقد

 PPE -0.071435 0.023699 -3.014319 0.0029 دارایی ثابت

  0.456 ین تعدیل شدهضریب تعی

  1.899 واتسون-دوربین

  F 211.888آماره 

  0.0000 (Fاحتمال )آماره 
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 .بین توانایی مدیریتی و فعالیت های سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود دارد :2فرضیه 

)یا سطح معنی  حتمالدار ا( بهره گرفته شده است. مق2به منظور آزمون این فرضیه از نتایج تخمین مدل ارائه شده در جدول )

د می شود، یعنی درصد ر 95است، فرض صفر در سطح اطمینان  0.05بوده و چون این مقدار کمتر از  0.0000برابر  F داری(

ها را نشان باشد که این مقدار، عدم وجود خود همبستگی خطا می 1.920تسون وا -مدل معنی دار است. مقدار آماره دوربین

ه وسیله متغیرهای بتغییرات متغیر وابسته  %51.3دهد، تقریباً  وط به ضریب تعیین تعدیل شده نشان میمی دهد. نتایج مرب

 مستقل و کنترلی مدل، توضیح داده می شوند.

ها، اندازه شرکت و  ارایی، بازده د%95در سطح اطمینان  tنتایج حاصل از متغیرهای کنترلی نشان می دهد که با توجه به آماره  

ار به ارزش باز ، نسبتوجه نقد با فعالیت های سرمایه گذاری رابطه مثبت و معناداری دارند در حالی که، اهرم مالی نگهداشت

 ارزش دفتری و دارایی ثابت با فعالیت های سرمایه گذاری رابطه منفی و معناداری دارند.

طه مثبت توانایی بوده که نشان دهنده راب0.009574 در حالت کلی نتایج نشان می دهد که ضریب متغیر توانایی مدیریتی، 

 %95ر سطح اطمینان دتوانایی مدیریتی ضریب متغیر  tباشد که با توجه به آماره  مدیریتی با فعالیت های سرمایه گذاری می

ن این موضوع نشا پژوهش را تأیید کرد 2فرضیه  %95با توجه به موارد فوق می توان در سطح اطمینان معنی دار می باشد، 

، با بارت دیگرعبه  ردمثبت و معناداری وجود دا دهنده این است که بین توانایی مدیریتی و فعالیت های سرمایه گذاری رابطه

 یابد. افزایش توانایی مدیریتی، فعالیت های سرمایه گذاری نیز افزایش می

 پژوهش دوم(: نتایج تخمین مدل  2جدول )

 يمتغیر وابسته: فعالیت هاي سرمایه گذار

 روش: رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته

 احتمال tآماره  خطاي استاندارد ضریب برآوردي نماد متغیر

 C 0.061373 0.011027 5.565923 0.0000 مقدار ثابت

 MAN 0.009574 0.004654 2.057227 0.0400 توانایی مدیریتی

 ROA 0.028536 0.011328 2.519172 0.0120 بازده دارایی ها

 SIZE 0.003556 0.000748 4.752577 0.0000 دازه شرکتان

 LEV -0.045784 0.019055 -2.402674 0.0172 اهرم مالی

 MB -0.000974 0.000327 -2.975533 0.0030 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري

 CASH 0.050949 0.022360 2.278629 0.0230 نگهداشت وجه نقد

 PPE -0.109962 0.016616 -6.617863 0.0000 دارایی ثابت

  0.513 ضریب تعیین تعدیل شده

  1.920 واتسون-دوربین

  F 251.882آماره 

  0.0000 (Fاحتمال )آماره 

 .بین توانایی مدیریتی و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد :3فرضیه 
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)یا سطح معنی  حتمالاگرفته شده است. مقدار  ( بهره3به منظور آزمون این فرضیه از نتایج تخمین مدل ارائه شده در جدول )

د می شود، یعنی درصد ر 95است، فرض صفر در سطح اطمینان  0.05بوده و چون این مقدار کمتر از  0.0000برابر  F داری(

 ها را نشانباشد که این مقدار، عدم وجود خود همبستگی خطا می 1.935تسون وا -مدل معنی دار است. مقدار آماره دوربین

ه وسیله متغیرهای بتغییرات متغیر وابسته  %52.8دهد، تقریباً  می دهد. نتایج مربوط به ضریب تعیین تعدیل شده نشان می

 مستقل و کنترلی مدل، توضیح داده می شوند.

ازه شرکت و ها، اند ارایی، بازده د%95در سطح اطمینان  tنتایج حاصل از متغیرهای کنترلی نشان می دهد که با توجه به آماره  

و  رزش دفتریزار به ارابطه مثبت و معناداری دارند در حالی که، اهرم مالی، نسبت ارزش باارزش شرکت نگهداشت وجه نقد با 

 رابطه منفی و معناداری دارند.ارزش شرکت دارایی ثابت با 

طه مثبت توانایی شان دهنده راببوده که ن0.061848 در حالت کلی نتایج نشان می دهد که ضریب متغیر توانایی مدیریتی، 

معنی دار می  %95 توانایی مدیریتی در سطح اطمینانضریب متغیر  tباشد که با توجه به آماره  میارزش شرکت مدیریتی با 

شان دهنده این است پژوهش را تأیید کرد این موضوع ن 3فرضیه  %95با توجه به موارد فوق می توان در سطح اطمینان باشد، 

رزش ادیریتی، موانایی تبه عبارت دیگر، با افزایش  مثبت و معناداری وجود دارد رابطه ارزش شرکتوانایی مدیریتی و که بین ت

 یابد. نیز افزایش میشرکت 

 پژوهش سوم(: نتایج تخمین مدل  3جدول )

 متغیر وابسته: ارزش شرکت

 روش: رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته

 احتمال tآماره  طاي استانداردخ ضریب برآوردي نماد متغیر

 C 2.349951 0.196992 11.92916 0.0000 مقدار ثابت

 MAN 0.061848 0.023793 2.599443 0.0100 توانایی مدیریتی

 ROA 1.044759 0.165917 6.296896 0.0000 بازده دارایی ها

 SIZE 0.087261 0.013547 6.441147 0.0000 اندازه شرکت

 LEV -0.443308 0.133062 -3.331575 0.0009 اهرم مالی

 MB -0.225955 0.014036 -16.09835 0.0000 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري

 CASH 2.115767 0.219205 9.651984 0.0000 نگهداشت وجه نقد

 PPE -0.147612 0.066920 -2.205783 0.0277 دارایی ثابت

  0.528 ضریب تعیین تعدیل شده

  1.935 واتسون-دوربین

  F 293.831آماره 

  0.0000 (Fاحتمال )آماره 

 

 رقابت در بازار محصول بر رابطه بین توانایی مدیریتی و رشد بازار سهام تأثیرگذار است. :4فرضیه 
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 )یا سطح معنی حتمالا( بهره گرفته شده است. مقدار 4به منظور آزمون این فرضیه از نتایج تخمین مدل ارائه شده در جدول )

د می شود، یعنی درصد ر 95است، فرض صفر در سطح اطمینان  0.05بوده و چون این مقدار کمتر از  0.0000برابر  F داری(

ها را نشان باشد که این مقدار، عدم وجود خود همبستگی خطا می 1.991تسون وا -مدل معنی دار است. مقدار آماره دوربین

ه وسیله متغیرهای بتغییرات متغیر وابسته  %47.7دهد، تقریباً  شده نشان میمی دهد. نتایج مربوط به ضریب تعیین تعدیل 

طح سدر  tاره به آم مستقل و کنترلی مدل، توضیح داده می شوند. نتایج حاصل از متغیرهای کنترلی نشان می دهد که با توجه

لی که، ارند در حادعناداری ام رابطه مثبت و مها، اندازه شرکت و نگهداشت وجه نقد با رشد بازار سه ، بازده دارایی%95اطمینان 

 ند.ری داراهرم مالی، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و دارایی ثابت با رشد بازار سهام رابطه منفی و معنادا

 بوده که نشان  0.087737 در حالت کلی نتایج نشان می دهد که ضریب متغیر تعاملی توانایی مدیریتی*رقابت در بازار محصول،

 tبه آماره  ه با توجهاشد کب دهنده تأثیر مثبت رقابت در بازار محصول بر رابطه مثبت بین توانایی مدیریتی و رشد بازار سهام می

ا توجه به موارد فوق بمعنی دار می باشد،  %95تعاملی توانایی مدیریتی*رقابت در بازار محصول در سطح اطمینان ضریب متغیر 

ر بر بازار محصول دپژوهش را تأیید کرد این موضوع نشان دهنده این است که رقابت  4فرضیه  %95می توان در سطح اطمینان 

ر بازار ش رقابت دافزای به عبارت دیگر، با مثبت و معناداری دارد رابطه مثبت بین توانایی مدیریتی و رشد بازار سهام تأثیر

 تقویت می گردد. محصول، رابطه مثبت بین توانایی مدیریتی و رشد بازار سهام

 پژوهش چهارم(: نتایج تخمین مدل  4جدول )

 متغیر وابسته: رشد بازار سهام

 روش: رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته

 نماد متغیر
ضریب 

 برآوردي

خطاي 

 استاندارد
 احتمال tآماره 

 C 0.137566 0.057481 2.393249 0.0170 مقدار ثابت

 MAN 0.357823 0.077549 4.614155 0.0000 توانایی مدیریتی

 PC 0.097426 0.023492 4.147146 0.0000 رقابت در بازار محصول

 MAN*PC 0.087737 0.030694 2.858464 0.0047 توانایی مدیریتی*رقابت در بازار محصول

 ROA 1.086605 0.222496 4.883714 0.0000 بازده دارایی ها

 SIZE 0.006656 0.002830 2.351830 0.0189 اندازه شرکت

 LEV -0.362579 0.076262 -4.754413 0.0000 اهرم مالی

 MB -0.044721 0.020386 -2.193724 0.0294 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري

 CASH 0.527134 0.221475 2.380104 0.0176 نگهداشت وجه نقد

 PPE -0.088198 0.018303 -4.818725 0.0000 دارایی ثابت

  0.477 عدیل شدهضریب تعیین ت

  1.991 واتسون-دوربین

  F 216.589آماره 

  0.0000 (Fاحتمال )آماره 
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 ار است.رقابت در بازار محصول بر رابطه بین توانایی مدیریتی و فعالیت های سرمایه گذاری تأثیرگذ :5فرضیه 

)یا سطح معنی  حتمالافته شده است. مقدار ( بهره گر5به منظور آزمون این فرضیه از نتایج تخمین مدل ارائه شده در جدول )

د می شود، یعنی درصد ر 95است، فرض صفر در سطح اطمینان  0.05بوده و چون این مقدار کمتر از  0.0000برابر  F داری(

ها را نشان باشد که این مقدار، عدم وجود خود همبستگی خطا می 1.926تسون وا -مدل معنی دار است. مقدار آماره دوربین

ه وسیله متغیرهای بتغییرات متغیر وابسته  %54.5دهد، تقریباً  دهد. نتایج مربوط به ضریب تعیین تعدیل شده نشان می می

 مستقل و کنترلی مدل، توضیح داده می شوند.

شرکت و  ها، اندازه ارایی، بازده د%95در سطح اطمینان  tنتایج حاصل از متغیرهای کنترلی نشان می دهد که با توجه به آماره  

به  رزش بازار، نسبت ارابطه مثبت و معناداری دارند در حالی که، اهرم مالیفعالیت های سرمایه گذاری نگهداشت وجه نقد با 

 رابطه منفی و معناداری دارند.فعالیت های سرمایه گذاری ارزش دفتری و دارایی ثابت با 

بوده که نشان  0.948335 نایی مدیریتی*رقابت در بازار محصول،در حالت کلی نتایج نشان می دهد که ضریب متغیر تعاملی توا

ا باشد که ب میذاری گفعالیت های سرمایه دهنده تأثیر مثبت رقابت در بازار محصول بر رابطه مثبت بین توانایی مدیریتی و 

با ی دار می باشد، معن %95تعاملی توانایی مدیریتی*رقابت در بازار محصول در سطح اطمینان ضریب متغیر  tتوجه به آماره 

این است که رقابت  پژوهش را تأیید کرد این موضوع نشان دهنده 5فرضیه  %95توجه به موارد فوق می توان در سطح اطمینان 

ت دیگر، به عبار دداری دارمثبت و معنا تأثیرفعالیت های سرمایه گذاری در بازار محصول بر رابطه مثبت بین توانایی مدیریتی و 

 دد.گر ت میتقویفعالیت های سرمایه گذاری زایش رقابت در بازار محصول، رابطه مثبت بین توانایی مدیریتی و با اف
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 پژوهش پنجم(: نتایج تخمین مدل  5جدول )

 متغیر وابسته: فعالیت هاي سرمایه گذاري

 روش: رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته

 نماد متغیر
ضریب 

 برآوردي

خطاي 

 ندارداستا
 احتمال tآماره 

 C 0.067528 0.011290 5.981437 0.0000 مقدار ثابت

 MAN 0.080113 0.033844 2.367141 0.0188 توانایی مدیریتی

 PC 0.152365 0.034593 4.404451 0.0000 رقابت در بازار محصول

 MAN*PC 0.948335 0.095850 9.893956 0.0000 توانایی مدیریتی*رقابت در بازار محصول

 ROA 0.030060 0.012052 2.494097 0.0128 بازده دارایی ها

 SIZE 0.003718 0.000811 4.583999 0.0000 اندازه شرکت

 LEV -0.046245 0.020027 -2.309138 0.0219 اهرم مالی

 MB -0.000861 0.000301 -2.858901 0.0044 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري

 CASH 0.054163 0.020600 2.629212 0.0087 نگهداشت وجه نقد

 PPE -0.109951 0.015521 -7.084096 0.0000 دارایی ثابت

  0.545 ضریب تعیین تعدیل شده

  1.926 واتسون-دوربین

  F 265.896آماره 

  0.0000 (Fاحتمال )آماره 

 ثیرگذار است.رقابت در بازار محصول بر رابطه بین توانایی مدیریتی و ارزش شرکت تأ :6فرضیه 

)یا سطح معنی  حتمالا( بهره گرفته شده است. مقدار 6به منظور آزمون این فرضیه از نتایج تخمین مدل ارائه شده در جدول )

د می شود، یعنی درصد ر 95است، فرض صفر در سطح اطمینان  0.05بوده و چون این مقدار کمتر از  0.0000برابر  F داری(

باشد که این مقدار، عدم وجود خود همبستگی خطاها را نشان  یم 1.937واتسون  -آماره دوربینمدل معنی دار است. مقدار 

ه وسیله متغیرهای بتغییرات متغیر وابسته  %56.7دهد، تقریباً  می دهد. نتایج مربوط به ضریب تعیین تعدیل شده نشان می

 مستقل و کنترلی مدل، توضیح داده می شوند.

ها، اندازه شرکت و  ، بازده دارایی%95طح اطمینان در س tدهد که با توجه به آماره ی کنترلی نشان مینتایج حاصل از متغیرها 

و  رزش دفتریزار به ارابطه مثبت و معناداری دارند در حالی که، اهرم مالی، نسبت ارزش باارزش شرکت نگهداشت وجه نقد با 

 ند.رابطه منفی و معناداری دارارزش شرکت دارایی ثابت با 

بوده که نشان  0.113371 در حالت کلی نتایج نشان می دهد که ضریب متغیر تعاملی توانایی مدیریتی*رقابت در بازار محصول،

 tباشد که با توجه به آماره  میارزش شرکت دهنده تأثیر مثبت رقابت در بازار محصول بر رابطه مثبت بین توانایی مدیریتی و 

با توجه به موارد فوق معنی دار می باشد،  %95دیریتی*رقابت در بازار محصول در سطح اطمینان تعاملی توانایی مضریب متغیر 

پژوهش را تأیید کرد این موضوع نشان دهنده این است که رقابت در بازار محصول بر  6فرضیه  %95می توان در سطح اطمینان 
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به عبارت دیگر، با افزایش رقابت در بازار  داری داردمثبت و معنا تأثیرارزش شرکت رابطه مثبت بین توانایی مدیریتی و 

 گردد. تقویت میارزش شرکت محصول، رابطه مثبت بین توانایی مدیریتی و 

 پژوهش ششم(: نتایج تخمین مدل  6جدول )

 متغیر وابسته: ارزش شرکت

 روش: رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته

 نماد متغیر
ضریب 

 برآوردي

خطاي 

 استاندارد
 احتمال tاره آم

 C 2.329951 0.184401 12.63524 0.0000 مقدار ثابت

 MAN 0.088606 0.018023 4.916158 0.0000 توانایی مدیریتی

 PC 0.071778 0.025722 2.790561 0.0054 رقابت در بازار محصول

 MAN*PC 0.113371 0.041350 2.741730 0.0063 توانایی مدیریتی*رقابت در بازار محصول

 ROA 1.058666 0.182536 5.799777 0.0000 ازده دارایی هاب

 SIZE 0.087602 0.012848 6.818248 0.0000 اندازه شرکت

 LEV -0.444707 0.126354 -3.519523 0.0005 اهرم مالی

 MB -0.227083 0.013685 -16.59392 0.0000 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري

 CASH 2.101601 0.215519 9.751341 0.0000 نگهداشت وجه نقد

 PPE -0.149779 0.066782 -2.242807 0.0252 دارایی ثابت

  0.567 ضریب تعیین تعدیل شده

  1.937 واتسون-دوربین

  F 298.197آماره 

  0.0000 (Fاحتمال )آماره 

 

 يریگ جهینت -8

 و ذاریگ سرمایه های فعالیت ، سهام بازار رشد)کترفتار شر و مدیریتی توانایی رود که بینبراساس فرضیه پژوهش انتظار می

 قی برآوردهای تلفی به منظور آزمون این فرضیه، مدل رگرسیونی به روش دادهمعناداری وجود داشته باشد.  رابطه(شرکت ارزش

یب برآوردی اری ضرمعنی د t( ارائه گردیده است. با استفاده از آزمون 3(و)2(،)1گردید که نتایج تخمین مدل، در جداول )

د. همچنین می باشر مذکومورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاکی از معنی داری ضریب برآوردی متغیر  توانایی مدیریتیمتغیر 

 توانایی ین، ب%95نشان می دهد که کل مدل برآوردی معتبر است. در حالت کلی در در سطح اطمینان  Fاحتمال آماره 

 داری وجود دارد.رابطه مثبت و معنا و ارزش شرکت( گذاری سرمایه های فعالیت ، سهام بازار شرکت)رشد رفتار و مدیریتی

(؛ دنیل 2014ی)و(؛ لین و 2013(؛ شین)2011)تنگ و لی(؛ 1394یافته های این فرضیه با نتایج پژوهش قربانی و همکاران)

 ( مطابقت دارد.2016هونگ و مارتین)
تاثیرگذار باشد.  رفتار شرکت و مدیریتی توانایی بت در بازار محصول بر رابطه بینرود که رقابراساس فرضیه پژوهش انتظار می

(،) 4که نتایج تخمین مدل، در جداول )به منظور آزمون این فرضیه، مدل رگرسیونی به روش داده های تلفیقی برآورد گردید 

توانایی متغیر تعاملی رقابت در بازار محصول و معنی داری ضریب برآوردی  t( ارائه گردیده است. با استفاده از آزمون 6(و)5
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می باشد. همچنین احتمال مذکور مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاکی از معنی داری ضریب برآوردی متغیرهای  مدیریتی

 بر محصول بازار در ، رقابت%95نشان می دهد که کل مدل برآوردی معتبر است. در حالت کلی در در سطح اطمینان  Fآماره 

یافته های این فرضیه با نتایج پژوهش قربانی و  تاثیر مثبت و معناداری دارد. شرکت رفتار و مدیریتی توانایی بین رابطه

 ( مطابقت دارد.2016(؛ دنیل هونگ و مارتین)2014(؛ لین و وی)2013(؛ شین)2011)تنگ و لی(؛ 1394همکاران)
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