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چکـیده
تحقیق حاضر در راستای مبانی تئوریک مبحث رقابت بازار محصول به بررسی و ارزیابی نرخ رشد محصول ،بهرهوری و
اشتغال در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است .تحقیق حاضر تحقیق توصیفی و پژوهشی
کاربردی است .با توجه به قلمرو مکانی و زمانی ،جامعه آماری پژوهش شامل شرکتهای تولیدی پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران از  7907/79/90تا  7901/79/90بوده و بدین ترتیب نمونه آماری در این تحقیق  799شرکت میباشد.
جهت بررسی ارتباط میان متغیرهای این تحقیق بهرهوری کل ،رشد اشتغال و رشد دستمزد به عنوان متغیر مستقل و نرخ
رشد محصول به عنوان متغیر وابسته و صادرات نیز به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شد و رابطه هر یک از شاخصها
با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت .به این ترتیب چهار فرضیه تدوین شد و دادههای مرتبط جمعآوری شد .جهت بررسی
فرضیههای این پژوهش از نرمافزار  Eviews 10استفاده شده است .همچنین جهت بررسی ارتباط میان متغیرهای این
تحقیق از آزمون چاو و نیز رگرسیون استفاده شد.

واژگـان کلـیدی :رقابت بازار محصول ،نرخ رشد محصول ،بهرهوری ،اشتغال

 -7استادیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی قزوین ،گروه حسابداری ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران
 -9کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت دانشگاه غیردولتی سهروردی ،قزوین ،ایران (نویسنده مسئول) Maryghotbizadeh@gmail.com
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 -1مقدمه

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی  ،)22تابستان 2911

آنچه در دنیای امروز شرکتها را از چند دهه قبل متمایز میکند ،محیط ناپایدار و رقابت روزافزون برای جذب منابع محدود
است .براساس مطالعات اخیر ،تصمیمات تأمین منابع مالی شرکت ،هم از عوامل داخلی و هم از فعالیتهای گروههای خارج از
مرزهای شرکت تأثیر میگیرد؛ بنابراین ،توجه به بازار رقابت در تعیین روش تأمین مالی مناسب برای افزایش بازده و ادامه ی حیات
شرکتها اهمیت دارد و از عوامل اصلی رشد و پیشرفت آنها محسوب میشود (طورسیان)9990 ،؛ ازاینرو ،الزم است مدیران
شرکتها برای انتخاب بهترین ترکیب سرمایه ،هنگام گرفتن تصمیمات مالی ،به رقابتپذیری بهمنزله ی وسیلهای برای دستیابی
به عملکرد مطلوب توجه کنند (خدادادی و آقاجری.)9990 ،
در دنیای پرتالطم رقابتی امروز ،کسب و حفظ مزیت رقابتی شرط بقا و عملکرد باالی شرکتهای مختلف تولیدی و خدماتی
است .رقابت بازار محصول تاثیری عمده بر استراتژی های شرکت و مکانیسم های مدیریت داخلی دارد .شلیفر و ویشنی ()7001
معتقدند که «رقابت بازار محصول قدرتمندترین نیرو در کارایی اقتصاد در دنیا است» .رقابت احتمال اینکه شرکت ها با هزینه های
باال را به ورشکستگی بکشاند ،افزایش می دهد .ترس از ورشکستگی مشوقی قوی برای مدیران برای انجام تالشهایی برای رقابتی
ماندن است .در ادبیات راهبردی نیز بیان میشود که حفظ و بقای شرکتها در محیط رقابتی ،راهی جز کسب مزیت رقابتی برای
آنها باقی نمیگذارد و کسب مزیت رقابتی به منزله ی قدرت بازاری شرکتها است (عباسزاده .)9974 ،رقابتپذیری بهمنزله ی
توانایی اقتصادی بنگاه برای ثابت نگاهداشتن و افزایش سهم خود در بازارهای ملی و بینالمللی تعریف میشود .بهطور معمول این
استدالل وجود دارد که هرچه سهم بازار نسبت به سایر رقبای تجاری در صنعت زیادتر باشد ،شرکت برای بهدستآوردن سهم
فروش و تأمین مالی با تعداد رقبای بیشتری روبهرو میشود .درنتیجه هرچه تعداد رقبا در صنعت بیشتر باشد ،رقابت در آن صنعت
نیز شدت بیشتری مییابد (خدادادی و آقاجری .)9990 ،در ادبیات رقابتی عنوان میشود که رقابت فشرده ی بازار محصول سبب
ایجاد انگیزه در مدیران برای عملکرد کارا میشود (آلن و گاله .)9999 ،در همین زمینه کیوز ( )7099بیان میکند که رقابت ،مدیران
را بهسمت ارتباط بیشتر با سهامداران و افزایش کارآیی سوق میدهد.

 -2تعریف ،اهمیت و هدف پژوهش
رقابت بازار محصول اغلب به عنوان محرک اصلی بهرهوری و رشد اقتصادی ذکر شده است و بنابراین قطعه مهمی در معمای
تقویت عملکرد اقتصادی است .ارزیابی سطح فعلی رقابت در بازار برای آگاهی از توصیه های سیاست از اهمیت بسیاری برخوردار
است .ساختار بازار تنها یک بازتاب بالقوه رقابت است و ارزیابی دقیق تر نیاز به فراتر از ساختار دارد تا درک و تعامل شرکت را درک
کند .به ویژه ،این امر مستلزم درک عملکرد شرکت ها از قدرت بازار است .به طور معمول ،قدرت بازار به درجه ای گفته می شود
که یک بنگاه قادر به حفظ قیمت های خود باالتر از هزینه های حاشیه ای برای یک دوره زمانی پایدار باشد .این اقدام انگیزه هایی
را برای پیشرفت در بهرهوری و نوآوری ایجاد می کند و نتایج اقتصادی را هدایت می کند.
بدست آوردن اندازه گیری از رشد نرخ اجناس یک شرکت (قیمتی که نسبت به هزینه حاشیه در نظر گرفته شده است) میتواند
راهی بهتر برای درک قدرت بازار نسبت به نزدیکان موجود در رقابت باشد .یکی از مواردی که همه سازمان ها و حتی انسان ها به
آن توجه دارند ،موضوع بهرهوری است ،اینکه سازمانشان و یا اصالً خودشان بهرهوری باالیی داشته باشند .اگر در تعریفی ساده
بخواهیم بهرهوری را در سازمانی توضیح دهیم ،یعنی میزان خروجی و سود سازمان نسبت به هزینه ها.
رشد اقتصادی نیازمند استفاده حداکثری و بهینه از منابع تولید است و یکی از منابع با اهمیت و مهم در اقتصاد نیروی انسانی
است .نیروی انسانی نقشی دو گانه در برنامه ریزی های اقتصادی ایفا می کند ،زیرا از یکسو ،به عنوان عامل توسعه و از سوی دیگر
به عنوان هدف توسعه مطرح است .مسائل مربوط به نیروی انسانی هم جنبه اقتصادی و هم جنبه غیراقتصادی دارند؛ بنابراین در
برنامه ریزی کالن نیروی انسانی اهمیت چشمگیری یافت .در واقع اشتغال از جمله متغیرهای اقتصادی و اجتماعی است که در
دوره های مختلف زمانی در تمام کشورهای جهان مورد توجه بوده و از دغدغه های سیاستمداران و اقتصاددانان هر کشوری
محسوب می شود .هدف کلی این پژوهش مطالعه تأثیر رقابت بازار محصول بر رشد بهرهوری و رشد اشتغال و میزان رشد دستمزد
در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است.

 -3فرضیههای تحقیق
فرضیه اصلی :بین رقابت در بازار محصول و نرخ رشد محصول ارتباط مستقیم وجود دارد.

فرضیات فرعی:
 -7بین نرخ رشد محصول و بهرهوری ارتباط مستقیم وجود دارد.
74

 -9بین نرخ رشد محصول و رشد اشتغال ارتباط مستقیم وجود دارد.
 -9بین نرخ رشد محصول و رشد دستمزد ارتباط مستقیم وجود دارد.

 -4قلمرو تحقیق
این پژوهش از نظر قلمرو تحقیق شامل سه بعد زیر می باشد.

قلمرو موضوعی :تأیین رابطه ی رقابت بازار محصول و رشد بهرهوری و رشد اشتغال و میزان رشد دستمزد در شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
قلمرو مکانی :شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
قلمرو زمانی :محدوده زمانی اجرایی این تحقیق بین سالهای  7907تا پایان سال  7901می باشد.

 -5تعریف تئوری متغیرها

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی  ،)22تابستان 2911

رقابت در بازار محصول :رقابت پذیری به معنی توانایی شرکت در ماندگاری در بازار کسب و کار ،محافظت از سرمایه های
مختلف شرکت ،به دست آوردن (بازگشت) سرمایه ها و تضمین شغل ها در آینده ،تعریف شده است .رقابت در بازار محصول به
عنوان قوی ترین نیرویی که اقتصاد را به سمت کارایی هدایت می کند ،تلقی می شود و رقابت پذیری به معنی توانایی شرکت در
ماندگاری در بازار کسب و کار ،محافظت از سرمایه های مختلف شرکت ،به دست آوردن (بازگشت) سرمایه ها و تضمین شغل ها
در آینده تعریف شده است.
نرخ رشد محصول :به افزایش ساالنه فروش محصول و یا جمعیت بازار آن گفته میشود .نرخ رشد بازار به عنوان عاملی
برای ارزیابی عملکرد یک محصول خاص در یک بازار خاص در نظر گرفته میشود.
بهرهوری کل :بهرهوری رابطه بین حجم یا ارزش تولید انجام شده با امکانات و منابع مورد استفاده را توصیف و تبیین می کند
و استفاده موثر و بهینه از منابع موجود را به منظور تولید کاال یا خدمات نشان می دهد .بطور کلی بهرهوری رابطه بین تولید و
مصرف را نشان می دهد .به دیگر سخن ،بهرهوری عبارت است از بهدست آوردن حداکثر سودِ ممکن با بهرهگیری و استفاده بهینه
از نیروی کار ،توان ،استعداد و مهارت نیروی انسانی ،زمین ،ماشین ،پول ،تجهیزات ،زمان ،مکان و…به منظور ارتقای رفاه جامعه.
بهرهوری به نسبت کار انجام شده به کاری که باید انجام میشده اطالق میشود .میتوان گفت برای نخستین بار لغت « هرهوری»
را فردی به نام «کوئیزنی» در سال ( 7110میالدی) بهکار بُرد .بیش از یک قرن بعد ،یعنی در سال ( 7999میالدی) ،فردی به اسم
« لیترِ » بهرهوری را « قدرت و توانایی تولید کردن » تعریف کرد .باید توجه داشت که واژه بهرهوری با گسترش انقالب صنعتی و
جهت افزایش سودمندی حاصل از نیروی کار ،سرمایه و مواردی از این دست گسترش یافت .به نظر میرسد که بهترین تعریف
برای بهرهوری ،بهدستآوردن حداکثر سود ممکن و استفاده از نیروی بهینه در مقابل هزینه صرف شده باشد.
رشد اشتغال :با توجه به اینکه تقاضای نیروی کار تابعی مشتق شده از سطح تولید کاال و خدمات است ،انتظار میرود رونق یا
رکود در بازار کاال (دورههای تجاری) بر عملکرد بازار کار موثر باشد .رشد اشتغال وضعیتی است که در آن رشد اشتغال نسبت به
رشد سطح تولید اتفاق می افتد.
رشد دستمزد :درصد افزایش ساالنه دستمزد که توسط شورای عالی کار تصویب می شود .در اقتصاد دستمزد تعریف خاص
خود را دارد و عوامل موثر در تعیین آن عوامل خاصی هستند .از این بعد ،همان طور که هر کاالیی قیمتی دارد ،کار نیز به منزله
یکی از عوامل تولید دارای قیمت است؛ به عبارت دیگر در بازار کار کارگر نیروی کار خود را به فروش میگذارد و کارفرما در این
بازار است که کار مورد نیاز خود را تامین میکند و در این بازار است که کار قیمت خود را پیدا میکند.

 -6تحقیقات مرتبط با پژوهش
آنچه که قابل ذکر است این است که تاکنون تحقیق و پژوهشی همچون عنوان مطرح شده کنونی انجام نپذیرفته است و
بررسی پژوهش های انجام شده در دسترس در داخل و خارج از کشور نشان می دهد که تاکنون پژوهشی به بررسی همه متغیرهای
این پژوهش با همدیگر انجام نشده است.
خدامی پور و برزایی ( )7909در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه رقابت بازار محصول با ساختار هیئت مدیره و کیفیت افشاء
ذکر می کنند که منظور از رقابت در بازار محصول این است که شرکتهای مختلف در تولید و فروش کاال رقابت تنگاتنگی دارند و
کاالهای آنها نسبت به یکدیگر برتری چندانی ندارند ،زیرا اگر غیر از این باشد بازار به سمت انحصار یا انحصار چند جانبه تمایل پیدا
می کند.
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رضایی و نامداری ( )7900به بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر رابطه ی میان مدیریت ریسک یکپارچه و عملکرد شرکت
ها پرداختند و نتایج پژوهش آنها نشان داد ،میان مدیریت ریسک یکپارچه و عملکرد شرکت ها رابطه ی مثبت و معناداری وجود
دارد و رقابت در بازار محصول تأثیر مثبت و معناداری بر این رابطه می گذارد.
سپاسی ،کاظم پور ،شعبانی و مازوئی ( )7900در پژوهشی با عنوان رقابت در بازار محصول ،تأثیر آن بر سه معیار در تصمیم
گیری مطرح می کنند که شرکت ها برای گرفتن سهم بازار و مشتریان بیشتر در بازار محصوالت با یکدیگر رقابت می کنند و
افزایش درجه ی رقابت ،نااطمینانی در عملکرد شرکت را افزایش می دهد.
نیکل ( )7000معتقد است مجموع عوامل مربوط به رشد و بهرهوری در شرکتهای انگلیسی به طور مستقیم با معیار رشد
رقابت ارتباط دارد .نیکل در مقاله خود با بررسی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس انگلیس به این باور رسیده است که افزایش و
تقویت عوامل رشد و بهرهوری حتما منجر به افزایش رقابت خواهد شد.
اشلیفر و ویشنی ( )7001و گریفیس ( )9997نیز بر این امر تأکید کردند که افزایش رقابت بازار محصول سبب افزایش
بهرهوری می شود در حقیقت اگر بتوان رقابت در بازار محصول را به طور مثبت تقویت کرد و گسترش داد به نحوی که درصد
باالیی از مشاغل را وارد این رقابت کند با حداکثر بهرهوری روبرو خواهیم شد.
کیم ،لیم و پارک ( )9999به بررسی رابطه ارتقاء بهرهوری با اشتغال ،تحت تأثیر تکانه های فن آوری ارتقاء دهنده بهرهوری در
کشور کره جنوبی به عنوان یک کشور در حال توسعه پرداختند.
چن مالی ،ماری ( ) 9974بیان کرده اند که به طور کلی رقابت در بازار محصول به منزله ی سازوکاری راهبردی عمل می کند
و انگیزه ی مدیران را برای کاهش هزینه های تولید و جلوگیری از واگذاری سهم بازار به رقبا و جلوگیری از خطر ورشکستگی
افزایش می دهد .رقابت در بازار محصول ،بر انگیزه های مدیریت برای بهبود نوآوری و بازده محصول تأثیر می گذارد و رشد
عملکرد را از طریق تحریک نوآوری و بهبود و بهرهوری ارتقاء می دهد.
دودا و نیمان و کزیم ( )9970بیان می کنند که شرکتهایی که سهم فروش باالتری دارند و شرکتهای بزرگتر (از نظر تعداد
کارمندان) رشد نرخ محصوالت باالتری نیز دارند و به نظر می رسد دارای قدرت (قیمت گذاری) بازار باالتری هستند .در همین
حال ،بنگاه هایی که توان صادرات نسبتاً باالیی دارند (بیش از  90درصد از فروش ) رشد نرخ محصول پایین تری را نشان می دهند
اما قدرت بازار باالتری دارند.

 -7روش پژوهش ،جامعه و نمونه آماری
پژوهش های حسابداری عموما در گروه پژوهش های اثبات گرایی قرار می گیرد؛ زیرا پژوهشگران حسابداری معموال با این
پیش فرض که مفاهیم و واقعیات به صورت عینی در دنیای خارجی وجود دارد و با انواع روشهای آماری ،مشاهده و ...قابل اندازه
گیری هستند ،اقدام به انجام پژوهش خویش مینمایند .آنان آگاهانه یا ناآگاهانه معتقد به استقالل آزمون کننده و آزمودنی از
یکدیگر می باشند .البته این شیوه غالبا در پژوهش های حسابداری به صورت روزافزون مورد انتقاد واقع شده اند؛ اما صرف نظر از
آسیب شناسی پژوهش های مزبور ،پژوهش حاضر در طبقه رویکردهای اثبات گرایی قرار می گیرد.
این پژوهش از لحاظ روش شناسی از نوع همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد .همچنین از آنجا که این نوشتار به
توصیف آنچه که هست یا توصیف شرایط موجود بدون دخل و تصرف ( و نه به الزام و توصیه خاص) و با توجه به آن که قضاوت
های ارزشی در این پژوهش کمرنگ است ،پژوهش حاضر در زمره پژوهش های توصیفی حسابداری به شمار می رود .همچنین
پژوهش حاضر به لحاظ معرفت شناسی از نوع تجربه گرا ،سیستم استدالل آن استقرایی و به لحاظ نوع مطالعه میدانی -کتابخانه
ای با استفاده از اطالعات تاریخی به صورت پس رویدای (یعنی استفاده از اطالعات گذشته) می باشد.
جامعه آماری مربوط به این تحقیق شامل شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار می باشد که شرایط زیر را دارا باشند:
 -7قلمرو زمانی تحقیق 0 ،ساله از  7909تا  7901می باشد و قلمرو مکانی تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران است.
 -9تا ابتدای سال  09در بورس پذیرفتهشده باشد.
 -9نماد معامالتی شرکت به تابلوی غیررسمی منتقل نشده باشد.
 -4نماد معامالتی شرکت فعال و برای حداقل یکبار در سال معامله شده باشد.
 -0سال مالی شرکت به پایان اسفند ماه ختم شود و در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداده باشد.
 -0اطالعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.
 -1شرکت باید در گروه شرکتهای واسطه گری مالی نباشد.
 -9جزء شرکتهای تولیدی باشند.

جدول  :1نحوه انتخاب و استخراج جامعه
شرایط
کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس در تاریخ 01/79/90
شرکتهایی که بعد از  09/79/90در بورس پذیرفتهشده اند
شرکتهایی که ماهیت سرمایه گذاری و واسطه گری مالی (هلدینگ ،لیزینگ و بانک ها) داشته باشند
شرکتهایی که در بازه زمانی پژوهش ،اطالعات آن ها در دسترس نباشد
شرکتهایی که در فاصله زمانی پژوهش تغییر دوره مالی داده و سال مالی آن ها منتهی به  90اسفند نباشد
کل نمونه آماری قابل آزمون با در نظر گرفتن پیش فرض ها

تعداد شرکت
190
()910
()99
()719
()741
799

 -8متغیرهای پژوهش و نحوه سنجش آنها
متغیر وابسته پژوهش حاضر نرخ رشد محصول است و متغیرهای مستقل شامل بهرهوری کل ،رشد اشتغال و رشد دستمزد
است .نحوه محاسبه متغیرهای پژوهش به شرح ذیل است:
 = Yنرخ رشد محصول که از میانگین درصد تغییر در تولید و فروش محصوالت شرکت نسبت به سال قبل بدست می آید.
 = 𝑋1بهرهوری کل که در تحقیق حاضر از دو روش زیر استفاده خواهد شد:

𝑡𝑖𝜀 ∆𝑙𝑛𝑇𝐹𝑃𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 ln 𝜇𝑖𝑡−1 + 𝑋𝑖𝑡 ′𝛽+ 𝛿𝑡 + 𝛾𝑖 +

 = 𝑋2رشد اشتغال که درصد تقسیم جمعیت شاغل به جمعیت در سن کار است.

𝑡𝑖𝜀 ∆ln𝐿𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 ln 𝜇𝑖𝑡−1 + 𝑍𝑖𝑡 𝛽 + 𝛼2 ∆ln𝑤𝑖𝑡 + 𝛼3 ln 𝑇𝐹𝑃𝑖𝑡−1 + 𝛼4 ∆ln 𝑙𝑖𝑡−1 + 𝛿𝑡 + 𝛾𝑖 +

 = 𝑋3رشد دستمزد که درصد افزایش ساالنه دستمزد که توسط شورای عالی کار تصویب می شود است.

𝑡𝑖𝑙∆ ∆𝑤 𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 ln 𝜇𝑖𝑡−1 + 𝑍𝑖𝑡 𝛽 + 𝛼2 ln 𝑇𝐹𝑃𝑖𝑡−1 + 𝛼3 ∆𝑇𝐹𝑃𝑖𝑡−1 + 𝛼4 ∆ ln 𝑤𝑖𝑡−1+𝛼 5
𝑡𝑖𝜀 + 𝛿𝑡 + 𝛾𝑖 +
 = X4ارزش افزوده که از طریق سود عملیاتی  +هزینه های پرسنلی +استهالک بدست می آید.
 = X5صادرات که از طریق لگاریتم درآمد فروش صادراتی هر شرکت بدست می آید.
 = X6اشتغال که یک متغیر کالن اقتصادی است و اعدادش از سایت مرکز آمار استخراج شده است.
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(سود قبل از مالیات – درآمد کل)/درآمد کل
(اجاره +استهالک +بهره+هزینه کارکنان)/ارزش افزوده

𝑡𝑖𝜀 ln𝜇𝑖𝑡 = 𝛼+ 𝑋𝑡 ′𝛽+ 𝛿𝑡 + 𝛾𝑖 +

 -9جدول و تحلیل دادهها
اولین قدم در هر تحلیل آماری وتجزیه و تحلیل اطالعات ،محاسبهی شاخصهای توصیفی میباشد؛ بنابراین برای ورود به
مرحله تجزیه و تحلیل اطالعات ،آماره توصیفی دادهها شامل شاخصهای مرکزی ،پراکندگی و انحراف از قرینگی و نتایج در جدول
( )9درج شده است.
متغیرها
نرخ رشد محصول ()x
بهرهوری روش اول
()EFFICIENCY1
بهرهوری روش دوم
()EFFICIENCY2
رشد اشتغال
()EMPLOYMENT
رشد دستمزد
()SALARY
صادرات
()EXPORT

میانگین
9۲9799

جدول  :2آماره توصیفی دادههای تحقیق
بیشترین
انحراف معیار
میانه
9۲9000
9۲9949
9۲9770

کمترین
9۲9971

کشیدگی
94۲41779

چولکی
9۲999017

9۲990190

9۲9999

9۲904019

4۲4999

- 9۲7199

07۲09000

9۲990099

9۲041711

9۲4999

9۲970900

4۲099999

- 4۲9099

79۲74090

9۲909709
-

9۲9770

9۲9771

9۲9994

9۲9790

9۲9774

7۲499409

9۲997970

9۲9091

9۲9010

9۲9449

9۲900

9۲9999

9۲999000

7۲090900

9۲9990

9۲7941

9۲9009

9۲7109

9

7۲100704

- 9۲00999
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با توجه به اینکه سطح خطای محاسبه شده تمامی متغیرها کوچکتر از  9۲90است ،نشان دهنده توزیع غیر نرمال این متغیرها
میباشد .در این تحقیق در ارتباط با نرمال بودن متغیرهای مدل از قضیه حد مرکزی استفاده شد؛ بنابراین متغیرهای تحقیق تقریبی
از توزیع نرمال خواهند داشت .به طور مثال نرخ رشد محصول ( )xدارای میانگین  7۲9709و دارای میانه  7۲7099می باشد.

 -1-9ماتریس خود همبستگی
به منظور پی بردن به رابطه بین تغییرات دو یا چند متغیر که همزمان اندازهگیری شدهاند ،تحلیل رابطه همزمانی مورد استفاده
قرار میگیرد .برای پی بردن به میزان رابطه شاخصهای همبستگی بکار برده میشود؛ به عبارت دیگر ،در آمار و احتمال،
همبستگی جزئی یا همبستگی پارهای میزان پیوستگی بین دو متغیر تصادفی را اندازه میگیرد در حالی که تاثیر دیگر متغیرها حذف
شدهاند.

 -2-9آزمون چاو
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در آمار استنباطی ابتدا باید آزمون لیمر را مورد بررسی قرار داده و بین دادههای انباشته و دادههای غیرانباشته (اثرات ثابت یا
اثرات تصادفی) انتخاب کنیم؛ که در آن فرضیه  H0یکسان بودن عرض از مبدأها (روش تلفیقی) در مقابل فرضیه  ،H1ناهمسانی
عرض از مبدأها (ترکیبی) میباشد.
اثرات خاص شرکت معنیدار نیستند (روش  Poolingمناسب است) =H0
اثرات تصادفی شرکت معنیدار هستند (روش  Panelمناسب است) =H1

سطح معناداری
9۲0099

جدول :3نتایج آزمون  fلیمر
آماره
درجه آزادی
47100,0
770۲004

آزمون
آزمون  fلیمر

همانطور که مشاهده میگردد prob ،بیشتر از  9/90است در نتیجه رگرسیون دارای عرض از مبدأ متفاوت میباشد؛ بنابراین
در سطح اطمینان  00درصد فرض صفر آزمون تایید شده است ،بنابراین باید از روش دادههای تلفیقی ( )poolingاستفاده نمود.

 -3-9آزمون ناهمسانی واریانس
به منظور بررسی ناهمسانی واریانس در این تحقیق از آزمون براش -پاگان استفاده شده است .چنانچه سطح معناداری ،آماره
آزمون ( آماره خی دو ) بیشتر از  0درصد باشد نشان دهنده همسانی واریانس بوده و نشان میدهد مدل تحقیق دارای کارایی الزم
برای آزمون فرضیهها میباشد .نتایج آزمون ناهمسانی واریانس نشان دهنده کارا بودن و همسانی واریانس مدل میباشد.
ناهمسانی واریانس وجود ندارد=H0
ناهمسانی واریانس وجود دارد=H1

سطح معناداری
9۲7107

جدول  :4نتایج آزمون براش -پاگان
آماره
درجه آزادی
7۲090949
() 0۲179

آزمون
آزمون بروش -پاگان

بنابر نتایج حاصل از آزمون که در جدول شماره ( )4آورده شده است ،در این مدل پژوهش مشکل همسانی واریانس وجود دارد
(زیرا احتمال یا  p-valueمحاسبه شده بزرگتر از  9/90است).
پس از تبیین مدل و انتخاب بهترین روش ،نتایج تخمین ،برای شرکتهای منتخب به شرح جدول زیر می باشد:
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متغیر
عرض از مبداء
بهرهوری روش اول
()EFFICIENCY1
بهرهوری روش دوم
()EFFICIENCY2
رشد اشتغال
()EMPLOYMENT
رشد دستمزد
()SALARY
صادرات
()EXPORT
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
دوربین واتسون
فیشر  Fآزمون

جدول  -5آزمون فرضیه ها
انحراف معیار
ضریب
9۲990099
-9۲990901

آماره t
-79۲90409

سطح معناداری
9۲9999

-9۲974414

9۲997090

-9۲090090

9۲9990

9۲979097

9۲979710

7۲490909

9۲7070

9۲709909

9۲707949

70۲04991

9۲9999

-9۲999940

9۲997007

-7۲099009

9۲7999

-9۲997400

9۲997079

-9۲107941

9۲4409

9۲094101
9۲490001
9۲999070
0۲909901

9۲999999

 -4-9آزمون دوربین واتسون
اگر این آماره در بازده  9۲0-7۲0قرار داشته باشد میتوان گفت مشکل خودهمبستگی بین جمالت پسماند (خطا) مشاهده نمی-
شود .آماره دوربین واتسون پس از برآورد ضرایب ،مقدار  9۲999را نشان میدهد که به معنی عدم وجود همبستگی پیاپی در جزء
اخالل میباشد .نتیجتاً مشکل خودهمبستگی سریالی در این فرضیه مشاهده نمیشود.

 -5-9آماره  Fفیشر
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نتایج جدول ( )0نشان میدهد که مدل برآوردی با توجه به آماره ضریب تعیین و دوربین واتسون بیانگر برازش خوبی مدل
است .همچنین ضرایب بدست آمده از لحاظ آماری معنی دار نیست؛ بنابراین بین رقابت بازار محصول و نرخ رشد محصول رابطه
معناداری وجود ندارد.

قبل از آزمون فرضیه پژوهش براساس نتایج به دست آمده ،باید از صحت نتایج اطمینان حاصل نمود .بدین منظور برای بررسی
معناداری کل مدل از آزمون  Fاستفاده گردید .با توجه به سطح معنیداری آماره  Fمحاسبه شده ( ،)9/9999میتوان ادعا نمود که
مدل رگرسیونی برازش شده معنادار است.

 -6-9ضریب تعیین (:)R2
با توجه به ضریب تعیین مدل برازش شده میتوان ادعا نمود ،حدود  49درصد از تغییرات در متغیر وابسته مدل فروش ،توسط
متغیرهای مستقل توضیح داده میشود.

 -11نتایج فرضیات تحقیق:
فرضیه اول :روش اول
 :H0بین نرخ رشد محصول و بهرهوری ارتباط مستقیم وجود ندارد.
 :H1بین نرخ رشد محصول و بهرهوری ارتباط مستقیم وجود دارد.
ضریب برآوردی متغیر مستقل بهرهوری در جدول باال نشاندهنده وجود رابطه معنیدار میان نرخ رشد محصول و بهرهوری در
سطح خطای  9/90است؛ زیرا میزان  P-valueمحاسبه شده برای ضریب این متغیر مستقل تحقیق ،کمتر از  9/90بدست آمده
است .لذا فرض  H0رد و فرض  H1تایید میشود؛ بنابراین میتوان گفت در سطح اطمینان  00درصد بین نرخ رشد محصول و
بهرهوری رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد.
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فرضیه اول :روش دوم
 :H0بین نرخ رشد محصول و بهرهوری ارتباط مستقیم وجود ندارد.
 :H1بین نرخ رشد محصول و بهرهوری ارتباط مستقیم وجود دارد.
ضریب برآوردی متغیر مستقل بهرهوری در جدول باال نشاندهنده وجود عدم رابطه معنیدار میان نرخ رشد محصول و
بهرهوری در سطح خطای  9/90است؛ زیرا میزان  P-valueمحاسبه شده برای ضریب این متغیر مستقل تحقیق ،بیشتر از 9/90
بدست آمده است .لذا فرض  H0تایید و فرض  H1رد میشود؛ بنابراین میتوان گفت در سطح اطمینان  00درصد بین نرخ رشد
محصول و بهرهوری رابطه مستقیم و معنیداری وجود ندارد.
فرضیه دوم:
 :H0بین نرخ رشد محصول و رشد اشتغال ارتباط مستقیم وجود ندارد.
 :H1بین نرخ رشد محصول و رشد اشتغال ارتباط مستقیم وجود دارد.
ضریب برآوردی متغیر مستقل رشد اشتغال در جدول باال نشاندهنده وجود رابطه معنیدار میان نرخ رشد محصول و رشد
اشتغال در سطح خطای  9/90است؛ زیرا میزان  P-valueمحاسبه شده برای ضریب این متغیر مستقل تحقیق ،کمتر از 9/90
بدست آمده است .لذا فرض  H0رد و فرض  H1تایید میشود؛ بنابراین میتوان گفت در سطح اطمینان  00درصد بین نرخ رشد
محصول و رشد اشتغال رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد.
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فرضیه سوم:
 :H0بین نرخ رشد محصول و رشد دستمزد ارتباط مستقیم وجود ندارد.
 :H1بین نرخ رشد محصول و رشد دستمزد ارتباط مستقیم وجود دارد.
ضریب برآوردی متغیر مستقل رشد دستمزد در جدول باال نشاندهنده وجود رابطه عدم معنیدار میان نرخ رشد محصول و رشد
دستمزد در سطح خطای  9/90است؛ زیرا میزان  P-valueمحاسبه شده برای ضریب این متغیر مستقل تحقیق ،بیشتر از 9/90
بدست آمده است .لذا فرض  H0تایید و فرض  H1رد میشود؛ بنابراین میتوان گفت در سطح اطمینان  00درصد بین نرخ رشد
محصول و رشد دستمزد رابطه مستقیم و معنیداری وجود ندارد.

 -11نتیجه آزمون فرضیه
در این پژوهش در فرضیه اول بین نرخ رشد محصول و بهرهوری ارتباط مستقیم وجود دارد .در واقع وجود بهرهوری که از
درآمد کل محاسبه شد بر نرخ رشد محصول تاثیر گذار می باشد در نتیجه این فرضیه تایید می شود .در روش دوم بهرهوری که از
وجود ارزش افزوده بهره گرفته بر نرخ رشد محصول تاثیرگذار نبوده است در این صورت این روش بهرهوری باعث رد فرضیه می
شود .در فرضیه دوم بین نرخ رشد محصول و رشد اشتغال ارتباط مستقیم وجود دارد .در واقع وجود بین نرخ رشد محصول بر رشد
اشتغال تاثیر مستقیم می گذارد و در نتیجه این فرضیه رد می شود و اما در فرضیه سوم بین نرخ رشد محصول و رشد دستمزد
ارتباط مستقیم وجود ندارد .در واقع وجود بین نرخ رشد محصول بر رشد دستمزد تاثیر مستقیم نمی گذارد .در نتیجه این فرضیه رد
می شود.

 -12پیشنهادها
پیشنهادهایی بر اساس نتیجه تحقیق:با توجه به یافته های این پژوهش ،به مدیران ،تحلیلگران ،سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از گزارش های مالی توصیه
می شود به منظور حصول اطمینان از قابل اتکا بودن صورت های مالی و تصمیم گیری اثر بخش و کارآ بر دارایی و بدهی و
سرمایه گذاری شرکت و بهرهوری و صحت گزارش صورت های مالی توجه ویژه ای داشته باشند.
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی:طبیعی است نتایج این تحقیق بر اساس اطالعات موجود و محدودیت های زمانی و مکانی به دست آمده است و به نظر می
رسد برای تکامل آن پیشنهاد می شود تحقیقات زیر نیز انجام گیرد:
 .7توصیه می گردد به بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و نرخ رشد محصول و معیار های مالی اقتصادی شرکتی هم
پرداخته شود.
07

 . 9می توان موضوع تحقیق را در صنایع مختلف مورد بررسی قرار داد و با توجه به ماهیت فعالیت صنایع مختلف ،انتظار نتایج
متفاوتی قابل پیش بینی است.
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