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 ی شرکتعامل و نوآورریبر رابطه نفوذ مدمحصول رقابت بازار  ریتاث
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 مسئول، دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران جنوبنویسنده 
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 دکتر معصومه لطیفی بنماران

 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران جنوب

 

 انيدر م ی شرکتعامل و نوآورریبر رابطه نفوذ مد محصول  رقابت بازار ريتحقيق تاثاین هدف از  -چکیده

نگر و این تحقيق از لحاظ بعد زمانی گذشتهباشد. یشده در بورس اوراق بهادار تهران م رفتهیپذ یهاشرکت

ای باشد. برای آزمون فرضيات تحقيق، نمونهها از نوع توصيفی و همبستگی میبراساس نحوه گردآوری داده

-صورت تصادفی جمعهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهاز ميان شرکتشرکت  161متشکل از 

 805، تعداد مشاهدات برابر 1392-1396ساله از سال  5های ترکيبی برای دوره وری گردید و براساس دادهآ

استفاده شده  Excelافزار بندی متغيرهای تحقيق از نرممنظور محاسبه و طبقهسال بوده است. به -مشاهده شرکت 

و بررسی اعتبار متغيرهای  Eviewsافزار است. سپس با استفاده از تحليل مدل رگرسيون خطی چند متغيره و نرم

های پانل با اسميرنوف )نرمال بودن متغير وابسته(، روش داده -مدل تحقيق با استفاده از آزمون کولموگروف 

 جینتا ایم.آزمون هاسمن، در نهایت به آزمون فرضيات تحقيق پرداختهاثرات ثابت و تصادفی، آزمون چاو و 

، رقابت نیا وجود ندارد. عالوه بر یادارنشرکت رابطه مع یعامل و نوآورریکه بين نفوذ مد دهدینشان م قيتحق

 ندارد. یمعنادار ريشرکت تأث یعامل و نوآورریبازار محصول بر رابطه نفوذ مد

 یعامل، نوآورریرقابت بازار، نفوذ مد های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

نهادها  گریعمل کرده و از د یگریآن، بهتر از د قیکوشد تا از طریم یاست که هر نهاد یندیفرا ،یریپذرقابت

 دنيرس یبرا یستیبایالزم، م یو تخصص یفن ،یکمبود منابع مال ليکشورها به دل ،یالمللني. در سطح برديگ یشيپ

 یهایرو، کسب توانمند نیبه رقابت بپردازند. از ا گریکدیمند ساختن آحاد جامعه خود از رفاه، با به ثروت و بهره

شده است.  لیتبد یالمللنيمختلف در سطح ب یکشورها یاساس یهااز چالش یکیدر جهان امروز به  یرقابت

 وجود داشته باشند. دیبا یعوامل مختلف ،یاز توان رقابت یبرخوردار یبرا



 1398ماه  هرو دو، م پنجاهشماره                                                                های مدیریت و حسابداریماهنامه پژوهش

 

2 

است  یدر حال نیشود، ایگرفته م رعاملیها توسط مدشرکت یعمده برخ ماتي، همه تصمگریطرف د از

شوند. اگر افراد یارشد اخذ م رانیمد نياجماع ب قیو از طر شتريب تيبا شفاف ماتيتصم گرید یهاکه در شرکت

 رياخذ شده تاث ماتيتواند بر تصمیها مدر درون شرکت یريگميقدرت تصم عیداشتند آنگاه توز ینظرات مختلف

 انيدر م رعاملیغالب بودن مد ريرا در خصوص نحوه تاث یاهيها فرضدهیا نیبا استفاده از ا یقبل قاتيبگذارد. تحق

 هیکردند تا ساختار سرما یسع ژهیاند. آنها به طور وتوسعه داده یشرکت هیساختار سرما یهانهیارشد بر گز رانیمد

که در  یاندهیکنند. با وجود شواهد فزا حیتشر رعاملیمد کی یريگميزان قدرت تصميم یرا بر مبنا یشرکت

 یدهشان در شکلوجود دارد، نقش یو عملکرد سازمان یسازمان یريگميتصم یبانفوذ رو رانیمد ريارتباط تأث

 تر است.ها مبهمشرکت یبرنامه کار نوآور

سازمان،  یهایبر خروج رعاملیقدرت مد ريدرخصوص تأث قاتيتحق شیبر افزا یمبن یوجود شواهد رغميعل

نقش  یبنگاه کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. بررس یبه برنامه نوآور یدهنقش آنها در شکل

 گاهیعامل از جا رانیداست: نخست، م تيز اهمحائ ليبه چند دل یسازمان یعامل بر نوآور رانیقدرت مد

 کیاستراتژ ماتيبه تصم یدهدر شکل یسازمان برخوردار هستند و نقش مه یحساس در مراتب باال یساختار

مشارکت  کیاستراتژ یريگميدر تصم زين رهیمد أتيارشد و ه تیریمد یاعضا ریکه سایدارند. دوم، در حال

نفعان یداشته باشند. اغلب ذ یاستراتژ نیدر تدو یاجمعامل نقش فعال و ته رانیکه مد رودیدارند، انتظار م

 قيتحق ،یانجام بررس نیبنگاه باشند. هدف از ا یبرنامه نوآور یعامل معماران اصل رانیانتظار دارند که مد یديکل

طور خاص، رابطه . بهباشدیسازمان م ینوآور یهایو انتخاب استراتژ رعاملیقدرت مد نيب ونديدر خصوص پ

 یبررس یصورت تجرب( بهیو انتفاع یاکتشاف ی)نوآور یسازمان ینوآور یو دونوع استراتژ رعاملیمد تقدر نيب

 تيعامل بر فعال رانیمد یاثرات افتراق ،یرفتار یندگینما هینظر یاصل یهااز استدالل یريگ. با بهرهشودیم

بر  ديبا تأک هینظر نیا یديکل لتا اصو شوندیم شیآزما یصورت تجربو به شوندیم جادیا یسازمان ینوآور

 قيداده شود. در تحق ميتعم یدرخصوص نوآور قيبه تحق ینوآور یهایاستراتژ رامونيپ یریپذسکیر التیتما

 یهاتيبه انجام فعال یشتريب لیعامل قدرتمند تما رانیمد تیریتحت مد یهاکه بنگاه شودیمطرح م یجار

 دارند. ینتفاعا یدر مقابل نوآور یاکتشاف یهاینوآور

، 1980)فاما،  رهیمد أتيمانند نظارت ه یمختلف یهازميمثبت مکان ريتأث یشرکت تيحاکم نهيدر زم قاتيحقت

 یکاهش تضادها یرا رو رانیمد ییجابجا قیکنترل شرکت از طر ی( و سازوکار بازار برا1983فاما و جنسن، 

در تطابق منافع  هازميمکان نیا تياهم درکحال، با وجود  نی. با ادهدیو سهامداران نشان م رانیمد نيب یندگینما

از آنها  یتيحاکم یهازمينوع مکان نیفاه سهامداران را در نبود اها هنوز هم رشرکت یبا سهامداران، برخ رانیمد

از  ريغ ییروهايها نشرکت نیا رانیمد یزهي(. مشخصاً، انگ2012 ،و همکاران ای)چائوکار کنندیسلب نم
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( 2012و همکاران ) ایدر مقاله چائورکارکه طور همان ،ییروين نيچن است. یشرکت تياکمح یسنت یهازميمکان

است  یبازار ییرويکه رقابت در بازار محصول ن دگاهید نیمطابق ا آمده است، رقابت در بازار محصول است.

 یقبل قاتي(، تحق200۷ زيگني، بگز و بت199۷ تي، اشم1983)هارت  دهدیرا کاهش م یندگیکه مشکالت نما

شرکت محدود  یاتيرا در گزارش عملکرد عمل رانیمد ی،طلببردند که رقابت فرصت یموضوع پ نیعموماً به ا

 (.2012 انگی، الکسمانا و 2009و پارک  تيتیکاري، مارک2011و کوهن  شنانیکر)باال کندیم

( مطرح 1998) ايو گومز مج زمنیبار توسط وا ني( که اولBAT) یرفتار یندگینما هی، نظرگریطرف د از

مربوطه استفاده شده  یسازمان یهایو خروج یاجرائ رانیمد سکیر یهاتیاولو يحطور گسترده در توضشد، به

و رصد  شیخاص پا نهيبه زم تهبس یاجرائ رانیمد سکیر یهاتیاولو ه،ینظر نیا یاست. براساس اصول محور

استدالل  ک،يکالس یندگینما هینظر یهابرخالف استدالل. کنندیم رييتغ یطور قابل توجهآنها به یرو شيپ

 یهاینيبشيحاصل از پ یهادگاهیرا براساس د یاجرائ یهارندهيگميتصم یرفتار یندگینما هینظر یهاکننده

 خچهیکه تار کندیاشاره م هینظر نی. اکنندیم فيتوص زیگرسکیر و ریپذسکیر یانداز افرادچشم هینظر

امر به  نیدارد که ا یکردن مشکل( سازمان انيب ،یعنیمشکل ) کی انيب وهيقابل توجه بر ش یريعملکرد بنگاه تأث

. گذاردیاثر م شود،یکمتر م یریپذسکیمشکالت که باعث ر حیصر انيضمن ب یریپذسکینوبه خود بر رفتار ر

 یندگینما هی. اساساً، نظرشودیم تریتهاجم یریپذسکیمشکالت منجر به ر یسلب انياست که ب یدر حال نیا

به هنگام  یاجرائ رانیمد ه،ینظر نی. براساس ادهدیم ميرا تعم کيکالس یندگینما هینظر یهاینيبشيپ یرفتار

با  یمشکالت سازمان یحصر انيو به هنگام ب ریپذسکیر رانیعنوان مدمشکالت سازمان به یسلب انيمواجهه با ب

 .شوندیم یتلق زیگرسکیر رانیعنوان مدبه انیضرر و ز یدرک باال

 یسازمان ینوآور نهيدر زم یرفتار یندگینما یتئور ینظر یهااز استدالل توانیرا م یمتعدد یهابرداشت

دارند  یسازمان ینوآور یبا بررس یارتباط خاص یرفتار یندگینما هینظر یهادست آورد. نخست، استداللبه

 یهاینسبت به نوآور یانتفاع یهایهستند و در ضمن، نوآور یذات یهاسکیر یدارا ینوآور یهاتيفعال رایز

که  شودیبرداشت م یرفتار یندگینما هیطور خاص، از نظر. بهکنندیم جادیرا ا یباالتر سکیسطح ر یاکتشاف

موجود  ینسب سکیآنها از ر یابیبر ارز یمتک ینوآور تيفعال یبرا هیسرما نيجهت تأم یاجرائ رانیمد ماتيتصم

 تيموقع ليعامل قدرتمند به دل رانیخواهد بود. دوم، مد شانماتيتصم یآنها برا ریپذسکیر تيمسئول زانيو م

 امديپ ینامتناسب بر نوآور ديتأک رایمنابع هستند ز صيتخص ماتيگونه تصمنیا ريطور خاص تحت تأثخود به

 قدرتمند گرانیعنوان بازآنها به تيحفظ موقع یاستخدام آنها بلکه برا سکیحداقل کردن ر ینه تنها برا یاساس

و  سکیر یاز نوع اکتشاف ینوآور گذشته نشان داده است که معموالً قاتيخواهد داشت. تحق یدر سازمان در پ

هدف  یبا بسط دامنه عرضه محصول بنگاه و بازارها یاکتشاف یهایارد. نوآورها به همراه دبنگاه یباال برا تیمز
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 یاکتشاف یهای. نوآورآورندیبه ارمغان م بازارسبد محصول بنگاه و حضور آن در  یرا برا ایهمربوطه تاز

کسب کنند  دیساخت محصوالت جد یبرا دیکه دانش جد کنندیها را ملزم مبنگاه جه،يهستند و در نت یاشهیر

 تيباال درخصوص احتمال موفق تيبنگاه را با عدم قطع ازهاين نیباشند ا دیجد انیمشتر یازهاين یتا پاسخگو

به انجام  یشتريب لیتما ليعامل قدرتمند به چند دل رانیکه مد کندیادعا م یکنون یررس. بسازندیمواجه م

 گرانیعنوان بازخود به گاهیعامل قدرتمند دغدغه حفظ جا رانیدارند. نخست، مد یاکتشاف ینوآور یهاتيفعال

 یهایدارند که نوآور نیابه  یشتريب لیعامل قدرتمند تما رانیبه بنگاه را دارند. مد یدهقدرتمند از نظر جهت

آنها کمک  ییدارا انیکردن ضرر و ز نهيکه به کم رنديدر نظر بگ ز«یگر انی»ز کیاستراتژ ماتيعنوان تصمرا به

 هیدر بازگشت سرما سکیو ر تيعدم قطع یاز سطح باال هاینوع نوآور نیاست که ا یدر حال نی. اکنندیم

 ییتا نه تنها دارا دهندیعامل قدرتمند قرار م رانیمد اريفرصت را در اخت نیشتريب یهایخود برخوردارند. نوآور

طور قابل به یهایدهند. دوم، نوآور شیخود را افزا یاجتماع گاهیاستخدام و جا تيخود را حفظ کنند بلکه امن

 یبنگاه یو رهبر تیاساس، هدا نی. بر اکنندیبنگاه کمک م یبازار و اندازه فعل - به توسعه سبد محصول یتوجه

. دیفزاينفعان آن بیبر بنگاه و ذ ريعامل و تأثریبر قدرت مد تواندیطور بالقوه مو با تنوع باال به تردهيچيبزرگتر، پ

 یهاشده است. استدالل یمستندساز یشرکت تيحاکم اتيصورت گسترده در ادببه «یاستدالل »امپراطورساز نیا

 دارند. یبه انجام نوآور یشتريب لیقدرتمند تما عامل رانیکه مد کنندیفوق در مجموع اشاره م

 

 پیشینه پژوهش 

 تحقیقات خارجی -1

 افتیدر یشرکت پرداخت. و یعامل ونوآوررینفوذ مد نيرقابت بازار بر رابطه ب ريتأث ی( به بررس2018) خيش

کنند. عالوه یم ديرا تول یشتريب یاختراع و نوآور ،ییاجرا رانیمد ریعامل قدرتمند، نسبت به سا رانیکرد که مد

عامل از  رانیمد یروهايکند و نیم فایها اازمانرا در کاهش مشکالت س ی، رقابت در بازار کاال نقش مهمنیا بر

 .کنندیمنافع سهامداران استفاده م نیقدرت خود در بهتر

 یهاشرکت هیعامل و ساختار سرما رانیمد یريگميقدرت تصم نيرابطه ب ی( به بررس201۷همکاران ) و یل

. دارد وجود - یخطرغي - یرابطه قو یعامل و اهرم مالرینفوذ مد نيکه ب دهدینشان م جینتا. پرداختند ینيچ

 است. تریقو یدولت یهاکتدر شر یعامل بر اهرم مالریکه قدرت مد دهدینشان م جی، نتانبرای عالوه

سازمانی  انتفاعی و اکتشافی نوآوری بر مدیرعامل قدرت ( به بررسی تأثير201۷ساریول و همکاران )

 از حاکی اطالعات این بررسی از حاصل نتایج، آمریکایی بنگاه 150 به مربوط اطالعات از استفاده پرداختند. با

 هاییبنگاه، هابينیپيش برخالف. است اکتشافی نوآوری و مدیرعامل قدرت بين توجه قابل مثبت رابطه وجود
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 به بيشتر، باشند شده منصوب بنگاه خارج از آنها عامل مدیران و شوندمی اداره قدرتمند عامل مدیران توسط که

 و مدیرعامل قدرت بين پيوند درخصوص تریدقيق توضيح هایافته، کل در. پردازندمی اکتشافی نوآوری فعاليت

 .کنندمی ارائه سازمان در نوآوری

 یگذارهیسرما ماتيرقابت در بازار محصول و تصم نيرابطه ب ی( به بررس2015و همکاران ) الکسمانا

و مخارج  هیکمتر( با سرما HHI ی)دارا تریرقابت عیصنا یهاکه شرکت دهندینشان م جیها پرداختند. نتاشرکت

 یهاکه شرکت دهدیارتباط نشان م نیبازده سهام ارتباط دارند که ا شتريب اريانحراف مع زيو توسعه و ن قيتحق

 دهندیما نشان م جینتا ن،یدارند. افزون بر ا یشتريب یریپذسکیتر ررقابتکم عیبا صنا سهیدر مقا تریترقاب عیصنا

 یگذارهیکمتر( با سرما HHIبا  عی)صنا ترندیرقابت عیدارند و جزء صنا یمثبت FCFکه  ییهاشرکت یکه برا

 کیارتباط نشان از آن دارد که رقابت در بازار محصول  نیارتباط دارند که ا ینقد انیرکمتر ج حداز شيب

 .کندیم فيرا تضع حداز شيب یگذارهیمثبت و سرما FCF نياست که رابطه ب یتيحاکم زميمکان

 بانکداری نظام در شرکت عملکرد و مالکيت ساختار، ( به مطالعه نفوذ مدیرعامل2015ليو و همکاران )   

 مدیرعامل قدرت و ندارد وجود مثبتی پرداخت عملکرد رابطه دهد که هيچچين پرداخت. نتایج تحقيق نشان می

 از که) مالکيت ساختار که دهدمی نشان مقاله این در اگرچه، دهدنمی نشان را مدیران پاداش باالی سطوح الزاماً

 اجرایی مدیران پاداش تعيين در مزایا و حقوق کميته و( شودمی گيریاندازه مالکيت تعيين و مالکيت تمرکز طریق

 تواندمی دولت باشد نداشته تاثيری پرداخت انگيزه کهزمانی دهدمی نشان که دارند مهمی نقش چين بانکداری در

 در شرکتی حاکميت و بانک تنظيم برای مهمی پيامد حاصله نتایج. کند تضمين را کارآمد نظارتی عملکردهای

 .دارد نوظهور بازارهای

گذاری توليدات، ساختار صنعت و ( در پژوهشی تحت عنوان نفوذ قيمت2013سادیپ داتا و همکاران )

شرکت صنعتی فرانسوی در بورس آمریکا را مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از این  49مدیریت سود 

منظور رقابت و ماندگاری ری و ساختار صنعت ضعيف بهگذاهای دارای نفوذ قيمتپژوهش نشان داد که شرکت

 کنند.در بازار مدیریت سود بيشتری اعمال می

( اثبات کرده است که مدیریت سودهای گزارش شده برای تحت تاثير قرار دادن 2006ویليامز و پری، )

دهند که گزارش میاند. به طور خاص،  برخی تحقيقات تصميمات تامين کنندگان سرمایه خارجی انتخاب شده

آوری تامين مالی سهام و برای مدیران برای معتدل سازی پيشنهادات سهام، پيشنهادات عمومی اوليه و فراهم

به قبل از خریداری مدیریت  که سود کمترکنند در حالیبرآورده کردن الزامات قانون،  سود قبلی را بيشترمی

 شوند.می
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که  افتندیعامل( پرداختند. آنها درریمد ییرقابت بر جابجا ريعنوان )تأثبه قي( در تحق1999و پارک ) فاندید

رقابت که کم عیدر صنا رانیاست. مد شتريب عیصنا گریپررقابت نسبت به د عیعامل در صناریمد ییتکرّر جابجا

در  رانیدکه می. زمانشوندیم سهیمقا ترازشاندارند کمتر با هم تيها فعالاز شرکت یتنها تعداد محدود

 جینتا توانندیتر متر راحتپررقابت عینسبت به صنا کنند،یم یگذارهیو پربازده سرما سکیپرر یهاپروژه

رقابت در  نيب یمنف یآن ارتباط یجهيبازار نسبت دهند که نت یخارج یهاشان را به شوکشرکت ندیناخوشا

 هاست.شرکت یریپذسکیبازار محصول و ر

 

 داخلیمطالعات  -2

و عملکرد  ینوآور یهاتيبر قابل کیاستراتژ یهایريگجهت ريتاث یبه بررس (،139۷) ،یموسوخورسند و اله

 ینوآور تيبر قابل یبازار، اثر معنادار یريگها نشان داد، جهتافتهیپرداختند.  ،یطب عیصنا ،بازار مورد مطالعه

 تيبر قابل یاثر معنادار ،یبه فناور شی. گرادارد ینوآور تيبر قابل یاثر معنادار ،ینیبه کارآفر شیدارد. گرا

 یهاتيبر قابل یاثر معنادار کیاستراتژ یهایريگدست آمده نشان داد، جهتبه جینتا نيدارد. همچن ینوآور

 دارد. یطب عیو عملکرد بازار در صنا ینوآور

 تيفيبا ک رهیمد ئتيه یاعضا یو تخصص مال یانسان هیسرما نيرابطه ب ی( به بررس1395همکاران، ) و نیفرز

نشان  قيتحق یهاافتهیبورس اوراق بهادار تهران پرداختند.  شده در رفتهیشرکت برتر پذ 50در یاطالعات مال

رابطه  یاطالعات مال تيفيبا ک رهیمد ئتيه یاعضا یو تخصص مال یانسان هیسرما نيب یداریدادند که رابطه معن

 وجود دارد. یداریمعن

 تیریبا مد رهیمد ئتيه یهایژگیسود و و تيساختار مالک نيارتباط ب ی( به بررس1394همکاران، ) و یکاظم

 تيمالک ،یخصوص تينشان داد که مالک قيتحق جیشده در بورس تهران پرداختند. نتا رفتهیپذ یهاشرکت سود

-یسود رابطه معکوس و معن تیریبا مد رهیمد ئتيه یو درصد استقالل اعضا رهیمد ئتيه یمال تخصص ،ینهاد

و  کيستماتيس سکیر نيسود دارد. ب تیریبا مد یو معنادار ميرابطه مستق زيشرکت ن یدارند و اهرم مال یدار

 نشد. افتی یسود ارتباط معنادار تیریمد

گذاری بازار محصول و ساختار صنعت تأثير نفوذ قيمتبررسی عنوان )نامه خود به( در پایان1394دیدار )   

که نفوذ  دهدینشان م جینتا( پرداخت. شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای پذیرفتهبر مدیریت سود شرکت

 ريسود تأث تیریسود دارد و ساختار صنعت بر مد تیریبر مد یو معنادار یمنف ريبازار محصول تأث یگذارمتيق

 ندارد. یمعنادار
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 هایسازمان در مدیران بر نفوذ برای کارمندان هایاستراتژی شده ( به مطالعه ویرایش1390مکی نيری )
 اکتشافی هایمصاحبه از پس، پژوهش کيفی بخش طی و نخست یمرحله ایران پرداخت. وی در دولتی

 مدل براساس. شد ارائه فرادستان مدیریت فرآیند ینظریه و کرده شناسایی باال را به رو نفوذ هایاستراتژی
 مشخص استراتژی هفت قالب در و پيوسته هم به و کلی یمرحله سه در موفق باالی به رو نفوذ فرآیند پيشنهادی

. پردازدمی او ادراکات به دهیشکل برای هدف هاینگرش پرورش به نفوذ عامل نفوذ، از پيش یمرحله در. شد
 زمان در. سازیائتالف و سازیمدیون، اعتمادسازی، سازیوابسته: گيرندمی قرار بخش این در استراتژی چهار
. کندمی منتقل مدیر به را خود درخواست قبل یمرحله استراتژی چهار از یکی بر اتکا با شرایط اقتضای به نفوذ

 تنها. زندمی او در مطلوب رفتاری تغييرات ایجاد برای مدیر نگرش تغيير به دست نفوذ عامل مرحله این در
 دو با مدیر هاینگرش تقویت با نفوذ از پس یمرحله در نهایت در. است متقاعدسازی مرحله این استراتژی
 این دوم یمرحله در. شودمی مدیریت، نفوذ فرآیند به نسبت او احساسات، سازیپنهان و سازیشرطی استراتژی
= نمونه) مدرس تربيت دانشگاه دو در، نخست یمرحله در شده شناخته متغيرهای کمی ایمطالعه طی و پژوهش

 بخش نتایج. گرفت قرار آزمون مورد منتخب دولتی هایسازمان عنوانبه( نفر 32=  نمونه) چمران و( نفر 111
، نفوذ از پيش یمرحله به %4۷ ترتيب به باال به رو نفوذ هایاستراتژی از استفاده ميزان که است آن از حاکی کمی

 این به هااستراتژی از استفاده بندیرتبه همچنين. است یافته اختصاص نفوذ از پس به %21 و نفوذ زمان در 32%
( 6، )متقاعدسازی( 5، )سازیوابسته( 4، )سازیائتالف( 3، )اعتمادسازی( 2، )سازیمدیون( 1: )است ترتيب
 ترپایين سازیشرطی و سازیپنهان، متقاعدسازی هایاستراتژی از استفاده ميزان) سازیشرطی( ۷) و سازیپنهان

 متوسط حد از باالتر سازیاعتماد و سازیمدیون و متوسط حد در سازیوابسته و سازیائتالف، متوسط حد از
 سازمانی سطح، کاری یسابقه، جنسيت متغيرهای تأثيریبی یدهندهنشان کمی بخش دیگر ینتيجه(. شد شناخته

 این به کمی بخش در همچنين. است هاسازمان این در باال به رو نفوذ هایاستراتژی از استفاده بر استخدام نوع و
 رفتار از هاآن ارزیابی از متفاوت( خودارزیابی) خودشان نفوذی رفتارهای از کارکنان ارزیابی که رسيدیم نتيجه
 را سازیمدیون و سازیوابسته هایاستراتژی از استفاده که صورت این به. است( دگرارزیابی) اطرافيانشان نفوذ
 دیگران به بيشتر را سازیپنهان و سازیشرطی، اعتمادسازی هایاستراتژی از استفاده و داده نسبت خود به بيشتر

 .ندارد وجود معناداری تفاوت سازیائتالف و متقاعدسازی استراتژی دو از استفاده در و دهندمی نسبت
 

 روش پژوهش
مندرج  یبر اطالعات واقع یمبتن يفیتوص يقیاز لحاظ روش، تحق و ییاستقرا -ياسی از نظر استدالل ق يقتحق این

. این شودمی یتلق کاربردی - ایتوسعهيقی هدف، تحقهمچنين از نظر ، باشدیها مشرکت یمال یهادر صورت
 تحقيق در طی مراحل ذیل اجرا خواهد گردید: 
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های های نمونه با توجه به شرایط مشخص شده برای نمونه انتخاب گردیده و سپس دادهابتدا شرکت -1

ع اطالعاتی های تحقيق با مراجعه به منابهای موردنظر برای آزمون فرضيهموردنياز برای اجرای مدل

 شوند.آوری میمربوطه جمع

آوری شده براساس های جمعهای تحقيق با استفاده از دادهسپس معيار های موردنياز برای آزمون فرضيه -2

 شوند. ها، محاسبه میهای معرفی شده برای هر یک از آنها و فرمولروش

 شوند.تحليل رگرسيون چندگانه برآورد میدر مرحله بعدی پارامترهای مدل با استفاده از تجزیه و  -3

دست آمده با نتایج مورد انتظار مقایسه شده و پس از پردازش مدل رگرسيونی مورد آزمون، نتایج به -4

 های تحقيق رد یا تایيد خواهند شد.براساس آن فرضيه

نهادات مقتضی گيری پيشها مورد واکاوی قرار گرفته و پس از نتيجهدر پایان علت رد یا تایيد فرضيه -5

 کنندگان از این تحقيق و همچنين برای تحقيقات آتی ارائه خواهد گردید.برای استفاده

 

 های تحقیقفرضیهـ 1

 وجود دارد. یشرکت رابطه معنادار یعامل و نوآورریبين نفوذ مدالف( 

 وجود دارد. یمعنادار ريشرکت تأث یعامل و نوآورریرقابت بازار محصول بر رابطه نفوذ مدب( 

 

 تحقیق متغیرهای -2

 متغير مستقل  -گيری نفوذ مدیرعامل الف( اندازه

 کنيم که متشکل از هفت شاخص است:( پيروی می2018( و شيخ )2016طبق مقاله، هان و همکاران )

 نفوذ ساختاری: *

Cps :رهیمد ئتيه یاعضا هيعامل نسبت به پاداش بقریپاداش مد. 

Duality :در  بوده، و رهیمد ئتيه سيعامل، رئریاگر مد کیبرابر با  یموهوم ريعامل: متغریمد یدوگانگ

 است.برابر با صفر  صورتنیرايغ

Triality تخصص مدیرعامل: یک متغير موهومی برابر با یک اگر مدیرعامل رئيس هيئت مدیره و رئيس :

 صورت برابر با صفر است. شرکت بوده، و در غيراین

Board independence :  استقالل هيئت مدیره، یک متغير موهومی برابر با یک اگر مدیران مستقل در

 صورت برابر با صفر است.هيئت مدیره کمتر از ميانگين مدیران در صنعت بوده و در غيراین

 نفوذ مالکيت: *

CFO ownership :عامل استریمد تيالکعامل، برابر با درصد مریمد تيمالک. 
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Founding Family :موسس  یهاعامل عضو خانوادهریاگر مد کیبرابر با  یموهوم ريخانواده موسس، متغ

 .برابر با صفر است صورتنیا ريشرکت بوده و در غ

 نفوذ تخصصی: *

Tenure :تصدی مدیرعامل های دوره یک متغير موهومی برابر با یک اگر تعداد سالعامل: ریمد یدوره تصد

 .استصورت برابر با صفر در غير این بيشتر از دوره تصدی مدیران عامل در صنعت بوده و

 متغير وابسته -گيری نوآوری شرکت ب( اندازه

 شود.گيری میاز طریق هزینه تحقيق و توسعه اندازه

 کنندهمتغير تعدیل -گيری رقابت بازار شرکت ج( اندازه

( استفاده خواهد شد. یک متغير موهومی 2014از طریق شاخص سياليت بازار محصول هوبرگ و همکاران )

 صورت برابر با صفر است. ای باال بوده و در غيراینبرابر با یک اگر شرکت جزو سياليت 

 د( متغيرهای کنترلی

Log (Sales) :کل فروش تمیلگار: فروش 

Market to Book :ینسبت ارزش بازار به ارزش دفتری: فتربازار به د ارزش 

Debt to assets :هاییبه کل دارا ینسبت بدهی: مال اهرم 

Log (R&D) :و توسعه قيتحق نهیهز تمیلگار: و توسعه قيتحق 

Volatility :شودیم یريگبازده سهام اندازه اريانحراف مع قیاز طر: بازده سهام نوسانات. 

Stock Return :یدوره مال انیبازده سهام در پا: سهام بازده 

Cash Flow :وجه نقد انیصورت جری: نقد انیجر 

Overconfidence :شده و سود خالص  ینيبشيسود خالص پ انيچنانچه انحراف می: تیریمد یاعتماد فرا

 .است 0صورت نیا ريو در غ رد،یپذیرا به خود م 1مثبت باشد، مقدار  یواقع

 

  تحقیق مدل -3

𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑖𝑡

= 𝛼0 + 𝛽1𝐶𝐸𝑂 𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟𝑖𝑡 + 𝛽2𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑡        
+ 𝛽3𝐿𝑜𝑔(𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠)𝑖𝑡 + 𝛽4𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑡𝑜 𝐵𝑜𝑜𝑘𝑖𝑡

+ 𝛽5𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑖𝑡 + 𝛽6𝐿𝑂𝐺(𝑅&𝐷)𝑖𝑡 + 𝛽7𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡

+ 𝛽8𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑖𝑡 + 𝛽9𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑤𝑖𝑡

+ 𝛽10𝑂𝑣𝑒𝑟𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒  𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 
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 جامعه و نمونه آماری تحقیق -4

 ابتدای از که باشد،می تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت کليه شامل تحقيق این آماری جامعه

استفاده تصادفی از روش آماری برای انتخاب نمونه . انددر بورس فعال بوده 1396لغایت پایان سال  1392 سال

 هایی است که شرایط ذیل را دارا باشند:در این راستا نمونه آماری این تحقيق شامل تمامی شرکتشده است. 

 اند. شتهدر بورس حضور دا 1396لغایت پایان سال  1392های مالی در طول سال -1

گری، بيمه و نهادهای پولی و مالی نباشند. گذاری، واسطههای سرمایهها، شرکتها جزء بانکشرکت -2

 هاست.شان متفاوت از سایر شرکت ها ماهيت عمليازیرا این شرکت

 الذکر تغييری در سال مالی نداده باشند. پایان سال مالی آنها آخر اسفند هر سال بوده و در طول دوره فوق -3

 های موردنياز آنها در دسترس باشد.های مورد بررسی در پایان سال مالی اطالعات و دادهر همه سالد -4

در این تحقيق  1396-1392های شرکت در طی سال 161با در نظر گرفتن معيارهای اشاره شده در کل از 

 استفاده شد.

 

 هافرضیهروش آزمون  -5

های مدل است. برای برآورد مدل نهایی تحقيق، از کی از مهمترین فرضيات رگرسيونی ، نرمال بودن باقيماندهی

اطالعات مربوط به متغيرهای مستقل و وابسته استفاده شده است و سپس رگرسيون نهایی مدل برآورد شده است. 

ختلف متغير مستقل، مقادیر متغير وابسته برآورد گردد. برآورد شده، سپس به ازاء مقادیر م مدل ابتدا الزم است

توان با آزمودن های مدل است. اما قبل از برآورد مدل هم میتفاضل مقادیر برآوردی از مقادیر واقعی، باقيمانده

رض ف فوف، اسميرنروها اطمينان پيدا کرد. با استفاده از آزمون کولموگتوزیع متغير وابسته، از توزیع باقيمانده

 شد.خواهد نرمال بودن متغير وابسته آزمون 

ها از مدل رگرسيون خطی چندمتغيره استفاده شده است. روش آماری در این تحقيق برای آزمون فرضيه

در این روش یک سری واحدهای مقطعی )مثالً  باشد.های پانل میمورد استفاده در این تحقيق روش داده

های اخير نيز زیاد گيرند. با کمک این روش که در مطالعات سالتوجه قرار میها( در طی چند سال مورد شرکت

های ادغام شده باعث یابد. با توجه به اینکه مشاهدهتعداد مشاهدات تا حد مطلوب افزایش می ،استفاده شده است

آیی باالتر تخمين خطی چندگانه کمتر ميان متغيرهای توضيحی، درجه آزادی بيشتر و کارتغييرپذیری باالتر، هم

 .شود،  مطالعات پانل نسبت به مطالعات مقطعی و سری زمانی دارای مزیت استها میکننده
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های پانل جهت برآورد تابع موردنظر کارآمدتر خواهد بود یا نه، برای اینکه بتوان مشخص نمود که آیا داده

ا یکدیگر برابر هستند. فرضيه صفر این آزمون کنيم که در آن کليه عبارات ثابت برآورد بای را آزمون میفرضيه

 باشد: صورت زیر میهمقيد معروف است ب Fکه به آزمون چاو یا 
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های مختلفی همچون روش اثرات ثابت و روش اثرات تصادفی های پانل روشبرای برآورد مدل براساس داده

در روش اثرات ثابت فرض بر این است که ضرایب مربوط . خواهند داشتوجود دارد که برحسب مورد، کاربرد 

 .داد نشان مبداء از عرض تفاوت صورتبه توانها( ثابت هستند و اختالفات بين واحدها را میبه متغيرها )شيب

مقاطع را صورتی منطقی خواهد بود که ما اطمينان داشته باشيم که اختالف بين  های اثرات ثابت تنها درمدل

که ما هميشه از وجود این موضوع مطمئن نيستيم. برای يون نشان داد، در حالیرگرس تابع انتقال صورتبه توانمی

یا اثرات تصادفی معروف است. این روش فرض  رفع این مشکل روشی پيشنهاد شده است که به مدل اجزاء خطا

 .صادفی بين واحدها و مقاطع توزیع شده استصورت تکننده مقاطع مختلف بهکند که جزء ثابت مشخصمی

 است ترکه مشخص گردد کدام روش )اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی( جهت برآورد مناسبمنظور اینبه

 اثرات روش در. شودهای واحدهای مقطعی( از آزمون هاسمن استفاده میيص ثابت یا تصادفی بودن تفاوتتشخ)

يرند، اما این مشروط بر آن است که بين متغيرهای گبار متغيرهای حذف شده روی جمله اخالل قرار می ،یتصادف

-مستقل و مؤلفه خطای مقطعی همبستگی وجود نداشته باشد. آزمون هاسمن وجود این همبستگی را بررسی می

ثرات ثابت سازگار و کند. این آزمون مبتنی بر این فرض اوليه است که در صورت وجود همبستگی، روش ا

 روش اثرات تصادفی ناسازگار است.

مقيد،   Fبا توجه به موارد عنوان شده فوق در این تحقيق برای آزمون فرضيات ابتدا با استفاده از آزمون

ها مورد آزمون قرار گرفته و سپس براساس آزمون هاسمن نوع روش آزمون )اثرات ثابت یا درستی ادغام داده

تعيين گردیده و با توجه به نوع روش نسبت به برآورد مدل اقدام شده است. جهت بررسی اثرات تصادفی( 

جدول که با درجات  Fو  Fکه با مقایسه آماره طوریهاستفاده شده است. ب Fدار بودن کل مدل از آماره معنی

چنين برای محاسبه شده، کل مدل مورد بررسی قرار گرفته است. هم %5در سطح خطای  N-Kو  K-1آزادی 

جدول که  tدست آمده با به tاستفاده شده است. آماره  tیب متغيرهای مستقل از آماره ضر بودن داربررسی معنی

 tمحاسبه شده از  tچه قدرمطلق شود، چنانمحاسبه شده مقایسه می %95در سطح اطمينان  N-Kبا درجه آزادی 

دار خواهد بود که داللت بر وجود ارتباط بين متغير مستقل و وابسته جدول بزرگتر باشد، ضریب موردنظر معنی

گيری در مورد پذیرش یا رد یک فرضيه براساس مقدار عنوان روشی جایگزین جهت تصميمدارد. همچنين به
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ا مساوی یاحتمال محاسبه شده بزرگتر صورت که اگر مقدار داری نيز عمل شده است. بدیناحتمال یا سطح معنی

تر از مقدار خطای شود و اگر مقدار احتمال کوچک(  باشد فرض صفر پذیرفته میمقدار خطای نوع اول )

 شود.( باشد فرض صفر رد مینوع اول )

 

 هاو یافته نتایج

سازد. آمار توصيفی متغيرهای ها را فراهم میهایی که پردازش دادهمجموعه روشمار توصيفی عبارت است از آ

های آماری توصيفی شامل حداقل، حداکثر، ميانه، ميانگين و پژوهش در جدول زیر آورده شده است. کميت

آزمون های سری زمانی و مقطعی )پنل دیتا( برای انحراف معيار است. با توجه به اینکه از روش ترکيب داده

مشاهده بوده است  805های ترکيبی، شرکت براساس داده - کنيم، لذا تعداد مشاهدات سالفرضيات استفاده می

ها و های گزارش شده دربرگيرنده شاخصاند. آمارهطور کامال تصادفی بين صنایع توزیع شدهها بهو شرکت

پراکندگی شامل واریانس، انحراف معيار متغيرهای مورد های معيارهای مرکزی شامل ميانگين، ميانه و شاخص

 باشد.استفاده در این تحقيق می

( ميليون ریال بوده است، 1422شود ميانه متغير وابسته نوآوری شرکت برابر با )طوری که مالحظه میهمان

ر مورد نوآوری ها هيچ گزارشی دکه برخی شرکتميليون ریال بوده، در حالی 382548که حداکثر برابر با 

باشد و ميانگين می 0.84نداشتند، لذا ميانگين و حداقل برابر با صفر است. ميانه متغير مستقل نفوذ مدیرعامل برابر با 

و حداقل با صفر است چون که یک متغير موهومی است. ميانه متغير تعدیل کننده  1و حداکثر با  1آن برابر با 

باشد. ميانه متغير کنترلی می 0.016و حداقل  2854و حداکثر  0.56د، و با ميانگين باشمی 4.33رقابت بازار برابر با 

باشد. ميانه و ميانگين متغير نسبت ارزش دفتری به می 13.95و ميانگين آن برابر با  14.04فروش شرکت برابر با 

درصد  53رم مالی به ترتيب برابر با باشد. ميانه و ميانگين متغير اهمی -0.82و  -0.92ارزش بازار به ترتيب برابر با 

باشد. ميانه درصد می 21و  48باشد. ميانه و ميانگين متغير نوسانات بازده سهام به ترتيب برابر با درصد می 56و 

و  1055۷55باشد. ميانه و ميانگين جریان نقدی عملياتی به ترتيب برابر با می 4210فرااعتمادی مدیریتی برابر با 

 باشد.می 146185
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 : آمار توصيفی1جدول 

 ميانه متغيرها

Mean 

 ميانگين

Median 

 حداکثر

Maximum 

 حداقل

Minimum 

 انحراف استاندارد

Std. Dev. 

 چولگی

Skewness 

 INNOVATION 1422.301 0.000000 382548.0 0.000000 19630.34 16.27616 وابسته

 CEO.POWER 0.847205 1.000000 1.000000 0.000000 0.360013 -1.930043 مستقل

 MARKET 4.339386 0.565765 2854.000 0.016417 100.5667 28.31588 گرتعدیل

متغير 

 کنترلی

SALES 14.04982 13.95419 19.80892 0.333905 1.778602 -0.422735 

MB -0.924557 -0.825466 1.787015 -4.134122 0.650268 -0.834782 

LEV 0.534171 0.564512 4.002704 -4.971602 0.457415 -5.273633 

VOL 0.485381 0.213298 6.533555 0.000000 0.786822 3.467668 

RETURN 0.337206 0.004468 8.594987 -0.689911 0.881029 4.011741 

OVERC 4210.792 0.000000 64514.00 -9531.000 8012.701 2.947685 

CFO 1055755. 146185.0 33466694 -6446290. 3224909. 5.364047 

 

 .است مدل برآورد برای الزم هایفرضپيش برقراری ميزان به برآوردشده رگرسيونی معادالت اعتبار ميزان

 :از عبارتند هافرضپيش این مهمترین

 نرمال بودن متغير وابسته  (1

 هاواریانس همسانی (2

 ها باقيماندههمبستگی  خود عدم (3

 خطی بين متغيرهای مستقل الگوی رگرسيونی هم وجود عدم (4

 

 نرمال بودن متغیر وابسته -1

های مدل است. برای برآورد مدل نهایی تحقيق، از یکی از مهمترین فرضيات رگرسيونی، نرمال بودن باقيمانده

رگرسيون نهایی مدل برآورد شده است. اطالعات مربوط به متغيرهای مستقل و وابسته استفاده شده است و سپس 

با استفاده از آزمون کولموگورف، اسميرنف فرض نرمال بودن متغير وابسته آزمون شده است. فرض صفر و 

 شود.صورت زیر نوشته میفرض مقابل در این آزمون به
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 لموگروف اسميرنوفوآزمون ک :2 جدول

 

 

 

 

 

است فرض صفر  05/0های دوره تحقيق بزرگتر از ( برای متغير وابسته برای سالsigداری )مقادیر سطح معنی

های درصد باشد بنابراین متغيرهای وابسته در سال 5داری کمتر از شود که مقدار سطح معنیهنگامی رد می

 د.مختلف توزیع نرمالی دار

 

 هاواریانس همسانی -2

 .است شده ها بررسیمدل واریانس باقيمانده همسانی پاگان، - بروش آزمون آزمون از استفاده با ادامه در

 هامدل باقيمانده واریانس همسانی پاگان - بروش آزمون : نتایج3جدول  

 

    

 

 

 

 

 

دهنده این است که نشان پاگان - است، نتایج آزمون بروش مشاهده قابل نيز فوق جدول در که طورهمان

درصد دارد، لذا در نتيجه فرض صفر مبنی بر  5داری بيشتر از تحقيق سطح معنی های مورد بررسی فرضيهمدل

رها بوده و تایيدی این نکته نشان دهنده عدم وجود هرگونه خود همبستگی بين متغيشود. همسانی واریانس رد می

 نوآوری شرکت

 سازیبعد از نرمال  

 1.091 آماره آزمون

 0.185 داریمعنی

 ی الگوی رگرسيونیمشخصه
 ی آزمونآماره

 پاگان -بروش 

 ارزش احتمال

 دارییا سطح معنی

 0.0268 2.182399 مدل رگرسيونی فرضيه اول

 0.0631 1.۷65168 مدل رگرسيونی فرضيه دوم

 کندها برای متغير وابسته از توزیع نرمال پيروی میداده

 کندوابسته از توزیع نرمال پيروی نمیها برای متغير داده
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دليل رفع مشکالت مزبور باید در ه طور کلی بهبنابراین ب .باشدای رگرسيون میبر برقرار بودن یکی از شرایط پایه

 .گردد( استفاده میGLSمدل از روش کمترین مجذورات تعميم یافته )سه هر 

 

 هاعدم خود همبستگی باقیمانده -3

شود، یک آزمون معروف و نشان داده می DW که به اختصار با (Durbin Watson) آزمون دوربين واتسون

ها یا جمالت خطا در یک مدل بسيار پرکاربرد آماری است که برای تشخيص خودهمبستگی مرتبه اول باقيمانده

 :به قرار زیر است H1 و H0 هایبرای این آزمون آماری، فرضيه. رودکار میرگرسيون به

H0: عدم وجود خودهمبستگی بين جمالت خطا 

H1: وجود خودهمبستگی بين جمالت خطا 

 :ای است کهفرمول آماره این آزمون به گونه

خواهد شد.  DW=2 اگر خودهمبستگی جمالت خطای مدل برابر صفر باشد، آنگاه مقدار این آماره برابرـ 1

ت خطا هيچ خودهمبستگی با یکدیگر که هدف ما نيز همين است که مدلی برآورد کنيم که در آن جمال

دست آمد، از بابت خودهمبستگی هب 2نداشته باشند، بنابراین اگر در مدل خود دیدیم که این آماره برابر 

 .فکرمان آسوده خواهد بود

  DW=0بين جمالت خطا وجود داشته باشد، آنگاه مقدار این آماره برابراگر خودهمبستگی شدید و مثبت ـ 2

دهنده وجود مشکل در نشان (1.5حدودا کمتر از عدد ) ربين واتسونوشد. بنابراین مقدار کم دخواهد 

باشد که باید ها( در مدل میمدل است و حاکی از خودهمبستگی مثبت بين جمالت خطا )یا باقيمانده

 .برای رفع آن فکری برداریم

 DW=4 شد، آنگاه مقدار این آماره برابراگر خودهمبستگی شدید و منفی بين جمالت خطا وجود داشته باـ 3

دهنده وجود مشکل در مدل ( نشان2.5حدودا بيشتر از ) نوخواهد شد. بنابراین مقدار زیاد دوربين واتس

 .رساند که اصال مطلوب ما نيستبوده و خودهمبستگی منفی بين جمالت خطا را می

در نوسان است و مقدار بهينه آن  4تا  0آماره در بازه بين بنابراین همانگونه که مالحظه نمودید، مقدار این 

دهنده وجود مساله در مدل است. حاال اینکه چقدر کمتر یا چقدر نشان 2باشد. مقادیر کمتر یا بيشتر از می 2برابر 

پذیرد.  آزمون دوربين واتسون انجام رانیحبدهنده مشکل است باید با توجه به جدول مقادیر نشان 2بيشتر از عدد 

 .این جدول در همين مبحث آمده است
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صورت تقریبی از به) بود 2حول و حوش عدد  eviews دست آمده از خروجیهاگر آماره دوربين واتسون ب

کمتر بود(، مدل شما از نظر عدم وجود خودهمبستگی بين جمالت خطا، که یکی از فروض  2.5بيشتر و از  1.5

 .ی نداردااصلی مدل رگرسيونی است، مساله

 

 خطی بین متغیرهای مستقل الگوی رگرسیونی هم وجود عدم -4

 بين شدید خطیهم وجود عدم از حاکی که 4 جدول در 1 به نزدیک مقادیر آنها در که خطیهای همآزمون

 از یکی. است مستقل یا توضيحی متغيرهای بين خطی ارتباط وجود معنای به خطیهم. است مستقل متغيرهای

 در. است مستقل متغيرهای بين همبستگی رابطه بررسی خطی،هم عدم یا خطیهم رابطه شناسایی هایراه

 بررسی مطالعه این در. آیدنمی پيش خطیهم مشکل نباشد، شدید مستقل متغيرهای بين همبستگی کهصورتی

 .است شده انجام پيرسون همبستگی ضریب از گيریبهره با مستقل متغيرهای بين خطیهم رابطه

 : جدول همبستگی4جدول 

 

ولی در سطح  مثبت همبستگی بين متغيرهای تحقيق، باشدمی مشخص همبستگی جدول در که طورهمان

 عدم وجود به توجه با بنابراین. باشدمی ضعيف تقریباً متغير دو ميان همبستگی این که ندارند هم با داریمعنی

 با ارتباط در. پذیر بوده استامکان مدل یک در متغيرها این همزمان ورود، متغير دو این ميان خطیهم مشکل

 ورود و نداشته وجود هاآن ميان خطیهم مشکل گفت توانمی همبستگی نبودن قوی به توجه با متغيرها سایر

 .شد نخواهد خطیهم مشکل ایجاد موجب مدل در هاآن همزمان

 

 نوآوری 
نفوذ 

 مدیرعامل
 فروش رقابت بازار

دفتری  ارزش

 به بازار
 اهرم مالی

 نوسانات

 بازده سهام
 جریان نقدی بازده سهام

 فرااعتمادی

 مدیریتی

          1 نوآوری

         1 0.030789 نفوذ مدیر عامل

        1 0.014995 0.00256- رقابت بازار

       1 0.2723- 0.186847- 0.120853 فروش

      1 0.0018 0.011974 0.018456 0.03521- ارزش دفتری به بازار

     1 0.04174- 0.002- 0.01197- 0.018456- 0.035208 اهرم مالی

    1 0.039- 0.039278 0.156- 0.034574 0.071358 0.00625- بازده سهام نوسانات

   1 0.571898 0.0013 0.001277- 0.104- 0.062992 0.040414 0.00996- بازده سهام

  1 0.04711- 0.02641- 0.105- 0.104644 0.5412 0.00949- 0.116613- 0.089055 جریان نقدی

 1 0.019004- 0.01855- 0.05757- 0.0343 0.034266- 0.0369 0.01855- 0.074284 0.04065- فرا اعتمادی مدیریتی
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 آزمون فرضیه اول:

 .وجود دارد یشرکت رابطه معنادار یعامل و نوآورریبين نفوذ مد

0Hندارد.وجود  یشرکت رابطه معنادار یعامل و نوآورری: بين نفوذ مد 
H0: βi = 0 

1Hوجود دارد یشرکت رابطه معنادار یعامل و نوآورری: بين نفوذ مد. 

H1: βi ≠ 0 
نظر کارآمد های پانل در برآورد مدل موردکه بتوان مشخص نمود که آیا استفاده از روش دادهبرای این

که مشخص گردد کدام روش )اثرات ثابت و یا اثرات منظور اینمقيد و به Fخواهد بود یا نه، از آزمون چاو یا 

های واحدهای مقطعی( از آزمون وتتر است )تشخيص ثابت یا تصادفی بودن تفاتصادفی( جهت برآورد مناسب

 شود.هاسمن استفاده می
 و هاسمن نتایج آزمون چاو  :5جدول 

 های پانل(نتيجه آزمون)داده P-Value درجه آزادی مقدار آماره آماره آزمون

 اثرات ثابت F 13.377102 (160,636) 0.0000 چاو

 اثرات تصادفی 2 3.492596 8 0.8998 هاسمن

 

رد شده  %95نان يدر سطح اطمآزمون  0Hهي(، فرض0000/0آن ) Value-Pو  چاو ج آزمونیبا توجه به نتا

و  هاسمن آزمونج یبا توجه به نتاچنين  هم پانل استفاده نمود. یهاتوان از روش دادهیمگر این است که بيان و

Value-P ( که 8998/0آن )0هيفرض لذا باشد،یم 05/0از  بيشترH  رد شده و  %95نان يدر سطح اطمآزمون

اما با توجه  برآورد شود. تصادفیالزم است مدل با استفاده از روش اثرات  بنابراینشود. یرفته میپذ 1Hهيفرض

بوده، لذا با این متغير از روش اثرات ثابت  1.5به اینکه آماره دوربين واتسون با روش اثرات تصادفی کمتر از 

 استفاده خواهد شد.
 

 : بررسی مدل ترکيبی فرضيه اول روش اثرات ثابت6جدول 

 1396-1392متغير وابسته: سال 

 t P-Valueآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

 0.9728 0.034167- 33.31558 1.138296- نفوذ مدیر عامل

 0.8736 0.159106- 5.728651 0.911462- فروش

 0.9998 0.000298- 4.339870 0.001291- نسبت ارزش بازار به دفتری
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 0.9404 0.074803- 12.59061 0.941818- اهرم مالی

 0.9646 0.044408- 6.525565 0.289789- نوسانات بازده سهام شرکت

 0.9103 0.112719 5.709052 0.643519 بازده سهام شرکت

 0.9883 0.014643 9.6206 1.4107 جریان نقدی عملياتی

 0.7792 0.280528- 0.000571 0.000160- فرا اعتمادی مدیریتی

 0.0000 15.59877 92.12404 1437.022 جزء ثابت

 0.711821    ضریب تعيين تعدیل شده مدل

 1.768020    واتسون -آماره دوربين 

 12.82102    اف آماره

 0.000000    سطح معناداری کل رگرسيون

 

که  Prob(F-statisticمربوط به آماره )   P-Valueمقدار شود مشاهده می فوقکه از جدول طور همان

آن است که مدل در سطح  بوده و حاکی از 0.000000باشد، برابر دار بودن کل رگرسيون میبيانگر معنی

باشد که یم 2.5تا  1.5بين  رابطه باال عدد سونوات - نيآزمون دوربباشد. همچنين درصد معنادار می 99اطمينان 

دهد نتایج آزمون فرضيه نشان میاست.  یهمبستگدهنده مورد پذیرش بودن فرض نبود خودنشانو  مناسب است

 ندارد.وجود  یشرکت رابطه معنادار یعامل و نوآوررینفوذ مدبين که 

 

 آزمون فرضیه دوم:

 .وجود دارد یمعنادار ريشرکت تأث یعامل و نوآورریرقابت بازار محصول بر رابطه نفوذ مد

0Hداردنوجود  یمعنادار ريشرکت تأث یعامل و نوآورری: رقابت بازار محصول بر رابطه نفوذ مد. 

H0: βi = 0 

1H :وجود دارد یمعنادار ريشرکت تأث یعامل و نوآورریرقابت بازار محصول بر رابطه نفوذ مد. 
H1: βi ≠ 0 

نظر کارآمد های پانل در برآورد مدل موردکه بتوان مشخص نمود که آیا استفاده از روش دادهبرای این

گردد کدام روش )اثرات ثابت و یا اثرات که مشخص منظور اینمقيد و به Fخواهد بود یا نه، از آزمون چاو یا 

های واحدهای مقطعی( از آزمون تر است )تشخيص ثابت یا تصادفی بودن تفاوتتصادفی( جهت برآورد مناسب

 شود.هاسمن استفاده می
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 و هاسمن نتایج آزمون چاو :۷جدول 

 پانل(های نتيجه آزمون)داده P-Value درجه آزادی مقدار آماره آماره آزمون

 اثرات ثابت F 13.339694 (160,634) 0.0000 چاو

 اثرات تصادفی 2 3.763933 10 0.9574 هاسمن

 رد شده و %95نان يدر سطح اطمآزمون  0H هي(، فرض0000/0آن ) Value-Pو  چاو ج آزمونیبا توجه به نتا

-Pو  هاسمن ج آزمونیبا توجه به نتاچنين هم پانل استفاده نمود. یهاتوان از روش دادهیمگر این است که بيان

Value ( که 95۷4/0آن )0 هيفرض لذا باشد،یم 05/0از  بيشترH   هيرد شده و فرض %95نان يدر سطح اطمآزمون 

1H اما با توجه به اینکه برآورد شود.  تصادفیالزم است مدل با استفاده از روش اثرات  بنابراینشود. یرفته میپذ

بوده، لذا با این متغير از روش اثرات ثابت استفاده  1.5آماره دوربين واتسون با روش اثرات تصادفی کمتر از 

 خواهد شد.

 : بررسی مدل ترکيبی فرضيه دوم روش اثرات ثابت8جدول 

 1396-1392ساله از سال  5دوره زمانی: 

 t P-Valueآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

 0.9641 0.045069- 34.59416 1.559124- نفوذ مدیرعامل

 0.9895 0.013129 0.008612 0.000113 رقابت بازار 

 0.9617 0.047998- 1.932768 0.092768- رقابت بازار * نفوذ مدیرعامل

 0.8695 0.164326- 6.211374 1.020692- فروش

 0.9988 0.001472- 4.360018 0.006419- نسبت ارزش بازار به دفتری

 0.9364 0.079801- 12.73724 1.016443- اهرم مالی

 0.9612 0.048727- 7.205625 0.351109- نوسانات بازده سهام شرکت

 0.9086 0.114875 5.752690 0.660839 بازده سهام شرکت

 0.9849 0.018961 9.6806 1.8307 جریان نقدی عملياتی

 0.7792 0.280480- 0.000572 0.000160- فرا اعتمادی مدیریتی

 0.0000 14.15732 101.6443 1439.011 جزء ثابت

 0.711027    ضریب تعيين تعدیل شده مدل

 1.768113    واتسون -آماره دوربين 

 12.63686    اف آماره

 0.000000    سطح معناداری کل رگرسيون   
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که  Prob(F-statisticمربوط به آماره )   P-Valueمقدار شود مشاهده می فوقکه از جدول طور همان

سطح  آن است که مدل در بوده و حاکی از 0.000000باشد، برابر دار بودن کل رگرسيون میبيانگر معنی

باشد که یم 2.5تا  1.5بين  رابطه باال عدد  سونوات - نيآزمون دوربباشد. همچنين درصد معنادار می 99اطمينان 

دهد نتایج آزمون فرضيه نشان میاست.  یهمبستگدهنده مورد پذیرش بودن فرض نبود خودنشانو  مناسب است

 .داردنوجود  یمعنادار ريشرکت تأث یعامل و نوآور ریرقابت بازار محصول بر رابطه نفوذ مدکه 

 

 گیریبحث و نتیجه

، فاما 1980)فاما ،  رهیمد أتيمانند نظارت ه یمختلف یهازميمثبت مکان ريتأث یشرکت تيحاکم نهيدر زم قاتيتحق

 یکاهش تضادها یرا رو رانیمد ییجابجا قیکنترل شرکت از طر ی( و سازوکار بازار برا1983و جنسن، 

در تطابق منافع  هازميمکان نیا تياهم درکحال، با وجود  نی. با ادهدیو سهامداران نشان م رانیمد نيب یندگینما

از آنها  یتيحاکم یهازمينوع مکان نیها هنوز هم رفاه سهامداران را در نبود اشرکت یبا سهامداران، برخ رانیمد

از  ريغ ییروهايها نشرکت نیا رانیمد یزهي(. مشخصاً، انگ2012و همکاران  ای)چائوکار کنندیسلب نم

( آمده 2012و همکاران ) ایهمانطور در مقاله چائورکار ،ییروين نيچن است. یشرکت تياکمح یسنت یهازميمکان

 .است، رقابت در بازار محصول است

 :نه تحقيق به شرح ذیل استموجود در نمو یهانتایج حاصل از آزمون فرضيات تحقيق در شرکت

 دارد.وجود  یشرکت رابطه معنادار یعامل و نوآورریبين نفوذ مدفرضیه اول: 

که  Prob (F-statistic)مربوط به آماره  P-Valueمقدار شود مشاهده میفوق  6جدول  درکه طور همان

سطح  آن است که مدل در بوده و حاکی از  0.000000باشد، برابر دار بودن کل رگرسيون میبيانگر معنی

باشد که یم 2.5تا  1.5بين  رابطه باال عدد سونوات - نيآزمون دوربباشد. همچنين درصد معنادار می 99اطمينان 

دهد نتایج آزمون فرضيه نشان میاست.  یهمبستگدهنده مورد پذیرش بودن فرض نبود خودنشانو  مناسب است

 ندارد. وجود  یشرکت رابطه معنادار یو نوآور عاملریبين نفوذ مدکه 

 .وجود دارد یمعنادار ريشرکت تأث یعامل و نوآورریرقابت بازار محصول بر رابطه نفوذ مد فرضیه دوم:

که  Prob(F-statisticمربوط به آماره )   P-Valueمقدار شود مشاهده میفوق  8جدول  درکه طور همان

سطح  آن است که مدل در بوده و حاکی از 0.000000باشد، برابر رگرسيون میدار بودن کل بيانگر معنی

باشد که یم 2.5تا  1.5بين  رابطه باال عدد سونوات -نيآزمون دوربباشد. همچنين درصد معنادار می 99اطمينان 

دهد فرضيه نشان مینتایج آزمون است.  یهمبستگدهنده مورد پذیرش بودن فرض نبود خودنشانو  مناسب است
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. نتایج حاصل از داردنوجود  یمعنادار ريشرکت تأث یعامل و نوآورریرقابت بازار محصول بر رابطه نفوذ مدکه 

 ها به شرح زیر است:ها در شرکتآزمون این فرضيه

 

 

و  الکسمانا(، 201۷، ساریول و همکاران )(201۷وهمکاران ) یل(، 2018نتيجه این تحقيق با مطالعه شيخ )

و  فاندید(، 2006(، ویليامز و پری، )2013، سادیپ داتا و همکاران )(2015و همکاران ) ويل ،(2015همکاران )

 نیفرز ،(139۷) یموسوو اله خورسنداین، نتيجه آزمون فرضيه تحقيق با  مطابقت ندارد. عالوه بر (1999پارک )

 (، مطابقت ندارد.1390)مکی نيری (، 1394، دیدار )(1394وهمکاران )ی کاظم، (1395) همکاران و

شود. تحقيق حرکت و عنوان یک واقعيت دچار کندی میها بهحرکت به سوی هر هدفی، توسط محدودیت

منظور هدفی به نام حل یک مسأله یا یک پاسخ به یک پرسش است. بنابراین اغلب تحقيقات با یک ه فرآیندی ب

ها و باشد. برخی از محدودیتاین واقعيت مستثنی نمیها مواجه هستند و تحقيق حاضر نيز از سری از محدودیت

مشکالتی که در اجرای تحقيق وجود داشته و در تعبير و تفسير نتایج تحقيق و قابليت تعميم آن بایستی مورد 

 باشند:مالحظه قرار گيرند به شرح زیر می

بهادار تهران، که سال  شده در بورس اوراق رفتهیپذ یهاشرکت یبا توجه به محدود بودن نمونه آمار   -1

 .رديانجام گ اطيبا احت ستیبایم هابانک ریبه سا جینتا ميو تعم یاسفند ماه است، لذا تسر انیها پاآن یمال

محدود بودن دوره  نياند و همچنپژوهش استفاده شده نیا یکه در جامعه آمار یهااندک شرکت شمار  -2

پژوهش  نیانجام ا یهاتیمحدود گریاز جمله د ،یاطالعات مال یآورجمع یمورد استفاده برا یزمان

 سازد. اههمر ییهاتیبا محدود تواندیرا م جینتا ميبوده که تعم

های زمانی دیگر باید با توجه به قلمرو زمانی در نظر گرفته پژوهش، بنابراین در تعميم نتایج به دوره با  -3

 احتياط عمل شود.

 باشند.تحقيق، فاقد افشاء مبالغی متعلق به نوآوری شرکت می های نمونهبسياری از شرکت  -4

 نتيجه های تحقيقفرضيه

 تأیيد فرضيهعدم  .داردوجود  یشرکت رابطه معنادار یعامل و نوآورریبين نفوذ مد

 عدم تأیيد فرضيه .وجود دارد یمعنادار ريشرکت تأث یعامل و نوآورریرقابت بازار محصول بر رابطه نفوذ مد
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های عضو بازار بورس از آنجا که در محاسبه شاخص رقابت بازار محصول و نوآوری، تنها از شرکت  -5

اوراق بهادار استفاده شده، بنابراین این محدودیت وجود دارد که تعدادی از رقبای صنایع انتخاب شده 

 بازار نيستند، در این تحقيق وجود ندارند.که در این 

رقابت بازار ندارد، همچنين وجود  یشرکت رابطه معنادار یعامل و نوآورریبين نفوذ مدکه با توجه به این

های زیر ، لذا به افراد و سازمانداردنوجود  یمعنادار ريشرکت تأث یعامل و نوآورریمحصول بر رابطه نفوذ مد

 شود:توصيه می

در ميان اعضای  مسأله نفوذ مدیرعامل به که شودمی توصيه ذینفع اشخاص سایر و، گذارانسرمایه به •

 های بورسی توجه بيشتری نمایند. هيئت مدیره در شرکت

 شود به گزارش فعاليت هيئت مدیره توجه بيشتری نمایند.کنندگان توصيه میبه استفاده •

عمومی هيئت مدیره توجه بيشتری نمایند. عالوه بر این، شود به نتایج مجمع به سهامداران توصيه می •

 تصميماتی که توسط مدیرعامل گرفته شده بود، بر متغيرهای مختلف شرکت توجه بيشتری نمایند.

توانند نوآوری شرکت را از طریق تقسيم هزینه تحقيق و توسعه به کل فروش تحليلگران و دانشجویان می •

 های تحقيق مورد آزمون قرار گيرند.  فرضيهگيری نمایند، سپس مجدداًاندازه

توانند دوره این، می توانند این فرضيه را به تفکيک صنعت مجدداً آزمون کنند. عالوه برپژوهشگران می •

 ساله در نظر بگيرند.  15-10بلندمدت 

فشار نوآوری شرکت در شرایط تحریم و  هيو توج حیو تشر حيتوض یبرا ییهاشیشود همایم شنهاديپ •

مبسوط  یمال یهاکنندگان از صورتبرگزار گردد تا نگرش استفادهو عدم قطعيت محيطی  بازار سرمایه

  .شود جادیاانتخاب سرمایه آنها به  نيدر ب یترحيصح دیشده و د

های مالی در توانند مسأله نفوذ مدیرعامل را با توجه به متغيرهای هفتگانه در گزارشسازمان بورس می •

 آتی الزامی نماید. هایسال

 باشد.میسال  15 - 10ه بلندمدت ردر دو تحقيق یبررس •

 باشد.های پذیرفته شده در فرابورس میمطالعه در شرکت یبررس •

 باشد.تحقيق با در نظر گرفتن متغيرهای دیگر مانند عدم قطعيت محيطی و چرخه عمر شرکت می یبررس •

 باشد. متغيرهای کالن اقتصادی میبررسی تحقيق با در نظر گرفتن  •
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