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 چکيده
جانشینی پایین محصوالت می تواند به منحنی تقاضایی با حساسیت كمتر براي محصوالت واحدهاي تجاري منجر شود 
و بر انعطاف پذیري واحد تجاري براي گذار از شوك هاي هزینه اي تاثیر گذار باشد. بیان این نکته ضروري است كه 

در ارزیابی چشم انداز واحد تجاري به كار می برند. به  تحلیل هاي مالی، قدرت بازار محصول را به عنوان عاملی مهم
ویژه بیان شده است كه تنها و مهمترین تصمیم در ارزیابی یک فعالیت اقتصادي قدرت قیمت گذاري است. در اثر تنزل 

د. به ، خالص صادرات بهبود یافته ولی بر شدت هزینه هاي تولید نیز افزوده می شوارزش پول داخلی )افزایش نرخ ارز(
)كاهش نرخ ارز( از خالص صادارات كاسته شده و هزینه هاي تولید سقوط می  ر مشابه با بهبود ارزش پول داخلیطو

ست كه می توان نتیجه نوسانات نرخ ارز را بر اقتصاد كشور اكنند. از بررسی تركیب ناشی از دو كانال عرضه و تقاض
نوسانات نرخ ارز بر رابطه بین قدرت بازار و  یاموضوع است كه آ ینا یبررس یقتحق ینرو هدف ا ینا مشخص نمود. از

 ینشده در بورس اوراق بهادار تهران ب یرفتهپذ يها شركت ينه؟ جامعه آمار یادارد عملکرد شركت تاثیر معناداري 
 یهرضبه آزمون ف یرهمتغ چند یخط یونشركت و روش رگرس 291و با استفاده از اطالعات  2922تا  2929 يها سال

دهنده این است كه قدرت بازار با عملکرد شركت رابطه مستقیم و معنادار دارد. نتایج آزمون فرضیه اول، نشان. پرداخته شد
معنادار معکوس و رابطه  قدرت بازار*  نوسانات نرخ ارز یتعامل یرمتغو همچنین نتایج فرضیه دوم حاكی از آن است كه 

 . دارد عملکرد شركتبا 

 نوسانات نرخ ارز، قدرت بازار، عملکرد شركت. کليدی: واژگان

 

 مقدمه
ی شركت امروزه محیط موجود در بازار محصول شركت به عنوان یک مکانیزم پر اهمیت خارجی، بر روي سیستم مدیریت

گذار است. رقابت موجود در بازار محصول منجر به ایجاد انگیزه قوي براي غلبه بر و همچنین عملکرد شركت اثر
اختالفات بین سهامداران و مدیران و در نهایت رفع این اختالفات محسوب می شود، چرا كه تشکیل شركت هاي بزرگ 
و افزایش تعداد مالکان آن ها باعث جدایی مالکیت از مدیریت شركت ها و مطرح شدن تضاد منافع بین شركت و مدیران 

بهترین تصمیم گیري در مورد آینده شركت خواهد كرد )تیموري می شود. در نتیجه مدیران را مجبور به بهبود عملکرد و 
شركت ها براي گرفتن سهم بازار و مشتریان بیشتر در بازار محصوالت با یکدیگر رقابت می  (.2929امی و همکاران، ج
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اشتن كنند و افزایش درجه رقابت، نااطیمنانی در عملکرد شركت را افزایش می دهد؛ این نااطمینانی سبب قطعیت ند
( در واقع وجود رقابت در بازار سبب افزایش شفایت 9122، 2عملکرد كل صنایع یا كل اقتصاد می شود )سپاسی و همکاران

و كاهش عدم تقارن اطالعاتی، هزینه سرمایه و ریسک ورشکستگی می شود؛ زیرا اطالعات مشابه و قابل مقایسه را می 
از آنها براي بررسی درستی ادعاها و اطالعات ارائه شده توسط مدیریت  توان از سایر رقباي فعال در بازار كسب كرد و

(. به طور كلی رقابت در بازار محصول به منزله سازوكاري راهبردي 9122، 9شركت استفاده كرد )سلیمان خان و پورزمانی
ار به رقبا و جلوگیري از عمل می كند و انگیزه مدیران را براي كاهش هزینه هاي تولید و جلوگیري از واگذاري سهم باز

(. رقابت در بازار محصول، بر انگیزه هاي مدیریت براي 2921خطر ورشکستگی افزایش می دهد )اكبري و همکاران، 
بهبود نوآوري و بازده محصول تاثیر می گذارد و رشد عملکرد را از طریق تحریک نوآوري و بهبود و بهره وري ارتقا می 

. اصول نظري مدیریت استراتژي بیانگر این موضوع هستند كه شركت ها قبل از اتخاذ (9125، 9دهد )چن و همکاران
تصمیم در مورد سرمایه گذاري هاي خود باید منابع مالی خود را بررسی كرده، وجوه خود را به نحوي تخصیص دهند كه 

ند. در این راستا، بررسی همه ضمن گردش عملیات شركت در كوتاه مدت، موفیت بلند مدت خود را نیز در نظر گرفته باش
جانبه و كلی عوامل اثر گذار بر عملکرد شركت ضروري به نظر می رسد. برخی از این عوامل ناشی از محیط فعالیت 
شركت هستند كه در سطوح كالن، صنعت و خود شركت می توانند بر عملکرد شركت موثر واقع شوند )عربصالحی و 

 (. 2922همکاران، 
تر از هزینه نهایی سنجید. بر این الگاه ها را می توان در توان آنها براي افزایش قیمت در سطحی باقدرت بازاري بن

ي الاساس، بنگاه ها را می توان به دو گروه تقسیم نمود. گروه اول، شامل بنگاه هایی است كه توان تعیین قیمت براي كا
ي خود را براساس مکانیزم الند. بنگاه هاي مذكور قیمت كاحا قیمت پذیر می باشالتولیدي را ندارند. این بنگاه ها اصط

بنابراین، بنگاه قیمت . افقی می باشند بازار تعیین می كنند. این گروه از بنگاه ها مواجه با منحنی تقاضا به صورت كامال
ل قیمت پذیر هستند. پذیر نمی تواند با تغییر حجم تولید، بر قیمت اثري بگذارد. بنگاه هاي فعال در ساختار رقابت كام

ت خود داراي قدرت می الگروه دوم، بنگاه هایی هستند كه براي تعیین قیمت محصو .بنابراین، فاقد قدرت بازاري هستند
ت این بنگاه ها الباشند. این دسته از بنگاه ها به نام بنگاه هاي قیمت گذار خوانده می شوند. منحنی تقاضا براي محصو

ئل الدر بازار، یکی از د ال. این گروه از بنگاه ها داراي قدرت بازاري هستند. همگن نبودن كاداراي شیب منفی می باشد
دلیل دیگري كه براي وجود قدرت بازاري می توان  .مهم وجود منحنی تقاضا با شیب منفی براي هر بنگاه می باشد

تولید است. به ویژه در بنگاه هایی كه مطرح نمود آن است كه هزینه نهایی در اغلب بنگاه ها كمتر از هزینه متوسط 
هزینه ثابت، بخش مهمی از هزینه تولید را تشکیل میدهد. این بنگاه ها براي حضور در بازار، قیمت را بیش از هزینه 
نهایی قرار می دهند. لذا، در اغلب بازارها شاهد فزونی قیمت بر هزینه نهایی می باشیم. این پدیده نشانگر وجود درجه اي 

قدرت بازار می باشد. روش استاندارد براي اندازه گیري قدرت بازاري، محاسبه میزان فزونی قیمت بر هزینه نهایی می  از
 .(2224، 5برگر) باشد
بحث ها بر محور یز بوده است. نرخ ارز مناسب در كشورهاي در حال توسعه، همواره بحـث برانگ هاي سیاست اتخاذ

میزان نوسانات نرخ ارز در رودر رویی با شوك هاي داخلی و هارجی متمركز می باشند. نوسانات نرخ ارز در عملکرد 
اقتصادي كشور نقش اساسی دارند. با تنزیل ارزش پول رایج كشور، قیمت كاالهاي خارجی نسبت به كاالهاي داخلی 

د می یابد. نتیجه نهایی می تواند بهبود فعالیت هاي اقتصادي باشد. به بیان گران تر می شود و رقابت بین المللی بهبو
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البته توفیق تنزیل  دیگر در اثر كاهش ارزش پول داخلی مخارج از كاالي خارجی به كاالي داخلی تغییر جهت می دهند.
ت و سوي مناسب و ظرفیت ارزش پول در تحریک توازن بازرگانی خارجی تا حد قابل توجهی به جابه جایی تقاضا در سم
 (. 2912اقتصاد در تامین تقاضاي اضافی از طریق عرضه بیشتر كاالها، وابسته است )توكلی و سیاح، 

با توجه به مطالب ذكر شده این پژوهش به دنبال بررسی این موضوع است كه آیا نوسانات نرخ ارز بر رابطه بین قدرت 
 ؟بازار و عملکرد شركت تاثیر معناداري دارد

 

 بيان نظری 

 قدرت بازار
با توجه به این كه فشار رقابتی عامل مهمی در تصمیم گیري هاي مدیریتی است، از این سو داراي شواهد تجربی بسیار 
می باشد. برخی از مطالعات نشان داد كه محیط بازار محصول یک واحد تجاري، بر سرمایه گذاري ها، تأمین مالی، توزیع 

تی، تحلیل هاي پیش بینی سودآوري، و تصمیمات مدیریتی تأثیر گذاشته است )آكدوگ و مک وجه نقد، راهبرد شرك
(. قدرت قیمت گذاري، مزایایی را براي واحد تجاري به همراه دارد. براي نمونه، واحدهاي تجاري با قدرت 9122،  2كاي

قیمت گذاري باالتر بهتر می توانند حاشیه سود خود را حفظ كنند، چرا كه محصوالتشان منحصر به فرد هستند و یا برند 
ه منحنی تقاضایی با حساسیت كمتر براي محصوالت واحدهاي معتبري دارند. جانشینی پایین محصوالت می تواند ب

تجاري منجر شود و بر انعطاف پذیري واحد تجاري براي گذار از شوك هاي هزینه اي تاثیر گذار باشد. بیان این نکته 
به  ضروري است كه تحلیل هاي مالی، قدرت بازار محصول را به عنوان عاملی مهم در ارزیابی چشم انداز واحد تجاري

كار می برند. به ویژه بیان شده است كه تنها و مهمترین تصمیم در ارزیابی یک فعالیت اقتصادي قدرت قیمت گذاري 
 (.9122، 9)داتا و همکاران است

 

 عملکرد شرکت

ها مورداستفاده قرار  وتحلیل شركت عنوان یک شاخص مهم در تجزیه یکی از پارامترهاي حائز اهمیت كه همواره به
گیري، یکی از ابزارهاي مهم  گذاري و تصمیم عنوان یک معیار و راهنماي سرمایه د، سودآوري است. سودآوري بهگیر می

بینی سودهاي آتی و ارزیابی روند سودآوري مؤسسات در آینده، معیار سنجش كارایی مدیریت در اداره امور شركت،  پیش
ادي شركت بوده و فرایند سودآوري دربرگیرنده كوشش و عملکرد ها و منابع اقتص معیار ارزیابی نظارت مدیریت بر دارایی

در مسیر نیل به هدف اولیه واحد تجاري )سوددهی یا بازدهی( در طی زمان و ایجاد حداكثر مبلغ وجه نقد براي 
دارد ها اشاره  (. سودآوري به توانایی شركت در كسب درآمدها بیش از هزینه2929رضایی و امینی، ) گذاري است سرمایه

ها را در مورد نحوه اداره شركت به  ها و تصمیمات مالی شركت است و آخرین پاسخ سودآوري نتیجه نهایی همه برنامه
ها و بازده حقوق صاحبان سهام براي  دهد. معموالً از متغیرهاي سود به فروش، بازده مجموع دارایی تحلیل گران می

 (.9119، 9و همکاران شود )اندرسون گیري سودآوري استفاده می اندازه
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 نوسانات نرخ ارز
بحث ها بر محور یز بوده است. نرخ ارز مناسب در كشورهاي در حال توسعه، همواره بحـث برانگ هاي سیاست اتخاذ

میزان نوسانات نرخ ارز در رودر رویی با شوك هاي داخلی و هارجی متمركز می باشند. نوسانات نرخ ارز در عملکرد 
نقش اساسی دارند. با تنزیل ارزش پول رایج كشور، قیمت كاالهاي خارجی نسبت به كاالهاي داخلی اقتصادي كشور 

گران تر می شود و رقابت بین المللی بهبود می یابد. نتیجه نهایی می تواند بهبود فعالیت هاي اقتصادي باشد. به بیان 
ي داخلی تغییر جهت می دهند. البته توفیق تنزیل دیگر در اثر كاهش ارزش پول داخلی مخارج از كاالي خارجی به كاال

ارزش پول در تحریک توازن بازرگانی خارجی تا حد قابل توجهی به جابه جایی تقاضا در سمت و سوي مناسب و ظرفیت 
اقتصاد در تامین تقاضاي اضافی از طریق عرضه بیشتر كاالها، وابسته است. از دیدگاه اقتصاددانان سنتی، تاثبر تنزیل 

رزش پول بر اقتصاد به صورت انبساطی است. در حالی كه ساختار گرایان جدید بر اثر انقباضی تنزل ارزش پول بر اقتصاد ا
لرنر در آنها نقض می شود و كاهش ارزش  -تاكید ورزید. شاهد بارز این مساله اقتصادهایی است كه كه شرط مارشال

قیمت كاالي صادراتی سقوط می كند. ولی از سوي دیگر، قیمت گول به كاهش تولید می انجامد. با كاهش ارزش پول 
كاالهاي وارداتی رو به افزایش می گذارد. در شرایطی كه بازرگانی خارجی در توازن و رابطه مبادله بدون تغییر است، 

با كاهش درآمد تغییرات قیمتی قیمتی همدیگر را خنثی می كنند، ولی وقتی واردات بر صادارات فزونی یابد، نتیجه نهایی 
، خالص صادرات بهبود یافته ولی بر شدت ارزش پول داخلی )افزایش نرخ ارز(واقعی كشور همرا می شود. در اثر تزل 

هزینه هاي تولید نیز افزوده می شود. به طور مشابه با بهبود ارزش پول داخلی  )كاهش نرخ ارز( از خالص صادارات كاسته 
كنند. از بررسی تركیب ناشی از دو كانال عرضه و تقاضست كه می توان نتیجه  شده و هزینه هاي تولید سقوط می

 (. 2912نوسانات نرخ ارز را بر اقتصاد كشور مشخص نمود )توكلی و سیاح، 
 

 پيشينه پژوهش
كننده  لیشركت و عملکرد شركت: نقش تعد یاجتماع تیمسئول يها تیفعال( در تحقیقی با عنوان 9191) 2زینگ

با استفاده از رگرسیون  9512و تعداد مشاهدات  9124-9112شركتهاي چینی بین سال هاي  و رقابت صنعت ياستراتژ
 يكه استراتژ دهد یم شیعملکرد شركت را افزا یشركت زمان یاجتماع تیكه مسئولخطی چند متغیر به این نتیجه رسید 

 زین کیاستراتژ دیشركت و تأك یاجتماع تیسئولدارد. اثر متقابل م دیتأك ینیارزش بر ارزش آفر صیبر بر تخص شركت
 نشان داده شده است كه با سطح رقابت در صنعت متفاوت است.

( پژوهشی را با عنوان بررسی رابطه بین راهبري شركتی و مدیریت سود با نقش 9191)9هوي ون تانگ و آنلین چن
دادند. نتایج نشان می دهد كه شركت هایی با قدرت بازار تعدیلگر قدرت بازار و رقابت در بازار محصول  در تایوان انجام 

پایین و كسانی كه با رقابت شدید بازار رو به رو هستند، بیشتر درگیر مدیریت سود می شوند. عالوه بر این، هنگامی كه 
رگرسیون  قدرت در بازار است رقابت ضعیف یا شدید است و راهبري شركتی نمی تواند مدیریت سود را كاهش دهد. نتایج

با در نظر گرفتن تعامل بین قدرت بازار و رقابت در بازار محصول تأثیر قوي تري از راهبري شركتی بر مدیریت سود را 
 نسبت به آنچه بر اساس قدرت بازار یا رقابت در بازار محصول ارزیابی شده است، نشان می دهد.

عدیلگر بدهی و تقسیم سود بر رابطه بین بیش سرمایه ( پژوهشی را با عنوان بررسی نقش ت9122) 9نگوین و همکاران
نتایج نشان داد كه  .ویتنام انجام دادنددر  9112-9122در طی سال هاي شركت  942در  گذاري و عملکرد شركت
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 استفاده با توان می را حد از بیش سرمایه مضر سرمایه گذاري بیش از حد بر عملکرد شركت تأثیر منفی دارد. همچنین اثر
  .داد تسکین سهام سود پرداخت یا بدهی از

 991( پژوهشی را با عنوان بررسی رابطه سرمایه گذاري بیش از حد با عملکرد شركت در 9122) 2كیانگ و همکاران
بیانگر این مطلب بود كه سرمایه گذاري بیش از  آنها نتایجلندن انجام دادند.  9121 – 9122شركت در طی سال هاي 

چرخه عمر بر رابطه مسئولیت اجتماعی و عملکرد  یرتأث( 2511عبدي و كریمی )شركت ارتباط مثبتی دارد.حد با عملکرد 
ها رابطه وجود دارد.  شركت یو عملکرد آت یاجتماع یتمسئول یننشان داد كه ب یجنتا. قراردادندی موردبررسرا   آتی شركت

دارد. مرحله تولد و مرحله افول بر  یرها تأث شركت یو عملکرد آت یاجتماع یتمرحله رشد و مرحله بلوغ بر رابطه مسئول
 ندارد. یرها تأث شركت یو عملکرد آت یاجتماع یترابطه مسئول

-2222كشور در بازه زمانی  99( به بررسی تاثیرات تحریم هاي اقتصادي بر نوسانات نرخ ارز 9122)9وانگ و همکاران 
از این است كه تحریم هاي اقتصادي به طور قابل توجهی بر نوسانات نرخ ارز  پرداختند. یافته هاي تحقیق حاكی 9124

كشورهاي هدف تاثیر می گذارد. ه طور كلی یافته هاي تجربی ما پیامدهایی را براي كشورهاي تحریم شده درمورد 
 چگونگی تثبیت نرخ ارز خود هنام مواجهه شدن با تحریم ها همراه دارد. 

هاي مالزیایی  ( تحقیقی را با عنوان بررسی افشاي مسئولیت اجتماعی شركت و عملکرد شركت9121) 9آرشاد و رازاك
جمع آوري شدند. نتایج این مطالعه  9125-9129هاي  شركت مالزي در سال 959این پژوهش اطالعات  انجام دادند. در

ها دارد و بطور  ي موفقیت شركتها اثر قابل توجهی بر رو هاي مسئولیت اجتماعی شركت داد كه افشاي فعالیت نشان
شود. همچنین ساختار مالکیت غالب باعث بهبود  ها می بالقوه اي منجر به عملکرد مالی قوي و ایجاد ارزش براي شركت

 گردد. هاي افشاي مسئولیت اجتماعی می فعالیت
بررسی جریان نقد آزاد و بیش سرمایه گذاري بر عملکرد شركت با بررسی  ( پژوهشی را با عنوان9121) 5ولتا و همکاران

 آنان در تحقیق خود نشان دادند بیش سرمایه گذاري در چین انجام دادند. 9125 – 9122مشاهده در طی سال هاي  221
ت رابطه و بیش سرمایه گذاري با عملکرد شركاست  حساس بیشتر شركت در مثبت آزاد نقد جریان به ها شركت در

 مثبتی دارد.
را  تأثیر تحریمها بر مخارج مصرف داخلی خانوارها با تأكید بر نوسانات نرخ ارز و درآمد ملی( 2511كریم و همکاران )

 یمخارج مصرف ییراتدرصد از تغ 22تا  یحیتوض یرهايدهد متغ ینشان م یقتحق ینا يها مورد بررسی قرار دادند. یافته
بر مخارج  یرمتغ یرگذارترینتاث یماز تحر ینوسانات نرخ ارز ناش یرمتغ ین،داده است و همچن یحخانوار در بلندمدت را توض

مدل نشان داد  یناست. همچن یدهخانوارها گرد یمخارج مصرف یششده و باعث افزا یابیخانوارها در بلندمدت ارز یمصرف
در  یمبه صورت مستق یمتحر یتاو نها یابد یمخارج خانوارها كاهش م یم،تحراز  یناش ينوسانات درآمد یرمتغ یشبا افزا

 دارد. یمنف یرخانوارها تاث یبلندمدت بر مخارج مصرف
سود  یواقع یریتو قدرت بازار محصول بر مد يگذاران نهاد یهسرما یداريپا یرتاث یبررس( به 2511خاك راه آل محمد )

گذاران  یهسرما یدارياول نشان داد پا یهآزمون فرض یجهتپرداخت.  بهادار تهرانشده بورس اوراق  یرفتهپذ يدر شركتها
دوم  یهدوم نشان داد كه فرض یهآزمون فرض یجهنت یندارد. همچن يمعکوس و معنادار یرسود تاث یواقع یریتبر مد ينهاد

 معکوس ندارد. یرسود تاث یواقع یریتقدرت بازار محصول بر مد یجهشود، در نت ینم ییدتا
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 و عملکرد شركت یاییجغراف يمتنوع ساز ینبر رابطه ب یرعاملمد یفوظا یدوگانگ یرتأث( 2511دادبه و میرزایی گودرزي )
و عملکرد شركت رابطه  یاییجغراف يمتنوع ساز یندهد ب یپژوهش نشان م ینا يها را مورد بررسی قرار دادند. یافته

 .شود یرابطه م ینا یلموجب تعد یرعاملمد یفوظا یانگبرقرار است و دوگ يمثبت و معنادار
 یشركت در ط 212ها در  بر عملکرد شركت یبده نهیهز ریتأث یرا با عنوان بررس ی( پژوهش2921) و همکاران یرضوان
 يمعنادار ریبر عملکرد شركت تاث یبده نهیدهد كه هز یپژوهش نشان م نیا جیانجام دادند. نتا 2911-2929 يها سال
 .دارد

 یشركت در ط 951 يآن بر عملکرد شركت رو ریسود و تاث میرا با عنوان تقس ی( پژوهش2921) و همکاران یبهرام
سود و عملکرد شركت رابطه مثبت  میتقس نیدهد كه ب یپژوهش نشان م نیا جیانجام دادند. نتا 2921 -2924 يها سال

 وجود دارد. يو معنادار
-2922شركت در طی سال هاي  224عنوان بررسی تاثیر قدرت بازار بر مدیریت سود روي ( پژوهشی را با 2922ایزدي )

آمده بیانگر این موضوع است  دست با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و داده هاي تركیبی انجام داد. نتایج به 2924
حصول كاهش پیدا كند، مدیریت سود كه هر چقدر قدرت رقابت شركت بیشتر باشد و از طرف دیگر رقابتی بودن بازار م

 افزایش می یابد.
 

 فرضيه پژوهش
  یر معناداري دارد.تأث عملکرد شركتو  بر رابطه بین قدرت بازار فرضیه اول: نوسانات نرخ ارز

 

 روش پژوهش
ید بر روابط همبستگی است، زیرا تأكماهیت، یک پژوهش توصیفی با  ازلحاظهدف كاربردي و  لحاظ ازپژوهش 

كند و از طرف دیگر رابطه بین متغیرهاي مختلف را با استفاده از تحلیل رگرسیون  یمطرف وضع موجود را بررسی   یکاز
ي مالی ها صورتگیرد و مبتنی بر اطالعات واقعی  یمنماید. عالوه بر این در حوزه مطالعات پس رویدادي قرار  یمتعیین 
جامعه  كل بهشده در بورس اوراق بهادار تهران و سایر اطالعات واقعی است كه با روش استقرایی  یرفتهپذي ها شركت
و از منابع  ها شركتي مالی ها صورتي متغیرهاي پژوهش از ها دادهي آور جمعیم خواهد بود. براي تعم قابلآماري 

مركز مدیریت پژوهش و مطالعات اسالمی سازمان نوین و سایت اینترنتی متعلق به  آورد ره افزار نرممختلفی همچون 
 است. 2922تا  2929زمانی این پژوهش از سال  قلمرواست.  شده استفادهبورس اوراق بهادار تهران و سایت كدال 

 

 جامعه آماری پژوهش
حذفی و با  شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. نمونه آماري به روش یرفتهپذي ها شركتجامعه آماري این پژوهش 

 اعمال شرایط زیر تعیین شد:
  .باشداسفندماه هرسال  پایان به منتهیها  شركت مالی سالها،  آن پذیري مقایسه قابلیت رعایت براي  .2 
  .باشند نداده تغییر را خود مالی دوره و نداشته فعالیت توقف، پژوهش زمانی قلمرو طی  .9 
  .باشد دسترس در پژوهش برايها  شركت از یازموردن اطالعات كلیه  .9 
  .نباشند( بیمه و ها لیزینگ ، هلدینگ يها ، شركتگذاري یهسرما يها )شركت مالیمؤسسات  وها  بانک جزء  .4 
 باشند. شده یرفتهپذ بورس در 2929سال  از قبلها  شركت  .2 

 نمونه پژوهش انتخاب شدند. عنوان بهشركت  291هاي باال تعداد  یتمحدوددادن  مدنظربا 
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 متغيرهای تحقيق

 متغير وابسته: عملکرد شرکت
هر شركت در گرو  ياست سودآور یهیباشد و بد یم يسودآور شیشركت ها، افزا یاز اهداف اصل یکیعملکرد شركت: 

از روش  یکیباشند.  یجهت بهبود عملکرد خود م ییراه كارها یعملکرد آن در بازار است. لذا مالکان شركت ها، در پ
عملکرد  یابیارز يباشد. برا یدر آنان م زهیانگ جادیا قیاز طر رانیو تالش مد ییكارا شیهدف افزا نیبه ا لین يها
 یمتفاوت يو ارزش ها ارهایجهت جبران خدماتشان، مع ییآن ها به عنوان مبنا ینیارزش آفر نییشركت و تع رانیمد

 (. 2922صادق زارعی، ) وجود دارد
به  زین نیتوب Qشود. مقدار  ی( استفاده مTOBIN) نی( توبQ)ي ویارزش شركت از ك نیی(: جهت تعCP) شركت عملکرد

 شرح زیر استفاده شده است:

    
                   

   
 

هاي بلند مدت در پایان سال،  ارزش دفتري بدهی       ارزش بازار سهام در پایان سال،        كه در آن 
ارزش دفتري كل     هاي بلندمدت با سررسید كمتر از یک سال و  ارزش دفتري پایان سال بدهی       

 (.2929؛ مشکی و پورمحمد، 2911هاي شركت در پایان سال است )حیدرپور و مستوفی،  دارایی

 متغير مستقل: قدرت بازار
قسیم فروش هر شركت به كل فروش صنعت (، از ت9122) 2قدرت بازار از طریق شاخص سهم بازار طبق مقاله كله و لون

 محاسبه می شود.

 متغير تعدیلی: نوسانات نرخ ارز
 رسمی نرخ ارز است. مقادیر شده استفاده ریال( در مقابل متحده االتیا دالر )برابري رسمی ارز نرخ از تحقیق در این

از  میانگین دوازده ماه استفاده خواهد شد استخراج بوده كه براي هرسال  بانک مركزي قابل سایت آرشیو آماري از ماهانه
  (.2924)شکرخواه و قاصدي، 

 متغيرهای کنترلی
 .: لگاریتم طبیعی ارزش بازار شركت در پایان سال مالی به عنوان معیار اندازه شركت      

 گردد. میها محاسبه  كه از تقسیم بدهی بر ارزش دفتري دارایی tدر سال  i: اهرم مالی شركت           

  .ها ییكل دارا نیانگی: عبارت است از سود خالص بر مROA  يشاخص سودآور
با فروش سال گذشته  iتفاضل فروش شركت  می: نرخ رشد فروش نسبت به سال قبل كه از تقسGrowth فروش رشد

 .دیآ یدر سال م tآن بر فروش سال گذشته شركت، به دست 

 

 ها یافته

 يرهامتغ يفیتوص آمار
 رهايمتغ یفيتوص یها شاخص :(0)جدول 

 كمترین بیشترین انحراف معیار میانه میانگین متغیرهاي تحقیق

 112/1 21/1 29/1 14/1 12/1 قدرت بازار

 119/1 15/1 92/1 12/1 19/1 عملکرد شركت

 11/1 49/2 22/1 25/1 21/1 نوسانات نرخ ارز
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 -21/1 24/1 54/1 112/1 19/1 اندازه شركت

 22/1 2541 95/1 94/1 91/1 اهرم مالی

 11/1 19/1 25/1 11/1 12/1 سودآوري

 -29/1 119/1 51/1 119/1 -19/1 رشد فروش

 چه مقدارتوان دریافت كه میانگین و میانه عمده متغیرها فاصله چندانی باهم ندارند و هر  ( می2با نگاهی به جدول )
تر است كه در توزیع نرمال،  ي آن نزدیک باشد، توزیع آن متغیر به توزیع نرمال نزدیک یانهممیانگین یک متغیر به 

( داراي بیشترین میانگین و 91/1میانگین و میانه بر یکدیگر منطبق هستند. كه در بین متغیرها، ااهرم مالی با مقدار )
ی به موردبررسبا مقایسه انحراف معیار متغیرهاي . است( داراي كمترین میانگین 1-/19با مقدار ) رشد فروشنسبت اقالم 

( نسبت به سایر متغیرها داراي كمترین پراكندگی است و متغیر 29/1با مقدار ) قدرت بازاررسیم كه متغیر  این نتیجه می
شدیدتري  نوسانات يدارا( داراي بیشترین پراكندگی است و این بدان معناست كه این متغیر 54/1اندازه شركت با مقدار )

 . است
 

 آزمون مانایی
 با رگرسیون مدل اجراي. باشد داشته موردمطالعه مدل بر همچنین و متغیر آن توزیع بر اساسی تأثیر نامایی یا مانایی

ي  یشهربراي شناسایی مانایی متغیرها معموالً از آزمون . كند ارائه كاذب نتایج است ممکن مانا غیر هاي سري و متغیرها
رود شامل  هاي تركیبی براي مانایی متغیرها به كار می هایی كه در ساختار داده ین آزمونتر مهمشود.  استفاده می 2واحد

در پژوهش حاضر از آزمون لوین، لین و چیو براي بررسی  ؛ كهاست 9و آزمون ایم، پسران و شین 9آزمون لوین، لین و چیو
 شده ارائه( 9یرهاي تحقیق در جدول )متغدر ارتباط با مانایی  شده انجاماست. نتایج آزمون  شده استفادهمانایی متغیرها 

 است.
 چيو و لين لوین، آزمون-واحد ی ریشه آزمون نتایج خالصه :(2)جدول 

 نتیجه سطح معناداري آماره آزمون متغیرها

 مانا 11/1 -92/2 قدرت بازار

 مانا )مرتبه دوم( 11/1 -22/21 عملکرد شركت

 مانا 11/1 -15/29 ارزنوسانات نرخ 

 مانا )مرتبه اول( 11/1 -22/21 اندازه شركت

 مانا 11/1 -14/21 اهرم مالی

 مانا 11/1 -99/22 رشد فروش

 مانا 1112/1 -59/2 سودآوري

 

 آزمون ناهمسانی واریانس
داري مقدار  دهد كه سطح معنی بررسی نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس كه با آزمون وایت انجام شد، نشان می

   یگر فرضیه د عبارت بهدار است،  یمعنو  14/1از  تر كوچکدرصد،  4آماره، براي مدل تحقیق در سطح خطاي كمتر از 

 (.9باشند )جدول  نی جمالت خطا از واریانس همسانی برخوردار نمیشود، یع مبنی بر همسانی واریانس جمالت خطا رد می
 

                                                           
1
 Unit Root Test 

2
 Levin, Lin and Chu 

3 
Im, Pesaran and Shin 
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 انسیوار یهمسان آزمون :(3)جدول 

 داري یمعن سطح مقدار آماره آزمون وایت

 11/1 29/9 مدل اول 

هاي متفاوتی وجود دارد. با لحاظ كردن فروض كالسیک، روش حداقل مربعات  براي تخمین الگوهاي اقتصادي، روش
اما در صورت وجود ؛ ماركف بهترین تخمین زننده خطی بدون تورش است -( بر اساس قضیه گاوسOLSمعمولی )

 رو با وزن دادن ینازایست كه ن( روش مناسبی براي تخمین OLSناهمسانی واریانس دیگر روش حداقل مربعات معمولی )
(Cross-section weightsبه رفع آن پرداخته و مدل مناسب براي تخمین آزم )ها روش حداقل مربعات  ون فرضیه

 ؛ ( خواهد بودGLSیافته ) یمتعم
 

 آزمون هم خطی
. در صورت وجود هم باشد یموجود در مدل م یمستقل و كنترل یرهايمتغ ینب یدوجود رابطه شد يبه معنا یهم خط

 یرهايكه تعداد متغ شود یمسئله باعث م ینا یجهخواهد بود و درنت ییباال یارمع يخطا يالگو دارا يبرآورد یبضرا ی،خط
( VIF) یانسعامل تورم وار یاراز مع یعدم وجود هم خط بررسی يمعادله برا ین. در ایابددر معادله كاهش  دار یمعن

با توجه به آزمون باشد.  یم یدهنده عدم وجود هم خط باشد، نشان 21كمتر از  یانسشاخص تورم وار كه یاستفاده شد. وقت
دهد كه مقادیر عامل تورم واریانس براي هریک از متغیرهاي توضیحی مدل تحقیق  نتایج نشان میمعیار تورم واریانس، 

 ی در مدل وجود ندارد.هم خطبنابراین، مشکل ؛ باشند می 21كمتر از  شده ارائه
 

 انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسيون
هایی  ها شامل روش شود. این مدل ها استفاده می هاي مختلفی براي آزمون فرضیه هاي تركیبی از مدل در استفاده از داده

هاي تلفیقی است. همچنین،  نامرتبط و مدل داده ظاهر بهمانند مدل اثر ثابت، مدل اثر تصادفی، مدل رگرسیون 
(، هاسمن و بروش پاگان وجود دارد. Fتحقیق، مانند آزمون چاو ) هاي یی براي تعیین نوع مدل متناسب با دادهها آزمون

هاي تركیبی، از آزمون  هاي زمانی مختلف داده هاي مزبور در مقاطع و دوره براي انتخاب روش مناسب براي تخمین مدل
F  )زمون چاو به هاي مربوط به آ است. فرض شده دادهنشان  5خروجی آزمون در جدول  ؛ كهاست شده استفادهمقید )چاو

 شرح زیر است:
 (.Poolبرابرند )ساختار  باهمدر مدل  مبدأهاي عرض از  همه(:   صفر)  یهفرض
 (.Panelبا بقیه متفاوت است )ساختار  مبدأها(: حداقل یکی از عرض از   مقابل)  یهفرض

 تحقيق اتيفرض مدل یبررس در( ديمق F) چاو آزمون جینتا :(4)جدول 

 نوع آزمون نتیجه آزمون چاو F p-valueآماره  آزمون چاو

 ي تركیبیها داده شود رد می    11/1 99/29 مدل اول
Panel date 

 
كه سطح  يطور به)چاو( استفاده شد  Fبراي انتخاب از میان طرح پنل یا رگرسیون تجمیع شده )تلفیقی( از آزمون 

نماید  یممشاهده  F كه در خروجی آزمون طور همانشود.  درصد باشد، پنل انتخاب می 4اگر كمتر از  Fمعناداري آزمون 
كنیم.  هاي پنل از آزمون هاسمن استفاده می براي انتخاب از میان روش شود. فرضیه صفر مدل رد شده و پنل انتخاب می

كه سطح معناداري  یدرصورتدرصد باشد، مدل اثرات تصادفی و  4در صورتی سطح معناداري آزمون هاسمن بیشتر از 
  باشد. یم 4خروجی آزمون هاسمن به شرح جدول ؛ شود درصد باشد، مدل اثرات ثابت انتخاب می 4آزمون هاسمن كمتر از 
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 تحقيق اتيفرض مدل یبررس در هاسمن آزمون جینتا :(4)جدول 

 نوع آزمون نتیجه آزمون هاسمن p-value آماره آزمون هاسمن

 اثرات ثابت شود رد می    11/1 95/4 مدل اول

 

 های پژوهش بررسی آزمون فرضيه
 دارد. يمعنادار ریثأت شركتفرضیه اول: نوسانات نرخ ارز بر رابطه بین قدرت بازار و عملکرد 

 تحقيق فرضيه نيتخم جینتا :(7) جدول
 سطح معناداري tآماره  انحراف استاندارد ضرایب ضرایب متغیرها

 151121 95925222 95512921 22592119 قدرت بازار

 151111 -92519412 15192142 -99524512 نوسانات نرخ ارز

 151219 -95421211 15921594 -15229912 نوسانات نرخ ارز*قدرت بازار

 151111 25929122 15949294 95991522 رشد فروش

 151111 25222952 15122299 15292225 اندازه شركت

 151111 25599529 15199912 15994992 اهرم مالی

 151111 17.82685 15522252 15155294 سودآوري

 151111 -21/9 119/1 -125/1 مبدأعرض از 

 1529 ضریب تعیین

 (15111) 21594 آن يمعنادارآماره اف و سطح 

 2521 دوربین واتسون

( لذا مدل 11/1) است تر كوچکدرصد  2از  Fي آماره معنادارینکه سطح ادار بودن كل مدل با توجه به  در بررسی معنی
شود. ضریب تعیین مدل نیز گویاي آن است  درصد پذیرفته می 22در سطح اطمینان  Fآزمون    دار بوده و فرضیه  یمعن
بررسی همبستگی  منظور بهگردد. عالوه بر این  درصد متغیر عملکرد شركت، توسط متغیر توضیحی تبیین می 29/1كه 

قرار دارد، فرض  قبول بلقابین بازه  21/2توجه نمود. چون مقدار آن  واتسونجمالت خطا باید به میزان آماره دوربین 
شود. با توجه به نتایج آزمون فرضیه، متغیر تعاملی نوسانات نرخ ارز * قدرت بازار با توجه  همبستگی جمالت خطا رد می

رابطه معنادار با عملکرد شركت است. لذا فرضیه  دهنده نشاندرصد است، كه  4به اینکه سطح معناداري آن كمتر از 
شود. همچنین متغیرهاي كنترلی رشد فروش، اهرم مالی، سودآوري و اندازه  ید میتائدرصد  24تحقیق در سطح اطمینان 

 درصد رابطه معناداري با عملکرد شركت دارند.  24درصد در سطح اطمینان  4شركت با توجه به سطح معناداري كمتر از 
 

 گيری بحث و نتيجه
یري هاي مدیریتی است، از این سو داراي شواهد تجربی بسیار با توجه به این كه فشار رقابتی عامل مهمی در تصمیم گ

می باشد. برخی از مطالعات نشان داد كه محیط بازار محصول یک واحد تجاري، بر سرمایه گذاري ها، تأمین مالی، توزیع 
مت گذاري، وجه نقد، راهبرد شركتی، تحلیل هاي پیش بینی سودآوري، و تصمیمات مدیریتی تأثیر گذاشته است. قدرت قی

مزایایی را براي واحد تجاري به همراه دارد. براي نمونه، واحدهاي تجاري با قدرت قیمت گذاري باالتر بهتر می توانند 
حاشیه سود خود را حفظ كنند، چرا كه محصوالتشان منحصر به فرد هستند و یا برند معتبري دارند. جانشینی پایین 

ا حساسیت كمتر براي محصوالت واحدهاي تجاري منجر شود و بر انعطاف محصوالت می تواند به منحنی تقاضایی ب
پذیري واحد تجاري براي گذار از شوك هاي هزینه اي تاثیر گذار باشد. بیان این نکته ضروري است كه تحلیل هاي 

به ویژه بیان شده مالی، قدرت بازار محصول را به عنوان عاملی مهم در ارزیابی چشم انداز واحد تجاري به كار می برند. 
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ارزش پول است كه تنها و مهمترین تصمیم در ارزیابی یک فعالیت اقتصادي قدرت قیمت گذاري است. در اثر تنزل 
ر مشابه با ، خالص صادرات بهبود یافته ولی بر شدت هزینه هاي تولید نیز افزوده می شود. به طوداخلی )افزایش نرخ ارز(
)كاهش نرخ ارز( از خالص صادارات كاسته شده و هزینه هاي تولید سقوط می كنند. از بررسی  بهبود ارزش پول داخلی

تركیب ناشی از دو كانال عرضه و تقاضست كه می توان نتیجه نوسانات نرخ ارز را بر اقتصاد كشور مشخص نمود. 
بین قدرت بازار و عملکرد شركت  نوسانات نرخ ارز بر رابطه یاموضوع است كه آ ینا یبررس یقتحق ینهدف ا رو ازاین

تا  2929 يها سال یندر بورس اوراق بهادار تهران ب شده پذیرفته يها شركت ينه؟ جامعه آمار یادارد تأثیر معناداري 
با توجه به . پرداخته شد یهبه آزمون فرض یرهمتغ چند یخط یونشركت و روش رگرس 291و با استفاده از اطالعات  2922

 4آن كمتر از  يسطح معنادار ینکهبا توجه به ا قدرت بازار*  نوسانات نرخ ارز یتعامل یرمتغضیه اول، نتایج آزمون فر
 24 یناندر سطح اطم یقتحق یهاست. لذا فرض عملکرد شركتمعنادار با معکوس و رابطه  دهنده نشاندرصد است، كه 

  . شود یم تائیددرصد 
 

 منابع
 لیبا تعد یرقابت در بازار محصول بر عملکرد مال ریتاث یبررس ،(2921) ،زهرا اغ،یا ،فرخنده، مهسا ،محسن ،ياكبر 

 ،یمال نیو تام ییدارا تیریشده در بورس اوراق بهادار تهران، مد رفتهیپذ يها شركت ،اطالعات يافشا تیفیك یكنندگ
 .55-92، صص 2، شماره 2 دوره

 2 دوره ،پرتفوي مدیریت و مالی مهندسی مجلهسود،  تیریقدرت بازار بر مد ریتاث یبررس ،(2922)، يمهد ،يزدیا ،
 .299-212، صص 9شماره 

 يآن بر عملکرد شركت، رساله دكتر ریسود و تاث میتقس ،(2921)، محمد ،يعابد ،بهرام ،يزدی ،یمصطف ،یبهرام 
 .ییدانشگاه عالمه طباطبا ،يحسابدار

 دوره تاثیر نوسانات نرخ ارز بر فعالیت هاي اقتصادي كشور، فصلنامه پول و ارز، ،(2912) ،محسن اح،یس ،اكبر ،یتوكل 
 .22-42 ، صص5، شماره 9
 رقابت  نیعملکرد شركت بر رابطه ب ریتاث ی(، بررس2929) ،یحسن زاده، عل ،دیشاهچرا، مهش ،اسمنی ،یجام يموریت

  .51-94صص  ،29 شماره ،يتوسعه اقتصاد قاتیدر بازار محصول و رتبه نظام، فصلنامه تحق
 نسبت  نیرابطه ب یبررس ،(2911) مید،ح ،یمستوف رزانه،ف درپور،یحQ شده در  شیپاال يو ارزش افزوده اقتصاد نیتوب

 .92-91، صص 2، شماره 2 دوره ،یمال يدر بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه حسابدار رفتهیپذ يشركت ها
 تیریو قدرت بازار محصول بر مد يگذاران نهاد هیسرما يداریپا ریتاث یبررس ،(2511) ،راه آل محمد، عسل خاك 

 تیریمطالعات مد یالملل نیكنفرانس ب نیپنجم شده بورس اوراق بهادار تهران، رفتهیپذ يسود در شركتها یواقع
 .تهران صنعت محور، ياقتصاد و حسابدار

 ،ییایجغراف يمتنوع ساز نیبر رابطه ب رعاملیمد فیوظا یدوگانگ ریتأث ،(2511) ،زهرا ،يگودرز ییرزایم ،فاطمه دادبه 
 .49-92 ، صص92، شماره 5 دوره ت،یریو مد يچشم انداز حسابدار هیو عملکرد شركت، نشر

 يها، حسابدار بر عملکرد شركت یبده نهیهز ریتأث یبررس ،(2921)، عباس ،يمرتضو ،یعل ،يمراد ،رضا ،یرضوان 
 .55-92 صص 22شماره  ت،یریمد

 مهم معیار سه بر آن تأثیر و محصول بازار در رقابت (،2922، )منور ،مازویی شعبانی ،مرتضی ،پور كاظم ،سحر ،سپاسی 
 پیاپی) 5 شماره ،ششم دوره ،حسابداري پژوهش ،سرمایه هزینه و سرمایه ساختار نمایندگی، هزینه گیري؛ تصمیم در
 .19-22، صص (95
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 ،مطالعات  ران،یمد یمال نیتأم ماتیبر تصم يكالن اقتصاد يرهایمتغ ریتأث ،(2924) ،وانیك ،يقاصد ،جواد شکرخواه
 .212-224 ، صص29، شماره 4 دوره ،یمال يحسابدار یتجرب

 يرهایبر متغ دیمعامالت با اشخاص وابسته و عملکرد شركت با تاك نیرابطه ب یبررس ،(2922) ،محبوبه ،یزارع صادق 
 .يواحد تهران مركز یارشد، دانشگاه آزاد اسالم یرشناسنامه كا انیپا ،یشركت تیحاكم

 بر  هیشركت و ساختار سرما ياستراتژ ط،یمح سکیر ریتاث ،(2922) ،سجاد ،یمیكر ،تایرز دفر،یمو ،يمهد ،یعربصالح
، شماره 5 دوره ،یمال يحسابدار يشده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش ها رفتهیپذ يعملکرد شركت ها

 .21-52صص ، 9
 ها بر مخارج مصرف  میتحر ریتاث ،(2511) ،يمهد دیس ،یقاسم يموسو ،ياصل، مهد یقائم ،نیحسمحمد م،یكر

 .15-22، صص 95، شماره 2، اقتصاد و مدیریت شهري، جلد یبر نوسانات نرخ ارز و درآمد مل دیخانوارها با تاك یداخل
 و نسبت  ینقدشوندگ يا سهیمقا یبررس ،(2922) ،میپورمحمد، مر ،يمهد ،یمشکQ در  یو ارزش يسهام رشد نیتوب

 .252-292، صص 2، شماره 22 دوره ،یمال قاتیشده در بورس اوراق بهادار تهران، تحق رفتهیپذ يها شركت

 Akdog,F and McKay,Y.(2019). The impact of size, stock market and auditor's onvoluntary 

disclosure in corporate annual reports. Accounting and Business Research, 9, 273-280. 

 Anderson, Ronald C. and Reeb David, M. (2003). Founding-Family Ownership and Firm 

Performance: Evidence from S&P 500. The Journal of Finance, LVIII (3): 1301-1328. 

 Arshad, S and Razak, A. (2018). The strategic use of decentralized institutions: Exploring 

certification with the ISO 14001 management standard. Academy of Management Journal, 

48, 1091–1106. 

 Berger, A. N. (1995). The profit-structure relationship in banking--tests of market-power and 

efficient-structure hypotheses. Journal of Money, Credit and Banking, 27(2), 404-431. 

 Chen, C., Li, L., & Mary, L. Z. M. (2014). Product market competition and the cost of equity 

capital: Evidence from China. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics. 21(3), 227-

261. DOI: https://doi.org/10.1080/16081625.2014.893197. 

 Data,Z. Kiel,U. and Nicholson,H.(2019). "Product Market Competition and Earnings 

Management to Meet Earnings Targets." American Accounting Association. 

 H-Wen Tang, Chen A, (2020). How do market power and industry competition influence the 
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