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 چکیده
محصول با عملکرد  زیتما یو استراتژ نهیهز یاعم از رهبر یتجار یها یاستراتژ نیرابطه ب یهدف پژوهش حاضر، بررس

با نسبت  زیتما یبوده است. استراتژ یشده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت تجرب رفتهیپذ های در شرکت یمال
شده است و  دهیسنج ها ییبا نسبت فروش به کل دارا نهیهز یرهبر یو توسعه به فروش و استراتژ قیتحق نهیهز

رشد  ،ییبازده دارا ،یاهرم مال ن،یشده است. همچن  یریبا استفاده نرخ بازده حقوق صاحبان سهام اندازه گ یعملکرد مال
در   تشرک 990شدند. نمونه پژوهش، مشتمل بر  پژوهش یوارد الگو ،یکنترل یرهایبه عنوان متغ فروش و اندازه شرکت

هر دو  نیاست که ب نیا انگریب یبیترک ونیآزمون با استفاده از رگرس جیاست. نتا 9911 یال 9919 یها سال یبازه زمان
 یاستراتژ نیکه رابطه ب یوجود داشته است، به نحو یارتباط معنادار یبا عملکرد مال نهیهز یو رهبر زیتما یاستراتژ

و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام  نهیهز یرهبر یو معنادار و ارتباط استراتژ یفو نرخ بازده حقوق صاحبان سهام من زیتما
 مثبت و معنادار بوده است.

 .یعملکرد مال نه،یهز یرهبر یاستراتژ ز،یتما یاستراتژ واژگان کلیدی:

 

 مقدمه
در برنامه ریزی استراتژیک سازمان تطبیق داده و اجرا کنند، اگر مشاغل در سراسر جهان استراتژی های سطح تجاری را 

(. اکثر مشاغل تولیدی از 6092 9)یولیانسیاه و همکاران، توانند عملکرد بهتری نسبت به رقبای خود داشته باشند می
و کارکنان رقابت کنند، اما صنعت خدمات با استفاده از فناوری اطالعات  های نامشهود و دانش سازمانی استفاده می دارایی

 (. ارتباط استراتژی و عملکرد بخش مهمی در تحقیقات مدیریت استراتژی است6092کنند )یولیانسیاه و همکاران،  می
اند. اشباع در  های  مختلف را روی روابط بررسی کرده ها از انواع استراتژی (. بسیاری از پژوهش6092، 6)انور و هاسنو

ها را برای متمایز ساختن خود از رقبای خود در  ایجاد شده در عصر اطالعات، تالش سازمانبسیاری از بازارها و تغییرات 
های اصلی و  های محسوس و نامشهود به منظور دستیابی به شایستگیبرداری از داراییبازارهای مشابه از طریق بهره

؛ 6001، 2؛ باسک و بوگس6092، 9یپسیبنکر و تر) دستیابی به موفقیت پایدار در کسب و کار را به خطر انداخته است
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های استراتژیک تصمیمات سازمانی با توجه به انجام اقدامات پیشگیرانه با هدف  (. جهت گیری6096، 9پور و همکارانولی
تواند ارزش برتر را  توان با در نظر گرفتن تغییرات محیطی که می درک نیازهای بازار و اقدامات رقبا است. این امر را می

ها و نیازهای مصرف کننده تعادل ایجاد کند، به دست آورد. بنابراین تصمیمات و برای بازار ایجاد کند و بین سازمان
شوند )آرگون و  ها به عنوان مؤلفه هایی با تأثیرات قابل توجه در مدیریت کسب و کار در نظر گرفته می های شرکت فعالیت
 .(6002، 6سانچیز
اند، به نحوی که در بسیاری از  جهان به بررسی ارتباط استراتژی تجاری با عملکرد پرداخته های مختلفی در سطحپژوهش

اند که همه  ها بیان کردهاند، از طرفی گروهی از پژوهش ها به ارتباط استراتژی تمایز و عملکرد باالتر اشاره داشته آن
د برای برخی از مشاغل مطلوب باشند و منجر به توانن های تجاری از جمله رهبری هزینه و تمایز می ترکیب استراتژی

 .(6091، 9مزیت رقابتی شوند )کروندوتسی و هیلمن
های پذیرفته شده در  از این رو هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سطوح استراتژی تجاری و عملکرد مالی شرکت

 بورس اوراق بهادار تهران است.

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 تجاریاستراتژی 
(. برای مقابله 6069، 2شود )انور و عبداهلل تعریف می دفاع قوی در برابر پنج عامل رقیبایجاد یک استراتژی به عنوان 

موفق با پنج نیروی رقیب پورتر و بنابراین ایجاد مزیت رقابتی پایدار، باید از طریق استراتژی تجاری عمل کرد )انور و 
ممکن است با رقبای آن متفاوت باشد )انور و  قعیت که نقاط قوت و کاستی شرکت(. علیرغم این وا6092، 2بالکیگلو
، 2تواند یکی از دو شکل مزیت رقابتی را داشته باشد: رهبری هزینه یا تمایز )انور و غفور (، تنها می6092، 2کلیمیس

ن در هزینه یکی را انتخاب کند، اساس فرایند ایجاد یک شرکت باید بین متمایز بودن و پیشرو بود (. استراتژی بر6092
دستیابی به هردو نوع استراتژی غیر ممکن است. دو نوع مزیت رقابتی همراه با طیف وسیعی از اقدامات رقابتی که شرکت 

گیرید )که شامل شود که از رقبا پیشی می استراتژی عمومی می ، منجر به سهکند ها تالش می برای دستیابی به آن
(. که هر سه مورد به عنوان 6069، 1باشند )علی و انورینه، استراتژی تمایز و استراتژی تمرکز میاستراتژی رهبری هز

زیرا که هر سه استراتژی در انواع مختلف  (6069، 1شوند )عزیز و همکاراننظر گرفته می های عمومی در استراتژی
های عمومی را اعمال  از آن استراتژی (. هر کسب وکاری فقط یکی6060، 90مشاغل کاربرد دارند )دمیر و همکاران

کند و اگر کسب وکاری با هر سه استراتژی شکست بخورد، بدان معناست که تجارت و ادامه کار برای شرکت مزایا  می
ها مسیرهای متفاوتی برای مزیت رقابتی دارند. استراتژی رهبری  یک از استراتژی (. هر6069، 99ندارد. )فرج و همکاران

کند )حمزه و ترین فروشنده یا تولیدکننده با همان سود بالقوه متصل می کار را به عنوان کم هزینه هزینه، کسب و
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شود که کسب و کار محصوالت یا خدمات منحصر فردی تولید یا به فروش (. استراتژی تمایز باعث می6069، 9همکاران
ثر به مشتری یا بخش خاصی از بازار خدمات ارائه کار به طور مو شود که کسبت و برسانند. استراتژی تمرکز هم باعث می

 .(6069دهد )جمال و همکاران، 

 

 عملکرد مالی و استراتژی تجاری
های حسابداری مدیریت، امتیازهای رقابتی بر سه بعد کیفیت، زمان و بهای تمام شده محصول بنا شده است. پژوهش در

ها خواهان محصوالتی هستند که هم کیفیت باالیی داشته باشد  آناز اینرو مشتریان انتظارات مختلفی از محصول دارند. 
ترین زمان ممکن تحویل گردد و نسبت به سایر محصوالت، بهای کمتری هم داشته باشد. به عبارتی  و از طرفی در کوتاه

ن روی هر سه زما رقابت خود با سایر تولیدکنندگان باید به طور هم ی برای راضی نگه داشتن مشتریان ویک واحد تجار
های تجاری برای آنکه انتظارات مشتریان خود را برآورده کنند باید توان بعد کیفیت، هزینه و زمان رقابت کند. شرکت

ین رقابتی خود را افزایش دهند. برای دستیابی به این هدف باید ابتدا بهای تمام شده محصول خود را کاهش دهند. که ا
واهد شد. افزایش در توان رقابتی خود باعث افزایش فروش و جریان ورودی وجه نقد خ کاهش باعث افزایش توان رقابتی

از در نهایت کاهش هزینه خواهد شد.  شود. که این موضوع باعث کاهش هزینه تأمین مالی و افزایش در سودآوری و می
وق صاحبان سهام رابطه طرفی بررسی مطالعات نشان داده که میان رضایت مشتریان و ارزش برند محصول و هزینه حق

هزینه حقوق صاحبان سهام هم کاهش خواهد  رکت در بازار رقابت افزایش یابد،معنی داری وجود دارد و هرچه توان ش
 (. 9911یافت )اقدامی و بنی مهد، 

 

 پیشینه پژوهش
حقوق صاحبان سهام ( در پژوهشی به بررسی تأثیر استراتژی رهبری و تمایز محصول بر هزینه 9911اقدامی و بنی مهد )

 استراتژی و تولید هزینه کاهش هزینه رهبری استراتژی اند که هدف ها بیان کرده اند. آن پورتر پرداخته نظریه اساس بر
 طرح با همبستگی توصیفی ماهیت و روش نظر از ها باشد پژوهش آن می محصول کیفیت افزایش نیز محصول تمایز

 روش به چندگانه رگرسیون از استفاده با ها داده تحلیل. است کاربردی بوده هدف نظر از و رویدادی پس نوع از توصیفی
 طی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت پژوهش آماری جامعه. صورت گرفته است تابلویی های داده
عنوان نمونه آماری انتخاب شرکت به  902 سیستماتیک حذفی روش بوده است وبا استفاده از 9912 الی 9910 های سال

 معناداری و معکوس رابطه سهام صاحبان حقوق هزینه و هزینه رهبری استراتژی بین این بود که بیانگر نتایج. شده است
  .نداشته است وجود معناداری رابطه سهام صاحبان حقوق هزینه و محصول تمایز استراتژی میان اما. داشته است وجود

 رابطه ها ها پرداختند. آنهای کسب و کار و رابطه آن با عملکرد مالی شرکت به بررسی استراتژی( 9912مرفوع و شاکری )
 کار و کسب استراتژی رابطه همچنین و شرکت وکار کسب استراتژی با( مالی پذیری انعطاف و بلوغ) شرکت درونی عوامل
 در رقابت و بازار نوسانات) صنعت زمینه نقش نهایت آن را بررسی کردند. در( بازده و ریسک) مالی عملکرد با شرکت
 استراتژی نوع ارزیابی جهت. است شده بررسی شرکت، کار و کسب استراتژی با شرکت درونی عوامل ارتباط بر( صنعت

 های تحلیل منظور به. است شده استفاده( 9112) لرکر و ایتنر امتیازدهی سیستم از ،(تدافعی یا تهاجمی) ها شرکت انتخابی
 مورد ها مدل در نیز( مالی اهرم و شرکت اندازه) کنترلی متغیر دو و شده استفاده متغیره چند رگرسیون روش از آماری،
 اوراق بورس در شده شرکت پذیرفته 921پژوهش، نمونه آماری پژوهش  زمانی قلمرو. است  شده گرفته قرار استفاده
 و تر بالغ شرکت چه هر که است آن از حاکی آمده بدست است. نتایجبوده  9919 تا 9911 زمانی دوره تهران طی  بهادار
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 وکار کسب استراتژی چه هر این بر عالوه. است تر تدافعی آن وکار کسب استراتژی باشد داشته بیشتری مالی پذیری انعطاف
 که بود آن بیانگر پژوهش نتایج همچنین. است کمتر آن ویژه ریسک و بیشتر آن دارایی بازده باشد، تر تهاجمی شرکت

 استراتژی با مالی پذیری انعطاف و شرکت بلوغ بین رابطه بر ای کننده تقویت اثر صنعت، بودن رقابتی و بازار باالی نوسانات
 .اند نداشته شرکت کار و کسب

ماری های رقابتی و عملکرد سازمانی پرداختند. جامعه آ ( طی پژوهشی به ارزیابی استراتژی9919لشکری و همکاران )
شرکت تعیین و  21های مواد غذایی استان خراسان رضوی بوده است که از طریق نمونه گیری  ها شرکت پژوهش آن

و آزمون  های پژوهش از همبستگی پیرسون ضیهها توزیع شده است. برای آزمون فر پرسشنامه بین مدیران ارشد شرکت
های عمومی پورتر از جمله تمایز،  و معناداری بین استراتژی تی تست استفاده شده است. نتایج نشان داد که ارتباط مثبت

رهبری هزینه و تمرکز و عملکرد سازمانی وجود داشته است. متمایز کنندگان و رهبران هزینه، عملکرد بهتری نسبت به 
 اند. ترکیب کنندگان استراتژی داشته

کسب و کار بر رابطه بین اهرم مالی و عملکرد های ( به بررسی تأثیر رقابت بازار محصول و استراتژی9916ایزدی )
ها و ها از دو شاخص نسبت ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری داراییپرداخته است. برای سنجش عملکرد مالی شرکت

ها به دو دسته استراتژی رهبری هزینه و استراتژی  ارزش افزوده اقتصادی استفاده شده است. جهت دسته بندی شرکت
های  شه بندی سلسله مراتبی استفاده شده است. نتایج بیانگر این بود که اهرم مالی بر عملکرد مالی شرکتتمایز از خو

ای که تأثیر اهرم مالی بر عملکرد مالی )نسبت ارزش  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تأثیر منفی داشته است. به گونه
های با استراتژی  تر از شرکت با استراتژی رهبری هزینه منفی های ها( برای شرکتبازار شرکت به ارزش دفتری دارایی

کار بر رابطه بین اهرم مالی و ارزش  تمایز محصول بوده است و در نهایت نتایج بیانگر عدم تأثیر نوع استراتژی کسب و
 افزوده اقتصادی است.

 و مالی اهرم بین ارتباط روی بر تجاری های استراتژی نسبی اثر ( طی پژوهشی به بررسی9919هنربخش و همکاران )
 شرکت 22 ها از آن  پژوهش نیاز مورد های تهران پرداختند. داده بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت عملکرد

 اوراق بورس سازمان سایت و آورد ره افزار نرم از استفاده با 9919-9911 زمانی دوره در تهران، بهادار اوراق بورس عضو
بوده  متغیره چند رگرسیون فرضیات، آزمون جهت استفاده مورد آماری تکنیک. است گردیده آوری جمع تهران بهادار
 شده تقسیم محصول تمایز استراتژی یا هزینه رهبری استراتژی دارای طبقه 6 به هاشرکت فرضیات، آزمون برای است.

.  دارد شرکت عملکرد با مثبتی رابطه مالی اهرم متغیر ها،شرکت یطبقه 6 هر در که است آن از حاکی نتایج. اند
 عملکرد با مثبتی رابطه تقسیمی سود هزینه، رهبری استراتژی با هایشرکت در که است داده نشان نتایج همچنین

 سود اما عملکرد با مثبت رابطه شرکت، اندازه متغیر محصول، تمایز استراتژی با هایشرکت در و داشته است شرکت
 .اند داشته شرکت عملکرد با منفی رابطه تقسیمی

های رقابتی عمومی و تأثیر آن بر مزیت رقابتی در اقلیم کردستان  ( در پژوهشی به بررسی استراتژی6069علی و انور )
عراق در صنعت بانکداری پرداختند. آنان با استفاده از پژوهش پورتر که استدالل کرده دنبال کردن یک استراتژی عمومی 

های  واحد از بانک 961و رگرسیون چندگانه و  ها با استفاده از روش کیفی شود. آن مزیت رقابتی بهتری میباعث 
خصوصی به عنوان نمونه دریافتند که رهبری هزینه تأثیر مستقیم و معناداری بر مزیت رقابتی داشته است و استراتژی 

 ند.ا تمایز و تمرکز تأثیر مثبت و ضعیفی بر مزیت رقابتی داشته
های استراتژی متفاوت دارای  ( طی پژوهشی به بررسی این موضوع پرداختند که آیا مدل6060اسالمی و همکاران )

ها در پژوهش خود بیان  آن ای استراتژی متفاوت بررسی کردند.اهمیت است؟ و عملکرد سازمانی را با استفاده از ابزار ه
 اقتصادی ارزش و آورد دست به را خود موفقیت بتواند سازمان که شود می باعث تمایز استراتژی گرفتن نظر اند که در کرده
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 رابطه آزمایش و تمایز استراتژی ابزارهای توسعه تمایز، استراتژی مدل سازی مفهوم مقاله این هدف کند، و حفظ ایجاد را
 از ای نمونه از حاصل های داده از استفاده با سازمانی عملکرد و رقابتی مزایای عرضه، در تمایز ارزش، زنجیره ابعاد بین

 مطالعه این نتایج. شد استفاده اولیه های داده آوری جمع برای ابزاری عنوان به پرسشنامه از باشد. تولیدی می سازمان 969
 همچنین،. سازمان شده است عملکرد بهبود و مزیت رقابتی افزایش به منجر تمایز استراتژی کردن دنبال که داد نشان

 عوامل تلفیق و استراتژیک ریزی برنامه در پذیری انعطاف در ها آن توانایی دلیل به کننده تولید های سازمان موفقیت
 .شود می تعیین تمایز استراتژی ایجاد در صنعتی و داخلی

داری در کشور صنعت هتل سطوح استراتژی تجاری و عملکرد در( در پژوهشی به بررسی 6091کروندوتسی و هیلمن )
آوری شده است، نتایج با استفاده از آزمون حداقل مربعات جزیئ مورد مدیر هتل جمع  19داده از  ه پرداختند.نیجیری

دهنده این است که رابطه رهبری هزینه و  عملکرد مالی معنادار نبوده  ها نشان بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته
 رتباط معناداری داشته است. ها ااست ولی استراتژی تمایز با عملکرد مالی هتل

         

 شناسی پژوهشروش
های میدانی، از نظر روش، از نوع همبستگی و  های کاردی و مبتنی بر پژوهش پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع پژوهش

 رویدادی است. های پس از نظر روش، در زمره پژوهش
باشد. دوره مورد تحقیق یک  بورس اوراق بهادار تهران میشده در  های پذیرفته جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه شرکت

های پذیرفته شده در بورس  باشد؛ از کل شرکت می 9911تا  9919 های های مالی سال دوره نه ساله بر اساس صورت
شرکت با حذف مستقیم به عنوان نمونه انتخاب شدند. از روش رگرسیون ترکیبی جهت بررسی  990اوراق بهادار تهران، 

 تحلیل نتایج استفاده شده است.  و

 

 های پژوهشفرضیه
های  های مطرح شده، فرضیه گویی به سؤال با عنایت به مطالب مطرح شده در بخش ادبیات و پیشینه پژوهش و نیز پاسخ

 پژوهش  به شرح زیر تدوین گردیده است: 
 د دارد.فرضیه اول: بین استراتژی تمایز و عملکرد مالی شرکت ارتباط معناداری وجو

 فرضیه دوم: بین استراتژی رهبری هزینه و عملکرد مالی ارتباط معناداری وجود دارد.

 

 الگوها و متغیرهای پژوهش
 

 مدل مفهومی تحقیق 
 
 
 
 

 

 
 ( برآورد گردیده است:6( ،)9رگرسیونی شماره ) های پژوهش، به ترتیب الگوهای به منظور آزمون فرضیه

 عملکرد مالی شرکت
 استراتژی تجاری

 متغیر وابسته  متغیر مستقل

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

             )جلد اول(                                                                                                                    0411، پاییز 44، شماره 4دوره 
 

992 
 

 :برای آزمون فرضیه  اول از مدل رگرسیونی زیر استفاده خواهد شد
 

                                                                            

 :از مدل رگرسیونی زیر استفاده خواهد شد دوم برای آزمون فرضیه 
                                                                           

 

 وابسته متغیر

 بازده حقوق صاحبان سهام
در این پژوهش از بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان عملکرد مالی استفاده شده است. این نسبت میزان کارایی شرکت 

واقع این نسبت بیانگر این است که بنگاه اقتصادی به ازا یک کند. در در خلق سود خالص برای سهامداران را بیان می
اساس  نماید. بازده حقوق صاحبان سهام برها کسب می ریال سرمایه گذاری سهامداران به چه میزان سود خالص برای آن

 خالص به حقوق صاحبان سهام اندازه گیری شده است. نسبت سود

 

 متغیر مستقل

 استراتژی تجاری
های تجاری  باشد، براین اساس استراتژی ( می9112اساس چارچوب پورتر ) ها برهای شرکت استراتژیطبقه بندی 

کند، به  ها طبقه بندی می های آناساس تشابهات و تفاوت ای مرتبه که متغیرها را بر ها با استفاده از تحلیل خوشهشرکت
ها به صورت زیر محاسبه بر اساس این رویکرد استراتژیشود که دو گروه استراتژی تمایز و رهبری هزینه دسته بندی می

 شوند:می
 آید. ها بدست میاستراتژی رهبری هزینه: از نسبت کل فروش بر کل دارایی

 آید.توسعه بر کل فروش بدست می استراتژی تمایز محصول: از نسبت هزینه تحقیق و

 

 متغیرهای کنترلی
 ای شرکت در سال جاری. هاندازه شرکت: برابر با لگاریتم دارایی

 دارایی  شرکت.  به کلبرابر با نسبت کل بدهی اهرم مالی:             
 ها: برابر است با نسبت سود خالص به کل دارایی شرکت.بازده دارایی

 .رشد فروش: برابر است با مابه تفاوت فروش پایان دوره و ابتدای دوره تقسیم بر فروش ابتدای دوره

 عالمت اختصاری اسم متغیر عالمت اختصاری اسم متغیر
 LEV اهرم مالی                 استراتژی تمایز

 ROA بازده دارایی                 استراتژی رهبری هزینه

 Size اندازه شرکت Roe بازده حقوق صاحبان سهام

   GROWTH رشد فروش
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 های پژوهشیافته

 توصیفیآمار 
های پراکندگی انحراف معیار و  های مرکزی ازجمله  میانگین و میانه و از شاخص در بخش آمار توصیفی، به شاخص

ها  شود، در این تحقیق بیشترین کشیدگی را بازده داراییهای توزیع همچون چولگی و کشیدگی پرداخته میشاخص
از  نظر مورد( دارد کشیدگی مثبت یعنی قله توزیع 206/2)ترین کشیدگی را استراتژی رهبری هزینه  ( و کم192/19)

 است. 9بودن قله از عدد  تر نییپاکشیدگی منفی نشانه  و 2از  توزیع نرمال باالتر

 تحقیق آمار توصیفی متغیرهای (:0)جدول 
عملکرد  نام متغیر

 مالی
استراتژی 

 تمایز

استراتژی 
رهبری 
 هزینه

رشد 
 فروش

اندازه  اهرم مالی
 شرکت

بازده 
 هادارایی

 210/0 912/2 922/9 111/9 922/92 002/0 262/0 میانگین

 012/0 922/2 212/0 919/0 602/9 000/0 691/0 میانه

 190/96 912/1 191/22 022/926 016/11 222/0 299/2 ماکسیمم

 -221/0 929/9 -0002/0 -111/0 000/0 000/0 -292/2 مینیمم

 922/9 222/0 22/2 296/60 021/90 092/0 616/9 انحراف معیار

 229/1 -620/0 216/1 109/2 211/9 911/92 021/9 چولگی

 192/19 191/2 211/19 291/92 206/2 221/902 169/91 کشیدگی

 110 110 110 110 110 110 110 تعداد مشاهدات

بیشترین مقدار آن مربوط به استراتژی ( و 002/0ترین مقدار میانگین مربوط به استراتژی تمایز )جدول، کم با توجه به
معیار را داشته  ترین انحراف ( کم092/0باشد. بین متغیرهای پژوهش متغیر  استراتژی تمایز ) ( می922/92) رهبری هزینه

 ها متمرکزتر بوده و از دقت بیشتری برخوردار است.ترین پراکندگی را داشته لذا نسبت به سایر داده بنابراین کم

 

 انایی متغیرها آزمون م
 

  ی آزمون لوین، لین و چوآماره 

 نتیجه احتمال آماره متغیرها

 متغیر ماناست 0000/0 999/22 عملکرد مالی

 متغیر ماناست 0000/0 999/90 استراتژی تمایز

 متغیر ماناست 0000/0 600/60 استراتژی رهبری هزینه

 متغیر ماناست 0000/0 911/62 اهرم مالی

 متغیر ماناست 0000/0 22/69 رشد فروش

 متغیر ماناست 0000/0 210/96 اندازه شرکت

 متغیر ماناست 0000/0 229/22 هابازده دارایی

ی در برآورد مدل بر این فرض استوار است که متغیرهای الگو مانا هستند، برای اقتصادسنجهای معمول  به کارگیری روش
اگر احتمال آزموون   ها آزموناستفاده شده است. در این  های لیون، لین و چوی آزمونیک از متغیرها از  بررسی مانایی هر

 شود. % تایید می12ها در سطح اطمینان  باشد مانا بودن داده 02/0کمتر از 
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 هاآزمون فرضیه

 اول آزمون فرضیه
 فرضیه اول: بین استراتژی تمایز و عملکرد مالی شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.

 متغیر وابسته: عملکرد مالی

 سطح معناداری ضریب متغیرها

 026/0 -011/9 استراتژی تمایز

 622/0 0002/0 رشد فروش

 000/0 -029/0 اهرم مالی

 122/0 -009/0 هابازده دارایی

 0000/0 -911/0 اندازه شرکت

 22/0 ضریب تعیین

 121/9 آماره دوربین واتسن

 F 211/2آماره 

 0000/0 مدلمعنی داری 

 با برابر آنکه برای آمده دست به خطای سطح و بوده مناسب درصد 12 اطمینان سطح در مدل برای F مقدار آماره
 الگوی کل در کرد بیان توان می 12/0 اطمینان سطح در نتیجه در باشد، می 02/0 خطای سطح از کمتر و( 0000/0)

 متغیرهای که است این بیانگر تعدیلی تعیین ضریب است، برخوردار باالیی معناداری از و شده برازش خوبی به تحقیق
 جمالت میان سریالی همبستگی که دهد می نشان واتسون دوربین آماره همچنین ، است بوده 22/0 مدل در شده وارد
 در مالیاستراتژی تمایز و عملکرد  بین ارتباط بررسی به یک فرضیه در. ندارد وجود تحقیق الگوی های مانده باقی

 و مدل   الگوی تخمین از آمده دست به نتایج به توجه با. است شده پرداخته بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت
 رابطه استراتژی تمایز و عملکرد مالی بنابراین است بوده (026/0) آن معناداری سطح و( -011/9)ضریب استراتژی تمایز 

 000/0کنترلی اهرم مالی و اندازه شرکت به ترتیب احتمال آماره  متغیر است، از بین متغیرهای کنترلی، دو  بوده معناداری
ها رابطه بی معنی با عملکرد اند سایر متغیرهای کنترلی اعم از رشد فروش و بازده دارایی با عملکرد مالی داشته 000/0و 

که بین استراتژی تمایز و عملکرد مالی شرکت ارتباط معناداری وجود توان گفت  با توجه به نتایج می اند. شرکت داشته
 دارد.

 

 آزمون فرضیه دوم

 فرضیه دوم: بین استراتژی رهبری هزینه و عملکرد مالی ارتباط معناداری وجود دارد.
 متغیر وابسته: عملکرد مالی

 سطح معناداری ضریب متغیرها

 066/0 009/0 استراتژی رهبری هزینه

 929/0 001/0 فروشرشد 

 000/0 -029/0 اهرم مالی

 109/0 002/0 هابازده دارایی

 216/0 -999/0 اندازه شرکت

 90/0 ضریب تعیین

 916/6 آماره دوربین واتسن
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 F 291/9آماره 

 000/0 معنی داری مدل

 سطح و بوده مناسب درصد 12 اطمینان سطح در مدل F تخمین فرضیه دوم در جدول باال ارائه شده است، آمارهنتایج 
 12/0 اطمینان سطح در نتیجه در باشد، می 02/0 خطای سطح از کمتر و( 0000/0) با برابر آنکه برای آمده دست به خطای

 تعدیلی تعیین ضریب است، برخوردار باالیی معناداری از و شده برازش خوبی به تحقیق الگوی کل در کرد بیان توان می
 نشان واتسون دوربین آماره همچنین است، بوده 90/0 مدل در شده وارد متغیرهای قدرت توضیحکه  است این بیانگر

 از آمده دست به نتایج به توجه با. ندارد وجود تحقیق الگوی های مانده باقی جمالت میان سریالی همبستگی که دهد می
 رابطه بنابراین است بوده (066/0) آن معناداری سطح و( 009/0) استراتژی رهبری هزینه ضریب و مدل   الگوی تخمین

با ضریب  متغیرهای کنترلی متغیر اهرم مالیاست، از بین  بوده معناداری مثبت و متغیر استراتژی هزینه و عملکرد مالی
رابطه منفی و معناداری با عملکرد مالی  داشته است. سایر متغیرهای کنترلی اعم از رشد  000/0و احتمال  -029/0

اساس نتایج تجزیه و تحلیل  اند. بر ر رابطه بی معنی با عملکرد مالی شرکت داشتهدها و اندازه شرکت روش، بازده داراییف
 توان گفت که بین استراتژی رهبری هزینه و عملکرد مالی ارتباط معناداری وجود دارد. فرضیه دوم می

 

 گیری و پیشنهادهای پژوهشنتیجه

های تجاری اعم از استراتژی تمایز و استراتژی رهبری هزینه با  استراتژی بین ارتباط بررسیدر این پژوهش به دنبال 
ایم، به نحوی که متغیر های  تهران بوده بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در عملکرد مالس شرکت

بازده حقوق صاحبان سهام( در نقش  )نرخ استراتژی تمایز و رهبری هزینه نقش متغیر مستقل، متغیر عملکرد مالی شرکت
توسعه بر کل فروش و استراتژی رهبری  با استفاده از نسبت هزینه تحقیق و وابسته بوده است، استراتژی تمایزمتغیر 

هر دو  های پژوهش نشان دادها اندازه گیری شده است. آزمون فرضیهدارایی هزینه از طریق نسبت کل فروش بر کل
شرکت داشته است، به نحوی تراتژی تمایز و استراتژی رهبری هزینه ارتباط معناداری با عملکرد مالی استراتژی اعم از اس

با عملکرد مالی  داشته است، از بین متغیرهای کنترلی متغیر کنترلی اهرم مالی و اندازه شرکت ارتباط معناداری که نسبت
هایی که نحوی که شرکت کرد مالی قابل توجه است بهدر این رابطه رابطه استراتژی هزینه و عمل شرکت داشته است.

های خود، عملکرد مالی شرکت هم  اند، با افزایش نسبت فروش بر کل دارایی رهبری هزینه را اعمال کرده استراتژی
افزایش یافته است. بنابراین اعمال استراتژی رهبری هزینه در راستای بهبود عملکرد مالی شرکت در نمونه مورد بررسی 

شود که راهکاری مناسب در راستای افزایش فروش خود ارائه دهند ها پیشنهاد میموثر تر بوده است. از این رو به شرکت
(، لشکری و 9912و به اعمال استراتژی رهبری هزینه بیشتر توجه کنند. نتایج پژوهش موافق با نتایج مرفوع و شاکری )

(  بوده است. با توجه 6091( و کروندوتسی و هیلمن )6060و همکاران ) (، اسالمی6069( ، علی و انور )9919همکاران )
های آینده به  شود در پژوهش های تمایز و رهبری هزینه به پژوهشگران پیشنهاد می به وجود ارتباط معنادار بین استراتژی

یز، رهبری هزینه و تمرکز های تما تکرار این پژوهش در صنایع مختلف بپردازند، همچنین به بررسی پیامدهای استراتژی
ها  ها، سود سهام پرداختی، کیفت گزارشگری مالی و کیفیت حسابرسی آنها از جمله ارزش سهام شرکتبر سایر شاخص

 بپردازند.
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