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  59ـ74ص  ص

مديريت هزينه و تمايز محصول بر عملكرد مالي  تاثير  
مدت  بلند  

 
  ∗ ساسان مهراني
  ∗∗ كاوه مهراني

  ∗∗∗حميد رضا لهراسبي

  چكيده
به منظور فراهم آوردن اطالعاتي در رابطه با تاثير اعمال  تحقيق حاضر  

استراتژي تمايز در و مديريت هزينه  استراتژي(هاي انتخابي شركتها  استراتژي
هايي كه استراتژي  شركت. بر عملكرد مالي آنها صورت گرفته است) محصول

به رقباي خود، نسبت  اند، از طريق قيمت تمام شده پايين تر مديريت هزينه را پذيرفته
هايي كه  از سوي ديگر، شركت. قادر خواهند بود سهم بازار خود را افزايش دهند

توانند از طريق فراهم كردن  گيرند مي استراتژي تمايز محصول را به كار مي

                                                                                                                   
 دانشگاه تهران  دانشيار حسابداري ∗
 دانشگاه تهران  حسابداري ياراستاد ∗∗

  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه تهران  ∗∗∗
 16/9/1389 :تاريخ پذيرش           26/7/1389: تاريخ دريافت
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در اين  .ديابن كه كيفيت منحصر به فردي داشته به مزيت رقابتي دست يمحصوالت
 1379-1386انتخابي و عملكرد مالي در دوره زماني تحقيق رابطه بين استراتژي 

. پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار گرفتهاي  شركت
هاي  فوق بر عملكرد مالي در شركتهاي  نتايج تحقيق نشان داد كه اعمال استراتژي

يگر تحقيق آن همچنين از نتايج د. پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر دارد
است كه اعمال استراتژي تمايز محصول در بلندمدت دوام بيشتري در مقايسه با 

  .استراتژي مديريت هزينه دارد
استراتژي مديريت هزينه، استراتژي تمايز محصول، عملكرد مالي،  :هاي كليدي واژه
  هبازد

  مقدمه
ر بازارهاي پيشرفت سريع و شگرف فناوري همراه با افزايش روزافزون رقابت د  
، مديران واحدهاي اقتصادي را به توليد محصوالتي با كيفيت باال، ارائه يجهان

خدمات مطلوب به مشتريان و در غايت كاستن از هزينه تمام شده كاال و خدمات 
از اين رو جهت تحقق اين انتظارات، تأمين اطالعات مورد نياز . ترغيب نموده است

اري يك ضرورت است و به همين علت بسياري به صورت جامع براي سيستم حسابد
از دست اندركاران امور اقتصادي به تدريج از ديدگاههاي سنتي مبتني بر حسابداري 

گيرند و به ايجاد سيستم مديريت هزينه گرايش پيدا  مي بهاي تمام شده فاصله
 وتوان چنين نتيجه گرفت كه تأكيد سيستم مديريت هزينه  به طور كلي مي. كنند مي

بدون شك در نظر گرفتن اين . بر روند فعاليتهاي بنگاه اقتصادي استتمايز محصول 
ها براي دستيابي به هدف توليد محصوالت و خدمات با كيفيت باال، با  اولويت

در اين سيستم، هزينه فعاليتهاي . حداقل بهاي تمام شده، بسيار حائز اهميت است
ربوط به توليد با توجه به نحوه استفاده از عمده بنگاه اقتصادي به كاالها و خدمات م

در اين راستا هدفهاي . يابد فعاليتها در توليد اين كاالها و خدمات تخصيص مي
 برخي از هدفها كه به طور مكرر مورد تأكيد قرار. سازماني مديران بسيار متنوع است

  ، بهتوجه به سودآوري و رشد، رسيدن به خودكفايي مالي: گيرند عبارتند از مي
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ساختن بازار، ارتقاء كيفيت محصوالت  حداقل رساندن بهاي تمام شده كاال، متنوع
مطابق با استانداردهاي بين المللي، رعايت مالحظات زيست محيطي، همچنين انجام 

وظيفه مديريت در اين سيستم، كسب اطمينان . وظايف مربوط به خدمات اجتماعي
  . ورت جامع استالذكر به ص از دستيابي به هدفهاي فوق

محصول يا مديريت  هاي تمايز توانند از طريق بكارگيري استراتژي ها مي شركت  
هايي كه استراتژي  بنابراين مي توان گفت شركت. هزينه، مزاياي رقابتي ايجاد نمايند

مديريت هزينه را به كار مي گيرند اصوالً مزايايي را به دست مي آورند كه اين مزايا 
براساس نظريه پورتر  شركتي كه استراتژي مبتني . كارايي عملياتي مبتني استبر پايه 

آورد، در موقعيتي قرار  بر مديريت هزينه را انتخاب كرده و آن را به اجرا در مي
خواهد گرفت كه مي تواند با فشارهاي رقابتي به طور مؤثر رفتار نمايد و اين امر 

در مقابل شركتهايي كه استراتژي تمايز . گر موفقيت در صنعت مي باشد خود نشان
رقابتي در محصوالت خود نسبت به هاي  كنند با ايجاد مزيت مي محصول را اعمال

توانند افزايش قيمتهاي آتي را  مي جلب و حفظ مشتريان اقدام نموده و از اين طريق
يع و پيشرفت سر. نيز بر مشتريان خود تحميل نمايند و به حاشيه سود بيشتر دست يابند

، مديران يشگرف فناوري همراه با افزايش روزافزون رقابت در بازارهاي جهان
واحدهاي اقتصادي را به توليد محصوالتي با كيفيت باال، ارائه خدمات مطلوب به 

از . مشتريان و در غايت كاستن از هزينه تمام شده كاال و خدمات ترغيب نموده است
ن اطالعات مورد نياز به صورت جامع براي اين رو جهت تحقق اين انتظارات، تأمي
و به همين علت بسياري از دست اندركاران  سيستم حسابداري يك ضرورت است

امور اقتصادي به تدريج از ديدگاههاي سنتي مبتني بر حسابداري بهاي تمام شده 
سيستم . كنند گيرند و به ايجاد سيستم مديريت هزينه گرايش پيدا مي مي فاصله

ريزي و كنترل است كه براساس اطالعات جامع  ينه نوعي سيستم برنامهمديريت هز
  :گيرد گردد و اين اهداف را پي مي مي ريزي طرح

برآورد و تعيين بهاي تمام شده منابعي كه در راه انجام فعاليتهاي اصلي واحد  ـ1
  .گيرد مي اقتصادي مورد استفاده قرار

  . فزوده ايجاد نمي كنندتشخيص و حذف اقالمي از هزينه كه ارزش ا ـ2
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  . تعيين كارايي و اثربخشي فعاليتهاي اصلي انجام شده در واحدهاي اقتصادي ـ3
تواند عملكرد آينده سازمان را بهبود  مي تشخيص و ارزيابي فعاليتهاي جديدي كهـ 4

 . بخشد
تعيين مزيت رقابتي خاص ها  از آنجا كه كليد اصلي موفقيت در سرمايه گذاري  

هاي  باشد،  لذا نتايج تحليل مي تر دوام و پايستگي اين مزيت و از همه مهمهر شركت 
اي فراهم  تواند درك مفيدي را براي افراد حرفه مي تجربي اين مفاهيم استراتژيكي

را تحليل كرده و آن را پيش بيني ها  آورد تا آنها نيز بتوانند عملكرد آتي شركت
سازگاري و هماهنگي جهت ماندگاري نيازهاي ضروري روزمره و آتي، . نمايند

هاي مختلف آن در زمان بلوغ، جلوگيري از اتالف منابع و  سازمان و حمايت بخش
هر   استراتژي. گردد تمركز بخشيدن به اقدامات از راه تدوين استراتژي ميسر مي

پذيري و رويكردهايي است كه آن سازمان  سازمان وابسته به تعاريف رقابت و رقابت
كمك نمايد تا ها  مي تواند به شركتها  بنابراين وجود استراتژي. موده استاتخاذ ن

. در محيط رقابتي پيشرفته امروزي قادر باشند مزيت رقابتي خود را حفظ نمايند
بعالوه بررسي اثرات كوتاه مدت و بلند مدت اعمال استراتژي بصورت كاربردي، 

و بهبود موقعيت رقابتي فراهم مي  ريزي روشهاي مطلوبتر براي حفظ زمينه را براي پي
گذاري در  ي تمايز به طور معمول از طريق سرمايهژاز آنجا كه استرات. آورد
طراحي محصول و مخارج بازاريابي  ،تحقيقات وسيع: هزينه بر از قبيلهاي  فعاليت
ي را با سه معيار زير عملياتي نموده ژگيرد بنابراين پژوهش حاضر اين استرات مي انجام
  :تاس
  به فروش خالص  عمومي و اداري فروشهاي  نسبت هزينه ـ1
  به فروش خالص تحقيق و توسعههاي  نسبت هزينه ـ2
  نسبت فروش خالص به بهاي تمام شده كاالي فروش رفته ـ3

استراتژي مديريت هزينه آن است كه شركت محصوالت استانداردي را توليد و   
از آنجا كه بعد . مشتري كاهش يابد عرضه كند كه بهاي تمام شده هر واحد براي

ي را به ژهايي كه اين استرات كارايي است لذا شركت ،ي مديريت هزينهژاصلي استرات
بنابراين . و بهره وري كاركنان دارندها  برند توجه زيادي به استفاده از دارايي مي كار
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  :ي را با سه معيار زير عملياتي نموده استژپژوهش حاضر اين استرات
  اي  سبت فروش خالص به مخارج سرمايهنـ 1
 ها  نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتري دارايي ـ2
  ها به كل دارايي نسبت تعداد كاركنان ـ3

  پيشينه تحقيق
و استراتژي را مورد  ١هاي كنترل مديريت ارتباط بين سيستم )1987(سيمونس   

شركت،  76ارشد در بين  او با استفاده از بررسي پرسشنامه مديران .دادبررسي قرار 
تحقيقات . عملياتي نموداكتشاف كنندگان و طرفداران استراتژي را بر حسب 

باال بيشتر بر گزارشگري اكتشاف كنندگان اجرايي رده دارد كه  بيان ميسيمونس 
كردند، در حالي كه اين سيستم  مستمر و استفاده از سيستم كنترلي واحد تأكيد مي

اي و نظارت بر  هاي بودجه ها، كنترل هايي از قبيل پيش بيني داده كنترلي براي كنترل
   .اهميت كمتري قائل استها  اهميت بيشتري و نسبت به كنترل هزينهها  ستانده

ها  اي و نظارت بر ستانده هاي قوي بودجه باال براي كنترل طرفداران اجرايي رده  
سازگار  )1980( قيقاتي پورتربا نظريه تحها  اين يافته. اهميت كمي را قائل هستند

هاي مالي بدون توجه به  نبودند، محدوديت اصلي اين پژوهش نيز تمركز بر كنترل
  . كنترل هاي غير مالي بود

جهت مطالعه ماهيت سيستم هاي كنترلي كه حمايت ) 1991(ريتسپرگر و دنيل  
بي از كيفيت هستند، از بررسي پرسشنامه نمونه انتخا خاص هاي كننده استراتژي

گيري  جهت اندازهها  آن. هاي موجود در بازار بورس ژاپن استفاده كردند شركت
  :هاي كيفيت از دو رويكرد متفاوت استفاده نمودند استراتژي

هاي ارزيابي و  ، اين مدل از طريق متعادل كردن هزينه٢مدل كمينه كردن هزينه
  . شود كيفيت ميهاي خارجي و داخلي باعث دستيابي به  پيشگيري با هزينه
، اين مدل به بهبود مستمر اهداف كيفيتي، كاهش واحدهاي ٣مدل نواقص صفر

                                                                                                                   
1- management control systems 
2-  a cost minimization model 
3- a zero defects model 
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  . شود معيوب و باز خورد مكرر كيفيت عملكرد كاركنان منجر مي
صنايع  هاي كنترلي را در سيستم ، ريتسپرگر و دنيلدر مطالعات بيان شده  

طبق مطالعات خود ها  نآ. الكترونيكي امريكا و ژاپن با يكديگر مقايسه نمودند
هاي امريكايي با احتمال بيشتري  دريافتند كه شركت هاي ژاپني نسبت به شركت

هاي كمتر و كيفيت  هزينه  هاي كنترلي خود را جهت دستيابي به توليد باالتر، سيستم
اين مطالعات جهت بررسي تعامل بين سيستم هاي كنترلي و . نمايند بهتر تعديل مي

اند  از بررسي هاي مبتني بر پرسشنامه استفاده كرده) تمايز( خاصاستراتژي كيفيت 
كه براي اين منظور جهت اندازه گيري استراتژي، آن دو رويكرد متفاوت را به كار 

  . گرفتند
هايي  شركت در صنعت الكترونيك داده 83از طريق بررسي  )1998(كيلو و سيم   

را بسط و گسترش  ايتنر و الركر  شدهرا مورد استفاده قرار دادند تا مطالعات انجام 
يا  JITهاي  آنها از طريق اين بررسي به اين نتيجه رسيدند زماني كه فعاليت. دهند

TQM هاي حسابداري مديريت مورد استفاده واقع  همراه شكل خاصي از سيستم
  . سودهاي ناشي از عملكرد بهينه دست يافتني خواهد بود شوند،

 تحقيق هاي هفرضي

يكي ژاين پژوهش آن است كه از طريق بررسي رابطه بين وضعيت استراتهدف   
هايي  و دوام عملكرد آنها اين موضوع مهم را مشخص نمايد كه شركتها  شركت

توانند عملكرد مالي بااليي را  مي كنند مي ي مديريت هزينه را دنبالژكه استرات
در اين راستا  .شتبدست آورند ولي قابليت حفظ آنرا در بلند مدت نخواهند دا

  :شود مي فرضيات تحقيق بصورت زير بيان
اعمال استراتژي مديريت هزينه بر عملكرد مالي شركتها اثر مستقيم  :فرضيه اول

  .دارد
اعمال استراتژي مديريت هزينه با گذشت زمان منجر به عملكرد  :فرضيه دوم

  .اقتصادي بادوام نخواهد شد
محصول بر عملكرد مالي شركتها اثر مستقيم اعمال استراتژي تمايز  :فرضيه سوم
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  . دارد
اعمال استراتژي تمايز محصول با گذشت زمان منجر به عملكرد  :فرضيه چهارم

  .اقتصادي بادوام خواهد شد

  گيري جامعه، نمونه و روش نمونه
جامعه مورد مطالعه در اين تحقيق شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار   

تهران است كه گزارشهاي مالي و اطالعات مربوط به معامالت آنها طي يك دوره 
 .مورد بررسي قرار خواهد گرفت 1386تا پايان سال  1379ساله از سال  هشتزماني 

هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار به منظور انجام تحقيق، نمونه آماري از شركت
اين نمونه شامل . انتخاب گرديد اي تهران در صنايع مختلف و به روش خوشه

   :شركتهايي است كه مجموعه شرايط زير را داشته باشند
  .مورد پذيرش قرار گرفته باشند1379شركتهايي كه قبل از سال  .1
 .سال باشد اسفندماه هر 29شركتهايي كه پايان سال مالي آنها  .2

شركتهايي كه در دوره مورد بررسي توقف معامله يا تغيير دوره مالي نداشته  .3
 .باشند

 .به غير از شركتهاي سرمايه گذاري و واسطه گري مالي انتخاب مي شوند .4

  .هاي مورد نظر آنها دردسترس باشد هايي كه داده شركت .5
انتخاب شده و  1386تا  1379شركت در هريك از سالهاي  45بدين ترتيب كالً 

  . شركت مي باشد ـ سال 360ها  تعداد نمونه

  روش تحقيق
 .مقايسه اي استـ  پژوهش فوق بر اساس روش اجراء پيمايشي و از نوع علي  

ها  اطالق مي شود كه در آن پژوهش هايياي معموال به  مقايسهـ  هاي علي روش
به . پژوهشگر با توجه به متغير وابسته به بررسي علل احتمالي وقوع آنها مي پردازد

اي گذشته نگر بوده و سعي بر آن دارد كه از  مقايسه ـ علي پژوهشعبارت ديگر 
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علي پژوهشگر به دنبال كشف و  پژوهشدر روش . معلول به علت احتمالي پي برد
عي رفتار كه قبال وجود داشته يا رخ بررسي روابط بين عوامل و شرايط خاص يا نو
به عبارت ديگر پژوهشگر در پي . داده از طريق مطالعه نتايج حاصل از آنهاست

بررسي امكان وجود در روابط علت و معلولي از طريق مشاهده و مطالعه نتايج 
روش پژوهش  .موجود و زمينه قبلي آنها به اميد يافتن علل وقوع پديده يا عمل است

هاي  توصيفي نيز قرار مي گيرد كه در آن هدف توصيف شرايط يا پديدهجزو روش 
در واقع در اين تحقيق در صدد هستيم كه نوع و ميزان تاثير . مورد بررسي است
  . فوق را در دوره زماني انتخابي بررسي نماييمهاي  هريك از استراتژي

استخراج  هاي تحقيق و ابزاري كه در تحقيق حاضر به منظور گردآوري داده  
ميداني است كه از طريق اطالعات صورتهاي مالي اساسي و  نتايج بكار رفته است،

بانكهاي اطالعاتي تدبيرپرداز و دناسهم و سايت رسمي بورس اوراق بهادار تهران 
هاي مالي شركت هاي بورس  هاي آماري پژوهش از اسناد مربوط به صورت داده

چنين در بخش ادبيات نظري و پيشينه هم. گردد مي گردآوري شده است استخراج
اي اطالعات الزم گردآوري گرديد و همچنين  تحقيق از طريق مطالعات كتابخانه

براي گردآوري ادبيات و پيشينه و پايه هاي تئوريكي موضوع مورد مطالعه از كتاب 
و ساير منابع مربوط به كتابخانه شامل كتاب فيزيكي، كتاب هاي ديجيتالي، مطالب 

اي خود به  روش كتابخانه. در اينترنت، مقاالت و نشريات استفاده شده است موجود
با توجه به . شود اي تقسيم مي دو روش داده هاي اسنادي و ابزار گردآوري كتابخانه

طبقه بندي باال در گردآوري اطالعات پژوهش از روش كتابخانه اي و از هر دو 
لي براي استخراج متغيرها در بطور ك. روش زير مجموعه آن استفاده شده است

هاي مورد مطالعه از مدارك و اسناد سازماني منتشر شده بوسيله بورس اوراق  شركت
با توجه به اينكه واحد . بهادار تهران در سي دي هاي اطالع رساني استفاده شده است

هاي خام است، بنابراين  هاي مورد مطالعه اطالعات استخراج شده از داده نهايي نمونه
  . به اطالعات مورد مطالعه اشاره مي شودها  به روش تبديل داده

از   بمنظور استخراج متغيرهاي وابسته و مستقل مورد نياز جهت آزمون مدل،      
 1379 ـ 1386اطالعات كتابخانه اي سازمان بورس اوراق بهادار تهران براي سالهاي 
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سپس داده هاي جمع آوري شده براي  شركتهاي انتخابي توسط . استفاده شده است
  .طبقه بندي و نسبتهاي مالي مورد نياز نيز محاسبه شد Excelنرم افزار 

  آماري تحقيقهاي  روش
آزمون هاي آماري تحقيق نيز شامل تجزيه و تحليل همبستگي و رگرسيون   

براي آزمون نرمال  K-Sهمچنين از آزمون . چندگانه بين متغيرهاي تحقيق مي باشد
از طريق ها  اطالعات مورد نياز شركت. آزمون استفاده گرديدهاي  بودن داده

بانكهاي اطالعاتي تدبيرپرداز و دناسهم و سايت رسمي بورس اوراق بهادار تهران 
گردآوري شد و سپس با جمع بندي و محاسبات مورد نياز در صفحه گسترده نرم 

تجزيه و تحليل نهايي به كمك نرم . ل براي تجزيه و تحليل استفاده گرديدافزار اكس
  . انجام شد 11.5نسخه  SPSSافزار 

  نتايج آزمون فرضيات تحقيق
اعمال استراتژي مديريت هزينه بر عملكرد مالي شركتها اثر  :فرضيه اولآزمون 

  .مستقيم دارد
H0 : بازده ساليانه داراييها رابطه بين متغيرهاي اعمال استراتژي مديريت هزينه و

  .معناداري وجود ندارد
H1 : بين متغيرهاي اعمال استراتژي مديريت هزينه و بازده ساليانه داراييها رابطه

  .معناداري وجود دارد
بمنظور آزمون فرضيه اول اين تحقيق از آزمون ضريب همبستگي پيرسون براي   

نرخ (يريت هزينه و عملكرد مالي بررسي رابطه بين متغيرهاي اعمال استراتژي مد
تعديل  R2و مقدار  Fسپس با استفاده از تحليل آماره . شود مي استفاده)  بازده داراييها

 جدولنتايج حاصل از آزمون در . شود مي شده، معناداري مدل رگرسيوني آزمون
  . ذكر شده است 1شماره 
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 نتايج آزمون فرضيه اول )1( شماره جدول

 1384سال  شرح

  %52 ضريب پيرسون
  F 3.1%سطح معني داري

  adj R232%ضريب تعيين تعديل شده
  

چون اين . است 031/0براي مدل برابر با  F) داري يا سطح معني(مقدار احتمال   
درصد رد  95است، بنابراين فرض صفر در سطح اطمينان  0.05مقدار كمتر از 

توان اينگونه نتيجه گرفت كه  مي بنابراين.  داري وجود دارد شود، يعني مدل معني مي
ي بين استراتژي مديريت هزينه و نرخ بازده داراييها رابطه همبستگي مثبت معنادار

  :باشد مي وجود داشته و مدل رگرسيوني بصورت زير
  

ROA1384 = 0.004 + 0.643 ( SCE + SA + PA ) + ε  
  

اعمال استراتژي مديريت هزينه با گذشت زمان منجر به عملكرد  :آزمون فرضيه دوم
  .اقتصادي بادوام نخواهد شد

H0 : داراييها رابطه بين متغيرهاي اعمال استراتژي مديريت هزينه و بازده بلندمدت
  .معناداري وجود ندارد

H1 : بين متغيرهاي اعمال استراتژي مديريت هزينه و بازده بلندمدت داراييها رابطه
  . معناداري وجود دارد

مديريت هاي  بمنظور آزمون فرضيه دوم اين تحقيق يعني بررسي اعمال استراتژي  
بررسي رابطه بين هزينه در بلندمدت از آزمون ضريب همبستگي پيرسون براي 

سپس با . شود مي فوق و نرخ بازده داراييها استفادههاي  متغيرهاي اعمال استراتژي
 تعديل شده معناداري مدل رگرسيوني آزمون R2و مقدار  Fاستفاده از تحليل آماره 

  . ذكر شده است 2شماره  جدولنتايج حاصل از آزمون در . شود مي
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 ضيه دومنتايج آزمون فر) 2(  شماره جدول

  1386سال  1385سال  شرح
 %52  %37 ضريب پيرسون

 F 4.5%  3.1%سطح معني داري

 adj R214%  18%ضريب تعيين تعديل شده
  

است، 0.031و   0.045براي مدل برابر با  F) داري يا سطح معني(مقدار احتمال   
درصد  95است، بنابراين فرض صفر در سطح اطمينان  0.05چون اين مقدار كمتر از 

توان اينگونه نتيجه گرفت  مي بنابراين. داري وجود دارد شود، يعني مدل معني رد مي
ه معناداري كه بين استراتژي مديريت هزينه و نرخ بازده داراييها در بلندمدت نيز رابط

 وجود دارد اما با توجه به ضرايب مدل رگرسيوني و مقايسه آنها با يكديگر مشخص
. يابد مي شود كه در بلندمدت ميزان تاثير متغيرهاي فوق در بلندمدت كاهش مي

بعبارت ديگر در بلندمدت رابطه معناداري بين متغيرهاي استراتژي مديريت هزينه و 
مدلهاي . يابد مي رد ولي ميزان اين رابطه كاهشنرخ بازده داراييها وجود دا
  :باشند مي رگرسيوني تحقيق بصورت زير

ROA1385 = 0.013+ 0.421(SCE+ SA+ PA)+0.132 ROA1384+ε 
ROA 1386 = 0.11 + 0.33 (SCE+ SA+ PA) + 0.16 ROA 1384 +ε    

اعمال استراتژي تمايز محصول بر عملكرد مالي شركتها اثر  :آزمون فرضيه سوم
  . مستقيم دارد

H0 : بين متغيرهاي اعمال استراتژي تمايز محصول و بازده ساليانه داراييها رابطه
  .معناداري وجود ندارد

H1:  بين متغيرهاي اعمال استراتژي تمايز محصول و بازده ساليانه داراييها رابطه
  .دمعناداري وجود دار

بمنظور آزمون فرضيه سوم اين تحقيق همانطور كه قبالً نيز اشاره شد از آزمون   
ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه بين استراتژي تمايز محصول و عملكرد 

و مقدار  Fسپس با استفاده از تحليل آماره . شود مي استفاده) نرخ بازده داراييها(مالي 
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R2 در نتايج حاصل از آزمون . شود مي گرسيوني آزمونتعديل شده معناداري مدل ر
  . ذكر شده است 3نگاره شماره 

 نتايج آزمون فرضيه سوم )3( شماره جدول

 1384سال  شرح

 %73 ضريب پيرسون
 F 2.4%سطح معني داري

 adj R252%ضريب تعيين تعديل شده
  

چون اين . است 0.024براي مدل برابر با  F) داري يا سطح معني(مقدار احتمال   
درصد رد  95است، بنابراين فرض صفر در سطح اطمينان  0.05مقدار كمتر از 

توان اينگونه نتيجه گرفت كه  مي بنابراين. داري وجود دارد شود، يعني مدل معني مي
بين استراتژي تمايز محصول و نرخ بازده داراييها رابطه همبستگي مثبت معناداري 

  :باشد مي بصورت زير وجود داشته و مدل رگرسيوني
  

ROA1384=0.004 + 0.643 (RDS + SGAS + SC)+ε    
اعمال استراتژي تمايز محصول با گذشت زمان منجر به  :آزمون فرضيه چهارم

  .عملكرد اقتصادي بادوام خواهد شد
H0  : بين متغيرهاي اعمال استراتژي مديريت هزينه و بازده بلندمدت داراييها رابطه

  .نداردمعناداري وجود 
 :H1  بين متغيرهاي اعمال استراتژي مديريت هزينه و بازده بلندمدت داراييها رابطه

  .معناداري وجود دارد
تمايز هاي  بمنظور آزمون فرضيه چهارم اين تحقيق يعني بررسي اعمال استراتژي  

محصول در بلندمدت همانطور كه قبالً نيز اشاره شد از آزمون ضريب همبستگي 
فوق و نرخ بازده هاي  بررسي رابطه بين متغيرهاي اعمال استراتژي پيرسون براي

تعديل شده  R2و مقدار  Fسپس با استفاده از تحليل آماره . شود مي داراييها استفاده
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 4در نگاره شماره  نتايج حاصل از آزمون. شود مي معناداري مدل رگرسيوني آزمون
   .ذكر شده است

 نتايج آزمون فرضيه چهارم )4(  شماره جدول

  1386سال  1385سال  شرح
 %61  %53 ضريب پيرسون

 F 0.5%  1.2%سطح معني داري

 adj R238%  37%ضريب تعيين تعديل شده
  

. است 0.012و   0.005براي مدل برابر با  F) داري يا سطح معني(مقدار احتمال   
درصد  95در سطح اطمينان است، بنابراين فرض صفر  0.05چون اين مقدار كمتر از 

توان اينگونه نتيجه گرفت  مي بنابراين. داري وجود دارد شود، يعني مدل معني رد مي
كه بين استراتژي تمايز محصول و نرخ بازده داراييها در بلندمدت نيز رابطه معناداري 
 وجود دارد و با توجه به ضرايب مدل رگرسيوني و مقايسه آنها با يكديگر مشخص

بعبارت ديگر در . يابد مي كه در بلندمدت ميزان تاثير متغيرهاي فوق افزايش شود مي
بلندمدت رابطه معناداري بين متغيرهاي استراتژي تمايز محصول و نرخ بازده داراييها 

مدلهاي رگرسيوني تحقيق بصورت  .يابد مي وجود دارد و ميزان اين رابطه افزايش
  :باشند مي زير

ROA1385=0.098 + 0.721 (RDS + SGAS + SC)+0.243 ROA1384+ε 
ROA1386=0.11 + 0.75(RDS + SGAS + SC) + 0.34 ROA1384+ε  

  گيري جهينت
استراتژي (انتخاب پورترهاي  در اين تحقيق به بررسي رابطه بين استراتژي  

در واقع نقش . و نرخ بازده داراييها پرداخته شد) مديريت هزينه و تمايز محصول
زماني كوتاه و بلندمدت بر هاي  فوق در دورههاي  بر اعمال استراتژيمتغيرهاي موثر 

دهد  مي همانگونه كه نتايج تحقيق نيز نشان. عملكرد مالي شركتها آزمون گرديد
فوق بر عملكرد مالي شركتها تاثير مستقيم دارد، از طرف ديگر هاي  اعمال استراتژي
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ويتري با عملكرد مالي در در بلندمدت اعمال استراتژي تمايز محصول رابطه ق
  .يابد مي بلندمدت داشته و با گذشت زمان نيز رابطه فوق افزايش

  ها پيشنهادات مبتني بر فرضيه
با توجه به نتايج حاصل از تحقيق مشخص گرديد كه در شركتهاي پذيرفته شده   

عمومي پورتر و نرخ بازده داراييها با هاي  در بورس اوراق بهادار تهران استراتژي
تواند بر  مي فوقهاي  بعبارت ديگر اعمال استراتژي. باشند مي يكديگر در ارتباط

همچنين . عملكرد مالي شركتها اثر داشته و منجر به بهبود عملكرد آنها گردد
مشخص گرديد كه اعمال استراتژي مديريت هزينه بدليل اينكه به آساني توسط رقبا 

د اقتصادي با دوام نخواهد شد، اما قابل تقليد است در بلندمدت منجر به عملكر
تواند به عملكرد اقتصادي با دوام منجر شود چون براي  مي اعمال استراتژي تمايز

گردد كه شركتها و  مي بنابراين پيشنهاد. تقليد توسط رقبا به زمان بيشتري نياز دارد
موسسات عوامل فوق را مدنظر قرار داده و در جهت حفظ و ثبات عملكرد مالي 

همچنين به تحليل گران نيز . فوق استفاده نمايندهاي  خود و بهبود آن از استراتژي
فوق توجه كافي هاي  شود در بررسي و تحليل شركتها به عوامل استراتژي مي پيشنهاد
گذاري در شركتها به تناسب  گذاران و اعتباردهندگان نيز براي سرمايه سرمايه. نمايند

فوق هاي  دهند بايد نسبت به اعمال استراتژي مي كت قرارمنابع مالي كه در اختيار شر
  .در شركتها و موسسات سرمايه پذير دقت كافي مبذول نمايند

  پيشنهادات براي تحقيقات آتي

شود اجراي تحقيق در كل  بمنظور افزايش جامعيت اجراي تحقيق، پيشنهاد مي ـ1
  .مقايسه صورت پذيردصنايع فعال در بورس و به تفكيك صنايع مختلف و همراه با 

مالي و غيرمالي ارزيابي هاي  اعم از شاخصها  شناسايي و مقايسه ساير شاخص ـ2
تواند  مي ...ها، سود شركت و  عملكرد مانند رشد فروش، نرخ بازده سرمايه گذاري

 .موثر باشد
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  تحقيقهاي  محدوديت
و اغلب پژوهشگران صرفنظر از موضوع تحقيق درخصوص دستيابي به منابع 

 . اطالعات مورد نياز با محدوديتهاي گوناگون مواجه مي باشند
  :مي باشند زير شرح بهمحدوديتهاي مذكور 

  محدوديت دسترسي به اطالعات  ـ1
دسترسي به كليه اطالعات صورتهاي مالي و يادداشتهاي پيوست بدليل عدم   

اطالعات مورد نياز بعالوه بخشي از . تكميل فايلهاي اطالعاتي مربوطه امكانپذير نبود 
از طريق استفاده از گزارشات هيئت مديره شركت تهيه مي شد كه براي تعدادي از 

  .شركتهاي انتخابي ارائه نشده بودـ  سال
  محدوديت در استخراج اطالعات ـ 2

براي تعدادي از شركتهاي انتخابي امكان استخراج متغيرهاي تحقيق بدليل عدم   
  . نداشت كه از نمونه انتخابي حذف گرديدارائه اطالعات مربوط وجود 
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