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ارزيابي پيامدهاي اقتصادي الگوهاي رفتاري مديران در انتخاب راهبردهاي تجاري حوزه
مديريت استراتژيک با تمرکز بر بازده منابع تحت کنترل شرکتها
محمد حسني
تاریخ دریافت1055/50/50 :
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تاریخ پذیرش1055/50/11 :

چكيده
هدف اين مقاله ارزيابي تأثير راهبردهاي تجاري مديران در حوزه مديريت استراتژيک بر بازده حاصل از
منابع تحت کنترل شرکتها است .راهبردهاي استراتژيک مديريت طبق گونهشناسي راهبردي مايلز و اسنو
( )3002و ديدگاه بنتلي و همکاران ( )3002مشتمل بر سه نوع تدافعي ،تحليلگرايانه و تهاجمي مورد
بررسي قرار گرفتهاند .براي محاسبه شاخص راهبردهاي تجاري از رتبه ترکيبي امتياز استراتژيها طبق
معيارهاي تمايل شرکت به جستجوي محصول جديد ،توانايي در توليد و توزيع مؤثر کاال و خدمات ،رشد
سرمايهگذاري شرکت ،تمرکز شرکت بر بهرهگيري از کاال و خدمات جديد ،ثبات سازماني شرکت و تعهد
شرکت به کارايي تکنولوژيکي استفاده شده است .همچنين جهت ارزيابي بازده حاصل از منابع تحت کنترل
شرکتها از معيار عملکرد مالي در قالب بازده داراييها بر حسب نسبت سودآوري عملياتي به ارزش
داراييهاي بکار گرفته شده در نقش منابع شرکت ها بهره گرفته شده است .جهت بررسي موضوع با توجه به
اهميت بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار در اقتصاد کشور ،شرکتهاي پذيرفته شده در اين نهاد مالي به
عنوان جامعه آماري پژوهش در نظر گرفته شدهاند .طبق روش حذفي سيستماتيک ،تعداد  302شرکت طي
سالهاي  0230تا  0231به عنوان جامعه آماري غربال شده پژوهش انتخاب شدهاند .پژوهش حاضر در
حوزه مطالعات کاربردي ،تجربي ،توصيفي و پسرويدادي است .دادهها مبتني بر رويکرد اسنادکاوي از طريق
گزارشهاي مالي حسابرسي شده ،گزارش هيأت مديره و اطالعات بازار سهام گردآوري شدهاند .جهت
آزمون فرضيههاي پژوهش از تحليل مدلهاي رگرسيون چند متغيره دادههاي ترکيبي با اثرات ثابت و روش
حداقل مربعات تعميم يافته استفاده شده است .شواهد نشان دادند بکارگيري راهبرد تدافعي سبب کاهش
سطح بازده حاصل از منابع تحت کنترل شرکتها شده ،در حالي که بکارگيري راهبرد تحليلگرايانه سبب
افزايش سطح بازده حاصل از منابع تحت کنترل شرکتها شده است .در عين حال ،شواهدي از اثر راهبرد
تهاجمي بر بازده حاصل از منابع تحت کنترل شرکتها مشاهده نشد.
کليد واژهها :بازده منابع تحت کنترل ،مديريت راهبردي ،راهبردهاي تجاري
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ميکنند ،ميتوانند بر عملکرد شرکت تأثير داشته باشند.

مقدمه

سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

وقوع تحوالت مختلف سالهاي اخير سبب شده

نتايج مطالعات حاکي از تفاوت در عملکرد فعلي و آتي

محيط ساده و پايدار كسب و كارها تبديل به محيطي

شرکتها با توجه به نوع راهبرد استراتژيک آنها است

پيچيده و پويا شود و اين موضوع تهديدي جدي براي

(انور و همکاران .)3002 ،21با توجه به مطالب پيش

بسياري از كسب و كارها است (مورا و بولكا.)3002 ،0

گفته ،اين سؤال مطرح است که در صورت بکارگيري

در مواجهه با اين شرايط و جهت واكنش به موقع به

رويکردهاي مختلف در حوزه راهبردهاي تجاري

شرايط متغير محيطي ،پيشبيني فرصتهاي بازار و

توسط مديران شرکتها ،اين موضوع چه بازخوردي

حفظ مزيت رقابتي كسب و كار ،الزم است شركتها به

براي شرکتها به همراه خواهد داشت؟ در حقيقت،

منظور پياده سازي راهبردهاي اثربخش ،به شکل مستمر

آيا نوع راهبردهاي تجاري مديران که برگرفته از

عملكرد خود را مورد ارزيابي قرار داده (چن و

ديدگاه رفتاري آنها در حوزه تصميمات مديريتي

همكاران )3003 ،2و با شناسايي عوامل مؤثر بر آن،

شرکتهاي تابعه آنها است ،چگونه ميتواند عملکرد

اقدام به بهرهبرداري بهتر از منابع و انتخاب راهبردهايي

شرکتها در حوزه مالي را تحت تأثير قرار دهد؟ از

نمايند كه موجب افزايش توانايي شركت در استفاده از

اينرو ،هدف پژوهش ارزيابي پيامدهاي اقتصادي

فرصتهاي آتي ميشود (مازي .)3000 ،3در اين راستا،

راهبردهاي تجاري مديران در حوزه مديريت

اهداف و برنامهريزيهاي استراتژيک از اهميت

استراتژيک با تمرکز بر بازده حاصل از منابع تحت

برخوردارند .مطالعات حاکي از نقش با اهميت

کنترل شرکتها است تا بدين ترتيب نحوه تأثير

برنامهريزيهاي استراتژيک در بهبود عملکرد و کارايي

بکارگيري راهبردهاي متنوع استراتژيک مديريت بر

شرکتها است (جئورج و همکاران.)3003 ،0

عملکرد مالي شرکتها مورد ارزيابي قرار گيرد .براي

بخش عمده مطالعات تجربي در اين حوزه با

اين منظور ،شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق

تمرکز بر گونهشناسي راهبردهاي تجاري طبق ديدگاه

بهادار تهران که شاکله اصلي اقتصاد کشور در حوزه

پورتر )0491( 5انجام شدهاند (دانسو و همکاران،6

بازار سرمايه را تشکيل ميدهند ،به عنوان جامعه آماري

3003؛ اسليجپر3001 ،7؛ جانکوئيرا و همکاران،9

پژوهش مورد بررسي قرار ميگيرند .در ادامه مباحث با

3002؛ اوبينوزي3002 ،4؛ بنکر و همکاران3002 ،01؛

تمرکز بر جنبههاي نظري و مطالعات تجربي ،ضمن

3002؛

پرداختن به روششناسي و ارائه شواهد آماري طبق

ياشنگ

و

جوهني،00

3002؛

ياني،02

03

تيراتانسيريکول و همکاران 3002 ،؛ نانداکومار و

شرايط ايران در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس

همکاران3000 ،00؛ اسپنسر و همکاران3003 ،05؛ لي و

اوراق بهادار تهران ،موضوع مورد واکاوي قرار گرفته

لي3002 ،06؛ سولبرگ و ديوريو3002 ،07؛ تريپاتي،09

است.

)3002؛ در مطالعات داخلي نيز تمرکز بر اين نوع
راهبردهاي تجاري بوده است .با اين حال ،تمرکز
مطالعات قبلي در اين حوزه کمتر مبتني بر راهبردهاي
تجاري طبق ديدگاه مايلز و اسنو )0479( 04است.
با توجه به نقش و اهميت نوع راهبرد انتخابي
مديران در تأمين اهداف شرکت و روشهاي دستيابي
به اهداف ،مديران شرکتها با تصميماتي که اتخاذ

مباني نظري پژوهش
استراتژي به مفهوم برنامه و دورنمايي از اهداف
بلندمدت آينده است که شرکتها جهت نيل به اهداف
خود ،آن را تدوين و پيگيري ميکنند .همچنين
برگزيدن مسير و شيوه فعاليت و نيز تأمين و تخصيص
منابع الزم براي تحقق اين اهداف در چارچوب
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استراتژي مطرح شده است (رابينز0497( 20؛ ديويد،22

تصوير نام تجاري) و استراتژي تمرکز (تأکيد بر گروه

 .)2100در مديريت استراتژيک ،استراتژي به سه سطح

خاصي از خريداران ،مشتريان دائمي ،بخشهايي از

شامل استراتژي سطح شرکت (سازمان) ،استراتژي

خط توليد ،خدمات ،يا بازار جغرافيايي) را مشخص
24

( )0479نيز دريافتند

تجاري (کسب و کار) و استراتژيهاي وظيفهاي

کرده است .مايلز و اسنو

(کارکردي) تقسيم ميشود .استراتژي سطح شرکت ،با

سازمانها جهت کاهش تأثيرپذيري منفي از محيط و

انتخاب شرکت ،نوع محصول و بازار ،انتخاب رشتههاي

افزايش بهرهمندي از فرصتها ،از يکي از چهار نوع

فعاليت در صنايع و تخصيص منابع بين آنها سر و کار

استراتژي تطبيقي مدافعان ،مهاجمان (پيشگامان يا آينده

دارد .استراتژي سطح امور تجاري ابزارهاي رقابتي

نگرها) ،تحليلگران و منفعالن (واکنشگران) استفاده

هستند که به واحد تجاري در يک صنعت ،برتري

ميکنند .محققان ديگر به نقد و بررسي و يا تلفيق اين

متمايزي اعطا ميکنند .استراتژيهاي وظيفهاي توسط

دو مدل پرداخته (تان و همکاران2116 ،31؛ تريپاتي،30

واحد تجاري ،راهنمايي ،هماهنگ و هدايت ميشوند

 )2116يا طبق اين دو مدل ،مدلهاي استراتژي جديد

(تامپسون و استريکلند .)3002 ،23در سازمانهاي

پيشنهاد کردهاند (واکر و روئکرت.)0497 ،32

يک سطح بوجود ميآيد (مرکز بهرهوري ژاپن.)2113 ،

نوآوري ،توليد محصوالت جديد و استثمار فرصتهاي

هر استراتژي عالوه بر پاسخگويي به شرايط محيطي با

بازار برخوردارند ،بخش عمده بودجه را به فعاليتهاي

استراتژيهاي سطوح ديگر و نيز با نقاط قوت و

تحقيق ،توسعه و بازاريابي اختصاص ميدهند ،دامنه

شايستگيهاي رقابتي شرکت به عنوان يک مجموعه

محصوالت گستردهاي داشته و تمايل دارند در واکنش

واحد هماهنگ است (واکر و همکاران .)0497 ،20هر

به تحوالت بازار جهت دستيابي به اولين قدرت

يک از سطوح استراتژي با ساير سطوح استراتژي

اقتصادي ،ترکيب محصوالت را به سرعت تغيير دهند.

تعامل نزديک و هماهنگي دارد و اگر کل شرکت

اين راهبرد به شرکتها انعطافپذيري باال ميدهد و

بخواهد موفق شود بايد اين سه سطح يکپارچه باشند.

اين موضوع سبب واکنش بيدرنگ آنها به تغييرات

استراتژي تجاري در سطح محصوالت يا واحد تجاري

بازار ميشود و در نتيجه از دستيابي به کارايي در

استراتژيک اجرا ميشود و بر بهبود موقعيت رقابتي

فعاليتهاي توليد و توزيع باز ميمانند (چن و
33

کاالها و خدمات شرکت در يک صنعت خاص يا يک

همکاران  .)3002 ،شرکتهاي پيرو راهبرد آيندهنگر

بخشي از بازار خاص تأکيد دارد .دو چارچوب رايج و

در مقايسه با راهبرد تدافعي واکنش محيطي فعالتري

حاکم براي استراتژيهاي تجاري عبارتند از تايپولوژي

دارند و از اين رو فعاليتهاي محيطي بيشتري انجام

مايلز و اسنو

25

30

( )0479که بر نرخ تمايل به تغيير

ميدهند (کونگ و همکاران  .)3003 ،در راهبرد

26

تجاري آيندهنگر ،شرکت پيشرو در بازار و دنبال کننده

محصول و بازار تمرکز دارد و تايپولوژي پورتر

27

( )2119که بر مشتريان و رقبا تمرکز دارد (همبريک ،

نوآوري است ،بر اين اساس مديران شرکتهاي پيرو

 .)2113پورتر )0491( 29چند استراتژي رقابتي شامل

اين راهبرد ،اختيارات بيشتري دارند؛ زيرا اين مهم نياز

استراتژي رهبري هزينه (توليد با حجم باال و پايين نگه

به سرمايهگذاري در فناوريهاي جديد و چندگانه

داشتن قيمتها متناسب با رقبا يا بودجهها) ،استراتژي

جهت طراحي محصوالت نو و کشف بازارهاي جديد

تمايز (ايجاد محصول يا خدماتي که در تمام بخشهاي

محصوالت دارد (کونانت و همکاران .)0330 ،35به دليل

صنعت منحصر به فرد تلقي گردد ،از قبيل طرح يا

تأکيد بر کشف ايدههاي جديد و استراتژي تهاجمي،

سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

کوچکتر سطح اول و دوم با يکديگر ادغام ميشوند و

شرکتهاي پيرو راهبرد آيندهنگرانه از مزاياي
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برنامهريزي رفتار مديران در شرايط با آزادي عمل زياد،

و براون ،)2119 ،00تمايل مديران را برمي انگيزد تا سود

مشکل است (راجاگوپاالن و فينکلستين.)0333 ،36

را افزايش دهند و به واسطه مقاصد پاداش ،پروژههاي

راهبرد آيندهنگر نيازمند سرمايهگذاري گسترده است و

سودآور کوتاهمدت را در اولويت قرار

دهند

اختيار قابل مالحظه جهت تصميمگيري به مديران

(راجاگوپاالن و فينکلستين0333 ،05؛ راجاگوپاالن،06

همراه با رويههاي تعريف شده جهت ارزيابي عملکرد

.)0331

ضعيف ارائه ميکند .اين اختيار زياد و رويههاي ضعيف

شرکتهاي پيرو راهبرد تحليلگرايانه ترجيح مي-

عملکردي سبب افزايش عدم قطعيت در عملکرد

دهند از مزاياي آيندهنگرها و مدافعان برخوردار باشند؛

مديران ميشود (نايکر و همکاران.)3002 ،37

در واقع هم تا حدي از ريسك باالي آيندهنگرها

سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

شرکتهاي پيرو راهبرد تدافعي ممکن است چند

اجتناب ميکنند و هم در پي افزايش منافع شرکت

محصول توليد کنند ،اما به احتمال زياد محصوالت آنها

هستند .تحليلگرايان از نظر نوآوري پيشقدم نميشوند،

مرتبط است (چن و همکاران .)3002 ،39اين راهبرد

بلكه مسيري كه آيندهنگرها با موفقيت پيمودهاند،

سبب تأکيد بر کارايي در توليد و توزيع کاال و خدمات

پيگيري ميکنند .شرکتهاي پيرو راهبرد تحليلگرايانه

ميشود و شرکتها در در اين شرايط ترکيب محدودي

براي بخش تحقيقات كاربردي جهت عرضه

از کاالها يا خدمات را نگه ميدارند و تمرکز خود را بر

محصوالت جديد ،بازاريابي و توليد نقش محوري

کسب مزيت رقابتي در بازار محدود ميگذارند .اين

قائلاند .اين شرکتها تغييرات و عدم اطمينان محيطي

شرکتها به منظور حداکثر سازي کارايي توليد بر

را درك ميكنند ،اما منتظر ميمانند رقبا پاسخ مناسب و

تقويت قابليتهاي فني و اجراي فناوري انتخاب شده

پايداري به آن دهند و سپس ايشان به سرعت از آن

تمرکز ميکنند (همبريک .)2113 ،34حفظ قدرت اين

واكنش تبعيت نمايند .بنابراين براي فعاليتهاي عادي

شرکتها تنها به دليل بهبود مستمر آنها در کارايي

و معمولي ،ساختار نسبتاً ثابت و براي فعاليتهاي

فناوري مورد استفاده نيست ،بلکه به دليل توانايي آنها

جديد كه با عدم اطمينان بيشتري همراه است،

در عدم ورود به سرمايهگذاريهاي غير مرتبط است.

ساختاري منعطف بر ميگزينند.

اين مورد حاکي از سطح پايينتر سرمايهگذاري در

ماهيت راهبرد تجاري داللت بر توانايي شركت در

راهبرد تدافعي نسبت به راهبرد آيندهنگر است (نويسي

انتخاب درست و سنجيده مجموعه فعاليتهايي دارد كه

و همکاران .)300 ،01شرکتهاي داراي راهبرد تدافعي

تركيبي كم نظير از ارزش و مطلوبيت را به مشتريان ارائه

به صورت قابل مالحظهاي اختيارات مديريتي کمتري از

ميدهد .مزيت رقابتي عاملي است که سبب ميشود

طريق اعمال قوانين و مقررات سختگيرانه در عمليات

مشتري ،محصول (کاال و خدمت) يک شرکت را به

کسبوکار ارائه ميدهند تا ريسک را کاهش دهند

رقبا ترجيح دهد .در واقع ارزش بيشتر براي مشتري

(مايلز و اسنو .)0479 ،00شرکتهاي پيرو راهبرد

همواره متناظر با مزيت رقابتي براي سازمان است.

تدافعي افشاي داوطلبانه کمتري دارند و عدم تقارن

هدف اصلي سازمان از ايجاد مزيت رقابتي با تکيه بر

اطالعاتي بيشتري در آنها در مقايسه با شرکتهاي

منابع و قابليتهايي که در اختيار دارد ،رقابتپذيري و

پيرو راهبرد آيندهنگر قابل مشاهده است (بنتلي و

دستيابي به موقعيتي ممتاز از لحاظ عملکردي در بازار

همکاران .) 210 ،02در شرکتهاي پيرو راهبرد تدافعي،

07

است (راجيو و همکاران  .)3002 ،افزايش ارزش

سطح پايين اختيار مديريتي و نظارت دقيقتر (مايلز و

براي مشتريان به منظور دستيابي به مزيت رقابتي،

اسنو )0479 ،03و الزام به سرمايهگذاري کمتر (کابانوف

ارتباط نزديکي با انتخاب دقيق استراتژي شرکت دارد.
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استراتژي بيان ميکند که چگونه واحد تجاري ميتواند

پويايي محيطي ميشوند .گومرا و همکاران)3002( 55

براي خودش مزيت رقابتي ايجاد کند و چگونه

دريافتند برنامهريزيهاي استراتژيک تأثير مثبتي بر

وضعيت بهتري را در عملکرد جاري تجربه نمايد

عملکرد مالي دارند .گيان و همکاران )3001( 56نشان

(نانداکومار و همکاران .)3000 ،09با توجه به اهميتي

دادند استراتژي تنوع بر عملکرد مالي شرکت تأثير

که انتخاب نوع استراتژي در دستيابي به اهداف شرکت

دارد .همچنين کارايي رابطه بين استراتژي تنوع و

دارد ،مديران مالي شرکتها با تصميماتي که اتخاذ

عملکرد مالي را تعديل ميکند .اسليجپر )3001( 57بيان

ميکنند ،ميتوانند بر عملکرد شرکت تأثير قابل توجه

داشت تأثير استراتژيهاي تمايز و رهبري هزينه بر
59

فعلي و آتي شرکتها با توجه به نوع استراتژي آنها،

نتايج مختلفي در زمينه تفاوت عملکرد شرکتها با

متفاوت است (انور و همکاران .)3002 ،04در عين

بکارگيري استراتژيهاي تجاري در صنايع مختلف و

حال ،شواهد حاکي از تأثير بکارگيري برخي جنبههاي

با اندازههاي متفاوت مشاهده کردند .با اين حال،

راهبردهاي تجاري در بهبود عملکرد مالي است (بنکر

کاربرد استراتژيهاي تدافعي و تحليلگرايانه نسبت به

و همکاران3002 ،51؛ جانکوئيرا و همکاران3002 ،50؛

آيندهنگر ،عملکرد بهتر در شرکتها به ارمغان آوردند.

اسليجپر .)3001 ،52از اين رو ،در مطالعه حاضر،

جانکوئيرا و همکاران )3002( 54دريافتند انتخابهاي

پيامدهاي اقتصادي راهبردهاي تجاري مديران در حوزه

استراتژيک مديريت به همراه سيستم کنترلي مديريت

مديريت استراتژيک با تمرکز بر بازده حاصل از منابع

اثر مثبتي بر عملکرد شرکتها دارند؛ همچنين شرکت-

تحت کنترل شرکتها مورد کنکاش قرار گرفته است و

هايي که استراتژي تمايز را با رويههاي نوين مديريتي

در ادامه ،برخي مطالعات تجربي پشتوانه موضوع مورد

ترکيب نمودهاند ،از عملکرد بهتري نسبت به سايرين
برخوردارند .اوبينوزي

اشاره قرار گرفتهاند.

( )3002نشان داد بين

استراتژي تمايز و عملکرد شرکت رابطه مثبتي وجود
دارد؛ اما بين استراتژي رهبري هزينه و عملکرد رابطه

پيشينههاي تجربي پژوهش
بايو-ماريونز و همکاران

53

( )3030نشان دادند

وجود ندارد .هاجر

60

( )3002نشان داد شرکتهاي

رابطه مثبتي بين راهبرد نوآوري و ارزيابي عملکرد

داراي استراتژي تهاجمي از نوآوري و عملکرد مالي

توسعهگرايانه وجود دارد .راهبرد رهبري هزينه تأثير

بيشتري برخوردارند .همچنين شرکتهايي که سطوح

منفي در اتخاذ عملکرد توسعهگرايانه دارد .همچنين

نوآوري باالتري دارند ،از عملکرد مالي باالتري

شرکتهاي

داراي

راهبرد

کيفيت

و

ديدگاه

برخوردارند .بنکر و همکاران

62

( )3002دريافتند

توسعهگرايانه ،عملکرد باالتري دارند .به عالوه،

استراتژي تمايز و استراتژي رهبري هزينه تأثير مثبتي

شرکتهايي که راهبرد نوآوري را در پيش ميگيرند،

بر عملکرد مالي جاري دارند .به عالوه ،استراتژي

()3003

تمايز در مقايسه با استراتژي رهبري هزينه ،بيشتر به

دريافتند پويايي محيطي رابطه مثبتي با عملکرد مالي

شرکتها اجازه ميدهد عملکرد مالي جاري خود را

شرکتها دارد .همچنين بکارگيري استراتژي تمايز

در آينده حفظ کنند .همچنين ،استراتژي تمايز با

سبب تقويت رابطه مثبت پويايي محيطي و عملکرد

ريسک باالتري همراه است و اين موضوع موجب

بازده باالتري دارند .دانسو و همکاران

50

63

مالي شرکتها ميشود .به عالوه ،استراتژي رهبري

عملکرد مالي بيثباتتر ميشود .ياشنگ و جوهني

هزينه و تمرکز سبب افزايش عملکرد مالي به واسطه

( )3002دريافتند شرکتهايي که از استراتژي تمايز

سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

داشته باشند .برخي مطالعات نشان دادهاند عملکرد

عملکرد مالي مثبت است .انور و حاسنو

61

()3002

 / 49محمد حسنی

پيروي ميکنند ،نسبت به شرکتهايي که استراتژي

مستقيم و غيرمستقيم از طريق استراتژيهاي بازاريابي

رهبري هزينه را دنبال ميکنند ،از نسبت عملکرد

بينالمللي بر عملکرد شرکت اثر دارند .تريپاتي

71

پاداش باالتر استفاده ميکنند .به عالوه عدم تجانس

( )3002دريافتند استراتژيهاي پورتر تأثير مستقيم بر

بين استراتژي تجاري و ساختار پاداش اثر منفي بر

عملكرد دارند و شركتها با بکارگيري استراتژي تمايز

عملکرد شرکت دارد .ياني )3002( 60نشان داد سبک

در مقايسه با استراتژي كارايي ،عملكرد دوام پذيرتري

رهبري تحول آفرين رابطه مثبتي با عملکرد شرکت

دارند.

سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

دارد ،اما سبک رهبري تبادلي تراکنشي با عملکرد

عارفمنش و همکاران ( )0233دريافتند ترتيب

شرکت رابطه ندارد .همچنين استراتژي رهبري هزينه

ورود به بازار بر اساس اتخاذ نوع جهتگيريهاي

تأثير مثبت بر عملکرد شرکت دارد ،اما استراتژي

استراتژيک بر عملکرد مالي تأثير مستقيم دارد ،به

تمرکز و استراتژي تمايز رابطه معناداري با عملکرد

طوري که شرکتهاي پيرو اوليه با استفاده از استراتژي

شرکت ندارند .تيراتانسيريکول و همکاران)3002( 65

تمايز بازاريابي و شرکتهاي تازه وارد در استفاده از

دريافتند استراتژيهاي تمايز و رهبري هزينه اثر مثبتي

استراتژي رهبري هزينه عملکرد موفقي بر اساس

66

معيارهاي بازده دارايي و بازده فروش دارند .همچنين

( )3000دريافتند شرکتهاي با استراتژيهاي رهبري

اتخاذ استراتژي تمايز نوآورانه براي شرکتهاي

هزينه يا تمايز ،نسبت به شرکتهايي که استراتژي

پيشگام و پيرو اوليه ارتباط مثبتي با بازده دارايي به

مشخصي ندارند يا از روش ترکيبي استفاده ميکنند،

منزله معيار اندازهگيري عملکرد مالي شرکت دارد.

عملکرد بهتري دارند .اسپنسر و همکاران)3003( 67

وارث و همکاران ( )0232دريافتند رابطه بين راهبرد

دريافتند شرکتهاي پيرو استراتژي تمايز (تمرکز بر

تنوعبخشي و عملکرد غيرخطي است و تنوع باعث

انعطاف پذيري توليد يا خدمات مشتري) به طور

ميشود ارزش کاهش و عملکرد تخريب شود .مرفوع

همزمان از معيارهاي غيرمالي و مالي در ارزيابي

و شاکري ( )0231دريافتند هرچه شركت بالغتر بوده

عملکرد بهره برده و اين معيارها با عملکرد مالي باالتر

و انعطافپذيري مالي بيشتري داشته باشد ،استراتژي

در شرکت همراه هستند .همچنين بين تمرکز شرکت

كسبوكار آن تدافعيتر است .هرچه استراتژي كسب-

بر استراتژي تمايز و عملکرد شرکت بر اساس نقش

وكار شركت تهاجميتر باشد ،بازده داراييها بيشتر و

ميانجي معيارهاي مالي و غيرمالي ،رابطه مثبتي برقرار

ريسك كمتر است .همچنين نوسان باالي بازار و

است .لي و لي )3002( 69دريافتند استراتژيهاي تمايز

رقابتي بودن صنعت ،اثر تقويتي بر رابطه بلوغ شركت

و رهبري هزينه بر عملکرد مالي شرکت اثر دارند.

و انعطافپذيري مالي با استراتژي كسب و كار شركت

همچنين ،اثر استراتژيهاي تمايز و رهبري هزينه بر

ندارند .مرادي و سپهوندي ( )0232دريافتند هرچند

عملکرد مالي در شرکتهاي خارجي نسبت به

کاربرد استراتژي تمايز نسبت به استراتژي رهبري

شرکتهاي داخلي قويتر است .در بازارهاي با سطح

هزينه سبب عملکرد پايدارتر ميشود ،اما استراتژي

تمرکز کمتر ،استراتژي رهبري هزينه و استراتژيهاي

تمايز با ريسک بيشتري همراه است .لشکري و

دوگانه اثربخشي کمتري دارند و وقتي سطح تمرکز

همکاران ( )0232دريافتند بين استراتژيهاي تمايز،

بازار کم است ،تأثير استراتژي تمايز بر عملکرد مالي

رهبري هزينه و تمرکز با عملکرد شرکتها رابطه

( )3002دريافتند

مثبت وجود دارد؛ البته متمايزگران و رهبران هزينه

استراتژيهاي تمايز ،تمرکز و رهبري هزينه بهطور

عملكرد بهتري نسبت به تركيبكنندگان استراتژي

بر عملکرد مالي شرکت دارند .نانداکومار و همکاران

بيشتر است .سولبرگ و ديوريو

64
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دارند .موسويشيري و شاکري ( )0232دريافتند تمايل

در نوع اثرگذاري اين راهبردها ،به شکل فرضيههاي

شرکت به استراتژي تجاري جويا و آيندهنگر موجب

زير تدوين شدهاند:

بهبود عملکرد و تمايل به استراتژي پدافندگر موجب

 .0اتنخاب راهبرد تدافعي توسط مديران بر بازده

کاهش عملکرد ميشود .همچنين وجود انطباق در

حاصل از منابع تحت کنترل شرکتها اثر دارد.

استراتژي تجاري و بکارگيري تکنيکهاي حسابداري

 .3اتنخاب راهبرد تحليلگرايانه توسط مديران بر بازده

مديريت استراتژيک سبب بهبود عملکرد ميشود.

حاصل از منابع تحت کنترل شرکتها اثر دارد.

رضايي و عازم ( )0230دريافتند راهبرد رهبري هزينه

 .2اتنخاب راهبرد تهاجمي توسط مديران بر بازده

تأثير منفي ،اما شدت رقابت تأثير مثبت بر عملکرد

حاصل از منابع تحت کنترل شرکتها اثر دارد.

شرکتها دارند .وليپور و باصري ( )0223دريافتند
گرچه استراتژي تمايز و رهبري هزينه سبب عملکرد
موفق مالي آتي ميشود ،اما تنها با بکارگيري استراتژي
تمايز ميتوان عملکرد موفق مالي آتي حفظ کرد.

مدلهاي رگرسيون و متغيرهاي پژوهش
فرضيههاي پژوهش طبق مدلهاي زير آزمون
شدهاند؛ انتخاب و چينش متغيرهاي مورد بررسي نيز

فرضيههاي پژوهش
در محيط پيچيده و پوياي فعاليتهاي تجاري
نوين جهت پيادهسازي راهبردهاي اثربخش و واكنش
به شرايط محيطي ،شرکتها بايد به طور مستمر اقدام

مدل  :0جهت بررسي فرضيه اول پژوهش:
RCRi,t = α + β1
+ β2DIVi,t + β3INVi,t +
β4LEVi,t + β5OCFi,t + β6OEAi,t + β7SGRi,t
+ β8TXPi,t + β9AUDi,t + β10BACi,t +
β11BLDi,t + β12BPCi,t + β13INSi,t + εi,t

به ارزيابي عملكرد کنند .بررسي مطالعاتي حاکي از آن
هستند که راهبردهاي تجاري گزينش شده مديران طبق

مدل  :3جهت بررسي فرضيه دوم پژوهش:

ديدگاه مديريت استراتژيک از توانايي تأثير بر عملكرد

RCRi,t = α + β1
+ β2DIVi,t + β3INVi,t +
β4LEVi,t + β5OCFi,t + β6OEAi,t + β7SGRi,t
+ β8TXPi,t + β9AUDi,t + β10BACi,t +
β11BLDi,t + β12BPCi,t + β13INSi,t + εi,t

)3003؛ اما نوع و جهت تأثير اين راهبردها در مطالعات

مدل  :2جهت بررسي فرضيه سوم پژوهش:

مختلف ،متفاوت مشاهده شده است؛ به گونهاي که

RCRi,t = α + β1
+ β2DIVi,t + β3INVi,t +
β4LEVi,t + β5OCFi,t + β6OEAi,t + β7SGRi,t
+ β8TXPi,t + β9AUDi,t + β10BACi,t +
β11BLDi,t + β12BPCi,t + β13INSi,t + εi,t

مالي شركتها برخوردار هستند (اسليجپر3001 ،70؛
گيان و همکاران3001 ،72؛ دانسو و همکاران،73

برخي راهبردها در برخي مطالعات تأثير مثبت و در
مطالعات ديگري آن راهبردها تأثير منفي بر عملکرد
شركتها داشتهاند .در واقع نتايج مختلفي در زمينه

متغير وابسته:

تفاوت عملکرد شرکتها با بکارگيري راهبردهاي

 :RSRi,tبازده منابع تحت کنترل؛ عملکرد مالي در قالب

تجاري در صنايع مختلف و با اندازههاي متفاوت

نسبت سود عملياتي به ارزش دفتري داراييها.

مشاهده شده است (انور و حاسنو .)3002 ،70از آنجا

متغيرهاي مستقل:

که بازده حاصل از منابع تحت کنترل شرکتها از

 :MBSi,tراهبردهاي تجاري مديران؛ طبق ديدگاه حبيب
75

معيارهاي مهم در ارزيابي عملکرد مالي محسوب

و حسن

ميشود ،در نتيجه ،انتظار مبني بر اثر راهبردهاي تجاري

هايگينز و همکاران

بر بازدهي و عملکرد مالي شرکتها با توجه به ابهام

( ،)2107بنتلي و همکاران
77

76

( )3002و

( )3002ارزيابي شدهاند .براي

سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

با تمرکز بر نتايج مطالعات پيشين انجام گرفته است:

 / 011محمد حسنی

سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

محاسبه شاخص راهبرد تجاري از رتبه ترکيبي

متغيرهاي کنترلي:

استراتژيها طبق معيارهاي زير استفاده شده است (ايتنر

 :DIVi,tتوزيع سود؛ توزيع سود نقد کد يک ،در غير

و همکاران0447 ،79؛ مايلز و اسنو:)0479 ،74

اينصورت کد صفر.

 :RDSi,tمخارج پژوهش و توسعه به فروش (تمايل

 :INVi,tسرمايهگذاري؛ نسبت مخارج سرمايهاي به

شرکت به جستجوي محصول جديد)؛

ارزش دفتري داراييها.

 :EMPSi,tنسبت پرسنل به فروش (توانايي در توليد و

 :LEVi,tاهرم مالي؛ نسبت ارزش دفتري بدهيها به

توزيع مؤثر کاال و خدمات)؛

ارزش دفتري داراييها.

 :CSi,tنسبت تغيير درآمد فروش در قياس با سال قبل

 :OCFi,tجريان نقد؛ نسبت جريان نقد عملياتي به

(رشد سرمايهگذاري شرکت)؛

ارزش دفتري داراييها.

 :SGASi,tنسبت هزينههاي عملياتي به فروش (تمرکز

 :OEAi,tکارايي داراييها؛ نسبت درآمد فروش به

شرکت بر بهرهگيري از کاال و خدمات جديد)؛

ارزش دفتري داراييها.

 :EMPFi,tانحراف معيار تعداد کل پرسنل (بيانگر ثبات

 :SGRi,tرشد فروش؛ نسبت تغيير دورهاي درآمدهاي

سازماني شرکت)؛

عملياتي فروش کاال.

 :CAPINTi,tنسبت دارايي مشهود به داراييها (تعهد

 :TXPi,tماليات پرداختي؛ نسبت ماليات نقدي پرداختي

شرکت به کارايي تکنولوژيکي)

به ارزش دفتري داراييها.

اين معيارها براي هر مشاهده طبق ميانگين سه ساله

 :AUDi,tنوع حسابرس؛ حسابرسي توسط سازمان

محاسبه شده و با تفکيک پنجکي رتبهبندي ميشوند.

دولتي حسابرسي کد يک ،در غير اينصورت کد صفر.

به مشاهدههاي در باالترين پنجک ،رتبه  5و در

 :BACi,tفعاليت هيأت مديره؛ لگاريتم طبيعي تعداد

پايينترين پنجک رتبه  0اختصاص مييابد (به جز

جلسات هيأت مديره.

معيار مخارج سرمايهاي که رتبه  5مربوط به پايينترين

 :BLDi,tرهبري هيأت مديره؛ در صورت قرارگيري

پنجک و رتبه  0مربوط به باالترين پنجک است)؛ در

مدير عامل در سمت رئيس يا نايب رئيس هيأت مديره

نهايت رتبه متغيرها براي هر شرکت در هر سال با هم

شرکت کد يک و در غير اين صورت کد صفر.

جمع شده و امتياز راهبرد هر مشاهده بين  6تا  31به

 :BPCi,tروابط سياسي هيأت مديره؛ در صورت وجود

دست ميآيد (حبيب و حسن .)2107 ،91شرکت مي-

اعضاي داراي روابط سياسي دولتي در هيأت مديره

تواند حداکثر امتياز ( 31راهبرد تهاجمي) و حداقل

شرکت کد يک و در غير اين صورت کد صفر.

امتياز ( 6راهبرد تدافعي) دريافت کند (بنتلي و

 :INSi,tسهاداران نهادي؛ نسبت سهام در مالکيت

همکاران.)2103 ،90

سهامداران نهادي به کل سهام.

 :STGDEFi,tراهبرد تدافعي؛ امتياز  6تا  ،02کد يک و در
غير اين صورت کد صفر.
 :STGANLi,tراهبرد تحليلگرايانه؛ امتياز  03تا  23کد

روششناسي اجرا و تحليل پژوهش
پژوهش از ابعاد هدف و روش ،كاربردي و

يک در غيراينصورت صفر.

توصيفي است .اجراي پژوهش بر مبناي تحليل

 :STGPRSi,tراهبرد تهاجمي؛ امتياز  20تا  ،31کد يک و

رگرسيون و دادههاي پسرويدادي انجام شده است.

در غير اين صورت صفر.

گردآوري دادهها مبتني بر روش کتابخانهاي و
اسنادکاوي از طريق گزارشهاي مالي حسابرسي شده،

ارزيابي پيامدهاي اقتصادي الگوهاي رفتاري مديران در انتخاب راهبردهاي تجاري حوزه مديريت استراتژيک101 /...

گزارش هيأت مديره ،اطالعات بازار سهام و ساير

مشاهدهها به طور ميانگين به ميزان  3/72درصد

اطالعات با بکارگيري نرمافزار رهاورد نوين و سايت

داراييهاي شرکتها است .سهم بدهيهاي مشاهدهها

کدال گردآوري شدهاند .ساماندهي دادهها با استفاده از

در فرآيند تأمين مالي خارجي به طور ميانگين 61/52

نرمافزار اکسل و تحليل دادهها با استفاده از نرمافزار

درصد داراييها است .مشاهدههاي مورد بررسي به

ايويوز انجام شده است .جامعه آماري شرکتهاي

طور ميانگين اقدام به ايجاد خالص جريان نقد مثبت از

پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي

طريق فعاليتهاي عملياتي به ميزان  00/29درصد

سالهاي  0230تا  0231است که به روش حذفي

داراييهاي خود نمودهاند .مشاهدههاي مورد بررسي

غربال شدهاند:

توانستهاند به طور ميانگين به ميزان  41/50درصد

 )0عدم فعاليت شرکت طي دوره در صنايع مالي ،بانکي،
بيمه ،ليزينگ ،هلدينگ و سرمايهگذاري.

ارزش داراييهاي خود اقدام به درآمدزايي از محل
فعاليتهاي عملياتي نمايند .درآمدهاي عملياتي حاصل

 )3عدم وقوع ورود و خروج شرکت طي دوره (فعاليت
مستمر در بورس).
در گزارشگري ساالنه).

طبق اين شرايط ،تعداد  210شرکت بورسي طي
دوره  7ساله ( 0029مشاهده شرکت-سال) انتخاب و
در تحليلها منظور شدهاند.

درصد تغيير رو به باال داشته و از رشد مثبت برخوردار
است .سهم ماليات نقدي پرداختي مشاهدهها به طور
ميانگين  0/60درصد جمع داراييهاي شرکتها است.
فعاليت هيأت مديره مشاهدهها به طور ميانگين 3/14
واحد لگاريتم طبيعي تعداد جلسات هيأت مديره
شرکت است .سهامداران نهادي به طور ميانگين 72/10
درصد سهام منتشره شرکتها را در مالکيت خود

يافتههاي پژوهش
آمارههاي توصيفي متغيرهاي پيوسته پژوهش در
جدول ( )0ارائه شدهاند .شواهد نشان دادند بازده
حاصل از منابع تحت کنترل مشاهدهها در قالب
سودآوري عملياتي به طور ميانگين  02/75درصد
ارزش داراييهاي آنها است .سرمايهگذاري جديد

دارند.
همچنين اطالعات تفکيکي فراواني متغيرهاي گسسته
پژوهش در جدول ( )2ارائه شدهاند .نتايج نشان دادند
 75/29درصد مشاهدهها توزيع نقدي سود به
سهامداران داشتهاند 04/92 .درصد مشاهدهها توسط

جدول  :0نتايج آمار توصيفي متغيرهاي پيوسته پژوهش
متغيرها

ميانگين

ميانه

بيشترين

کمترين

انحراف معيار

چولگي

كشيدگي

مشاهدهها

RCRi,t

0/1275

0/1043

0/6393

-0/3269

0/1321

0/5702

4/1215

1428

INVi,t

0/0372

0/0249

0/4306

0/0000

0/0418

2/9816

17/989

1428

LEVi,t

0/6052

0/6067

2/0775

0/0902

0/2011

0/5160

5/6785

1428

OCFi,t

0/1128

0/0978

1/0489

-0/4601

0/1284

0/6186

6/3531

1428

OEAi,t

0/9054

0/7990

5/1443

0/0050

0/5485

2/7766

16/588

1428

SGRi,t

0/2242

0/1714

4/8215

-0/8634

0/4393

3/6312

30/843

1428

TXPi,t

0/0164

0/0105

0/1155

0/0000

0/0183

1/7859

7/0720

1428

BACi,t

3/0976

3/1781

3/8712

1/6094

0/5601

-0/6841

2/8545

1428

INSi,t

0/7204

0/7533

0/9943

0/0000

0/1825

-1/3883

5/4986

1428

سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

 )2عدم تغيير سال مالي شرکت طي دوره (قابليت مقايسه

از فروش کاال در مشاهدهها به طور ميانگين 22/02

 / 012محمد حسنی

سازمان حسابرسي به عنوان سازمان دولتي

 01/57درصد مشاهدهها از راهبرد تدافعي پيروي

حسابرسي شدهاند 21/05 .درصد مشاهدهها مديران

کردهاند؛  97/60درصد مشاهدهها راهبرد تحليلگرايانه

عاملي دارند که همزمان سمت رئيس يا نايب رئيس

و  0/92درصد مشاهدهها راهبرد آيندهنگرانه تهاجمي

هيأت مديره را بر عهده دارند .در  66/25درصد

داشتهاند .طبق شواهد ارائه شده ،درصد بيشتري از

مشاهدهها هيأت مديرهها داراي ارتباطات سياسي بوده

مشاهدههاي مورد بررسي در ايران راهبرد تحليلگرايانه

و از وابستگي دولتي برخوردارند.

داشتهاند.
جدول  :2فراواني مشاهدههاي

جدول  :3فراوني مشاهدههاي متغيرهاي گسسته پژوهش
متغيرها

مقدار صفر

مقدار يک

راهبردهاي استراتژيک مديريت

کل مشاهدهها

تعداد درصد تعداد درصد تعداد

درصد

فراواني مشاهدهها

متغيرها

سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

DIVi,t

353

1428 75/28 1075 24/72

100

تعداد

درصد

AUDi,t

80/18 1145

283

1428 19/82

100

MBSDEFi,t

151

10/57

BLDi,t

79/55 1136

292

1428 20/45

100

MBSANLi,t

1251

87/61

BPCi,t

33/75

946

1428 66/25

100

MBSPRSi,t

26

1/82

کل مشاهدهها

1428

000

482

در جدول ( )3اطالعاتي در مورد فراواني مشاهده-
هاي راهبردهاي تجاري ارائه شدهاند .نتايج نشان دادند
همبستگي
احتمال آماره t
RCRi,t
MBSDEFi,t
MBSANLi,t
MBSPRSi,t
DIVi,t
INVi,t
LEVi,t
OCFi,t
OEAi,t
SGRi,t
TXPi,t
AUDi,t
BACi,t
BLDi,t
BPCi,t
INSi,t

RCRi,t
0000/1
----0804/-0
0112/0

MBSPRSi,t MBSANLi,t MBSDEFi,t

0000/1
----9367/-0
0000/0
0468/-0
1396/0
0726/0
0220/0
0193/0
5426/0

----3058/-0
0000/0
0619/-0
0507/0
0016/-0
9603/0

----0207/-0
5149/0
0480/-0
1299/0

0445/-0 4070/-0

0091/0

0951/0

0000/0

1606/0

7743/0

0027/0

5656/0

0769/0

0503/-0

0657/-0

0000/0

0152/0

1126/0

0383/0

1148/0

0472/0

0337/-0

0323/-0

0003/0

1367/0

2885/0

3090/0

2268/0

0985/-0

0795/0

0411/0

0000/0

0018/0

0120/0

1952/0

0640/0
0434/0
0046/0
8859/0
3958/0
0000/0
1598/0
0000/0

DIVi,t

INVi,t

LEVi,t

OCFi,t

OEAi,t

SGRi,t

TXPi,t

AUDi,t

BACi,t

BLDi,t

BPCi,t

INSi,t

0000/1
0000/1
0000/1
----0000/1 0922/0
----- 0036/0
0000/1 0965/0 3495/0
----- 0023/0 0000/0
2186/0 2442/0 1946/0
0000/0 0000/0 0000/0
1200/0 0097/0 0855/0
0001/0 7598/0 0069/0
1097/0 0177/0 0302/0
0005/0 5776/0 3404/0
3230/0 1040/0 3415/0

5844/0

0915/0

0682/-0

0544/-0

0000/0

0039/0

0315/0

0865/0

0000/0

0957/0

1074/-0

1242/0

0622/-0

0529/0

0025/0

0007/0

0001/0

0498/0

0955/0

0000/1
----0000/1 1549/0
0000/0

-----

0000/1 1536/0 0271/0
0000/0 3925/0
0275/0 4334/0

0000/0 0000/0 0010/0
0486/0 1538/0 0136/0
1256/0 0000/0 6689/0
0525/0 0146/0 0425/0

3858/0
0146/0
6449/0
0723/0
0224/0
0476/0
1336/0

----0000/1 0883/0
----- 0053/0
0000/1 0428/0 0253/0
----- 1773/0 4248/0
0000/1 0497/0 0157/0 0353/0

0490/0

0664/-0

0511/0

0349/0

0486/0

1220/0

0361/0

1072/0

2718/0

0613/-0

0029/0

0014/-0

0039/-0

0530/0

9268/0

9644/0

9026/0

0978/0 6455/0 1802/0 1251/0
0025/0 1105/0 0605/0 0287/0
9366/0 0005/0 0565/0 3659/0

1083/0

0591/0

0419/-0

0412/-0

0585/0 0847/0 0025/0 0994/0

0006/0

0624/0

1869/0

1938/0

1762/0

0404/0

0135/-0

0713/-0

0000/0

2025/0

6697/0

0244/0

0615/0 8870/0 0000/0 0203/0 8785/0 0550/0 0647/0 0075/0 9360/0 0017/0
0000/1 2452/0 0469/0 0087/0 1287/0 1558/0 0334/0 0844/0 1680/0 1417/0 1034/0 1406/0
0000
/
0
1392
/
0
7842
/
0
0000
/
0
0000
/
0
2927
/0 0077/0 0000/0 0000/0 0011/0 0000/0
-----

1167/0 6210/0 2663/0
0000/1 0280/0 0869/0 0329/0 0501/0
----- 3768/0 0061/0 2998/0 1140/0
0000/1 0593/0 0045/0 2632/0 0735/0 0048/0 0608/0

جدول  ::2نتايج آزمون همبستگي متغيرهاي پژوهش

-----

-----

ارزيابي پيامدهاي اقتصادي الگوهاي رفتاري مديران در انتخاب راهبردهاي تجاري حوزه مديريت استراتژيک101 /...

نتايج ارزيابي همبستگي متغيرهاي پژوهش در

نهايي مدلهاي رگرسيون ،طبق احتمال آمارههاي فيشر

جدول ( )0ارائه شدهاند .در برخي موارد احتمال آماره

که کمتر از سطح خطاي  2درصد هستند ،روابط خطي

کمتر از خطاي  2درصد بوده و همبستگي معنيدار بين

در مدلها وجود دارند .آمارههاي دوربين-واتسون

متغيرها وجود دارد؛ اما ميزان و شدت همبستگيها در

مدلها حاکي از فقدان خودهمبستگي باقيماندهها است.

پژوهش قوي نيستند و شواهدي از همخطي وجود

طبق عامل تورم واريانس متغيرها نيز شواهدي از هم-

ندارد.

خطي وجود نداشت .ضرايب تعيين تعديل شده مدلها

نتايج ارزيابي پايايي متغيرهاي پژوهش در جدول ()2

بيانگر آن است که متغيرهاي توضيحي سهم بااليي در

ارائه شدهاند .احتمال آماره آزمون ريشه واحد لوين،

بيان تغييرات متغير وابسته دارند.

لين و چو کمتر از  2درصد هستند و متغيرها در مقياس
سطح ،پايا هستند.

ساير يافتهها نشان دادند بهبود عملکرد مالي
شرکتها ناشي از بکارگيري حسابرس دولتي ،تفکيک

جدول  :2نتايج آزمون پايايي متغيرهاي پژوهش

وظايف مدير عامل از رئيس يا نايب رئيس هيأت

RCRi,t

-7/7886

0/0000

مديره ،توزيع مناسب سود بين سهامداران ،افزايش

INVi,t

-28/605

0/0000

LEVi,t

-12/479

0/0000

OCFi,t

-27/397

0/0000

OEAi,t

-10/603

0/0000

SGRi,t

-29/423

0/0000

منابع مالي از طريق بدهيها در ساختار سرمايه ،افزايش

TXPi,t

-15/500

0/0000

جريان نقد از محل فعاليتهاي عملياتي ،ارتقاي سطح

BACi,t

-37/185

0/0000

درآمدهاي عملياتي فروش به واسطه استفاده از

INSi,t

-29/441

0/0000

نتايج آزمونهاي اوليه و همچنين نتايج نهايي
برازش مدلهاي رگرسيون در نگارههاي ( )2تا ()2
ارائه شدهاند .در ارزيابي آزمونهاي پيش برازش
مدلهاي رگرسيون ،طبق احتمال آمارههاي اف ليمر
آزمون چاو که کمتر از سطح خطاي  2درصد هستند،
آزمون مدلها بايد به روش ترکيبي انجام شود .طبق
احتمال آمارههاي کايدو آزمون هاسمن که کمتر از
سطح خطاي  2درصد هستند ،آزمون مدلها بايد به
روش اثرات ثابت انجام شود .طبق احتمال آمارههاي
نسبت درستنمايي با توزيع کايدو که کمتر از خطاي
 2درصد هستند ،جهت رفع ناهمساني واريانس
باقيماندهها بايد از روش حداقل مربعات تعميم يافته
استفاده شود .به عالوه ،در ارزيابي آزمونهاي برازش

حضور سهامداران نهادي در هرم مالکيت سهام
شرکتها ،افزايش تمايل مديران شرکتها به سرمايه-
گذاريهاي جديد در داراييهاي مولد ،کاهش تأمين

سياستهاي مناسب بازاريابي و فروش ،افزايش کارايي
عملياتي شرکتها به واسطه بهرهبرداري مناسب از
منابع داراييها و پرداخت سطح مناسبي از ماليات به
دولت در راستاي بسترسازي براي رفاه عمومي است.
از سوي ديگر ،افت و ضعف عملکرد مالي ناشي از
بکارگيري ساير مؤسسات حسابرسي غير دولتي در
سمت حسابرس ،دوگانگي وظايف مدير عامل در
سمت رئيس يا نايب رئيس هيأت مديره شرکت،
کاهش روابط سياسي دولتي ،کاهش توزيع سود بين
سهامداران ،کاهش درصد سهام سهامداران نهادي ،افت
سطح مخارج سرمايهاي ،افزايش تأمين مالي اهرمي،
کاهش جريان نقد عملياتي ،افت درآمدزايي عملياتي،
کاهش کارايي داراييها و کاهش ماليات پرداختي به
دولت است.

سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

متغيرها

آماره تي

احتمال

مديره شرکت ،برقراري روابط سياسي دولتي هيأت
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جدول  :2نتايج آزمون مدل رگرسيوني فرضيه اول پژوهش
متغير وابسته:

RCRi,t

سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

متغيرهاي توضيحي

ضرايب

خطاي استاندارد

آماره تي

احتمال

C

0/0365

0/0115

3/1811

0/0015

MBSDEFi,t

-0/0116

0/0021

-5/4403

0/0000

DIVi,t

0/0095

0/0019

4/8494

0/0000

INVi,t

0/1553

0/0361

4/3060

0/0000

LEVi,t

-0/1875

0/0247

-7/6057

0/0000

OCFi,t

0/1400

0/0194

7/2044

0/0000

OEAi,t

0/1013

0/0102

9/9337

0/0000

SGRi,t

0/0528

0/0050

10/579

0/0000

TXPi,t

0/6252

0/1038

6/0256

0/0000

AUDi,t

0/0903

0/0181

4/9922

0/0000

BACi,t

-0/0019

0/0015

-1/3077

0/1913

BLDi,t

-0/0092

0/0032

-2/8250

0/0048

BPCi,t

0/0254

0/0080

3/1633

0/0016

INSi,t

0/0524

0/0120

4/3785

0/0000

نتايج پيش برازش
آماره اف ليمر آزمون چاو

5/7119

احتمال آماره ليمر

0/0000

آماره کايدو آزمون هاسمن

215/30

احتمال آماره کايدو

0/0000

نسبت درستنمايي آزمون ناهمساني

441/07

احتمال آماره نسبت درستنمايي

0/0000

نتايج برازش نهايي
آماره فيشر

44/468

ضريب تعيين تعديل شده

0/8861

احتمال آماره فيشر

0/0000

آماره دوربين -واتسون

1/6480

شواهد مندرج در جدول ( )2بيانگر اين است که

مورد تأييد قرار گرفت .از اين رو ،ميتوان اظهار داشت

احتمال آماره تي راهبرد تدافعي کمتر از سطح خطاي 2

نوع راهبرد تجاري بکار گرفته شده توسط مديريت

درصد است .بنابراين فرضيه اول پژوهش مورد تأييد

تأثير نسبي مهمي بر عملکرد مالي شرکتها دارد.

قرار گرفت .از اين رو ،ميتوان اظهار داشت نوع

بهگونهاي که بکارگيري راهبرد تحليلگرايانه سبب

راهبرد تجاري بکار گرفته شده توسط مديريت تأثير

افزايش سطح عملکرد مالي شرکتها شده است.

نسبي مهمي بر عملکرد مالي شرکتها دارد .بهگونهاي

شواهد مندرج در جدول ( )2بيانگر آن است که

که بکارگيري راهبرد تدافعي سبب کاهش سطح

احتمال آماره تي راهبرد تهاجمي بيشتر از سطح خطاي

عملکرد مالي شرکتها شده است.

 2درصد است .بنابراين فرضيه سوم پژوهش مورد

شواهد مندرج در جدول ( )1بيانگر اين است که

تأييد قرار نگرفت .از اين رو ،ميتوان اظهار داشت در

احتمال آماره تي راهبرد تحليلگرايانه کمتر از سطح

مورد تأثير راهبرد تهاجمي آيندهنگر در بهبود عملکرد

خطاي  2درصد است .بنابراين فرضيه دوم پژوهش

مالي شرکتها شواهدي بدست نيامد.
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جدول  :1نتايج آزمون مدل رگرسيوني فرضيه دوم پژوهش
RCRi,t

متغيرهاي توضيحي
C
MBSANLi,t
DIVi,t
INVi,t
LEVi,t
OCFi,t
OEAi,t
SGRi,t
TXPi,t
AUDi,t
BACi,t
BLDi,t
BPCi,t
INSi,t

آماره فيشر
احتمال آماره فيشر

احتمال
0/0329
0/0000
0/0000
0/0001
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/2469
0/0060
0/0013
0/0001
0/0000
0/0000
0/0000
0/8862
1/6435

جدول  :2نتايج آزمون مدل رگرسيوني فرضيه سوم پژوهش
RCRi,t

متغيرهاي توضيحي
C
MBSPRSi,t
DIVi,t
INVi,t
LEVi,t
OCFi,t
OEAi,t
SGRi,t
TXPi,t
AUDi,t
BACi,t
BLDi,t
BPCi,t
INSi,t

آماره اف ليمر آزمون چاو
آماره کايدو آزمون هاسمن
نسبت درستنمايي آزمون ناهمساني
آماره فيشر
احتمال آماره فيشر

متغير وابسته:
آماره تي
خطاي استاندارد
ضرايب
2/7888
0/0118
0/0329
0/0886
0/0142
0/0013
4/6610
0/0019
0/0090
3/9933
0/0371
0/1481
-7/1753
0/0259
-0/1861
7/5123
0/0183
0/1373
10/472
0/0098
0/1028
10/417
0/0051
0/0530
6/7247
0/0960
0/6454
5/1510
0/0175
0/0900
-1/5954
0/0014
-0/0022
-2/7441
0/0036
-0/0099
3/3937
0/0076
0/0259
4/6418
0/0116
0/0541
نتايج پيش برازش
احتمال آماره ليمر
5/7266
احتمال آماره کايدو
218/84
احتمال آماره نسبت درستنمايي
450/39
نتايج برازش نهايي
ضريب تعيين تعديل شده
45/127
آماره دوربين -واتسون
0/0000

احتمال
0/0054
0/9294
0/0000
0/0001
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/1110
0/0062
0/0007
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/8876
1/6424
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آماره اف ليمر آزمون چاو
آماره کايدو آزمون هاسمن
نسبت درستنمايي آزمون ناهمساني

متغير وابسته:
آماره تي
خطاي استاندارد
ضرايب
2/1375
0/0123
0/0264
4/3692
0/0022
0/0098
4/9030
0/0019
0/0093
4/0751
0/0377
0/1538
-7/4653
0/0252
-0/1880
7/3202
0/0191
0/1400
10/172
0/0100
0/1019
10/472
0/0050
0/0526
5/9971
0/1054
0/6322
4/9749
0/0181
0/0903
-1/1588
0/0015
-0/0017
-2/7567
0/0035
-0/0095
3/2341
0/0078
0/0253
4/0332
0/0129
0/0519
نتايج پيش برازش
احتمال آماره ليمر
5/6942
احتمال آماره کايدو
216/01
احتمال آماره نسبت درستنمايي
439/84
نتايج برازش نهايي
ضريب تعيين تعديل شده
44/572
آماره دوربين -واتسون
0/0000
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بحث و نتيجهگيري

به توليد محصوالت جديد نشان نميدهند؛ زيرا مديران

پژوهش حاضر با هدف ارزيابي پيامدهاي

آنها به طور معمول درونگرا هستند و با دنياي بيرون از

اقتصادي راهبردهاي تجاري مديران در حوزه مديريت

قلمرو فعاليتهاي خود تماس چنداني ندارند .اما يک

استراتژيک با تمرکز بر بازده حاصل از منابع تحت

خطر اساسي آنها را همواره تهديد ميكند؛ اين خطر از

کنترل شرکتها انجام شده است تا از اين طريق ،نحوه

احتمال وقوع تغيير ناگهاني در بازار خاص و ناتواني

تأثير بکارگيري راهبردهاي متنوع استراتژيک مديريت

آنها در پاسخگويي سريع به آن دگرگوني ناشي

بر عملکرد مالي مورد ارزيابي قرار گيرد .انتخاب و

ميشود .شرکتهاي داراي راهبرد تدافعي تغيير يا عدم

تحليل راهبردهاي تجاري مديران به پشتوانه مطالعات

اطمينان محيطي را به درستي درك نميكنند .اين موارد

مطرح اين حوزه انجام شده است (حبيب و حسن،92

با توجه به مالحظات پژوهش حاضر سبب شده است

2107؛ هايگينز و همکاران3002 ،93؛ بنتلي و

بکارگيري راهبرد تدافعي سبب کاهش عملکرد مالي و

همکاران .)3002 ،90براي محاسبه شاخص راهبردهاي

بازده حاصل از منابع تحت کنترل شرکتها شود.

سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

تجاري از رتبه ترکيبي استراتژيها طبق معيارهاي تمايل

شرکتهاي داراي راهبرد تحليلگرايانه ترجيح

شرکت به جستجوي محصول جديد ،توانايي در توليد

ميدهند به طور نسبي تا حدودي از ريسك بيش از حد

و توزيع مؤثر کاال و خدمات ،رشد سرمايهگذاري

اجتناب ورزند و در پي افزايش منافع شرکت باشند .اين

شرکت ،تمرکز شرکت بر بهرهگيري از کاال و خدمات

شرکتها از نظر نوآوري هرگز پيشقدم نميشوند ،بلكه

جديد ،ثبات سازماني شرکت و تعهد شرکت به کارايي

مسيري را كه آيندهنگرها آن را با موفقيت پيمودهاند،

تکنولوژيکي استفاده شده است (ايتنر و همکاران،95

پيگيري مينمايند و از اين رو مسير را با موفقيت و

0447؛ مايلز و اسنو .)0479 ،96در اين ارزيابيها با

سودآوري طي ميكنند .شرکتهاي داراي راهبرد

توجه به امتيازبندي پنجکي مخارج پژوهش و توسعه به

تحليلگرايانه براي بخش بازاريابي و توليد نقش

فروش ،نسبت پرسنل به فروش ،نسبت تغيير درآمد

محوري قائل هستند و از بخش تحقيقات كاربردي كه

فروش در قياس با سال قبل ،نسبت هزينههاي عملياتي

محصوالت جديد به بازار عرضه ميكند ،نيز غافل

به فروش ،انحراف معيار تعداد کل پرسنل و نسبت

نميشوند .اين شرکتها به ميزان قابل توجه ،تغييرات و

دارايي مشهود به داراييها اقدام به تفکيک سطوح

عدم اطمينان محيطي را درك ميكنند؛ اما منتظر ميمانند

راهبرد تجاري مديران شده است که مبتني بر ديدگاه

رقبا پاسخ مناسب و پايداري به آن بدهند و سپس

رفتاري مديران در حوزه تصميمات استراتژيک است و

ايشان به سرعت از آن واكنش تبعيت نمايند .بنابراين

بر اساس آن سه سطح راهبرد تدافعي ،راهبرد

براي فعاليتهاي عادي و معمولي ،ساختاري نسبتاً ثابت

تحليلگرايانه و راهبرد تهاجمي شناسايي گرديد.

و براي فعاليتهاي جديد كه با عدم اطمينان بيشتري

شرکتهاي داراي راهبرد تدافعي ،براي كسب

همراه است ،ساختاري منعطف بر ميگزينند .شواهد

موقعيتي مسلط در قسمت محدودي از بازار تالش

پژوهش حاضر نشان دادند درصد بسيار زيادي از

ميكنند و مجموعه محدودي از محصوالت به سمت

شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بخش محدودي از كل بازار هدايت ميشوند .آنها در

مشمول بکارگيري راهبرد تحليلگرايانه بودهاند .اين

واقع سطح قلمرو را كاهش داده و ترجيحاً با تسلط

موارد با توجه به مالحظات پژوهش حاضر سبب شده

عميق در آن نفوذ ميكنند .آنها در اغلب موارد توجهي

است بکارگيري راهبرد تحليلگرايانه سبب بهبود
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99

( )3002مطابقت ندارد .هرچند در

عملکرد مالي و افزايش بازده حاصل از منابع تحت

پژوهش هاجر

کنترل شرکتها شود.

بخش پيشينهها به مطالعات مختلف ديگري نيز در

شرکتهاي داراي راهبرد تهاجمي همواره براي

حوزه موضوعي پژوهش اشاره شده ،اما از آنجا که

استفاده از فرصتهاي جديد تالش ميكنند .آنان تالش

بخش عمده مطالعات تجربي اين حوزه با تمرکز بر
94

( )0491در تفکيک

خود را براي انجام كارهاي خوب با اثربخشي بيشتر

گونهشناسي ديدگاه پورتر

بكار ميبرند .آنان بيشتر از آن كه براي كسب سود

راهبردهاي تجاري (رهبري هزينه ،تمايز و تمرکز)

ارزش قايل شوند ،براي كسب شهرت به عنوان نوآوران

انجام شدهاند ،با اين حال ،مطالعات قبلي در اين حوزه
41

( )0479در تفکيک

ارج مينهند .سودي كه ممكن است به دليل خوب

کمتر بر ديدگاه مايلز و اسنو

استفاده كردن از فرصتها عايد پيشگامان شود با

راهبردهاي تجاري (تدافعي ،تحليلگرايانه و تهاجمي)

ريسك آنها بايد تناسبي منطقي داشته باشد .موفقيت

متمرکز شدهاند .از اين رو ،تنها بخش محددي از

آينده نگرها متكي بر ايجاد و توليد محصوالت جديد و

مطالعات تجربي پيشين قابل مقايسه با نتايج پژوهش

حفظ ظرفيت سازمان براي بررسي دامنه وسيعي از

حاضر هستند.

خصوص نيروي انساني ،محيط سازمان را از جهت

تجاري بر بازده حاصل از منابع تحت کنترل در قالب

يافتن فرصتهاي بالقوه مورد كنكاش قرار داده و در

شاخص عملکرد مالي ،به گروههاي مختلف استفاده-

اين زمينه سرمايهگذاري فراواني انجام ميدهند .شواهد

کننده از اطالعات مالي پيشنهاد ميشود در راستاي

پژوهش حاضر نشان دادند که درصد بسيار کمي از

ارزيابي عملکرد شرکتها از جنبه تصميمات عملياتي

شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

و نقش نوع راهبرد تجاري اتخاذ شده توسط مديران

مشمول بکارگيري راهبرد تهاجمي پيشران بودهاند .با

شرکتها به نتايج اين پژوهش توجه نمايند .از اين رو،

اين حال ،رويکرد مديران اين تعداد کم شرکتها در

مديران ،هيأت مديرهها ،سهامداران ،سرمايهگذاران،

تمرکز بر ديدگاهي آيندهنگرانه همراه با نقش کمرنگ

اعتبار دهندگان ،حسابرسان و تحليلگران ميتوانند با

نوآوري سبب نشده است که عملکرد مالي ،سودآوري

ارزيابي دقيق روابط ميان عملکرد مالي و راهبردهاي

و بازدهي حاصل از منابع بکار گرفته شده ،از بهبود

تجاري ،نسبت به انجام برنامهريزيها و تصميمات

برخوردار شود.

مناسبتري اقدام نمايند .همچنين ،با توجه به حوزه-

به طور کلي ،شواهد پژوهش نشان دادند

هاي مرتبط با موضوع پژوهش به پژوهشگران پيشنهاد

بکارگيري راهبرد تدافعي سبب کاهش عملکرد مالي و

ميشود در ارتباط با پژوهش حاضر موضوعاتي مانند

بازده حاصل از منابع تحت کنترل شرکتها شده ،اما

نقش تحريمهاي اقتصادي ،عدم اطمينان سياسي ،عدم

بکارگيري راهبرد تحليلگرايانه سبب افزايش عملکرد

اطمينان اقتصادي ،ماهيت صنايع (سرمايهبر و کاربر)،

مالي و بازده حاصل از منابع تحت کنترل شرکتها

انواع راهبردها (دوستانه و خصمانه) ،معيارهاي ارزيابي

شده است .با اين حال ،تأثير راهبرد تهاجمي در بهبود

عملکرد پس از تعديل آثار مديريت سود ،شرايط

عملکرد مالي شرکتها معنيدار مشاهده نشد .نتايج

محيط رقابتي (رقابت و انحصار) ،وضعيت دورههاي

پژوهش حاضر در حوزه رابطه عملکرد مالي و

اقتصادي (رونق و رکود) ،مراحل چرخه حيات (ظهور،

راهبردهاي تجاري با بخشي از نتايج پژوهش انور و

رشد ،بلوغ و افول) ،نوع تأمين منابع مالي (داخلي و

همکاران )3002( 97مطابقت دارد؛ اما با بخشي از نتايج

خارجي) ،انعطافپذيري مالي ،محدوديتهاي مالي،

سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

شرايط ،روندها و حوادث محيطي است .آينده نگرها در

با توجه به تأييد تأثير برخي گونههاي راهبردهاي
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 موقعيت،)0223( . ستار، هاشم و باصري،وليپور

-وضعيت مالي شرکتها (سالم و درمانده) در پژوهش

 حسابداري،استراتژيک و ارزشيابي عملکرد شرکت

.هاي آتي مورد توجه قرار دهند

.01-33 :)3( 2 ،مديريت
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