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Abstract
Purpose: The purpose of this study was to investigate market reactions to business strategies in capital
companies and user companies.
Methodology: The statistical population of the study consisted of all companies listed in the Tehran
Stock Exchange between 2010 and 2019. Sample is Equals 147 companies using systematic elimination
method. However, with the aim of research, the effect of business strategies on the market reaction
to the announcement of earnings in capital companies relative to the companies of the company,
therefore, by applying the sample criteria to the two groups of capital companies and users (111 Capital
company and 36 user companies and a total of 1176 companies-year). The research method was
performed using multiple regression with the panel data approach after running the precondition of
comparing two independent samples.
Findings: Evidence of research has shown that by adopting cost leadership strategies in capital
companies, earnings announcements are reduced to user companies, and earnings announcements are
increased by adopting distinct strategies in capital companies compared to user companies.
Originality/Value: The best business strategy for user companies, cost leadership strategy and capital
companies are the strategy for product and product differentiation. The timing of these two strategies
in the manufacturing industry will Erosion capital loss and lead to earnings announcement.
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چکیده
هدف :هدف از پژوهش حاضر بررسی واکنش بازار نسبت به انتخاب راهبردهای سازمانی میباشد.
روششناسی پژوهش :جامعه آماری پژوهش ،شامل کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بازار اوراق بهادار تهران طی سالهای
 1877تا  1837میباشد و موردمطالعه شرکتهای سرمایهبر و شرکتهای کاربر میباشد .همچنین حجم نمونه با استفاده
از روش حذف سیستماتیک بالغ بر  148شرکت میباشد .ولی با توجه به هدف پژوهش که بررسی تأثیر راهبردهای
کسبوکار بر واکنش بازار نسبت به اعالن سود در شرکتهای سرمایهبر نسبت به شرکتهای کاربر میباشد ،لذا با کاربست
معیارهایی حجم نمونه به دو گروه شرکتهای سرمایهبر و کاربر ( 111شركت سرمایهبر و  83شركت كاربر و درمجموع
 1318شرکت-سال) تفکیک شد .روش پژوهش با استفاده از رگرسیون چندگانه با رویکرد دادههای تلفیقی پس از اجرای
پیششرط مقایسه دو نمونه مستقل ،انجام شد.
یافتهها :شواهد پژوهش نشان داد که با ا تخاذ راهبردهای رهبری هزینه در شرکتهای سرمایهبر نسبت به شرکتهای
کاربر ،اعالن سود کاهش مییابد و با اتخاذ راهبردهای متمایز در شرکتهای سرمایهبر نسبت به شرکتهای کاربر ،اعالن
سود افزایش مییابد.
اصالت/ارزشافزوده علمی :بهترین راهبرد کسبوکار برای شرکتهای کاربر ،راهبرد رهبری هزینه و شرکتهای سرمایهبر،
راهبرد متمایزسازی محصوالت و تولیدات است .اتخاذ بهنگام این دو راهبرد در صنایع تولیدی ،از فرسایش سرمایه
جلوگیری و منجر به اعالن سود خواهد شد.
کلیدواژهها :واکنش بازار ،راهبرد سازمان ،شرکتهای کاربر ،شرکتهای سرمایهبر.
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گروه حسابداری ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران.

 -1مقدمه
سرمایهگذاران و اعتباردهندگان جهت خرید ،فروش ،نگهداری سهام و اعطای اعتبار به شركتها ،به اطالعات نیاز
دارند .مهمترین منبع اطالعاتی جهت تصمیمگیری سرمایهگذاران و اعتباردهندگان ،صورتهای مالی است .هر
تصمیمگیرندهی عقالیی ،سرمایهگذاری را جهت كسب سود و افزایش آن انجام میدهد؛ بنابراین سود عنصر اساسی
است كه تصمیمهای استفادهکنندگان از صورتهای مالی را تحت تأثیر قرار میدهد (عرب مازاریزدی و کرانی.)2111 ،1
واکنشهای متفاوت سرمایهگذاران نسبت به اطالعات سود ،موجب واکنشهای متفاوت بازار میگردد (قربان زاده،2

36

 .)2112چراکه سود نتایج عملکرد شركت را طی دورهی مالی مورد گزارش ارائه مینماید و مبنای بسیاری از تصمیم-
گیریهاست .برای نمونه استفادهکنندگان از صورتهای مالی با استفاده از این رقم اقدام به تصمیمگیری مینمایند و
مبنای بسیاری از دیگر تصمیمهاست .همچنین از مهمترین پژوهشهای تجربی حسابداری مالی ،شناخت و توضیح
واكنشهای مختلف بازار به اطالعات سود است (عرب مازاریزدی و کرانی .)2111 ،چراکه بسیاری از تغییرات سود
در بازار سرمایه تحت تأثیر اطالعات مختلف و متنوعی است که از سوی شرکتها به بازار ارائه میشود (قربان زاده،
قیمت سهام و حجم معامالت را بهعنوان دو عنصر مهم در واکنش بازار به سود میداند .البته پژوهشهای انجامشده
در این زمینه ،دالیل متعددی را برای واکنشهای متفاوت بازار در مورد سود گزارششده مطرح مینماید .پورتر
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( )1377معتقد است كه بررسی استراتژی افزایش سود ،اطالعات مفیدی را در مورد روند سودآوری شركتها ارائه
میدهد ،بهطوریکه شركتهایی با استراتژی افزایش سود نسبت به شركتهایی با استراتژی كاهش هزینه رشد سود
پایدارتر و درنتیجه كیفیت سود باالتری دارند .فرناندو و همکاران ( )2114بیان میکنند راهبردهای کسبوکار ،بر
واکنش بازار نسبت به سود مؤثر است .این استراتژیها میتواند به شکلهای مختلفی نظیر افزایش در سود عملیاتی
و غیرعملیاتی و کاهش در هزینههای عملیاتی و غیرعملیاتی اجرا شوند؛ بنابراین مدیران مالی باید تصمیمات چندگانه
و همزمان را در یك محیط با تغییرات همیشگی اتخاذ كنند .هرکدام از این تصمیمها بر تصمیمهای دیگر تأثیر خواهند
گذاشت .ازآنجاییکه محیط بهصورت مداوم در حال تغییر است ،تصمیمهای اتخاذشده باید بر اساس جدیدترین
اطالعات بهطور دائم مورد ارزیابی و تجدیدنظر قرار گیرند .نظر به اینکه در دنیای واقعی مدیران مالی باید راهی را برای
ارتباط دادن تئوریهای مختلف مالی به یکدیگر پیدا كنند و این همان نقش راهبردهای کسبوکار شرکتی میباشد،
این پژوهش در نظر دارد تا با واشکافی راهبرد تجاری شرکت و پدیده واکنش بازار به سود به بررسی این سؤال بپردازد
که آیا راهبرد تجاری شرکت قادر به ایجاد واکنش بازار نسبت به اعالن سود است .اهمیت این پژوهش هنگامی
دوچندان میشود که دگرگونی شیوه های تولید محصوالت در بررسی راهبرد تجاری شرکت و واکنش بازار نسبت به
اعالن سود موردبررسی قرار گیرد .چراکه جهان در آستانهی عصری جدید به سر میبرد .عصری که در آن دگرگونی
شیوههای تولید محصوالت و ساختههای بشر با ظهور و افول دو انقالب در ابتدا و انتهای قرن بیستم ،چهره زندگی
او را یکسره دگرگون کرد .انقالب آغازین همانا ظهور تولید انبوه و پایان عصر تولید دستی است و انقالب پایانی ظهور
ناب و خاتمه یافتن عصر تولید انبوه است .انقالب پایانی مصادف با اتمام جنگ جهانی اول بود .پس از جنگ جهانی
اول هنری فورد و آلفرد اسلون مدیران جنرال موتورز ،تولیدات صنعتی جهان را از قرون تولید دستی که شرکتهای
اروپایی رواج داده بودند ،به در آوردند و به عصر تولید رباتیک کشاندند و با ترویج این شیوه تولید در تمام صنایع،
کشور آمریکا رهبر جدید شیوههای تولیدی گردید ولی در ایران هنوز در برخی شرکتها تولیدات آنها همواره بهصورت
دستی بوده و به سمت تولید رباتیک یا تولید ماشینی رو نبردهاند .این مسئله در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس
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 .)2112برخی از این اطالعات منشأ پیشبینی و برآورد دارند .فرناندو و همکاران )2114( 8پیشبینی تغییرات بازده و

اوراق بهادار تهران هم وجود داشته و بر راهبردهای کسبوکار این شرکتها اثرگذار است .پس بررسی راهبردهای
کسبوکار در شرکتهای متکی بر ماشینآالت یا سرمایهبر و شرکتهای متکی بر نیروی انسانی یا کاربر از اهمیت
خاصی برخوردار است .در ادامه پژوهش به مبانی نظری و توسعه فرضیهها ،روش اجرای پژوهش ،یافتهها و بحث و
نتیجهگیری پرداختهشده است.

 -2مروری بر مبانی نظری و توسعه فرضیهها
33

 -2-1واکنش بازار
عموماً گفته میشود که شرکتها گزارشهای مالی خود را باید بهموقع منتشر کنند .بازار به اطالعات بهنگام اهمیت
بیشتری میدهد و از این اطالعات به شکل اثربخشتری در تصمیمگیری استفاده میکند .هرچند اغلب شرکتها،
گزارشهای مالی الزام شده از سوی نهادهای مسئول را در فاصلههای زمانی مشخصی منتشر میکنند ،اما درعینحال،
میتوان مدعی شد که میزان تأخیر در انتشار گزارشهای مالی از یک شرکتبهشرکت دیگر ،تفاوت قابلمالحظهای

بخردینسب  /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،2شماره  ، ،1صفحه87-46 :

دارد .پژوهشهای پیشین نظیر کولینان و همکاران ،)2112( 1کوتاری و ویسوکی ،)2113( 2روی چادهوری و سلتن
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( )2112و سنگوپتا )2114( 4نشان میدهند که بین سود کمتر از انتظار (خبر بد) و تأخیر در اعالن این اخبار ،ارتباط
وجود دارد .این رابطه با عنوان الگوی خبر خوب ،زود و خبر بد ،دیر شناختهشده است .یکی از انگیزههای مدیران از
گزارش دیرهنگام خبر بد ،میتواند تالش برای کاستن از واکنش منفی بازار باشد (کوتاری و ویسوکی ،)2113 ،چراکه
بازار به اخبار دیرهنگام ،واکنش کمتری نشان میدهد (باگنولی و همکاران .)2112 ،6بر این اساس در ایران هم طبق
دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکتهای ثبتشده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،باید ظرف مهلت
 81روز پس از پایان مقاطع سهماههی اول ،دوم و سوم سال مالی ،پیشبینی خود از سود هر سهم پایان سال را اعالن
کنند ،ولی اهمیت اعالن سود در برخی شرکتها از اهمیت خاصی برخوردار است .بهعنوان نمونه در شرکتهایی کاربر
به نسبت شرکتهای سرمایهبر ،احتمال میرود که تأخیر بیشتری در گزارشگری مالی وجود داشته باشد .البته ارائه
بهنگام گزارشهای مالی بستگی به اتخاذ راهبردهای مدیریتی دارد .لذا در ادامه نخست شرکتهایی کاربر و سرمایهبر
تعریفشده و سپس اعالن سود با راهبردهای متفاوت در شرکتهایی سرمایهبر و کاربر تشریح میشود.

 -2-2فرسایش سرمایه
اساسیترین مفهوم در ارزیابی اندازهگیریهای مربوط به وضعیت مالی و نتایج عملکرد موسسهها ،مفهوم حفظ سرمایه
است .از این دیدگاه ،تحقق سود واقعی به معنای پدید آمدن مازادی است كه برداشت و مصرف غیر تولیدی خللی در
سرمایه اصلی پدید نیاورد .ازآنجاکه هر موسسه تجاری باید ساالنه مبالغی بهعنوان سهم سود ،بهره وام و مالیات بر
درآمد به صاحبان سرمایه ،اعتباردهندگان و مقامات دولتی بپردازد ،تشخیص اینکه مبالغ توزیعشده بازده سرمایه
است یا بازگشت سرمایه اهمیت حیاتی دارد (احمدپور و غالمی کیان .)2118 ،3برخی بر این باورند که آنچه مدل
حسابداری سنتی در شرایط حاد تورمی فراهم میکند ،اطالعاتی است که برای اخذ تصمیمات مربوط نیست و منجر
به گمراهی استفادهکنندگان صورتهای مالی میشود؛ مثالً تصور کنید دارایی ثابتی در سالهای قبل خریداریشده
است .این دارایی به بهای تمامشده تاریخی اندازهگیری و بر اساس همین خاصه ثبت و سپس مستهلک میشود .در
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صورت وجود تورم ،مبلغی که بابت این دارایی در ترازنامه و هزینه استهالک آن در صورتحساب سود و زیان گزارش
میشود ،بهمراتب کمتر از ارزش جاری آن دارایی است .این امر بهنوبه خود منجر به تخریب ارقام مندرج در صورتهای
مالی و ازجمله مهمترین محصول حسابداری یعنی سود ،خواهد شد (بیشنمایی سود) .چنانچه این سود ،مبنای
پرداخت سود نقدی سهام قرار گیرد ،بهتدریج به فرسایش سرمایه (نابودی تدریجی سرمایه) منجر میشود .چراکه
احتماالً بخشی از سود توزیعشده از محل سرمایه تأمینشده است .به عبارتی سود توزیع نشده و سرمایه توزیعشده
است (عظیمی و میر .)2111 ،1این موضوع در شرکتها و صنایعی که داراییهای سرمایهای (به دلیل هزینههای
استهالک داراییهای بلندمدت) دارند ،حادتر است .پس اهمیت بررسی اعالن سود در شرکتهای سرمایهبر و کاربر
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ضروری است.

 -2-3شرکتهای سرمایهبر
در شرکتهای سرمایهبر ،تولید کاال مبتنی بر ماشینآالت است .شرکتهای سرمایهبر با استفاده از مزایای شرکتهای
خود را بر اساس رباتیک تولید مینمایند .برخی از مشخصههای شرکتهای سرمایهبر عبارتاند از :استفاده از تولید
بهنگام (

) ،تأکید بر پیشگیری از تولید محصول معیوب ،پاسخ به نیازهای مشتریان ،کایزن ،سیستم افقی ارتباطات

و افزایش ادغام وظایف؛ اما مهمترین تفاوت میان شرکتهای سرمایهبر و شرکتهای کاربر ،تفاوت در اهداف نهایی
این دو روش است .شرکتهای کاربر هدف محدودی که «بهاندازه کافی خوب بودن» است را دارد و بهعبارتیدیگر
«شمار قابلقبول عیبها» و همچنین بیشترین سطح قابلقبول برای موجودی و گستره معینی از محصوالت یکسان
با استفاده از نیروی کارگر؛ اما اندیشه شرکتهای سرمایهبر «کمال» است ،یعنی نزول پیوسته قیمتها ،به صفر
رساندن میزان عیوب ،به صفر رساندن موجودی و تنوع بیپایان محصول با استفاده از ماشینآالت و تولید رباتیک.
در خصوص فرسایش سرمایه عظیمی و میر ( )2111معتقدند که محتوای اطالعاتی گزارشهای مالی شرکتهای
سرمایهبر به نسبت شرکتهای کاربر کمتر است .عظیمی و میر ( )2111صنایع و شرکتهای سرمایهبر را ،شرکتها و
صنایعی معرفی میکند که داراییهای سرمایهای بسیاری دارند (مانند صنایع خودروسازی) .قدر مسلم در این صنایع
هزینه استهالک داراییهای بلندمدت ،مبلغ عمدهای از هزینههای عملیاتی شرکت را تشکیل میدهد .در شرایط تورمی
و در مدل حسابداری سنتی ،هزینه استهالک بر مبنای بهای تمامشده تاریخی محاسبه میشود .درنتیجه این هزینه
کمتر از میزان واقعی بوده و سود حسابداری بیشتر از میزان واقعی گزارش (تقسیم سرمایه یا فرسایش سرمایه) میشود.

 -2-4شرکتهای کاربر
در شرکتهای کاربر ،تولید کاال مبتنی بر نیروی انسانی است .در این نوع شرکتها از کارگران بسیار ماهر و ابزارهای
ساده ،اما انعطافپذیر استفاده میشود تا دقیقاً آنچه را بسازد که مشتری میخواهد .برخی از مشخصههای شرکتهای
کاربر عبارتاند از وجود نیروی ماهر (کارگر) ،وجود سازماندهی بسیار غیرمتمرکز ،تولید محصول طبق سفارش
مشتری و حجم پایین تولید ،انعطاف زائد و قیمت باالی محصول ،ولی ضعفهایی هم در این نوع شركتها وجود
دارد .بهعنوان نمونه از ضعفهای تولید دستی این است که قیمت محصول باال بوده و در صورت افزایش حجم تولید،
قیمت پایین نمیآید .از مشکالت دیگر شرکتهای کاربر میتوان از ناکافی بودن سرمایه انسانی و مالی نام برد که اجازه
نوآوریها و پیشرفتهای اساسی را به شرکتهای کاربر نمیدهد؛ چراکه پیشرفت واقعی در دانش فنی مستلزم تحقیق
و پژوهش سازمانیافته است .البته هیچ شرکتی نمیتواند نیروی انسانی و کاری موجود را بهطور انحصاری در اختیار
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واکنش بازار سرمایه نسبت به تحلیل راهبردی در مدیریت سازمان (موردمطالعه شرکتهای کاربر و سرمایهبر)

کاربر (نیروی انسانی و کارگران ماهر) ،از ماشینآالتی استفاده میکند که هم خودکار و هم انعطافپذیرند و محصوالت

بگیرد؛ اما بااینحال ،محصوالت دستی و سفارشی همچنان بازار خود را حفظ کرده است؛ چراکه برخی از مشتریان
نیازها و سلیقههای خاص دارند که فقط این شیوه تولیدی ،پاسخگوی نیازهای آنهاست؛ اما در دهه  1331برای
شرکتهای کاربر ،تهدید دیگری از جانب شرکتهای سرمایهبر ،آغازشده است و آن تهدید این است که تولیدگران ناب
در تعقیب آن بخشی از بازار هستند که تاکنون در انحصار تولید گراندستی بوده است .در خصوص فرسایش سرمایه
عظیمی و میر ( )2111معتقدند که محتوای اطالعاتی گزارشهای مالی شرکتهای کاربر به نسبت شرکتهای سرمایه-
بر بیشتر است .عظیمی و میر ( )2111صنایع و شرکتهای کاربر را ،شرکتها و صنایعی معرفی میکند که هزینه حقوق
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و دستمزد مبلغ عمدهای از هزینههای عملیاتی این شرکتها را تشکیل میدهد .در صنایع کاربر داراییهای سرمایهای
کمتری وجود دارد و فرایند تولید از طریق نیروی انسانی انجام میشود (مانند صنایع بستهبندی مواد غذایی) .بدین
ترتیب به نظر میرسد که فرسایش سرمایه در شرکتهای سرمایهبر بیش از شرکتهای کاربر باشد .پس مشکل فرسایش
سرمایه در شرکتهای کاربر بهمراتب کمتر است .چراکه این هزینهها به ارزش روز محاسبه و پرداخت میشود .درنتیجه
سود واقعیتری در مقایسه با صنایع سرمایهبر به دست میآید .البته ارائه بهنگام گزارشهای مالی و نوع سود ،بستگی
به روشهای حسابداری ،انتخابهای اختیاری و راهبردهای اتخاذی مدیران دارد .در ادامه به راهبردهای کسبوکار
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پرداخته میشود.

 -2-5تأثیرگذاری راهبرد سازمان بر اعالن سود در شرکتهای سرمایهبر و کاربر
امروزه بیشتر شرکتها بهجای اتخاذ یک راهبرد جامع و واحد ،از مجموعهای از راهبردهای مرتبط استفاده میکنند
که هر یک در سطوح مختلفی از شرکت طراحی میشوند .سه سطح مرحله راهبرد در سازمانهای بزرگ چند محصولِ
عبارتاند از راهبرد شرکت ،راهبرد تجاری و راهبرد وظیفهای یا کارکردی .در شرکتهای کوچکتر سطح اول و دوم
با یکدیگر ادغام میشوند و یک سطح به وجود میآید .هر یک از سطوح راهبرد با سایر سطوح راهبرد تعامل نزدیک و
ال در سطح
هماهنگی دارد و اگر کل شرکت بخواهد موفق شود باید این سه سطح یکپارچه باشند راهبرد تجاری معمو ً
محصوالت یا واحد تجاری راهبرد اجرا میشود و بر بهبود موقعیت رقابتی کاالها و خدمات شرکت در یک صنعت خاص
یا یکبخشی از بازار خاص تأکید دارد .ازنظر همبریک )2118( 1دو چارچوب رایج و حاکم برای راهبردهای کسبوکار
عبارتاند از تایپولوژی مایلز و اسنو )1387( 2که بر نرخ تمایل به تغییر محصول–بازار تمرکز دارد و تایپولوژی پورتر
( )1377که بر مشتریان و رقبا تمرکز دارد .مایلز و اسنو ( )1387ضمن پژوهش در مورد انواع مختلف سازمانها
دریافتند که سازمانها به منظور کاهش تأثیرپذیری منفی از محیط و افزایش بهرهمندی از فرصتها ،عمدتاً از یکی از
چهار نوع راهبرد تطبیقی مدافعان ،مهاجمان یا پیشگامان یا آیندهنگرها ،تحلیل گران و منفعالن (واکنش گران)
استفاده می کنند .مدافعان و مهاجمان در دو سر طیف راهبردهای احتمالی قرار دارند .فرناندو و همکاران ()2113
این دو طیف راهبرد احتمالی را بهصورت کلی به دو راهبرد رهبری هزینه و راهبرد تمایز محصوالت (متمایز) معرفی
مینماید .هدف از راهبرد رهبری هزینه ،كسب برتری در رقابت از طریق تولید محصول با كمترین هزینه ممکن نسبت
به رقبا میباشد .ازاینرو روش پیشنهادی پورتر ،تولید در حجم زیاد و باقیمت كم میباشد كه اصطالحاً آن را اقتصاد
مقیاس 8مینامند .ولی منطبق بر راهبردهای متمایز ،محصوالت و خدماتی عرضه میشوند که در صنعت موردنظر
بهعنوان محصول یا خدمتی منحصربهفرد تلقی میشوند (فرناندو و همکاران .)2113 ،شرکتهایی با راهبردهای
رهبری هزینه سعی میکند تا با کاهش قیمت محصوالت خود ،باکیفیت برتر یا خدمات بهتر از رقبا ،برتری خود را
حفظ کند .باوجود شرایط عدم اطمینان در محیط اقتصادی ایران ،انتظار میرود که این شرکتها راهبردهای تدافعی
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اتخاذ نمایند و تصمیم به اعمال محافظهکاری از طریق به تعویق انداختن شناسایی درآمدها به دلیل شرایط مبهم
اقتصادی بگیرند .ولی در مقابل شرکتهایی با راهبردهای متمایز بهسرعت به عالمتهای اولیه مربوط به فرصت-
های به وجود آمده پاسخ میدهند و این پاسخها اغلب به دورههای جدیدی از اقدامات رقابتی منتهی میگردد .ازاینرو
با اتخاذ راهبرد رهبری هزینهها ،واکنش بازار به اعالن سود بهبود نمییابد .ولی راهبردهای متمایز از طریق وضعیت
معامالت شرکت توانایی بهبود واکنش بازار به اعالن سود را دارند .ولی نوع اثرگذاری راهبردها در شرکتهای کاربر و
سرمایهبر متفاوت است .در ادامه هرکدام از این راهبردها در شرکتهای سرمایهبر و کاربر تشریح میشود.
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 -2-6راهبردهای کسبوکار رهبری هزینه در شرکتهای کاربر و سرمایهبر
در راهبرد رهبری هزینه ،شرکتها اقدام به تولید و عرضه محصوالت استاندارد میکند که بهای تمامشده هر واحد
برای مشتری کاهش یابد .این موضوع در مورد شركتهای سرمایهبر مصداق دارد كه دارای نرخ بازده باالتر از میانگین
نرخ بازده صنعت بوده و مزیتهای رقابتی قوی دارد .بههرحال این راهبرد اغلب ارتباط زیادی با سهم بازار بزرگ یا
جزو مشخصههای اصلی این راهبرد است (شهمیرزادی .)2118 ،1پس به دالیلی نظیر ضعفهای موجود در سیستم
بهای تمامشده تاریخی ،شرکتهای سرمایهبر به نسبت شرکتهای کاربر ،علیرغم داشتن سهم باالیی از بازار بهواسطه
راهبرد کسبوکار رهبری هزینه ،اعالن سود ضعیفتری دارند .تمایل کمتر نسبت به ارائه بهنگام اطالعات بیشتر در
شرکتهای سرمایهبر مشهود است .سرچشمه این تمایل به سیستم حسابداری بهای تمامشده تاریخی و وضعیت
حسابداری تورمی و تغییر قیمتها در ایران بر میگردد .پس این موضوع در صنایع سرمایهبر شدت بیشتری نسبت به
شرکتهای کاربر دارد .صنایع سرمایهبر با در اختیار داشتن داراییهای سرمایهای بسیار ،طبیعی است که هزینه
استهالک این داراییها ،مبلغ عمده هزینههای عملیاتی شرکت را تشکیل دهد .حال هر چه از راهبردهای کسبوکار
رهبری هزینه استفاده نمایند و هزینه های محصوالت را کاهش دهند ،ولی همچنان هزینه استهالک در صدر
هزینههای عملیاتی شرکت قرار دارد .چراکه در شرایط تورمی و در مدل حسابداری سنتی ،هزینه استهالک بر مبنای
بهای تمامشده تاریخی محاسبه میشود .درنتیجه این هزینه کمتر از میزان واقعی بوده و سود حسابداری بیشتر از
میزان واقعی گزارش میشود .وقوع این پدیده سرمایه شرکت را طی سنوات بلندمدت یا بعضاً کوتاهمدت از بین میبرد.
با فرسایش سرمایه شرکت ،وقوع ورشکستگی هم قریبالوقوع میشود .ولی در صنایع کاربر به دلیل اتکا به نیروی
انسانی ،عمده هزینههای عملیاتی را هزینه حقوق و دستمزد تشکیل میدهد؛ بهعبارتدیگر مشکل فرسایش سرمایه
در این قبیل شرکتها ،اغلب کمتر است .دلیل کمتر بودن مشکالت فرسایش سرمایه در این قبیل شرکتها ،محاسبه
هزینه حقوق و دستمزد با استفاده از ارزشهای جاری یا ارزش روز میباشد .درنتیجه سود واقعیتری در مقایسه با
صنایع سرمایهبر به دست میآید .در این خصوص احمدپور و غالمی کیان ( )2118در پژوهش خود نشان دادند که
تورم باعث فرسایش سرمایه شركتها میشود و عظیمی و میر ( )2111نشان دادند که تورم بر فرسایش سرمایه در
شرکتهای سرمایهبر قویتر از شرکتهای کاربر است .همچنین فرناندو و همکاران ( )2113در پژوهش خود نشان
دادند که راهبرد تجاری شرکت بر واکنش بازار به سود تأثیرگذار است .همچنین بنتلی و همکاران )2114( 2نشان
دادند که راهبرد کسبوکار بر محیط اطالعاتی شرکتها تأثیر دارد .نور الحق و همکاران )2118( 8در پژوهشی به بررسی
راهبرد تجاری و کیفیت سود پرداختهاند و بیان میکنند که شرکتهای با راهبرد تدافعی با سطوح باالیی از مدیریت
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سایر منافع ممتاز دارد ،بهطوریکه دسترسی مناسب به مواد خام و پول كافی برای خرید داراییها و لوازم مناسب،

سود و شرکتهای با راهبرد آیندهنگر با سطوح باالیی از محافظهکاری حسابداری مرتبط هستند .ژوالنژاد و بخردی
نسب )2117( 1در پژوهش خود تحت عنوان بررسی تطبیقی ضریب واکنش شرکتهایی با اتخاذ راهبردهای کسبوکار
رهبری هزینه و شرکتهایی با اتخاذ راهبردهای کسبوکار متمایز نسبت به اعالن سود با استفاده از معادالت شکست
ساختاری نشان داد شرکتهایی که راهبرد رهبری هزینه را دنبال میکنند ،اعالن سود آنها بهطور عمومی نسبت به
شرکتهایی که روشهای تمایز را در پیش میگیرند ،با تغییرات بهتری اعالن سود شرکتهای خود را به
استفادهکنندگان از اطالعات مالی شرکت به نمایش میگذارند .پس انتظار میرود که اعالن سود در شركتهای
81

سرمایهبر با راهبردهای رهبری هزینه نسبت به شركتهای كاربر با راهبردهای رهبری هزینه کمتر باشد .بر این اساس
فرضیه اول بهقرار زیر طرحریزی شد .با اتخاذ راهبردهای رهبری هزینه در شرکتهای سرمایهبر نسبت به شرکتهای
کاربر ،اعالن سود کاهش مییابد.

 -2-7راهبردهای کسبوکار متمایز در شرکتهای کاربر و سرمایهبر
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با اتخاذ راهبردهای کسبوکار متمایز شركت وارد ساخت و بازاریابی محصولی واحد ،برای بازاری بزرگ میشود .راه
رسیدن به استراتژی تفاوت ،شامل توسعهی شکل واحدی از زمینهی شغلی ،استفاده از تكنولوژی واحد و سرویس
واحد به مشتریان یا موارد مشابه میباشد .در این راهبرد کسب برتری رقابتی (از طریق تولید محصولی که از دیدگاه
مشتریان در مقایسه با محصوالت مشابه ،منحصربهفرد و دارای خصوصیات ویژه باشد) حاصل میشود .ذكر این نكته
الزامی است كه این محصوالت یا خدمات بایستی به مشتریانی عرضه گردد که نسبت به قیمت حساسیت چندان زیادی
نشان نمیدهند .این نوع راهبرد روشی برای دستیابی به سودهای بیشتر است (شهمیرزادی .)2118 ،استفاده از این
نوع راهبرد در شرکتهای سرمایهبر نسبت به شرکتهای کاربر رایجتر است .صنایع کاربر وابسته به نیروی انسانی
است و فرایند تولید از طریق کارگران ماهر انجام میشود و داراییهای سرمایهای کمتری در این شرکتها وجود دارد.
پس بهمراتب کمتر از راهبردهای متمایز استفاده مینمایند .پس با اتخاذ راهبردهای کسبوکار متمایز از سوی مدیریت
شرکتهای کاربر به نسبت شرکتهای سرمایهبر ،فرسایش سرمایه کمتری در این شرکتها وجود دارد .همانگونه که
پیشتر هم بیان شد ،علت این امر در حسابداری بهای تمامشده نهفته است .بدین ترتیب به نظر میرسد که فرسایش
سرمایه در شرکتهای سرمایهبر بیش از شرکتهای کاربر باشد .احمدپور و غالمی کیان ( )2118و عظیمی و میر
( )2111فرسایش سرمایه رو به دلیل وجود شرایط تورمی تائید مینمایند .تنایی و محب خواه )2114( 2در پژوهش
خود به این نتیجه رسیدند که محیط اقتصادی بر رابطه بین راهبردهای تجاری شرکت و کیفیت سود آن مؤثر میباشد
و میزان مدیریت سود در شرکتهای تدافعی نسبت به شرکتهای تهاجمی (پیشگام) بیشتر است .آسدمیر و همکاران

8

( )2114در پژوهش خود به این نتیجه رسید که افشای داوطلبانه و اختیاری اطالعات توسط شرکتهای که از
راهبردهای رهبری هزینه استفاده میکنند بیشتر از شرکتهایی است که راهبردهای متمایز دارند و درنتیجه اعالن
سود ،عدم تقارن اطالعاتی را در بازار افزایش میدهد .بنتلی و همکاران ( )2118در پژوهشی دیگر به این نکته دست
یافتند که شرکتهایی با راهبرد آیندهنگر با سطوح پایینتری از عدم تقارن اطالعاتی در مقایسه با شرکتهایی با راهبرد
تدافعی مرتبط هستند .همچنین شرکتهای با راهبرد آیندهنگر بیشتر درگیر تخلفات گزارشگری مالی و بهتبع آن
مستلزم تالش حسابرسی بیشتری هستند .همچنین فرناندو و همکاران ( )2113در پژوهش خود نشان دادند که
راهبردهای شرکتی توانایی اثرگذاری بر واکنش بازار را تا حد باالیی دارند .ژوالنژاد و بخردی نسب ( )2117نشان
دادند شرکتهایی که راهبردهای متمایز را در پیش میگیرند با تفسیر ناهمگونتر و تغییرات کمتری در باورهای

Zholanezhad and Bakhrdi Nasab
Tanayi and Mohebkhah
Asdemir et al.

1
2
3

سرمایهگذاران همراه هستند .پس انتظار میرود که اعالن سود در شركتهای سرمایهبر با راهبردهای متمایز نسبت
به شركتهای كاربر با راهبردهای متمایز بیشتر است .بر این اساس فرضیه دوم بهقرار زیر طرحریزی شد .با اتخاذ
راهبردهای متمایز در شرکتهای سرمایهبر نسبت به شرکتهای کاربر ،اعالن سود افزایش مییابد.

 -3روش اجرای پژوهش
در هر پژوهش ،تهیه اطالعات واقعی با توجه به اهداف تحقیق از اهمیت اساسی برخوردار است .در این پژوهش برای
مطالعه مبانی نظری و بررسی پیشینه تحقیق ،از روش کتابخانهای با بهرهگیری از کتب و مقاالت تخصصی فارسی و

81

التین و پایاننامهها استفاده میگردد .اطالعات مربوط به متغیرهای این پژوهش شامل بسیاری از اقالم حسابداری
مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتها میباشد .دادههای موردنیاز از صورتهای مالی موجود در سایت
کدال 1بهصورت دستی استخراجشده است که به نظر میرسد نسبت به سایر منابع موجود از اعتبار بیشتری برخوردار
است .پس روش جمعآوری دادههای پژوهش اسنادکاوی است .همچنین این پژوهش ازلحاظ ماهیت توصیفی-
آزمون فرضیهها از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفادهشده است .روش آماری مورداستفاده در این پژوهش روش
دادههای تابلویی میباشد ،زیرابه منظور بررسی رابطه بین متغیرها از دو جنبه متفاوت موضوع موردبررسی قرار
میگیرد .از یکسو ،این متغیرها در میان شركتهای مختلف و از سوی دیگر ،در دوره زمانی  1877-1836آزمون
میشوند .در این مطالعه برای برازش مدلها از نرمافزار ایویوز بهره گرفتهشده است و داوری در مورد رد یا پذیرش
فرضیهها با کمک آزمون انجامشده است.

 -3-1جامعه و نمونه آماری
در این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بهعنوان جامعه آماری در نظر گرفتهشده
است .همچنین از روش حذف سیستماتیک برای انتخاب نمونه استفاده میشود .کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی  1877لغایت  1837که دارای شرایط زیر باشند بهعنوان نمونه انتخاب
میشوند .با توجه به محدودیتهای ذیل شرکتهای حائز شرایط 148 ،شرکت میباشد.
 قبل از سال  1877در بورس پذیرفتهشده باشند.
 سال مالی آنها پایان اسفند بوده و در طول دوره تحقیق تغییر در سال مالی نداشته باشند.
 دادههای موردنیاز آنها در دسترس باشد.
 جزء شرکتهای سرمایهگذاری ،بیمهها و بانکها نباشد.
 حداقل هر  4ماه یکبار سهام آنها در بورس معاملهشده باشد.

 -3-2فرضیهها و مدل پژوهش
همانگونه که در بخش توسعه فرضیهها بیان شد ،فرضیهها شامل دو فرضیه میباشد که در ادامه مجدداً بیان و مدل
اندازهگیری آن به پیروی از پژوهش فرناندو و همکاران ( )2114به شرح رابطه ( )1میباشد.

www.rdis.ir
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واکنش بازار سرمایه نسبت به تحلیل راهبردی در مدیریت سازمان (موردمطالعه شرکتهای کاربر و سرمایهبر)

همبستگی و ازنظر هدف کاربردی است .همچنین پژوهش حاضر از نوع قیاسی-استقرایی است .در این پژوهش برای

فرضیه اول :با اتخاذ راهبردهای رهبری هزینه در شرکتهای سرمایهبر نسبت به شرکتهای کاربر ،اعالن سود کاهش
مییابد.
فرضیه دوم :با اتخاذ راهبردهای متمایز در شرکتهای سرمایهبر نسبت به شرکتهای کاربر ،اعالن سود افزایش
مییابد.

82

()1

𝑡𝑖𝐶𝑅𝑃𝐺𝐿𝑀𝑅𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝐷𝐼𝐹𝐹𝑖𝑡 + 𝛼2 𝐶𝐿𝑖𝑡 + 𝛼3 𝑀𝐾𝑇𝑉𝑂𝐿𝑖𝑡 + 𝛼4
𝑡𝑖𝜀 + 𝛼5 𝐴𝐵𝑆𝑅𝐸𝑇𝑖𝑡 + 𝛼6 𝑁𝑈𝑀𝐸𝑆𝑇𝑖𝑡 +

متغیرهای این پژوهش به شرح زیر سنجیده میشود.
 -8-2-1متغیر وابسته
واکنش بازار نسبت به اعالن سود (

) :متغیر وابسته مطالعه حاضر واکنش بازار نسبت به اعالن سود میباشد.

بخردینسب  /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،2شماره  ، ،1صفحه87-46 :

این متغیر با استفاده از میانگین ارزش بازار سهام و حجم معامالت سهام یک هفته قبل از اعالن سود ،ارزیابیشده
است .این متغیر به شرح رابطه ( )2اندازهگیری شده است.
()2
که در این رابطه:

) 𝑡𝑖𝑅𝐴𝐶 𝑀𝑅𝑖𝑡 = 𝐴𝑉𝐸𝑅(𝐴𝐵𝑉𝑂𝐿𝑖𝑡 +

 :حجم معامالت؛ و

 :ارزش بازار سهام.

 -8-2-2متغیرهای مستقل
راهبرد تجاری شرکت :1متغیر مستقل این پژوهش راهبرد شرکت میباشد .مطابق با پژوهش فرناندو و همکاران
( )2114راهبرد شرکتها به دو بخش راهبردهای رهبری هزینه و راهبردهای متمایز تقسیم میشوند .نحوه سنجش
این دو متغیر به شرح زیر میباشد.
راهبرد رهبری هزینه (

) :این متغیر بهعنوان یک متغیر پیوسته از ساختار راهبردهای رهبری هزینه میباشد.

نحوه سنجش این متغیر بر اساس تجزیهوتحلیل عوامل راهبردهای رهبری هزینه طی بازه زمانی  6ساله میباشد.
بدینصورت که متوسط نسبت فروش به هزینههای سرمایه و فروش به خالص ارزش دفتری داراییها و اموال و
تا

تجهیزات و لگاریتم تعداد کارمندان به خالص ارزش دفتری داراییها و اموال و تجهیزات از سال

پایه ( ) محاسبه خواهد شد (فرناندو و همکاران .)2114 ،به عبارتی رابطه ( )8برای کلیه شرکتها از سال

برای سال
تا

برای سال پایه ( ) محاسبه خواهد شد.

()8

𝑠𝑡𝑠𝑜𝐶 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑝𝑎𝐶 𝑜𝑡 𝑠𝑒𝑙𝑎𝑆 𝑒𝑡𝑎𝑅 𝑓𝑜 𝑒𝑔𝑎𝑟𝑒𝑣𝐴 = 𝐿𝐶
𝑒𝑝𝑝 𝑜𝑡 𝑠𝑒𝑙𝑎𝑆 𝑒𝑡𝑎𝑅 𝑓𝑜 𝑒𝑔𝑎𝑟𝑒𝑣𝐴 +
𝑒𝑝𝑝 𝑜𝑡 𝑠𝑒𝑒𝑦𝑜𝑙𝑝𝑚𝐸 𝑓𝑜 𝑟𝑒𝑏𝑚𝑢𝑛 𝑔𝑜𝑙 𝑓𝑜 𝑒𝑔𝑎𝑟𝑒𝑣𝐴 +

بعد از محاسبه میانگین ابتدا اقدام به مرتبسازی شرکتها از کوچک به بزرگ نموده و سپس بر اساس میانه مشاهدهها
اقدام به اختصاص عدد یک و صفر خواهد شد .درصورتیکه برای هر سه متغیر عدد اختصاصیافته یک باشد ،جمع
نمره راهبرد شرکت  8و درصورتیکه این راهبرد را اجرایی نکند ،جمع نمره آن صفر خواهد بود .بدینصورت که جهت

Firm Business strategy

1

برآورد راهبرد رهبری هزینه در سال مالی  ،1832رابطه زیر برای  1831تا  1836محاسبه و مالک کار در سال 1832
قرار داده میشود و برای کلیه سالهای پژوهش بدینصورت محاسبه خواهد شد.
راهبرد متمایز (

) :این متغیر بهعنوان یک متغیر پیوسته ،از ساختار راهبردهای متمایز در شرکت میباشد .نحوه

سنجش این متغیر بر اساس تجزیهوتحلیل عوامل راهبردهای متمایز طی بازه زمانی  6ساله میباشد .بدینصورت که
) به فروش و فروش به بهای تمامشده کاالی فروش رفته از

متوسط نسبت هزینههای عمومی و اداری (

تا

برای سال پایه ( ) محاسبه خواهد شد (فرناندو و همکاران .)2112 ،به عبارتی رابطه ( )4برای کلیه شرکتها از
سال

تا

برای سال پایه ( ) محاسبه خواهد شد.
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𝑠𝑒𝑙𝑎𝑆 𝑜𝑡 𝐴&𝐺𝑆 𝑒𝑡𝑎𝑅 𝑓𝑜 𝑒𝑔𝑎𝑟𝑒𝑣𝐴 = 𝐹𝐹𝐼𝐷

()6

𝑔𝑛𝑖𝑡𝑠𝑜𝐶 𝑜𝑡 𝑠𝑒𝑙𝑎𝑆 𝑒𝑡𝑎𝑅 𝑓𝑜 𝑒𝑔𝑎𝑟𝑒𝑣𝐴 +

بعد از محاسبه میانگین ابتدا اقدام به مرتبسازی شرکتها از کوچک به بزرگ نموده و سپس بر اساس میانه مشاهدهها
اقدام به اختصاص عدد یک و صفر خواهد شد .درصورتیکه برای هر سه متغیر عدد اختصاصیافته یک باشد ،جمع
برآورد راهبرد متمایز در سال مالی  ،1832رابطه زیر برای  1831تا  1836محاسبه و مالک کار در سال  1832قرار
داده میشود و برای کلیه سالهای پژوهش بدینصورت محاسبه خواهد شد.
 -8-2-8متغیرهای کنترلی
) :متوسط گردش مالی از میانگین حجم معامالت هر شرکت طی سنوات پژوهش

متوسط گردش مالی (
به دست میآید.
قیمت سهام (

) :قیمت سهام از لگاریتم طبیعی قیمت سهام در پایان دوره مالی به دست میآید.

قدر مطلق بازده سهام (
تعداد کارمندان (

) :قدر مطلق بازده سهام از قدر مطلق بازده سهام بهصورت ساالنه به دست میآید.
) :لگاریتم تعداد کارمندان هر شرکت که در پیوست صورتهای مالی افشاء میشود.

 -3-3تفکیک شرکتهای سرمایهبر از کاربر
در این پژوهش جهت تفکیک شرکتهای سرمایهبر از کاربر از معیار تراکم سرمایه 1استفادهشده است .این نسبت
بیانکننده شدت سرمایه به نیروی کار مورداستفاده در جریان تولید است .بهعبارتدیگر شاخصی برای تعیین میزان
سرمایهبری یا سرمایه طلبی در مقایسه با میزان کاربری شرکتهاست .نحوه سنجش تراکم سرمایه بدینصورت است
که از شدت سرمایه یا نسبت عامل سرمایه به تعداد نیروی کار به دست میآید .بر این اساس نخست شدت سرمایه با
استفاده از رابطه ( )2به دست میآید.
()2

𝑡𝑖𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝐴 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇
𝑡𝑖𝑠𝑒𝑙𝑎𝑆

= 𝑡𝑖𝑜𝑖𝑡𝑎𝑅 𝑦𝑡𝑖𝑠𝑛𝑒𝑡𝑛𝐼 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑝𝑎𝐶

Capital Intensity

1

واکنش بازار سرمایه نسبت به تحلیل راهبردی در مدیریت سازمان (موردمطالعه شرکتهای کاربر و سرمایهبر)

نمره راهبرد شرکت  8و درصورتیکه این راهبرد را اجرایی نکند ،جمع نمره آن صفر خواهد بود .بدینصورت که جهت

سپس نسبت شدت سرمایه به تعداد نیروی کار تقسیمشده و به شرح رابطه ( )4شرکتها تفکیکشده است.
𝑡𝑖𝑜𝑖𝑡𝑎𝑅 𝑦𝑡𝑖𝑠𝑛𝑒𝑡𝑛𝐼 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑝𝑎𝐶
𝑡𝑖𝑟𝑒𝑏𝑚𝑢𝑁 𝑠𝑒𝑒𝑦𝑜𝑙𝑝𝑚𝐸

()4

= 𝑡𝑖𝑠𝑒𝑖𝑛𝑎𝑝𝑚𝑜𝑐 𝑟𝑒𝑠𝑢 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑣𝑒,

این نسبت هر چه بزرگتر باشد ،حاكی از سرمایهبر بودن شركت و هر چه این نسبت کوچکتر باشد ،نشاندهنده
كاربر بودن شركتهای حجم نمونه میباشد .بر این اساس نخست شدت سرمایه با استفاده از نسبت جمع داراییها
84

به فروش محاسبه شد .سپس بر تعداد نیروی کار تقسیم شد .سپس از نتایج بهدستآمده برای هر شرکت در تمام
سالهای پژوهش میانگین گرفته میشود .چنانچه میانگین بهدستآمده برای شرکت در تمام سالهای پژوهش از
شدت سرمایه شرکت در سال خاص بزرگتر باشد ،بهمنزله سرمایهبری شرکت میباشد و در غیر این صورت شرکت
کاربر میباشد .بیشینه نسبت شدت سرمایهبری به ترتیب از آن شرکت پرمیت از صنعت کانی غیرفلزی در سال 1838
و شرکت قطعات اتومبیل از صنعت خودرو قطعات در سال  1832میباشد .این دو شرکت در صدر شرکتهای سرمایهبر
میباشند .کمینه نسبت شدت سرمایهبری از آن شرکت ایران ترانسفو از صنعت دستگاههای برقی در سال 1877

بخردینسب  /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،2شماره  ، ،1صفحه87-46 :

میباشد .این شرکت بهعنوان شرکت کاربر شناسایی شد .جدول  1تعداد شركتهای حجم نمونه را برای شركتهای
كاربر و سرمایهبر نشان میدهد.
جدول  -1شرکتهای کاربر و سرمایهبر.
Table 1- User and capital companies.

حجم كل نمونه

شركتهای كاربر

شركتهای سرمایهبر

168

84

111

درصد

%26

%84

 -4یافتههای پژوهش
یافتههای پژوهش در قالب آمار توصیفی و آمار استنباطی ارائه میگردد.

 -4-1آمار توصیفی
آمار توصیفی ،شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرهای موردبررسی را برای  148شرکت عضو نمونه آماری در بورس
برای دوره یازدهساله نشان میدهد که نتایج آن در جدول  2بیان شده است.
جدول  -2آمار توصیفی.
Table 2- Descriptive statistics.

متغیر

نماد متغیرها

میانگین

میانه

بیشترین

کمترین

انحراف معیار

اعالن سود

MR

18172

1811

1872

1

18212

راهبرد متمایز

DIFF

18118

1

2

1

18882

راهبرد رهبری هزینه

CL

18211

2

8

1

18368

تعداد کارمندان

NUMEST

18364

183

2/4

183

18347

متوسط گردش مالی

MKTVOL

181118

1

18161

1

18118

قیمت سهام

LGPRC

78288

78181

11813

4811

18347

قدر مطلق بازده سهام

ABSCAR

6884

2883

72882

1

2846

از بین شاخصهای مرکزی بیانشده میانگین مهمترین آنها محسوب میشود که نشاندهنده نقطه تعادل و مرکز
ثقل توزیع است .میانگین شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت دادهها است .برای مثال میانگین اعالن سود

برابر با  1/172که نشان میدهد بیشتر دادههای مربوط به این متغیر در حول این نقطه تمرکزیافتهاند .میانه یکی
دیگر از شاخصهای مرکزی است که وضعیت جامعه را نشان میدهد .همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود میانه
متغیر قدر مطلق بازده سهام برابر با  4/83است که نشان میدهد نیمی از دادههای این متغیر کمتر از این مقدار و
نیمی دیگر بیشتر از این مقدار می باشد .بیشینه معیارهای اعالن سود از قرار واکنش بازار به بازده انباشته سهام و
حجم تجمعی معامالت قبل از میانگینگیری به ترتیب مربوط به شرکتهای لبنیات کالبر در سال  1832و شرکت گاز
لوله در سال  1831میباشد .همچنین بیشینه تعداد کارمندان برابر با  2/3و کمینه این متغیر برابر با  1/3که به
بیشینه این متغیر مربوط به شرکت ایران ترانسفو است که در سالهای  1877تا  1834است و کمینه این متغیر مربوط
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به  63شرکت-سال میباشد که تعداد کارمندان آنها  84تا  31نفر بوده است .بیشینه راهبردهای رهبری هزینه عدد
 8و بیشینه راهبردهای متمایز عدد  2میباشد و عدد کمینه برای این دو متغیر صفر میباشد .عدد  8راهبرد رهبری
هزینه مربوط به  142شرکت-سال که بیشتر مربوط به مقاطع  1838 ،1832و  1834میباشد .عدد  2راهبرد متمایز
مربوط به  261شرکت-سال است .این نتایج نشان میدهد که از بین  734مشاهده و  142مشاهده از لحاظ رهبری
هزینه در سطح قوی و  261مشاهده از لحاظ راهبردهای متمایز در سطح باالیی قرار دارند .باقی مشاهدات در سطح

 -4-2آمار استنباطی
در بخش آمار استنباطی نخست مفروضات مدل رگرسیونی برازش ،سپس مدلهای رگرسیونی برازش شده است.
 -4-2-1فروض کالسیک رگرسیون
برای تجزیهوتحلیل دادههای هر یک از مدلها نیاز است قبل از برازش آنها ،فروض کالسیک مدل آزمون شود .یکی
از فروض کالسیک آماری همسانی واریانس باقیماندهها است که از فرضیههای اساسی هر رابطه محسوب میشود.
دیگر فروض اصلی کالسیک خودهمبستگی میباشد .جهت بررسی فرض ناهمسانی واریانس ،از آزمون وایت،
خودهمبستگی از آزمون دوربین واتسون برای مرتبه اول و آماره بروش گادفری برای مرتبه دوم استفادهشده است که
نتایج جدول  3ارائهشده است .در ادامه به تحلیل تخمین مدلهای پژوهش پرداختهشده است.
جدول  -3نتایج مفروضات رگرسیونی و نوع دادهها.
Table 3- Results of regression assumptions and data type.

مدل آزمون فرضیه

همسانی واریانس

خودهمبستگی
سطح

آماره آزمون

سطح معناداری

آماره آزمون

مدل ( )1برای شرکتهای کاربر

1/81

1/6412

1/87

1/8633

مدل ( )2برای شرکتهای سرمایهبر

1/88

1/8264

1/82

1/4638

معناداری

نتایج مندرج در جدول  3نشان میدهد که سطح معناداری آزمون وایت برای مدل ( )1و ( )2از سطح خطای 1/16
بیشتر است که نشان از همسانی واریانس دارد .همچنین آماره بروش گادفری برای مدل ( )1و ( )2از سطح خطای
 1/16بیشتر است که نشان از عدم وجود خودهمبستگی دارد.

 -5برازش مدلهای پژوهش
با توجه به اینکه پژوهشگر جهت برازش مدل رگرسیون با دو حجم نمونه مواجه است و در هر حجم نمونه مشاهدات
نابرابری وجود دارد ،لذا قبل از بررسی ضرایب راهبردهای کسبوکار ،نخست باید واریانس دو گروه مقایسه شود .پس

واکنش بازار سرمایه نسبت به تحلیل راهبردی در مدیریت سازمان (موردمطالعه شرکتهای کاربر و سرمایهبر)

ضعیفی از راهبردهای کسبوکار قرار دارند .همچنین انحراف معیار متغیرها برابر با صفر نبوده است.

از برابری واریانس شرکتهای کاربر و سرمایهبر ،اقدام به برازش مدل رگرسیونی با رویکرد دادههای مقطعی 1شد.
درنهایت به تحلیل فرضیهها با استفاده از ضرایب راهبرد کسبوکار پرداختهشده است .در ادامه نتایج تخمین مدلهای
پژوهش با در نظر گرفتن مفروضات رگرسیون به شرح جدول  4ارائهشده است.
جدول  -4نتایج تخمین مدل.
Table 4- Model estimation results.
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توصیف متغیرها

شرکتهای کاربر

شرکتهای سرمایهبر

(مشاهدات)272 :

(مشاهدات)736 :

نوع متغیر

نماد

نام متغیر

ضریب

آماره t

سطح

ضریب

آماره t

معناداری

سطح
معناداری

بخردینسب  /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،2شماره  ، ،1صفحه87-46 :

مقدار ثابت

α

ضریب ثابت

8/62

2/11

1/1182

1/22

2/87

1/118

مستقل

CL

راهبرد رهبری هزینه

1/12

2/17

1/1147

1/77

1/11

1/1188

DFII

راهبرد متمایز

1/111

2/18

1/1131

1/62

2/26

1/1182

MKTVOL

متوسط گردش مالی

8/32

8/24

1/1161

2/12

8/78

1/1147

LGPRC

قیمت سهام

1/88

2/22

1/1138

1/62

2/422

1/1113

ABSCAR

قدر مطلق بازده سهام

1/12

1/67

1/1872

8/11

8/86

1/1186

NUMEST

تعداد کارمندان

1/62

2/422

1/1113

1/88

2/22

1/1218

DW

دوربین واتسون

-

2/18

-

-

2/11

-

F statistics

آماره F

17/83

-

1/111

14/31

-

1/111

R

ضریب تعیین

1/73

-

-

1/78

-

-

R2

ضریب تعیین تعدیلشده

1/71

-

-

1/71

-

-

Sample2 T Test

آزمون  tبا دو نمونه مستقل

-

2/861

1/814

-

2/862

1/216

کنترلی

اعتبار مدل

فروض

بر اساس آزمون با برای دو نمونه مستقل ،نتایج برای شرکتهای کاربر ( )2/841و سرمایهبر ( )2/846نشان میدهد
که واریانسهای دو گروه باهم برابر هستند .با توجه به نتایج آزمون مشخص است که سطح معناداری باالتر از مقدار
 1/12است یعنی فرض یک آزمون با برای دو نمونه مستقل رد و فرض صفر پذیرفته میشود؛ بنابراین واریانس
شرکتهای کاربر و سرمایهبر باهم برابر هستند .مقدار رگرسیون که نشان از توان توضیح دهندگی مدل است .برای
هر دو مدل دو نمونه ،با احتمال آماره کمتر از  1/11برابر است که میتوان گفت در سطح اطمینان  33درصد برازش
این دو مدل برای دو نمونه معنادار بوده و دارای اعتبار است .بر اساس همین نتایج مالحظه مقدار آماره دوربین
واتسون نیز برای شرکتهای کاربر و سرمایهبر به ترتیب برابر است با  2/18و  2/11و حاکی از آن است که بین اجزاء
اخالل خودهمبستگی وجود ندارد ،زیرا این مقدار در فاصله  1/6و  2/6قرار دارد .همچنین ضریب تعیین برای
شرکتهای کاربر و سرمایهبر به ترتیب برابر است با  1/73و  1/78که نشان میدهد  73درصد تغییرات متغیر وابسته
برای شرکتهای کاربر و  78درصد برای شرکتهای سرمایهبر توسط متغیرهای توضیحی حاضر در هر مدل تشریح
داده میشوند.

 -6بحث و نتیجهگیری
امروزه بیشتر شرکتها بهجای اتخاذ یک راهبرد جامع و واحد ،از مجموعهای از راهبردهای مرتبط استفاده میکنند که
هر یک در سطوح مختلفی از شرکت طراحی میشود .راهبردهای کسبوکار چگونگی رسیدن شرکت به اهداف

Cross-sectional data

1

تعیینشده با حضور سایر رقبا را مشخص مینماید .اهداف تعیینشده شرکت در حداکثر سازی سود نهفته شده است.
ازاینرو در این پژوهش به بررسی تأثیر راهبردهای کسبوکار بر اعالن سود پرداخته شد .در این مطالعه دو طیف
شرکتهای کاربر و سرمایهبر مورد بررسی قرار گرفت و دلیل انتخاب این شرکتها ،اهمیت اعالن سود این شرکتها با
توجه به پدیده فرسایش سرمایه میباشد .پس توزیع سود بیشازحد در برخی شرکتها ،اعالن سود را با برخی مشکالت
روبرو میسازد .راهبردهای کسبوکار با تغییر سیاستهای حاکم بر شرکت سعی میکند تا مشکل اعالن سود در این
شرکتها را برطرف نماید .فرضیه اول پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا با اتخاذ راهبردهای رهبری
هزینه در شرکتهای سرمایهبر نسبت به شرکتهای کاربر ،اعالن سود کاهش مییابد یا خیر .برای بررسی فرضیه
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پژوهش هدف بزرگتر بودن ضریب راهبردهای رهبری هزینه در شرکتهای سرمایهبر نسبت به شرکتهای کاربر،
بهعنوان فرضیه صفر انتخاب و کوچکتر بودن این ضریب (عکس فرضیه صفر) بهعنوان فرضیه مقابل در نظر گرفته
شد .همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،سطح معناداری برای راهبرد رهبری هزینه در شرکتهای کاربر
( )1/1137و شرکتهای سرمایهبر ( )1/1188که با  %36اطمینان میتوان گفت که راهبرد رهبری هزینهبر اعالن
سود در دو حجم نمونه معنادار میباشد .ضریب متغیر راهبردهای رهبری هزینه در شرکتهای کاربر ( )1/16و
نسبت به شرکتهای کاربر ،اعالن سود  )1/16-1/77=1/28( 1/28کاهش مییابد .درنتیجه فرضیه اول پژوهش
تائید شده و اتخاذ راهبردهای رهبری هزینه در شرکتهای سرمایهبر نسبت به شرکتهای کاربر ،اعالن سود را کاهش
میدهد .تفسیر فرضیه اول بدینصورت است که با اتخاذ سیاستهایی که به کاهش هزینهها منتج شود ،اعالن سود
در شرکتهایی که کاربر هستند در وضعیت بهتری قرار میگیرند؛ زیرا در این شرکتها نابودی تدریجی سرمایه بهواسطه
توزیع سود غیرقابل تقسیم وجود ندارد .درنتیجه سود در بین شرکتهای کاربر واقعیتر و بهنگام تر است که علت آن
اتخاذ راهبردهای کسبوکار رهبری هزینه در این شرکتهاست .رهبری هزینه در این شرکتها ،هزینههایی را کاهش
میدهد که به نرخ روز (ارزش بازار) محاسبه میشوند .چنانچه در قبل آمد ،صنایع کاربر عمدت ًا با هزینههای حقوق و
دستمزد (به دلیل نوع خط تولید) مواجهاند .مبتنی بر سیستم بهای تمامشده پرداخت این هزینهها همگی باارزش
جاری است .پس راهبرد رهبری هزینه در این شرکتها کارسازترین راهبرد است .نتیجه فرضیه اول با پژوهش فرناندو
و همکاران ( )2113همخوانی دارد.
فرضیه دوم پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا با اتخاذ راهبردهای متمایز در شرکتهای سرمایهبر نسبت
به شرکتهای کاربر ،اعالن سود افزایش مییابد یا خیر .برای بررسی فرضیه پژوهش هدف کوچکتر بودن ضریب
راهبردهای رهبری هزینه در شرکتهای سرمایهبر نسبت به شرکتهای کاربر ،بهعنوان فرضیه صفر انتخاب و بزرگتر
بودن این ضریب (عکس فرضیه صفر) بهعنوان فرضیه مقابل در نظر گرفته شد .همانطور که در جدول  4مشاهده
میشود ،سطح معناداری برای راهبرد متمایز در شرکتهای کاربر ( )1/1131و شرکتهای سرمایهبر ( )1/1182که
با  %36اطمینان میتوان گفت که راهبرد متمایز بر اعالن سود در دو حجم نمونه معنادار میباشد .ضریب متغیر
راهبردهای متمایز در شرکتهای کاربر ( )1/111و شرکتهای سرمایهبر ( )1/42گویای این مطلب است که با اتخاذ
راهبردهای متمایز در شرکتهای سرمایهبر نسبت به شرکتهای کاربر ،اعالن سود )1/42-1/111=1/41( 1/41
افزایش مییابد .درنتیجه فرضیه دوم پژوهش تائید شده و اتخاذ راهبردهای متمایز در شرکتهای سرمایهبر نسبت به
شرکتهای کاربر ،اعالن سود را افزایش میدهد .تفسیر فرضیه دوم بدینصورت است که با اتخاذ راهبردهای متمایز،
اعالن سود در شرکتهایی که سرمایهبر هستند در وضعیت بهتری قرار میگیرند؛ زیرا تغییر سیاستهای متمایزسازی
محصوالت در شرکتهایی که متکی به داراییهای سرمایهای است ،بهترین روش جهت منع توزیع اضافی سرمایه و
افزایش اعالن سود در بازار سرمایه است .این شرکتها تولیدات خود را با ماشینآالت و دستگاهها و تجهیزات ماشینی
انجام میدهند .هزینههای استهالک این داراییها به دلیل ضعف در سیستم بهای تمامشده منجر به کاهش سود به

واکنش بازار سرمایه نسبت به تحلیل راهبردی در مدیریت سازمان (موردمطالعه شرکتهای کاربر و سرمایهبر)

شرکتهای سرمایهبر ( )1/77گویای این مطلب است که با اتخاذ راهبردهای رهبری هزینه در شرکتهای سرمایهبر

. پس بهترین سیاست افزایش فروش از طریق متمایزسازی محصوالت است.دلیل افزایش هزینههای عملیاتی میشود
 درنهایت به شرکتهای پذیرفتهشده در بورس.) همخوانی دارد2113( نتیجه فرضیه دوم با پژوهش فرناندو و همکاران
 راهبردهای رهبری هزینه اتخاذ نمایند تا با،پیشنهاد میشود که چنانچه شرکت آنها در طیف صنایع کاربر قرار دارد
، در مقابل شرکتهایی که در طیف صنایع سرمایهبر قرار دارد.مدیریت هزینه اعالن سود شرکت خود را باال ببرند
 بهترین روش جهت پوشش دادن،متمایزسازی محصوالت می تواند با افزایش فروش در بازار محصوالت این صنایع
.هزینههای سرسامآور عملیاتی این شرکتهاست
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