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تاثیر استراتژي رهبري و تمایز محصول بر هزینه حقوق صاحبان سهام
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چكيده
این پژوهش رابطه بين استراتژي رهبري هزینه و تمایز محصول با هزینه حقوق صاحبان سهام براساس نظریه
پورتر مورد بررسی قرار می دهد .هدف استراتژي رهبري هزینه کاهش هزینه توليد و استراتژي تمایز محصول نيز
افزایش کيفيت محصول می باشد .از این رو پژوهش حاضر ،به بررسی تاثير انتخاب هرکدام از استراتژي هاي مذکور
بر هزینه سرمایه شرکت است .این تحقيق از نظر روش و ماهيت توصيفی همبستگی با طرح توصيفی از نوع پس
رویدادي و از نظر هدف کاربردي است .تحليل دادهها با استفاده از رگرسيون چندگانه به روش دادههاي تابلویی انجام
شد .جامعه آماري پژوهش شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهاي  0931الی 0931
می باشد و از روش حذفی سيستماتيک براي تعيين نمونه استفاده شد که تعداد شرکتهاي مورد مطالعه 011
شرکت گردید .نتایج حاصل از این پژوهش بيانگر آن است که بين استراتژي رهبري هزینه و هزینه حقوق صاحبان
سهام رابطه معکوس و معناداري وجود دارد .اما ميان استراتژي تمایز محصول و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه
معناداري وجود ندارد.
واژههاي كليدي :استراتژي تمایز محصول ،هزینه حقوق صاحبان سهام  ،استراتژي رهبري هزینه.

 -0دانشجوي کارشناسی ارشد حسابداري دانشگاه آزاد اسالمی -واحد کرج
 -2دانشيار گروه حسابداري دانشگاه آزاداسالمی – واحد کرج (نویسنده مسئول) dr.banimahd@gmail.com
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الهام اقدامی و بهمن بنیمهد

 -1مقدمه
هزینههه سههرمایه یکههی از مه ه تههرین معيارههها در
بسياري از تصمي گيریهاي مالی اسهت و تحهت تهاثير
عوامل مختلفی است .هر شرکتی براي رقابهت در بهازار
نيازمند تامين منابع و تحمل هزینه ها است .براي ایهن
منظور تدوین استراتژي در راسهتاي نيهل بهه اههداف ،
امهري ضهروري اسهت .در ایهن راسهتا  ،امهروزه بيشههتر
سازمان ها به جاي اتخاذ یک استراتژي جهامع و واحهد،
از مجموعهههاي از اسههتراتژيهههاي مههرتبا اسههتفاده
میکنند ،که ههر یهک در سهطوح مختلفهی از شهرکت
طراحی مهی شهوند .بهه نظهر اینتهر و ررکهر ()0331
تدوین استراتژي همانا یکی از وظایف خطير مهدیریتی
است که مبناي تصمي گيریهاي حياتی مهدیران بهراي
حفظ بقاي سازمان و تعالی آن است .آن ها سه سهط
استراتژي را براي سازمان ها معرفهی مهی نماینهد کهه
شامل استراتژي هاي سازمان  ،استراتژي کسب و کهار
یا تجاري و استراتژي کهارکردي اسهت .از ميهان ایهن
سه استراتژي آن ها استراتژي کسب و کار را مه تر از
بقيه استراتژي ها می دانند .به عقيده آن ها  ،بيشتر از
همه سازمان باید براي حفهظ و بقهاي خهود بهر بهبهود
توان رقابت محصورت خود در بازار تالش کنند.
در این پژوهش تالش مهی شهود تها ارتبهام ميهان
استراتژيهاي تجاري شهرکت و هزینهه سهرمایه مهورد
بررسههی قههرار گيههرد .در پههژوهشهههاي پيشههين ،
پژوهش گران تایيد نموده اند که توان رقهابتی شهرکت
می تواند بر سودآوري و هزینه سرمایه اثرگهذار باشهد.
این پژوهشگران معتقدند به واسطه اسهتراتژي کهاهش
هزینه و افزایش توان رقابتی  ،سهودآوري افهزایش و در
نتيجهه هزینهه سهرمایه کهاهش مهی یابهد(بنی مهههد و
همکههاران  .)0931ه ه چنههين پژوهشههگران بازاریههابی
دریافته اند که با افهزایش رضهایت مشهتریان  ،ریسهک
سيستماتيک شرکت کاهش و در نتيجه هزینه حقهوق
صاحبان سهام کاهش می یابد .آنچه کهه در پهژوهش
هاي قبلی مورد توجه پژوهش گران قرار نگرفته اسهت
تههاثير اسههتراتژي تجههاري از جملههه اسههتراتژي رهبههري
هزینه و تمایز محصول بر هزینه حقوق صاحبان سههام
می باشد .اهميت مفهوم هزینه حقوق صهاحبان سههام
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در آن است که این مفهوم  ،یکی از مفاهي اساسهی در
حوزه ادبيات مالی می باشد کهه در تصهميمات تهامين
مالی و سرمایه گذاري نقهش اساسهی ایفها مهی کنهد.
هزینه حقوق صاحبان سههام نشهان دهنهده بهازده اي
است که به سهرمایه گهذاران تعلهق مهی گيهرد و ایهن
موضوع می تواند بر ریسک شرکت تاثيرگهذار باشهد .از
این رو مهی تهوان اسهتدرل نمهود کهه هزینهه حقهوق
صههاحبان متههاثر از اسههتراتژي تجههاري شههرکت اسههت.
بنابراین ،سئوال اصهلی ایهن پهژوهش آن اسهت کهه از
اجزا استراتژي تجاري شرکت شامل استراتژي رهبري
هزینه و استراتژي تمایز محصول تا چه اندازه بر هزینه
حقوق صاحبان سهام تاثيرگذار است .هدف اصلی ایهن
تحقيق ،بررسی رابطه استراتژيهاي تجاري شهرکت بها
متغيههر هزینههه حقههوق صههاحبان سهههام شههرکتهههاي
پذیرفتهشده در بورس اوراق بههادار تههران مهی باشهد.
دستاوردها و ارزش افزوده علمی این مقاله را می تهوان
به شرح زیر برشمرد:
اول این که شواهد پژوهش نشهان خواههد داد کهه
چگونه استرتژي شرکت بهر هزینهه سهرمایه تاثيرگهذار
است .این موضوع به عنوان یهک دسهتاورد علمهی مهی
توانهد اطالعههات سهودمندي را در اختيههار دانشههجویان،
استادان و پژوهشگران حسابداري و امور مالی قرار دهد
و موجب بسا مبانی نظري پژوهش ههاي مهالی شهود.
دوم این که نتایج این پژوهش می تواند پيشهنهادهایی
را براي انجام تحقيقات آتی در اختيار پژوهشگران قرار
دهد .در ادامهه مقالهه مبهانی نظهري ،روش شناسهی و
یافتههاي پژوهش ارائه می شود.
 -2مبانی نظري و مروري بر پيشينه پژوهش
 -1-2نظریه استراتژي پورتر
پورتر ( ،)0391چهارچوبی را کهه شهرکتها ممکهن
است یک استراتژي تجاري به منظهور افهزایش کهارایی
شرکت انتخاب کنند را بسها داده اسهت .او اسهتدرل
کرده است که شرکت باید بين حهداقل کهردن هزینهه
محصول در یک صنعت که به عنوان استراتژي رهبهري
هزینه خوانده می شود و یا یک محصهول منحصهر بهه
فرد از نظر کيفيت ،ویژگيهاي فيزیکی یا ارائه خهدمات
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منحصر به فرد که به عنوان استراتژي تمهایز محصهول
خوانده می شود ،یکی را انتخهاب کنهد .براسهاس نظهر

منظههور قابليههت ابتکههار و نههوآوري شههرکتههها افههزایش
م هییابههد .بعههالوه کههه در اسههتراتژي تمههایز محصههول،

پورتر( )0391یک شرکت ممکن است بههصهورت یهک
توليدکننده بها هزینهه پهایين در صهنعت رقابهت کنهد
(استراتژي رهبري هزینه) یا با توليد کارهاي منحصهر
به فردي که ازنظهر کيفيهت ،ویژگهیههاي فيزیکهی یها
خدمات مرتبا با محصول در مقایسه با توليدات سهایر
رقبهها متمایزنههد ،بههه رقابههت بپههردازد (پههورتر.)0331 ،
استراتژي از نظر پورتر شامل دو بخش رهبري هزینه و
تمایز محصول می باشد.

شرکت ها با عدم اطمينان بارتر مواجه میباشند ،بدین
معنی که تاکيد بيشازحد بر روي نهوآوري و ابتکهار در
محصول ،شرکت را با فعاليتهاي ریسکپذیر و ریسک
بر روي محصولی که تاکنون توليد نشده اسهت مواجهه
میسازد (جرمایس.)2119 ،0

 -1-1-2استراتژي رهبري هزینه
هههدف اسههتراتژي رهبههري هزینههه ایههن اسههت کههه
شرکت ،توليد کنندهاي ک هزینه در یک صنعت باشهد.
اسههتراتژي رهبههري هزینههه از طریههق کسههب تجربههه،
سرمایهگذاري در توليد انبوه ،استفاده از صرفهجهویی و
نظارت دقيق بر کهل هزینههههاي عمليهاتی (از طریهق
برنامهههایی مثهل کهاهش انهدازه و مهدیریت کيفيهت)
تحقق مییابد .شرکتههایی کهه از اسهتراتژي رهبهري
هزینههه اسههتفاده م هیکننههد ،در شههرایطی کههه کههارایی
مدیریتی با نظارت وام دهنهده افهزایش یابهد ،از طریهق
استفاده از اههرم مهالی منتفهع خواهنهد شهد .بنهابراین
وظيفه کنترل بدهیها براي شرکتهایی که بهه دنبهال
افزایش کارایی می باشند مه تهر هسهت .همچنهين در
استراتژي رهبري هزینه ،شهرکت هها ملهزم بهه کنتهرل
هزینه هاي اساسی و جلهوگيري از افهزایش بسهياري از
هزینه هاي بازاریابی یا نوآوري میباشهند (هنهربخش و
همکاران.)0930 ،
 -2-1-2استراتژي تمایز محصول
این استراتژي مستلزم توسهعه کارهها یها خهدمات
منحصر به فرد با اتّکا بهه وفهاداري مشهتري بهه عالیه
تجاري اسهت .یهک شهرکت مهیتوانهد کيفيهت بهارتر،
عملکرد بهتر ،یا ویژگی هاي منحصربه فهرد را کهه ههر
یک از آنها می توانند قيمتهاي بارتر را توجيه کننهد
ارائه دهد .در استراتژي تمایز محصول ،شرکتها تمایل
به سرمایهگذاري در زمينه تحقيق و توسعه دارند بدین

 -2-2ارتباط نظري بين استراتژي هاي تجااري و
هزینه حقوق صاحبان سرمایه
حسابداري مدیریت نقش با اهميتی در ایجاد و
اجراي استراتژي هاي تجاري ایفا می نماید .مطالعات
گذشته نشان داده است که پيوند سيست کنترل
حسابداري مدیریت یک سازمان با استراتژي هاي آن
می تواند موجب افزایش کارایی سازمان گردد .ه
چنين بکارگيري تکنيک هاي حسابداري مدیریت
متمرکز بر مشتري ،می تواند موجب افزایش توان
رقابتی شرکت در بازار شود .این تکنيک ها با ارزیابی
عملکرد رقيبان بر مبناي صورت هاي مالی منتشر
شده  ،هزینه یابی کيفيت  ،نظارت بر موقعيت رقابتی،
هزینه یابی استراتژیک و ...می تواند به مدیران شرکت
ها در تعيين و بکارگيري استراتژي هاي مناسب کمک
نمایند( موسوي شيري و شاکري .)0939 ،
رابطه بين هزینه حقوق صاحبان سهام و توان
رقابتی را می توان در مثلث استراتژیک جستجو نمود.
در متون حسابداري مدیریت امتيازات رقابتی برروي
سه بُعد کيفيت ،زمان و بهاي تمام شده محصول
استوار است .بر اساس این مثلث ،مشتریان انتظارات
مختلفی از محصول دارند .آنها دنبال محصولی هستند
که کيفيتی بار داشته باشد .در کوتاه ترین زمان
تحویل گردد و بهاي کمتري نيز در مقایسه با سایر
محصورت داشته باشد .به عبارت دیگر یک واحد
تجاري براي راضی نگه داشتن مشتریان و رقابت با
سایرتوليدکنندگان باید به صورت همزمان روي سه
بُعد کيفيت ،هزینه و زمان رقابت نمایند .واحدهاي
تجاري براي آن که انتظارات مورد نظر مشتریان را
برآورده نمایند باید توان رقابتی خود را افزایش دهند.
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براي این منظور ابتدا باید بهاي تمام شده محصول
کاهش یابد .کاهش در بهاي تمام شده ،موجب افزایش

بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند.
نتایج پژوهش آن نشان داد ،رابطه منفی و معنادار بين

توان رقابتی می شود .افزایش در توان رقابتی خود
موجب افزایش فروش و جریان ورودي وجه نقد می
گردد .این موضوع ،هزینه تامين مالی از جمله هزینه
حقوق صاحبان سهام را کاهش می دهد .کاهش در
هزینه هاي تامين مالی ،افزایش در سودآوري را به
دنبال خواهد داشت .سودآوري نيز به نوبه خود باعث
کاهش هزینه سرمایه خواهد شد (بنی مهد و همکاران،
 .)0931ه چنين تحقيقات بازاریابی نشان می دهد
که ميان رضایت مشتریان و ارزش برند محصول و
هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معنی داري وجود
دارد .نتایج حاصل از مطالعات بازاریابی بيانگر آن است
که افزایش رضایت مشتریان موجب کاهش ریسک
سيستماتيک شرکت می شود و این خود کاهش هزینه
حقوق صاحبان سرمایه را به دنبال خواهد داشت (هي
و فيچر .)2101 ،2در تحقيق دیگر نشان داده شده
است که هر چه توان شرکت در بازار رقابت افرایش
یابد ،در آن صورت این موضوع بر تصميمات مربوم به
ساختار سرمایه از جمله هزینه سرمایه تاثير گذار
خواهد بود (سرکار.)2101 ،9
بوبکر و همکاران ) 2109( 1معتقدند استراتژي هاي
شرکت براي باقی ماندن در بازار رقابت ،همانند
مکانيزم نظام راهبري عمل می نمایند .در این مکانيزم،
انتخاب استراتژي هاي تجاري توسا مدیران شرکت ،
باعث می شود تا آن ها کمبود منابع را جبران و ه
چنين بر چگونگی مصرف آن منابع نظارت نمایند .این
موضوع باعث می شود تا هزینه هاي نمایندگی کاهش
و توازن ميان منافع سهامداران و مدیران به وجود آید
و هزینه سرمایه شرکت کاهش یابد .در غير این صورت
 ،انتخاب استراتژي نامناسب تجاري  ،باعث افزایش
ریسک ورشکستگی شرکت و در نتيجه افزایش هزینه
سرمایه خواهد شد.

رقابت در بازار محصول و تمکين مالياتی وجود دارد.

 -3-2پيشينه پژوهش
معطوفی و دهقانيان ( )0931اثر رقابت در بازار
محصول بر تمکين مالياتی شرکتهاي پذیرفته شده در
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حاجيها ( )0931نشان داد راهبردهاي رقابتی بر
عملکرد شرکت تاثير مستقي و معنی دار دارند .ه
چنين او دریافت که تاثير مسئوليت اجتماعی بر
عملکرد شرکت مستقي و معنی دار است .اما در
شرکتهایی که مسئوليت اجتماع ی بيشتري را افشا
می نمایند  ،استراتژي تمایزمحصول نسبت به کاهش
هزینه ،تاثير بيشتري بر عملکرد دارد.
شمس و همکاران ()0931؛ به بررسی رابطه شدت
رقابت در بازار محصول و مومنتوم قيمتی بر هزینه
سرمایه شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران پرداختند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که
رقابت در بازار محصول تاثير منفی و معناداري بر
هزینه سرمایه شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران میگذارد؛ اما رابطه معناداري بين
استراتژي مومنتوم قيمتی و هزینه سرمایه در
شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
مشاهده نشد.
سيفی و حسن زاده ()0931؛ رابطه بين ساختار
سرمایه و سه بازار و رقابت در بازار محصول با تاکيد
بر نقش استراتژي هاي رقابتی را مورد مطالعه قرار
دادند .نتایج آزمون هاي فوق به طور کلی نشان می
دهد که بين ساختار سرمایه و سه بازار شرکت
ارتبام معنا داري وجود دارد و نيز رقابت در بازار
محصول بر ساختار سرمایه تاثير معنا داري دارد .در
شرکتهاي با استراتژي مکمل بين رقابت در بازار و
اهرم کل شرکت رابطه معنی داري وجود دارد .ولی با
اهرم بازار رابطه معنی داري وجود ندارد و ه چنين
در شرکتهاي با استراتژي هاي جایگزینی بين رقابت
در بازار با هيچ یک از معيارهاي ساختار سرمایه رابطه
معنی داري وجود ندارد .روحی و کرميار ()0931؛ به
بررسی تاثير ساختار رقابت بازار محصول بر کارایی
سرمایه گذاري شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد که
رقابت بازار محصول بر کارایی سرمایه گذاري تاثيرگذار
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است و هر سه شاخص هرفيندال و هيرشمن ،لرنر و
لرنر تعدیل شده قدرت توضي دهندگی کارایی

ساختار سرمایه پرداخت .نتایج مطالعه نشان می دههد
که رابطه بين استراتژي شرکت ها و ساختار سرمایه به

سرمایه گذاري را دارا میباشد همچنين افزایش در
رقابت بازار محصول موجب کاهش در عدم کارایی
سرمایه گذاري می شود .نتایج پژوهش همچنين نشان
ميدهد افزایش در رقابت بازار محصول در شرکتهاي
بزرگ موجب کاهش بيشتري در عدم کارایی سرمایه
گذاري می شود .نهایتاً با در نظر گرفتن رقابت بازار
محصول شرکتهاي داراي نقدینگی ،تمایل به بيش
سرمایه گذاري دارند .طهماسبی و همکاران ()0931؛
به بررسی تاثير نوع استراتژي شرکت بر کيفيت سود
در شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران پرداختند .نتایج نشان داد شرکتهایی که
استراتژي آنها به سمت سرمایهاي بودن گرایش
بيشتري داشتهاند ،مدیریت سود کمتري را اعمال
کردند .ه چنين نتایج پژوهش آن ها نشان داد که
رشد توليد ناخالص داخلی بر ارتبام بين نوع استراتژي
شرکتها و کيفيت سود تاثير معناداري نداشته است.
آشيش پندي )2101( 1نشان داد که ميان نهوآوري
و هزیه سرمایه رابطه معنی داري وجود دارد .بهه طهور
خاص ،این مقاله استدرل مهی کنهد کهه شهرکتها بهه
منظههور بههاقی مانههدن در بههازار رقابههت  ،بههه نههوآوري
محصورت خود روي مهی آورنهد .ایهن موضهوع باعهث
جذب سرمایه هاي جدید و در نتيجهه افهزایش هزینهه
سرمایه خواهد شد .آلکس گيان 1و همکاران ()2101؛
به بررسی استراتژي تنهوع ،کهارایی و عملکهرد شهرکت
پرداختند .نتایج تحقيهق آن هها نشهان مهی دههد اور،
تنوع صنعتی سه قابل توجه در بهبهود عملکهرد دارد،
در حالی که تنوع بين المللی تاثيري بر عملکرد ندارد .
دوم اینکه کهارایی یهک عامهل بهراي افهزایش عملکهرد
است ،اما این متغير هيچ تاثيري بر ارتبام بين تنهوع و
عملکرد ندارد .حبيب و حسهن ()2101؛ نشهان دادنهد
انتخاب استرتژي تجهاري در راسهتاي نهوآوري شهرکت
باعث مهی شهود تها شهرکت هها وجهه نقهد کمتهري را
نگهداري کنند .هه چنهين ایهن اسهتراتژي رابطهه اي
مسههتقي بهها ریسههک سههقوم سهههام دارد .جههاکوب
بجورکلند)2101( 1؛ بهه بررسهی اسهتراتژي شهرکت و

نههوع مالکيههت شههرکت بسههتگی دارد .در نتيجههه بههراي
شرکت هاي خارجی ،استراتژي شرکت سهبب انتخهاب
ساختار سرمایه می شود .از سوي دیگر ،بهراي شهرکت
هاي خانوادگی ،به نظر مهی آیهد کهه در آن شهرکتها ،
ساختار سرمایه بهه جهاي انتخهاب اسهتراتژي شهرکتی
عمل مینماید.
9
ایکسههوآن و کههرایج ()2101؛ بههه بررس هی تجرب هی
ساختار سهرمایه و ارزش شهرکت پرداختنهد .تجزیهه و
تحليل آنها رابطه منفی بين اهرم مهالی و ارزش سههام
داران را نشان می دهد که هزینه هاي نسهبتا بهارتري
نسبت به تامين مالی بدهی نسبت به سود دارد .عهالوه
بر این ،نشان داده شد که احتمهار تنهها شهرکت ههاي
توان تجاري که  ،بهراي سههامداران ارزش ایجهاد مهی
کنند .ترالی 3و همکاران ()2101؛ به بررسی اسهتراتژي
هاي نوآوري شرکت هاي تازه تاسيس پرداختنهد .انهها
دریافتند در شرکت هایی که سرمایه گذاران در معرض
ریسک بيشتري هستند ،تمایل به جلوگيري از تمرکهز
بر نوآوري وجود دارد ،زیرا این موضهوع باعهث کهاهش
سودآوري و افزایش هزینه سرمایه و کاهش بازاده مورد
انتظار سهرمایه گهذاران مهی شهود .از ایهن رو  ،آن هها
بيشتر بر استراتژي کاهش هزینهه هها و افهزایش بههره
وري تاکيد دارند.
آهوتاگبها)2101( 01؛ بههه بررسهی تههاثير اسههتراتژي
نوآوري و عملکرد شرکت پرداخت .اسهتراتژي نهوآوري،
عملکرد مالی را بيشتر از سهایر ابعهاد عملکهرد شهرکت
تحت تاثير خود قرار داده و موجب بهبود آن و کهاهش
هزینه هاي تامين مالی می شهود .ههدیتاکا)2101( 00؛
تاثير ساختار سرمایه و استراتژي رقابت را مورد مطالعه
قرار داد .شواهد نشان داد که استراتژي رقابت  ،ریسک
مالی و در نتيجه هزینه سهرمایه را کهاهش مهی دههد.
دنییل برایان 02و همکاران ()2109؛ به بررسی ریسک
ورشکستگی ،بهره وري و استراتژي شهرکت پرداختنهد.
نتایج تحقيق آن ها نشان میدهد که بههره وري تهاثير
مثبتهی بههر کههاهش ریسههک ورشکسههتگی و در نتيجههه
کاهش هزینه سرمایه دارد.
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 -3فرضيه هاي پژوهش

 -1-4متغيرهاي پژوهش

براساس مبانی نظري و هدف پژوهش فرضيه هاي
پژوهش به صورت زیر تدوین می شود:
فرضيه اول :بين استراتژي رهبري هزینه و هزینه
حقوق صاحبان سهام رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيه دوم :بين استراتژي تمایز محصول و هزینه
حقوق صاحبان سهام رابطه معناداري وجود دارد.

متغيروابسههته در ایههن پههژوهش هزینههه حقههوق
صههاحبان سهههام و متغيههر مسههتقل در ایههن پههژوهش
استراتژي شرکت می باشد .ه چنين متغيرهاي اندازه
شرکت  ،سودآوري  ،رشد شرکت و ریسک شهرکت بهه
عنوان متغيرهاي کنترل در نظر گرفتهه مهی شهود .در
ادامه نحوه اندازه گيري متغيرها توضي داده می شود.
استراتژي رهبري هزیناه ) :13(CIStraاز نسهبت کهل
فروش بر کل دارایی ها به دست میآید.
14
اساتراتژي تماایز محصاول ) : (PDStraاز نسهبت
اندوخته تحقيق و توسعه بر کل فروش بهه دسهت مهی

 -4روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف و با توجه بهه ایهن کهه
مهههیتوانهههد مهههورد اسهههتفاده طيهههف وسهههيعی از
اسهتفادهکننهدگان اطالعهات مهالی قهرار گيهرد از نههوع
کههاربردي هسههت و بههه لحههاد نههوع دادهههها جههز
پژوهشهاي کمی به حساب می آیهد و ازنظهر ماهيهت
بعنوان مطالعه تحليلی-تجربی و از نظر ارتبام متغيرها
جز پژوهشهاي همبستگی طبقهبندي میشود.
جامعه آماري پژوهش شامل شرکت هاي پذیرفتهه
شده در بورس اوراق بهادار است .نحوه انتخهاب نمونهه
آماري به صورت جدول زیر توضي داده می شود.

131

تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی  0931الی
 0931تغيير سال مالی دادهاند.

()19

تعداد شرکتهاي که در قلمرو زمانی  0931الی
 0931سال مالی آنها منتهی به  23اسفند نباشد.

()31

تعداد شرکتهاي که در قلمرو زمانی  0931الی
 0931جز شرکتهاي سرمایه گذاري  ,بانک ها و
بيمه ها باشند

()99

تعداد شرکتهاي که در قلمرو زمانی  0931الی
 0931داده هاي آنها در دسترس نباشد.

()91

تعداد شرکتهاي که در قلمرو زمانی  0931الی
 0931سهام آنها حداقل یکبار در سال معامله
نشده باشد.

()11

جمع كسورات

()391
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سهام؛ EPS t 1

 :سود سهام در سال آینده؛  : EPS tسود سهام در سهال
جاري؛  : Ptقيمت سهام در تير ماه سال جاري.

كسر می شود :

تعداد شركتهاي مورد مطالعه

CEt  ( EPS t 1  EPS t ) / Pt

 : CEtهزینه مورد انتظار حقوق صاحبان

جدول  -1نحوه انتخاب نمونه آماري
تعداد کل شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران

آید .این شيوه اندازه گيري استراتژي هاي شهرکت ،بهر
اساس پژوهش هنر بخش و همکهاران( )0930اقتبهاس
شده است.
هزینه حقوق صاحبان ساهام :بهراي محاسهبه هزینهه
حقوق صهاحبان سههام از مهدل اسهتون ( )2111بههره
گرفته شده است که به صورت زیر است (بنهی مههد و
همکاران:)0931 ،

اناادا ه شاارك  :انههدازهي شههرکت از طریههق لگههاریت
طبيعهی مجمههوع دارایههی ههاي شههرکت انههدازه گيههري
میشود.
رشد شرك  :فرصتهاي رشد از طریهق نسهبت ارزش
بازار حقوق صاحبان سهام بهه ارزش دفتهري حقهوق
صاحبان سهام اندازه گيري میشود.
سودآوري شرك  :این متغير از طریق نسبت سهود بهه
دارایی اندازه گيري می شود.
ریسک شرك  :ریسک واحد تجاري نسبت سودخالص
به تغييرات فروش سنجيده می شود.
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 :لگاریت مجموع داراییهاي شرکت؛  : RSارزش

 -2-4مدل آماري

بازار به ارزش دفتهري حقهوق صهاحبان سههام؛ : SSH

مدل آماري پژوهش براي آزمون فرضيه ههاي تحقيهق
به صورت زیر بيان می شود.

نسبت سود به جمهع دارایهی ؛ : RSHنسهبت سهود بهه
تغييرات فروش

Cost it = α + β1 ClStrait + β2 size + β3 RS + β4
SSH + β5 RSH + ɛit
Cost it = α + β1 PDStrait + β2 size + β3 RS + β4
SSH + β5 RSH + ɛit

 -5یافته هاي پژوهش
 -1-5آمار توصيفی
در جدول شماره  2آمار توصيفی مربوم به متغيرهها را
نشان داده شده است.

که در آن:
 :Costهزینه حقوق صاحبان سهام؛  :CIStraاستراتژي
رهبهري هزینهه؛ :PDStraاسهتراتژي تمهایز محصهول؛

جدول  -2آمار توصيفی متغيرهاي تحقيق
تعداد

نام متغير

نماد

رهبري هزینه

CIStra

121

تمایز محصول

PDStra

121

1/1191

مشاهدات

ميانگين

ميانه

حداكثر

حداقل

انحراف معيار

1/131

1/1191

1/3011

1/1011

1/19110

1/1111

1/111111 1/930910

1/12011

هزینه حقوق صاحبان سهام

Cost

121

1/0111

1/1111

1/21119

1/1111

1/20119

اندازه شرکت

SIZE

121

1/1112

1/1203

9/0999

1/9111

1/11323

رشد شرکت

RS

121

1/29393

1/22091

1/19111

سود آوري
ریسک شرکت

SSH

121
121

1/0103
1/0123

1/1919
1/0190

1/19101
1/91901

RSH

-2-5آ مون هاي پيش نيا رگرسيون
 -1-2-5بررسی ضرایب همبساتگی متغيرهااي
پژوهش
جههدول شههماره  9همبسههتگی ميههان متغيرهههاي
پژوهش را نشان می دهد .نتایج این جدول نشهان مهی

1/01911120 1/102901
-1/1113
-0/0991

1/02311
1/99110

دهد که همبستگی شهدید ميهان متغيرههاي پهژوهش
وجود ندارد .زیرا حداکثر همبسهتگی معنهی دار ميهان
سودآوري و ریسک شهرکت مهی باشهد کهه مقهدار آن
کمتر از  11درصد است.

جدول  -3ضرایب همبستگی متغيرهاي پژوهش
ردیف

()0
()2
()9

نماد

رهبري

تمایز

هزینه

محصول

رهبري هزینه

0

احتمال

-

تمایز محصول

-1/11

0

احتمال

1/011

-

هزینه حقوق صاحبان سهام

-1/111

1/122

هزینه حقوق
صاحبان
سهام

اندا ه
شرك

رشد
شرك

سودآوري

ریسک
شرك

0
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ردیف

رهبري

تمایز

هزینه

محصول

احتمال
اندازه شرکت

1/112
-1/091

1/191
-1/111

1-191

0

احتمال

1/110

1/111

1/119

-

رشد شرکت

1/111

-1/110

-1/111

1/190

0

احتمال

1/331

1/319

1/211

1/191

-

سودآوري

-1/119

1/101

-1/211

-1/111

1/101

0

احتمال
ریسک شرکت

1/312
-1/031

1/101
1/101

1/111
-1/011

1/009
1/191

1/101
-1/111

1/111

0

احتمال

1/111

1/123

1/111

1/191

1/999

1/111

-

نماد

()1
()1
()1
()1

 -2-2-5ثاب

بودن واریانس جمله خطا

یکی دیگر از فروض رگرسيون خطی این است که،
تمامی جمالت باقيمانده داراي واریانس برابر باشند .در
این مطالعه فرض همسهانی واریهانس باقيمانهده هها از
طریق آزمون ارچ مورد بررسی قرار گرفت .کهه نتهایج
آن در جدول( )1نشان می دهد که فرض صهفر مبنهی
بر وجود همسانی واریانس تایيد می شود .بنهابراین ،در
مدل مشکل ناهمسانی واریانس وجود ندارد.
جدول  -4نتایج حاصل ا آ مون ثاب

بودن واریانس

جمله خطا
مدل
پژوهش

آماره F

احتمال

نتيجه

1/111

./133

عدم ناهمسانی واریانس
خطا

 -3-2-5عدم وجود ها خطای باين جما ت
توضيحی
هه خطهی بهه معنههاي وجهود رابطهه شهدید بههين
متغيرهاي مستقل و کنترلی موجود در مدل میباشهد.
در صورت وجود ه خطی ،ضرایب برآوردي الگو داراي
خطاي باریی خواهد بود و در نتيجه این مسهاله باعهث
می شود کهه تعهداد متغيرههاي معنهی دار در معادلهه
کاهش یابد .در این پژوهش براي بررسهی عهدم وجهود
ه خطی از معيار عامل تورم واریانس 01استفاده شهد.
نتایج حاصل از این آزمون نشهان مهی دهدکهه ميهزان
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هزینه حقوق

اندا ه

صاحبان

شرك

سهام

رشد
شرك

سودآوري

ریسک
شرك

تههورم واریههانس متغيرهههاي مسههتقل و کنترلههی مههدل
پژوهش در حد مجاز خود قرار داشته و لذا از این بابت
مشکلی وجود ندارد .جدول شماره  1نتایج این آزمهون
را نشان می دهد.
جدول -5نتایج حاصل ا آ مون عدم وجود ه خطی
بين جم ت توضيحی مدل پژوهش
متغير

عامل تورم واریانس

استراتژي رهبري هزینه

0/111111

استراتژي تمایز محصول

0/10111

اندازه شرکت

0/11119

رشد شرکت

0/11011

سودآوري

0/11001

ریسک شرکت

0/12300

 -4-2-5بررسی مانایی متغيرهاي پژوهش
قبل از تخمين مهدل ،بایهد مانهایی متغيرههاي آن
مورد بررسی قرار گيرد .یک متغير ،وقتی ماناسهت کهه
ميانگين ،واریانس و کواریانس آن در طول زمان ثابهت
باقی بماند .نتایج آزمون مانایی متغيرهاي پهژوهش در
جدول شماره  1آورده شده است.
بههر اسههاس آزمههون «دیکههی فههولر» چههون مقههدار
احتمال همه متغيرهها کمتهر از  %1بهوده اسهت ،همهه
متغير هاي مستقل ،وابسته و کنترلی در دوره پژوهش
مانهها هسههتند .بنههابراین مشههکل رگرس هيون کههاذب در
ضرایب برآوردي وجود نخواهد داشت.
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جدول -6نتایج آ مون مانایی متغيرهاي پژوهش
دیک فولر

متغيرها

نماد

رهبري هزینه

CIStra

-1/113

تمایز محصول

PDStra

-22/111

1/1111

هزینه سرمایه

Cost

-21/111

1/1111

اندازه شرکت

SIZE

-3/291

1/1111

مانا

رشد شرکت

RS

-21/119

1/1111

مانا

سود آوري
ریسک شرکت

SSH

-3/990
-02/001

1/1111
1/1111

مانا
مانا

RSH

نتایج

آماره

احتمال
1/1111

مانا
مانا
مانا

 -5-2-5آ مون Fليمر و آ مون هاسمن
قبل از تخمين مدلها رزم است که روش تخمين
(تلفيقی یا تابلویی) مشخص گردد .براي این منظور از
آزمون  Fليمر استفاده شده است .براي مشاهداتی کهه
احتمال آزمون آنها بيشتر از  %1باشهد یها بهه عبهارتی
دیگر آماره آزمون آنها کمتر از آمهاره جهدول باشهد ،از
روش تلفيقی استفاده می شود و براي مشهاهداتی کهه
احتمال آزمون آنها کمتهر از  %1اسهت ،بهراي تخمهين
مدل از روش تابلویی استفاده می شهود .روش تهابلویی
خود با استفاده از دو مدل "اثرات تصادفی " و "اثهرات
ثابت " می تواند انجام گيرد .براي تعيين اینکه از کدام
مدل استفاده شود از آزمون هاسمن اسهتفاده گردیهده
است .مشاهداتی که احتمال آزمهون آنهها کمتهر از %1
است از مهدل اثهرات ثابهت و مشهاهداتی کهه احتمهال
آزمون آنها بيشتر از  %1است از مهدل اثهرات تصهادفی
براي تخمين مدل استفاده شده است .همانطور کهه در
جههدول( )1مههنعکس گردیههده ،احتمههال Fليمههر مههدل
پژوهش بيشتر از  %1میباشد لذا براي تخمين مهدل از
روش تلفيقی استفاده می شود.
جدول -7نتایج حاصل ا آ مون  Fليمر

مدل  Fليمر
پژوهش

نوع

مقدار درجه

آماره

آماره آ ادي

آماره F

 /2910روش
1/111 0/921
تلفيقی
1

آماره خی
هاسمن دو (---- Chi-
)square

-----

احتمال نتيجه

----

-----

 -6آ مون فرضيه هاي پژوهش
در این بخهش فرضهيه ههاي تحقيهق مهورد بررسهی و
آزمون قرار می گيرد .نتایج آزمون فرضيه هاي پژوهش
در جداول شماره  9و  3گزارش شده است.
فرضيه اول :بهين اسهتراتژي رهبهري هزینهه و هزینهه
حقوق صاحبان سهام رابطه معناداري وجود دارد.
به منظور آزمون این فرضيه از نتایج تخمين مهدل
ارائه شده در جهدول ( )9اسهتفاده شهده اسهت .مقهدار
احتمال Fبرابر صفر بوده و چون ایهن مقهدار کمتهر از
 1/11است ،فرض صفر در سط اطمينهان  31درصهد
رد می شود ،یعنهی بهين اسهتراتژي رهبهري هزینهه و
هزینه حقوق صاحبان سهام رابطهه معنهاداري و منفهی
وجود دارد .به عبارت دیگر انتخاب اسهتراتژي رهبهري
هزینه توسا شرکت هها  ،مهی توانهد موجهب کهاهش
هزینه حقوق صاحبان سههام شهود .هه چنهين نتهایج
نشان می دهد که متغير وابسته بجز سود آوري متهاثر
از هيچ یک از متغيرهاي کنترلی دیگر نيسهت .مقهدار
آماره دوربين -واتسون نيز برابر  0/33مهی باشهد کهه
این مقدار ،عدم وجود خود همبستگی خطاها را نشهان
می دهد .نتایج مربوم به ضریب تعيهين تعهدیل شهده
نشان می دهد ،تقریباً %91/91تغييرات متغيهر وابسهته
به وسيله متغيرهاي مسهتقل و کنترلهی مهدل توضهي
داده می شوند.
فرضيه دوم :بين اسهتراتژي تمهایز محصهول و هزینهه
حقوق صاحبان سهام رابطه معناداري وجود دارد.
نتایج آزمون این فرضيه در جدول ( )3آورده شده
است .مقدار احتمهال (یها سهط معنهی داري)  Fبرابهر
صفر و چون این مقدار کمتر از  1/11است ،فرض صفر
در سط اطمينان  31درصد رد می شود ،یعنهی مهدل
معنی دار است .مقدار آماره دوربين -واتسون 0/33می
باشد که این مقدار ،عدم وجود خود همبستگی خطاها
را نشان می دهد .نتایج مربوم به ضریب تعيين تعدیل
شده نشان می دهد ،تقریبهاً  %91/30تغييهرات متغيهر
وابسته به وسيله متغيرهاي مسهتقل و کنترلهی مهدل،
توضي داده می شوند .نتایج نشهان مهی دههد کهه در
سط اطمينان  ،%31متغير اسهتراتژي تمهایز محصهول
تهاثير معنهی داري بههر متغيهر وابسههته (هزینهه حقههوق
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صاحبان سهام) ندارد .بنابراین این فرضيه رد می شود.
ه چنين نتایج نشان می دهد که سهود آوري شهرکت

رابطه اي معنی دار و منفی با متغير وابسته دارد.

جدول  -8نتایج تخمين مدل پژوهش
COST іt= α0+ β1 CISTRA it + β2 SIZE it + β3 RS it + β4 SSH it + β5 RSH it +µ

متغير

ضریب برآوردي

خطاي استاندارد

آماره T

احتمال

استراتژي رهبري هزینه

-1/121191

1/101123

-0/391992

1/1111

اندازه شرکت

1/111290

1/101131

1/911190

1/1203

رشد شرکت

-1/1111391

1/11123

-0/112019

1/2910

سودآوري

-1/910211

1/119211

-1/101112

1/1111

ریسک شرکت

-1/191311

1/121092

-0/913391

1/0119

مقدار ثابت

1/099032

1/132919

0/399111

1/1119

ضریب تعيين تعدیل شده

%91/91

دوربين-واتسون

0/33

آماره F

3/190

احتمال (آماره )F

1/1111

جدول  -9نتایج تخمين مدل پژوهش
COST іt= α0+ β1 PDSTRA it + β2 SIZE it + β3 RS it + β4 SSH it + β5 RSH it +µ

متغير

ضریب برآوردي

خطاي استاندارد

آماره T

احتمال

استراتژي تمایز محصول

1/921201

1/991013

1/911999

1/9310

اندازه شرکت

1/113031

1/101191

1/121011

1/1901

رشد شرکت

-1/1111121

1/11191

- 0/111932

1/2911

سودآوري

-1/911911

1/111319

- 1/911111

1/1111

ریسک شرکت

-1/121211

1/121110

- 1/391111

1/9211

مقدار ثابت

1/099199

1/131111

0/111119

1/0111

ضریب تعيين تعدیل شده

%30/91

دوربين-واتسون
آماره F

0/33
3/020

احتمال (آماره )F

1/111

 -7خ صه و نتيجه گيري
هدف این پژوهش بررسی ارتبام ميهان اسهتراتژي
رهبري هزینه و اسهتراتژي تمهایز محصهول بها هزینهه
حقوق صاحبان سهام اسهت .ههدف اسهتراتژي رهبهري
هزینه این است که شرکت ،توليد کنندهاي که هزینهه
در یک صنعت باشد .استراتژي رهبري هزینه از طریهق
کسب تجربه ،سرمایه گذاري در توليد انبوه ،اسهتفاده از
صرفه جویی و نظارت دقيق بر کل هزینههاي عمليهاتی
تحقق می یابد .نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که

311

رابطههه اي معنههی دار و معکههوس ميههان متغيههر هزینههه
حقوق صاحبان سهام و استراتژي رهبري هزینه وجهود
دارد .یعنی هر چه اسهتراتژي رهبهري هزینهه افهزایش
یابههد  ،در آن صههورت هزینههه حقههوق صههاحبان سهههام
کاهش می یابد .به بيان دیگر بها کهاهش هزینهه ههاي
عملياتی شرکت  ،می توان سودآوري شرکت را افزایش
و در جریانات نقدي شرکت صهرفه جهویی نمهود .ایهن
موضوع باعث می شود که نياز شرکت به تهامين مهالی
شرکت کهاهش و هزینهه حقهوق صهاحبان سههام نيهز
کاهش یابد .نتایج این فرضيه با مبانی نظهري تحقيهق
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از جمله تحقيق بوبکر و همکهاران )2109( 01مطابقهت
دارد .طبق نتهایج تحقيهق آن هها  ،انتخهاب اسهتراتژي

کاهش و ارزش شرکت را افزایش دهنهد .از ایهن رو بهه
مدیران شهرکت ههاي پذیرفتهه شهده در بهورس اوراق

تجاري مناسب توسا شرکت براي باقی ماندن در بازار
رقابت می تواند موجب کاهش هزینه سرمایه شود .ه
چنين نتایج تحقيق حاضر را می توان با نتایج تحقيهق
سههرکار ( )2101مههورد تطبيههق قههرار داد .یافتههههههاي
بهههدسههتآمههده تحقيههق ایشههان نشههان مهیدهههد بهين
استراتژي تجاري و رقابتی شهرکت بها هزینهه سهرمایه
رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.
ه چنين نتایج آزمون فرضيه دوم نشان می دههد
که ارتبام معنی داري ميان استراتژي تمایز محصول و
هزینه حقوق صاحبان سهام وجهود نهدارد .بهه عبهارت
دیگر میتوان گفت متغير هزینه حقوق صاحبان سههام
تحت تاثير استراتژي تمایز محصهول نمهی باشهد .ایهن
استراتژي مستلزم توسعه کارها یا خدمات بها اتّکها بهه
وفاداري مشتري به محصورت شرکت است .شرکت ها
می توانند با سرمایه گذاري در فعاليت هاي نوآورانهه ،
کيفيت محصورت خهود را بهبهود ببخشهند و مشهتري
بيشتري جذب نمایند تا سودآوري افزایش یابد .شواهد
پههژوهش حاضههر بيههانگر آن اسههت کههه انتخههاب ایههن
استراتژي توسا شرکت هها نمهی توانهد ،هزینهه ههاي
تامين مالی آن ها از جملهه حقهوق صهاحبان سههام را
کاهش دهد.
شواهد و دستاوردهاي این تحقيق بيانگر آن اسهت
که انتخاب استراتژي مناسب تجاري می توانهد موجهب
کاهش هزینه هاي حقوق صاحبان سههام گهردد .ایهن
موضوع به عنوان یک دستاورد علمی می تواند موجهب
بسا و گسترش مبانی نظري مرتبا با هزینهه حقهوق
صههاحبان سهههام گههردد و اطالعههات سههودمندي را در
اختياردانشجویان،پژوهشههگران و اسههتادان رشههته هههاي
مالی و حسابداري قرار دهد .هه چنهين هزینهه از آن
جههایی کههه حقههوق صههاحبان سهههام عههاملی مههه در
تصميمات تامين مالی و سرمایهگذاري است ،نتایج این
پژوهش می تواند به مدیران مالی شرکت هاي پذیرفته
شده در بورس و سياست گذاران در حوزه تامين مهالی
و سرمایه گذاري ،کمک نماید تا با انتخهاب اسهتراتژي
مناسب تجاري  ،هزینه ههاي تهامين مهالی شهرکت را

بهادار پيشنهاد می شود تا با انتخاب استراتژي رهبهري
هزینه  ،هزینه هاي تامين مالی شرکت از جمله هزینه
حقوق صاحبان سهام را کاهش دهند .زیرا انتخاب ایهن
استراتژي در بلند مدت موجب افهزایش ارزش شهرکت
خواهد شد.
فهرس منابع
 بنیمهد بهمن ،یعقوب نژاد ،احمد ،وحيديکيا،
الهام ،)0931( ،توان رقابتی محصول و هزینه
حقوق صاحبان سهام ،پژوهشهاي حسابداري
مالی و حسابرسی ،سال ،1شماره  ،21تابستان
 ،0931صفحات .009-011 :
 حاجیها ،زهره ،مقامی ،فهيمه  .)0939(.تاثير
استراتژي متنوع سازي شرکتی بر هزینه بدهی در
شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران .دانش حسابرسی.011-93 :)11(01 ،
 حاجيها زهره ( ) 0931راهبردهاي رقابتی ،عملکرد
شرکت و مسئوليت پذیري اجتماعی به عنوان
راهبرد سوم  ،فصلنامه علمی پژوهشی حسابداري
مدیریت  ،شماره  91صص  90الی 19
 روحی ،علی ،کرمار ،مروارید .)0931( .تاثير
ساختار رقابت بازار محصول بر کارایی سرمایه
گذاري ،ششمين کنفرانس بين المللی اقتصاد،
مدیریت و علوم مهندسی.
 سيفی ،ناصر ،حسن زاده ،رسول .)0931( .ساختار
سرمایه و سه بازار و رقابت در بازار محصول با
تاکيد بر نقش استراتژي هاي رقابتی ،چهارمين
کنفرانس بين المللی پژوهشهاي کاربردي در
مدیریت و حسابداري.
 شمس ،شهابالدین ،یحيی زاده فر ،محمود،
شعبانی ،منور .)0931( .بررسی رابطه شدت رقابت
در بازار محصول و مومنتوم قيمتی بر هزینه
سرمایه شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران ،فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشهاي
تجربی حسابداري.211-291 :)1(1 ،
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