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چكیده
هدف این پژوهش بررسی تأثیر بهره وری و راهبرد رهبری هزینه و راهبرد تمایز بر خطر ورشکستگی است .از
این رو برای محاسبه بهره وری از تحلیل پوششی داده ها استفاده گردید و به منظور بررسی احتمال ورشکستگی از
مدل آلتمن استفاده شد .دادههای مورد استفاده شامل نمونهای مرکب از  97شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران ،در طی سالهای  4831تا  4871است .برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از
الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است .یافته های این پژوهش نشان می دهد که بهره وری اثر مثبت
بر کاهش خطر ورشک ستگی دارد .نتیجه دیگر این پژوهش بیانگر این است که پیاده سازی موفق هر دو راهبرد
رهبری هزینه و تمایز ،اثر مثبت بر کاهش خطر ورشکستگی دارد .همچنین این پژوهش نشان می دهد که بهره وری
تا حدودی بر رابطه بین خطر ورشکستگی و راهبرد رهبری هزینه اثرگذار است.
واژههای كلیدی :خطر ورشکستگی ،بهره وری ،راهبرد رهبری هزینه ،راهبرد تمایز ،تحلیل پوششی داده ها.
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روبرو است .بسیاری از شرکت ها در این محیط در

 -1مقدمه
پیشرفت علم و فناوری ،توسعه بازارهای مالی و

تالش اند تا با تدوین راهبردهای رقابتی مناسب ،به

پولی و دگرگونی روابط اقتصادی منجر به رقابت

کسب مزیت رقابتی نائل گردند و با افزایش میزان

شدیدی در عرصه تجارت ،صنعت و سرمایهگذاری

رقابت پذیری محصوالت خود ،موجبات رشد و

گردیده و به دنبال آن دستیابی به سود را محدود و

پیشرفت شرکت را فراهم آورند (رحیمنیا و همکاران،

احتمال ورشکستگی را افزایش داده است (رهنمای

 .)4833راهبردهای رقابتی دستهای از راهبردهای

رودپشتی و همکاران .)4833 ،ورشکستگی یک

سازمان است که به شرکت این امکان را می دهد تا

حقیقت مهم زندگی در محیط تجاری مدرن است و

قابلیت انطباق و سازگاری با محیط رقابتی پیچیده را

هزینههای اقتصادی و اجتماعی سنگینی را به

داشته باشند (کرمپور و همکاران .)4874 ،اولین کسی

سهامداران ،اعتباردهندگان ،مدیران ،کارکنان و در

که به صورت خاص به مفهوم راهبردهای رقابتی

مجموع به اقتصاد ملی تحمیل میکند .بنابراین مطالعه

پرداخت مایکل پورتر8بود .بر این اساس ،راهبرد های

ورشکستگی ،عوامل اثرگذار بر خطر ورشکستگی و

رقابتی به سازمان ها این امکان را می دهد که از

هر عاملی که این خطر را کاهش میدهد مهم بوده و

مزیت های رقابتی برخوردار شده و از رقیبان پیشی

مستلزم بررسی است (بریان 4و همکاران .)1148 ،

بگیرند .از مهم ترین راهبرد های رقابتی ،راهبرد

در سال های اخیر با افزایش تعداد بنگاه های

تمایز1و رهبری هزینه5است .راهبرد رهبری هزینه

اقتصادی ،رقابت شدیدی در صحنه جهانی در زمینه

مشتمل بر ارتقای مزیت های رقابتی به وسیله کاهش

فروش محصوالت و خدمات در گرفته است و با

بهای تمام شده محصوالت یا خدمات است .این

توجه به محدودیت و گران بودن قیمت منابع ،لزوم

روش منجر به ارتقای کارایی تولید و کاهش مخارج

کاهش بهای تمام شده برای کسب توان الزم در بازار

و هزینه ها به وسیله پذیرش فناوری های جدید ،باال

رقابتی ،اصلی ترین دغدغه مدیران در قرن حاضر بوده

بردن مقیاس های تولیدی ،تولید درست به هنگام 6و
9

و عمالً بقای سازمان ها را تحت تأثیر قرار داده است.

مهندسی مجدد فرایند تولیدی می شود .افزایش تأکید

در این میان ،بهبود بهره وری 1نقش به سزایی را برای

مدیران شرکتها در به کارگیری راهبرد رهبری

سازمان ها ایفا می کند (آذر و مؤتمنی .)4838 ،بهره

هزینه ،به عنوان یک راهبرد اساسی در شرکت،

وری مفهومی جامع و عامل اصلی تعیین کننده

موجب افزایش درصد موفقیت و بهبود عملکرد

سوددهی ،قدرت رقابت و ستون فقرات برنامه های

شرکت در بازارهای داخلی و خارجی می شود .از

اقتصادی در سطح ملی و منطقه ای است (حیدری،

طرفی بر اساس راهبرد تمایز ،فعالیت های شرکت به

 .)4874از این رو بهره وری به عنوان یکی از شاخص

تهیه و ساخت محصول یا خدمتی منحصر به فرد و

های مهم مربوط به کارآمدی بخش ها و فعالیت های

با کیفیت باال متمرکز می شود .بدین منظور تأکید بر

مختلف اقتصادی شمرده شده و معیاری مناسب برای

ارائه و توسعه محصوالت و خدماتی با ویژگی های

ارزیابی عملکرد بنگاه ها و تعیین کننده موفقیت در

منحصر به فرد و متمایز سازی قابلیت های مهم و

رسیدن به اهداف است (نظری و مبارک.)4874 ،

اصلی مرتبط با محصوالت و خدمات خود ،کیفیت،

از طرف دیگر رقابت موجود در بازارهای امروز،

نوآوری و خدمات دهی است که به راحتی به وسیله

با گستردگی و تنوع باالتری در مقایسه با گذشته

رقبا قابل نسخه برداری نیست .از این رو شرکت ها
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با افزایش توانایی شان در ایجاد تمایز از رقبا می

سود یک شرکت تا حد زیادی به بهره وری در

توانند فروششان را افزایش دهند( .تاج الدین و

درازمدت بستگی دارد .سودآوری مبین وضعیت

همکاران .)4874 ،لذا هدف این پژوهش بررسی این

شرکت در زمان حال است و بهره وری ترسیم کننده

مسئله است که آیا ارتقای بهره وری و پیاده سازی و

وضعیت شرکت در زمان آینده .یک شرکت

اجرای مناسب راهبرد های رقابتی به کاهش خطر

درصورتی می تواند به سودآوری مستمر خود امیدوار

ورشکستگی می انجامد؟

باشد که موضوع بهره وری را نادیده نگیرد (طالقانی و
همکاران.)4871 ،

 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
 -2-2راهبرد رهبری هزینه و تمایز

 -1-2بهره وری
انسان از دیرباز ،در اندیشه استفاده مفید و کارا و

پورتر ( )4735چارچوب مفهومی ،پیرامون

ثمربخش از توانایی ها ،امکانات و منابع در دسترس

چگونگی انتخاب راهبرد تجاری در جهت انجام

خود بوده است .در عصر کنونی این امر بیش از هر

رقابت توسط شرکت ها ،ارائه داد .راهبردهای عمومی

زمان دیگری مورد توجه جدی قرار گرفته است.

پورتر در حوزه رقابت بیان می دارد که یک شرکت

محدودیت منابع در دسترس ،افزایش جمعیت و رشد

باید از میان رقابت به عنوان تولید کنندهای با کمترین

نیازها و خواستههای بشر باعث شده که

هزینه در صنعت خود -راهبرد رهبری هزینه -یا

دستاندرکاران عرصه اقتصاد ،سیاست و مدیریت

رقابت از طریق تولید محصوالت متمایز و بی نظیر از

جامعه و سازمان ها ،افزایش بهره وری را در اولویت

حیث کیفیت ،ویژگی های عینی محصول و مجموعه

برنامه های خود قرار دهند .امروزه بهره وری در هر

خدمات مرتبط با آن -راهبرد تمایز -یکی را برگزیند.

فعالیت اقتصادی اهمیت و ضرورت قاطعی دارد.

پورتر ( )4776تاکید کرد که ماهیت راهبرد تجاری

میزان توانایی بنگاه در استفاده بهتر از منابع در

یک شرکت ،داللت بر توانایی آن شرکت در انتخاب

دسترس به منظور تولید و عرضه کاالها و خدمات

درست و سنجیده مجموعه ای از فعالیت ها دارد ،که

باکیفیت ،قیمت و ویژگی های رقابتی مهم ترین ابزار

ترکیبی کم نظیر از ارزش و مطلوبیت را به مشتریان

و شرط رقابت ،ادامه حیات و توسعه و بالندگی،

ارائه می دهد .پورتر اظهار داشت که شرکت های

تأمین منافع مالکان و سهام داران بنگاه و جامعه در

رهبر در هزینه ،به شدت نیازمند کنترل هزینه های

بازار و صحنه رقابت است .در حقیقت هیچ بنگاهی

خود هستند ،از تحمل مخارج هنگفت در جهت

بدون تالش پیوسته برای حفظ و ارتقای سطح کیفیت

نوآوری ،بازاریابی و تبلیغات اجتناب می ورزند و در

و کمیت شاخص های عملکرد و بهره وری خود نه

مرحله فروش ،برای افزایش میزان فروش و بهره

تنها قادر به توسعه نبوده ،بلکه حتی قادر به حفظ

مندی از شاخص صرفه جویی در مقیاس ،اقدام به

سطح و وضعیت موجود و ادامه حیات نیست .در

کاهش قیمت محصوالت خود میکنند (رضایی و

جهان صنعتی امروز شرکتی میتواند در صنعت پیشرو

عازم .)4874 ،هدف این راهبرد این است که

و موفق باشد که بهره وری باالیی داشته باشد.

محصوالتی با قیمت پایین تر از شرکت های رقیب به

در اقتصاد خرد عمده ترین هدف یک شرکت،

بازار عرضه شده و بدان وسیله سهم بیشتری از بازار

همیشه کسب سود و به بیان دیگر سوددهی است.

را به دست آورد و آنگاه با باال بردن فروش تالش
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کرد شرکت های رقیب را به کلی از بازار خارج نمود

شرکت به آن دست یابد می تواند از آن به عنوان

(دیوید .)4874 ،به علت پایین بودن هزینه ها ،یک

راهبرد مؤثر برای به دست آوردن حاشیه سود باالتر از

شرکت پیشگام در هزینه ها می تواند قیمت کمتری

حد متوسط بازار بهره گیرد (حقیقی و همکاران،

برای محصوالت خود بگذارد و در عین حال سود

.)4871

مطلوبی کسب کند و همچنین در شرایط رقابت
فشرده نیز سود به دست آورد (ویلن و هانگر.)4837 ،

 -3-2پیشینه پژوهش

شرکت هایی که راهبرد رهبری هزینه را برمی گزینند،

بریان و همکاران ( )1148در پژوهشی نشان دادند

میکوشند تا از طریق به حداقل رساندن هزینه های

که بهره وری ،راهبرد تمایز و رهبری هزینه اثر مثبت

تولید ،توزیع و فروش ،قیمت تمام شده محصوالت

و معنی داری بر کاهش خطر ورشکستگی دارند یعنی

خویش را نسبت به رقبا تا حد امکان کاهش دهند و

ارتقای بهره وری و پیاده سازی موفق این دو راهبرد

با افزایش شمارگان فروش و بهره گیری از مزیت

در شرکت ها باعث کاهش خطر ورشکستگی می

صرفه جویی در مقیاس ،سهم بیشتری از بازار را از آن

شود .همچنین رابطه بین خطر ورشکستگی و راهبرد

خود کنند.

رهبری هزینه تا حدودی از بهره وری اثر می پذیرد.

در نقطه مقابل ،شرکت های متمایزساز به شدت

چانگ 3و همکاران ( )1141در پژوهشی نشان

تمایل به سرمایه گذاری در فعالیت های توسعه ای و

دادند که شرکت هایی که راهبرد رهبری هزینه را

تحقیقاتی دارند ،تا از طریق آن بتوانند ظرفیت ها و

دنبال می کنند ،سطح باالتری از بهره وری را خواهند

قابلیتهای نوآوری خویش را بهبود ببخشند و

داشت به عبارتی میان راهبرد رهبری هزینه و بهره

همواره خود را آماده رویارویی با محصوالت نوین

وری رابطه مستقیم وجود دارد .همچنین رابطه منفی و

رقبا نگه دارند و از این طریق ،به هدف حفظ و

معنی داری میان راهبرد تمایز و بهره وری شرکت ها

ارتقای سهم بازار خویش دست یابند .شرکت هایی

برقرار است.

که این راهبرد را انتخاب میکنند ،در صدد هستند تا

بالسام 7و همکاران ( )1144در تحقیقی بیان کردند

محصوالتی متمایز با محصوالت سایر شرکت های

که اجرای موفق راهبرد های رقابتی (راهبرد تمایز و

حاضر در صنعت و متمایز از حیث کیفیت ارائه دهند،

رهبری هزینه) با کاهش خطر ورشکستگی در ارتباط

از آنجا که مشتریان بازار هدف در این راهبرد تجاری،

است ،به عبارتی با پیاده سازی موفق راهبردهای

از حداقل حساسیت نسبت به قیمت برخوردارند ،این

رقابتی شرکت ،عملکرد بهتری داشته و درنتیجه خطر

شرکتها میکوشند تا از طریق تولید محصولی

ورشکستگی کمتری خواهد داشت.

منحصر به فرد ،در شاخصهایی همچون ،مجموعه

کسکینکیلیک و ساری )1116(41در پژوهشی به

ویژگی های عینی و ملموس محصول ،تبلیغات و

بررسی مهم ترین عوامل افزایش ورشکستگی در

بازاریابی ،گستردگی شبکه توزیع ،خدمات پس از

سراسر جهان طی بیست سال گذشته پرداختند .نتایج

فروش و سایر جنبه های مرتبط با محصول ،ضمن

تحقیق آنان حاکی از آن است که اگر شرکت زیان آور

ایجاد تعهد و وفاداری در مشتریان ،به مزیت صرف

و کوچک ،میزان اتکا به وام زیاد ،انعطاف پذیری مالی

قیمت و تحقق میزان سودی دلخواه دست یابند

کم و مشکالت نقدینگی زیاد باشد ،به احتمال زیاد

(رضایی و عازم .)4874 ،تمایز ابزاری است که اگر

شرکت ورشکسته خواهد شد.
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بسچتی و سیرا )1118( 44در پژوهشی با عنوان

محاسبه کردند ،به عنوان متغیر پیش بین به منظور

خطر ورشکستگی و کارایی تولید در شرکت های

پیش بینی وقوع درماندگی مالی مورد توجه قرار

صنعتی به بررسی پرداختند .نتایج تحقیق آنان نشان

دادند .به این منظور ابتدا مدلی با استفاده از این متغیر

می دهد که کارایی تولید با خطر ورشکستگی در

طراحی و برای بررسی بهتر نتایج ،مدلی مبتنی بر

ارتباط است به عبارتی افزایش کارایی تولید سبب

تحلیل تشخیصی چندگانه به عنوان مدلی مقایسه ای

کاهش خطر ورشکستگی می شود.

طراحی کردند .نتایج به دست آمده نشان می دهد که

41

پژوهشی با عنوان

مدل طراحی شده مبتنی بر امتیاز کارایی محاسبه شده

آلتمن

( )4794در

ورشکستگی در شرکت های آمریکایی به بررسی و

با استفاده از تحلیل پوششی داده ها ،قابلیت پیش بینی

تحقیق پیرامون عوامل اثرگذار برخطر ورشکستگی

وقوع درماندگی مالی در شرکت های تولیدی پذیرفته

پرداخت .نتایج تحقیق وی حکایت از آن دارد که

شده در بورس اوراق بهادار تهران را تا دو سال قبل از

خطر ورشکستگی با رکود اقتصادی ،سختگیری های

وقوع آن دارد.

اعتباری و کاهش عملکرد بازار ارتباط دارد.
تاج الدین و همکاران ( )4874در پژوهشی به

 -3روش شناسی پژوهش

بررسی رابطه بین به کارگیری راهبردهای کسب و

این پژوهش از نظر هدف ،از نوع پژوهش های

کاری در شرکتهای کوچک و متوسط صنعت

بنیادی تجربی و از حیث ماهیت از نوع پژوهش های

فناوری اطالعات و ارتباطات ،با بینالمللی شدن این

همبستگی است .به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و

شرکتها پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان می دهد

آزمون فرضیه ها ،از مدل رگرسیون خطی چند متغیره

که ارتباط مثبت و معنیداری بین راهبردهای عمومی

و دادههای ترکیبی استفاده شده است .به منظور

کسب و کاری (راهبرد تمایز و رهبری هزینه) با بین

نگارش مبانی نظری و پیشینه پژوهشی از روش

المللی شدن شرکت های کوچک و متوسط وجود

کتابخانهای استفاده شده و اطالعات و داده های کمی

دارد.

مورد نیاز به روش اسنادکاوی از صورت های مالی

قسیم عثمانی و همکاران ( )4871در پژوهشی به

حسابرسی شده شرکت ها و نرم افزار ره آورد نوین

بررسی تأثیر بازدارندگی سازوکارهای راهبری نهادی

استخراج شده است .جامعه آماری این پژوهش

شرکتی از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده

شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .یافتههای آنان

تهران در بازه زمانی سال های  4831لغایت 4871

نشان میدهد که در کل دوره و در تک تک سالهای

است .در این پژوهش ،برای نمونه گیری از روش

پژوهش ،رابطه معنیدار و منفی بین درصد اعضای

حذفی سامانمند استفاده شد و حجم نمونهها برابر با

غیرموظف هیئت مدیره و درماندگی مالی وجود دارد.

تعداد شرکت های موجود در جامعه ی آماری است

این یافته ها همچنین رابطه قابل توجه و معنی داری

که دارای شرایط زیر باشند:

را بین درصد مالکان نهادی و نوع حسابرس با
درماندگی مالی نشان نداد.

 )4به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه ،سال مالی
آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد و در بازۀ

موسوی و طبرستانی ( )4833در پژوهشی ،کارایی
شرکت ها را که با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

زمانی  4831لغایت  4871تغییر سال مالی
نداشته باشد.
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 )1شرکت ها قبل از سال  4831در بورس اوراق
بهادار تهران پذیرفته شده باشد و تا پایان سال

(

) ،درآمد فروش به کل دارایی ها ( ) تشکیل

شده به صورت زیر است:

 4871از بورس خارج نشده باشد.
 )8کلیه داده های مورد نیاز پژوهش ،برای آن
شرکت ها در قلمرو زمانی یاد شده موجود و

در این مدل اگر مقدار  zبه دست آمده برای
شرکتی کوچک تر از4/14باشد ،احتمال ورشکستگی

در دسترس باشد.
 )1جزء شرکت های مالی (سرمایه گذاری،
هلدینگ ،واسطه گری و موارد مشابه) نباشد.
 )5با اعمال شرایط باال ،تعداد  97شرکت به

خیلی زیاد و اگر بین  4/14و  1/77باشد ،احتمال
ورشکستگی ضعیف و اگر بزرگ تر از  1/77باشد
احتمال ورشکستگی خیلی ضعیف است .بنابراین
مقدار به دست آمده که همان متغیر وابسته این

عنوان نمونه آماری انتخاب گردید.

پژوهش است ،معیاری وارونه از خطر ورشکستگی
 -4فرضیه های پژوهش

است به طوری که هرچه مقدار آن بیشتر باشد ،خطر

فرضیه  :1شرکت هایی که بهره وری آن ها باالتر

ورشکستگی کمتر است.

است ،خطر ورشکستگی کمتری دارند.
فرضیه  :2شرکت هایی که به دنبال رتبه باالتری از
راهبرد رهبری هزینه یا تمایز هستند ،خطر
ورشکستگی کمتری دارند.
فرضیه  :3رابطه میان راهبرد رهبری هزینه و خطر
ورشکستگی تا حدودی از بهره وری اثر میپذیرد.

است که سطح آن براساس مدل تصحیح شده آلتمن
تعریف می شود .در مدل آلتمن برای پیش بینی وقوع
ورشکستگی از روش تجزیه و تحلیل نسبت ها
استفاده شده و به صورت یک تابع که نسبت های
مالی به عنوان متغیرهای مستقل آن هستند ،به اجرا
درآمده است .این مدل که از پنج نسبت مالی سرمایه
) ،سود انباشته به کل
)،

ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها

17

برای محاسبه بهره وری از تحلیل پوششی داده ها

48

استفاده شده که یک روش ناپارامتریکی مبتنی بر

و طبرستانی .)4833 ،در این روش به ازای یک

متغیر وابسته این پژوهش ،خطر ورشکستگی

داراییها (

وری و راهبرد رهبری هزینه و تمایز .در این پژوهش

اقتصادی بر اساس نهادهها و ستاندهها است( .موسوی

 متغیروابسته

) ،سودعملیاتی به کل داراییها (

متغیرهای مستقل این پژوهش عبارتند از :بهره

برنامه ریزی خطی برای تعیین کارایی بنگاههای

 -5متغیرهای پژوهش و شیوه محاسبه آنها

در گردش به کل دارایی ها (

 متغیرهای مستقل

مجموعه مشخص از متغیرهای نهاده و ستانده ،نمره
مشخصی (از صفر تا یک) به هریک از واحدهای
مورد بررسی اختصاص می یابد و مرز کارا به صورت
تجربی مشخص می گردد ،سپس واحد هایی که روی
مرز کارا قرار می گیرند ،واحد های کارا و واحد هایی
که روی مرز کارا نیستند ،واحد های ناکارا شناخته می
شوند (مهرگان .)4838 ،مهم ترین مسئله در ارتباط با
طراحی چنین مدلی ،تعیین نهاده ها و ستانده های
مدل است .در این پژوهش به پیروی از پژوهش های
تی سای 41وهمکاران ( )1116و سارانگا )1117( 45از
بهای کاالی فروش رفته ،هزینه های توزیع و فروش
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و هزینه های سرمایه ای به عنوان سه متغیر نهاده و

عدد تبدیل گردید ،بدین صورت که بر اساس اهمیت

درآمد فروش به عنوان تنها متغیر ستانده استفاده

هر یک از این نسبت ها ،ضریبی به آن ها اختصاص

گردید ،همچنین مدل استفاده شده برای محاسبه بهره

داده شد و سپس بر اساس آن میانگین وزنی این

وری مدل بنکر 46و همکاران ( )4731بوده که یک

نسبتها محاسبه و به عنوان متغیر راهبرد رهبری

مدل  BCCبراساس رویه ورودی محور است و به

هزینه و تمایز منظور گردید.

شرح زیر بیان می گردد:

 متغیر میانجی و شیوه محاسبه آن
چنانچه متغیری در رابطه ی بین دو متغیر وابسته

∑

و مستقل سهمی داشته باشد به عنوان متغیر میانجی
عمل کرده است .برای اینکه متغیری به عنوان متغیر

∑
,

∑

میانجی عمل کند باید دارای شرایط زیر باشد:
 )4بین متغیر میانجی و متغیر مستقل همبستگی

بطوری که،

نهااده  iام مصارف شاده باه وسایله

شرکت ،k

ستانده ایجاد شده به وسیله شرکت  kو

معنادار باشد.
 )1بین متغیر میانجی و متغیر وابسته همبستگی

ضریب ایجاد شده روی نهاده یا ستانده شرکت .k
بر اساس رابطه فوق ،برای محاسبه بهره وری،

معنادار باشد.
 )8با کنترل اثر متغیر میانجی رابطه ی بین متغیر

نهاده ها و ستاندۀ بیان شده ،در نرم افزار گمز 49قرار

مستقل و وابسته تضعیف شود و میزان این

داده شد و نمره کارایی هر شرکت محاسبه گردید.

تضعیف با میزان اثر متغیر میانجی رابطه داشته

عدد یک مربوط به شرکت های با بهره وری باال و

باشد(سرمد.)4893 ،

اعداد کمتر از یک (یک تا صفر) مربوط به شرکت
های با درجه بهره وری ضعیف است.

میانجی بین راهبرد رهبری هزینه و خطر ورشکستگی

همانند پژوهش بالسام و همکاران ( )1144و
43

اسدمیر

در فرضیه سوم این پژوهش ،بهره وری متغیر

و همکاران ( )1148برای محاسبه راهبرد

تمایز از سه نسبت :هزینههای فروش ،عمومی و
اداری به درآمد فروش خالص ،هزینه های تحقیق و

است و میزان آن بر اساس روش تحلیل پوششی داده
ها محاسبه شده است.
 متغیرهای كنترلی و شیوه محاسبه آن

توسعه به درآمد فروش خالص و درآمد فروش

در این تحقیق نسبت اهرمی و نسبت نقدینگی به

خالص به بهای کاالی فروش رفته و همچنین برای

عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است.

محاسبه راهبرد رهبری هزینه از سه نسبت :درآمد

نسبت اهرمی از طریق تقسیم جمع بدهی ها بر جمع

فروش خالص به هزینه های سرمایهای ،درآمد فروش

دارایی ها در پایان دوره و نسبت نقدینگی از تقسیم

خالص به ارزش دفتری دارایی های مشهود ،و تعداد

دارایی های نقدی (وجه نقد و سرمایه گذاری کوتاه

کارکنان به جمع داراییها استفاده گردید .هریک از

مدت) بر کل دارایی ها در پایان دوره محاسبه شده

سه نسبت منظور شده برای محاسبه راهبردهای ذکر

است.

شده ،بر اساس روش تحلیل عاملی تأییدی 47به یک
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متغیر ،بررسی سه وضعیت الزم است (بارون و

 -6مدلهای پژوهش
برای آزمون فرضیه اول از یک مدل دو مرحله ای

11

14

و همکاران .)1113 ،این

کنی 4736،؛ جویمن

شامل تحلیل پوششی دادهها و رگرسیون حداقل

وضعیت ها براساس الگوی شماره ( )8لغایت( )5در

مربعات استفاده می گردد .بنابراین برای آزمون فرضیه

زیر شرح داده می شود:
()8

اول از الگوی شماره ()4به شرح زیر استفاده میگردد:
()4

( )1
در رابطه باال:

()5

 :خطر ورشکستگی شرکت  kدر ساال  tکاه بار
اساس مدل آلتمن محاسبه می شود.
 :بهره وری شرکت  kدر سال  tکه
بر اساس تحلیل پوششی داده ها محاسبه میشود.

 :نسبت اهرمی شرکت  kدر سال .t
 :نسبت نقدینگی شرکت  kدر سال .t
 :جزء اخالل.
به منظور آزمون فرضیه دوم از الگوی شماره ( )1به
شرح زیر استفاده می گردد:

الگوی شماره ( )8ارتباط میان بهره وری و راهبرد
رهبری هزینه ،الگوی شماره ( )1ارتباط میان خطر
ورشکستگی و راهبرد رهبری هزینه و الگوی شماره
( )5ارتباط میان خطر ورشکستگی ،بهره وری و
راهبرد رهبری هزینه را نشان می دهد .اثر متغیر
میانجی به وسیله ضریب های  aو bبه دست می آید
(بای 11و همکاران.)1141،

()1

 -7نتایج پژوهش
 نتایج آمار توصیفی
جدول شماره  ،4آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

در رابطه باال:
 :موقعیت راهبرد رهبری هزینه
شرکت  kدر سال  tکه بر اساس مدل بالسام و
همکاران ( )1144محاسبه می شود.
 :موقعیت راهبرد تمایز شرکت k
در سال  tکه بر اساس مدل بالسام و همکاران
( )1144محاسبه می شود.
در فرضیه سوم که هدف آن بررسی اثر بهره وری
بر رابطه میان راهبرد رهبری هزینه و خطر
ورشکستگی است ،از تجزیه و تحلیل میانجی استفاده
می گردد .برای برقرار کردن و آزمودن اثر میانجی یک
17

را نشان می دهد .میانگین بهره وری  1/3111است و
نشان می دهد که به طور متوسط سطح بهره وری
شرکت های عضو نمونه نسبتاً باال است .همچنین با
توجه به میانگین خطر ورشکستگی ،به طور متوسط
احتمال ورشکستگی شرکت های عضو نمونه ضعیف
است .مقادیر انحراف معیار نشان می دهدکه متغیر
راهبرد رهبری هزینه دارای بیشترین پراکندگی
( )15/317و در نتیجه کمترین ثبات و پایداری در طی
دوره پژوهش و بالعکس متغیر نسبت نقدینگی دارای
کمترین پراکندگی ( )1/1697بوده است.
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جدول  .1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها

نوع آزمون

آماره 𝜒2

سطح معناداری

نتیجه

خطر ورشکستگی

لوین ،لین و چو

- 36/86

1/1111

مانا

بهره وری

لوین ،لین و چو

- 3/167

1/1111

مانا

راهبرد تمایز

لوین ،لین و چو

- 43/671

1/1111

مانا

راهبرد رهبری هزینه

لوین ،لین و چو

- 66/681

1/1111

مانا

نسبت نقدینگی

لوین ،لین و چو

- 14/151

1/1111

مانا

نسبت اهرمی

لوین ،لین و چو

- 495/76

1/1111

مانا

جدول  .2نتایج آزمون لوین ،لین و چو
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

كمترین

بیشترین

خطر ورشکستگی

4/3514

4/4164

- 4/4117

41/8891

بهره وری

1/3111

1/4567

1/1318

4/1111

راهبرد تمایز

4/8957

1/1195

1/5834

5/7194

راهبرد رهبری هزینه

43/441

15/317

1/1359

144/95

نسبت نقدینگی

1/1581

1/1697

1/1116

1/9114

نسبت اهرمی

1/6737

1/1111

1/1597

8/5173

 ایستایی یا پایایی متغیرها

آزمون هاسمن برای تشخیص نوع الگوی داده های

پایایی متغیرهای پژوهش بدان معنا است که

تابلویی انجام شده است .نتایج آزمون اف لیمر در

میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کواریانس

جدول شماره  8ارائه شده است .فرضیه صفر آزمون

متغیرها بین سال های مختلف ثابت بوده است .در

لیمر ،استفاده از الگوی داده های تلفیقی و فرض یک

نتیجه استفاده از این متغیرها در مدل ،باعث به وجود

آن ،استفاده از الگوی داده های تابلویی است .با توجه

آمدن رگرسیون کاذب نمی شود.برای تعیین پایایی

به جدول شماره  ،8در تمامی الگوهای تحقیق غیر از

متغیرهای پژوهش از آزمون های ریشه واحد از نوع

الگوی  ،8فرضیه صفر با اطمینان  75درصد رد شده و

آزمون لوین ،لین وچو استفاده شده است .بر اساس

کاربرد داده های تابلویی مناسب تر تشخیص داده

نتایج این آزمون که در جدول  1ارائه شده ،چون

شده است.پس از انجام آزمون اف لیمر ،در مرحله

مقدار سطح معناداری کمتر از پنج درصد بوده است،

بعد انتخ اب نوع داده های تابلویی با استفاده از آزمون

پس کل متغیرهای پژوهش در طی دوره پژوهش در

هاسمن انجام شده است .نتایج آزمون هاسمن در

سطح پایا بوده اند.

جدول شماره  1ارائه شده است .فرض صفر آزمون
هاسمن ،الگوی آثار تصادفی و فرض یک این آزمون،

 نتایج آزمون اف لیمر و هاسمن

استفاده از الگوی آثار ثابت است .بر اساس جدول

از آن جا که پژوهش حاضر با استفاده از داده های

شماره  ،1تنها در مورد الگوی شماره  4تحقیق فرض

ترکیبی انجام شده ،از آزمون اف لیمر برای انتخاب

صفر در سطح  75درصد اطمینان رد شده و الگوی

الگوی داده های تلفیقی یا داده های تابلویی استفاده

آثار ثابت مناسب تر است .و مدل آثار تصادفی برای

شده است .در صورت انتخاب داده های تابلویی،

سایر الگوها مناسب تر است.
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جدول  .3نتایج آزمون اف لیمر
سطح معناداری

نتیجه (مدل مناسب)

شرح
فرضیه اول

الگوی 4

6/944

1/1111

مدل داده های تابلویی

فرضیه دوم

الگوی 1

8/77

1/1111

مدل داده های تابلویی

الگوی 8

4/19

1/8171

مدل داده های تلفیقی

الگوی 1

9/61

1/1111

مدل داده های تابلویی

الگوی 5

9/64

1/1111

مدل داده های تابلویی

فرضیه سوم

آماره

F

جدول  .4نتایج آزمون هاسمن
آماره 𝜒2

سطح معناداری

نتیجه

فرضیه اول

الگوی 4

3/93

1/181

مدل آثار ثابت

فرضیه دوم

الگوی 1

6/536

1/457

مدل آثار تصادفی

شرح

فرضیه سوم

الگوی 1

1/416

1/771

مدل آثار تصادفی

الگوی 5

1/1111

4/1111

مدل آثار تصادفی

 نتایج آزمون فرضیه اول

نشان می دهد که با ارتقای بهره وری ،مقدار zآلتمن

نتایج آزمون فرضیه اول در جدول شماره  5ارائه

افزایش و لذا خطر ورشکستگی کاهش می یابد.

شده است .با توجه به مقدار آماره  Fو سطح

بنابراین بهره وری اثر مثبتی بر کاهش خطر

معناداری ،مدل در سطح اطمینان نود و پنج درصد

ورشکستگی دارد و افزایش بهرهوری ،احتمال

معنیدار است .مقدار ضریب تعیین تعدیل یافته 1/31

ورشکستگی شرکت را کاهش میدهد .همچنین با

است و نشان می دهد که قدرت توضیح دهندگی

توجه به مقادیر سطح معنیداری متغیرهای کنترلی؛

متغیرهای مستقل و کنترلی برای متغیر خطر

افزایش نسبت اهرمی منجر به افزایش خطر

ورشکستگی باال است.مقدار سطح معنیداری برای

ورشکستگی و افزایش نقدینگی شرکت باعث کاهش

متغیر مستقل بهرهوری کمتر از پنج درصد است و

خطر ورشکستگی شرکت می شود .مقدار آماره

نشان می دهد که رابطه بین بهره وری و خطر

دوربین واتسن در این مدل برابر ( )4/71است لذا

ورشکستگی مثبت و معنی دار است .این موضوع

مدل فاقد مشکل خودهمبستگی است.

جدول  .5نتایج آزمون فرضیه اول

78

متغیرها

ضرایب رگرسیون

آماره

سطح معناداری

t

بهره وری

1/441

1/48

()1/15

نسبت اهرمی

- 4/11

- 7/81

()1/1111

نسبت نقدینگی

8/11

6/31

()1/1111

عرض از مبدأ

1/68

11/43

()1/1111

ضریب تعیین تعدیل شده

1/31

آماره

آماره دوربین واتسن

4/71

سطح معناداری

86/17

F
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 نتایج آزمون فرضیه دوم

دوربین واتسن در این مدل برابر ( )4/79است لذا

نتایج آزمون فرضیه دوم در جدول شماره  6ارائه

مدل فاقد مشکل خودهمبستگی است.

شده است .با توجه به مقدار آماره  Fو سطح
معناداری ،مدل در سطح اطمینان نود و پنج درصد

 آزمون فرضیه سوم

معنیدار است .مقدار ضریب تعیین تعدیل یافته 1/36

این فرضیه با استفاده از تکنیک معادالت

است و نشان می دهد که قدرت توضیح دهندگی

ساختاری مورد بررسی قرار گرفت و شامل بررسی

متغیرهای مستقل و کنترلی برای متغیر خطر

سه مدل به صورت هم زمان است.

ورشکستگی باال است.مقادیر سطح معنیداری برای

 -آزمون مدل اول فرضیه سوم

متغیرهای مستقل راهبرد تمایز و راهبرد رهبری هزینه

نتایج آزمون مدل اول فرضیه سوم در جدول

کمتر از پنج درصد است که نشان می دهد که رابطه

شماره  9ارائه شده است .مقدار ضریب تعیین تعدیل

بین راهبرد رهبری هزینه و تمایز با خطر ورشکستگی

یافته  1/34است و نشان می دهد که قدرت توضیح

مثبت و معنی دار است و افزایش سطح به کارگیری

دهندگی متغیرهای مستقل و کنترلی برای متغیر خطر

راهبرد رهبری هزینه و تمایز ،خطر ورشکستگی

ورشکستگی باال است .با توجه به مقادیر سطح معنی-

شرکت را کاهش میدهد .درنتیجه اجرای موفق هر دو

داری ،تنها اثر متغیر راهبرد رهبری هزینه بر متغیر

راهبرد رقابتی اثر مثبت بر کاهش خطر ورشکستگی

وابسته بهره وری معنیدار است .به طوری که افزایش

دارد و سیاستهای راهبردی میتواند گامی مهم در

سطح بکارگیری راهبرد رهبری هزینه شرکت ،منجر

جهت کاهش خطر ورشکستگی شرکت باشد.همچنین

به افزایش بهره وری میشود و شرکت هایی که این

با توجه به مقادیر سطح معنیداری متغیرهای کنترلی؛

راهبرد را در سطح باالتری اجرا می کنند ،بهره وری

افزایش نسبت اهرمی منجر به افزایش خطر

باالتری دارند.مقدار آماره دوربین واتسن در این مدل

ورشکستگی و افزایش نقدینگی شرکت باعث کاهش

برابر ( )4/98است ،لذا مدل فاقد مشکل خود

خطر ورشکستگی شرکت می شود .مقدار آماره

همبستگی است.

جدول  .6نتایج آزمون فرضیه دوم
متغیرها

ضرایب رگرسیون

آماره

سطح معناداری

t

راهبرد تمایز

1/715

3/19

()1/1111

راهبرد رهبری هزینه

1/118

5/13

()1/1111

نسبت اهرمی

- 4/113

6/51

()1/1111

نسبت نقدینگی

1/146

1/11

()1/1111

عرض از مبدأ

4/419

5/63

()1/1111

ضریب تعیین تعدیل شده

1/36

آماره

آماره دوربین واتسن

4/79

سطح معناداری

11/11

F
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ورشکستگی شرکت را کاهش میدهد .درنتیجه

 آزمون مدل دوم فرضیه سومنتایج آزمون مدل دوم فرضیه سوم در جدول
شماره  3ارائه شده است .مقدار ضریب تعیین تعدیل

اجرای موفق این راهبرد اثر مثبت بر کاهش خطر
ورشکستگی دارد.

یافته  1/34است.مقدار سطح معنیداری برای متغیر

همچنین با توجه به مقادیر سطح معنیداری

مستقل راهبرد رهبری هزینه کمتر از پنج درصد است

متغیرهای کنترلی؛ افزایش نسبت اهرمی منجر به

که نشان می دهد که رابطه بین راهبرد رهبری هزینه

افزایش خطر ورشکستگی میشود .مقدار آماره

با خطر ورشکستگی مثبت و معنی دار است و افزایش

دوربین واتسن در این مدل برابر ( )4/71است لذا

سطح به کارگیری راهبرد

رهبری هزینه ،خطر

مدل فاقد مشکل خودهمبستگی است.

جدول  .7نتایج آزمون مدل اول فرضیه سوم
متغیرها

ضرایب رگرسیون

آماره

راهبرد رهبری هزینه

1/166

1/68

()1/18

نسبت اهرمی

- 4/548

- 4/11

()1/41

نسبت نقدینگی

1/456

1/858

()1/911

عرض از مبدأ

4/85

8/977

()1/111

ضریب تعیین تعدیل شده

1/34

آماره دوربین واتسون

4/98

t

سطح معناداری

جدول  .8نتایج آزمون مدل دوم فرضیه سوم
متغیرها

ضرایب رگرسیون

tآماره

سطح معناداری

راهبرد رهبری هزینه

1/495

1/13

()1/14

نسبت اهرمی

- 5/67

- 1/19

()1/18

نسبت نقدینگی

1/11

1/15

()1/75

عرض از مبدأ

1/13

1/77

()1/81

ضریب تعیین تعدیل شده

1/34

آماره دوربین واتسون

4/71

جدول  .9نتایج آزمون مدل سوم فرضیه سوم

77

متغیرها

ضرایب رگرسیون

tآماره

سطح معناداری

راهبرد رهبری هزینه

1/11

4/77

()1/11

نسبت اهرمی

- 4/48

- 1/197

()1/99

نسبت نقدینگی

41/13

1/31

()1/87

بهره وری

1/18

1/48

()1/187

عرض از مبدأ

- 1/45

- 1/63

()1/175

ضریب تعیین تعدیل شده

1/71

آماره دوربین واتسون

4/77
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باالتری داشته ،هزینههای کمتر و عملکرد بهتری دارند

آزمون مدل سوم فرضیه سوم
نتایج آزمون مدل سوم فرضیه سوم در جدول

و در رقابت با دیگر رقبا موفقتر بوده و خطر

شماره  7ارائه شده است .مقدار ضریب تعیین تعدیل

ورشکستگی کمتری خواهند داشت .این بدین معنی

یافته  1/71است و نشان می دهد که قدرت توضیح

است که ارتقای بهرهوری سبب کاهش خطر

دهندگی متغیرهای مستقل و کنترلی برای متغیر خطر

ورشکستگی شرکت ها میشود .نتیجه فرضیۀ اول این

ورشکستگی باال است.مقادیر سطح معنیداری برای

پژوهش با پژوهش بریان و همکاران ( )1148و

متغیرهای راهبرد رهبری هزینه و بهره وری کمتر از

بسچتی و سیرا ( )1118مطابقت دارد.

پنج درصد است که نشان می دهد که رابطه بین

نتایج فرضیه دوم نشان داد که بین راهبرد رهبری

راهبرد رهبری هزینه و بهره وری با خطر ورشکستگی

هزینه و تمایز با خطر ورشکستگی ارتباط مثبت و

مثبت و معنی دار است و افزایش سطح به کارگیری

معناداری وجود دارد؛ لذا پیاده سازی موفق هر دو

راهبرد رهبری هزینه و ارتقای بهره وری ،خطر

راهبرد سبب کاهش خطر ورشکستگی می شود .زیرا

ورشکستگی شرکت را کاهش میدهد .مقدار آماره

ماحصل اجرای موفق راهبرد رهبری هزینه ،کاهش

دوربین واتسن در این مدل برابر ( )4/77است ،لذا

هزینه های سربار و ضایعات ،بودجه بندی دقیق،

مدل فاقد مشکل خودهمبستگی است.

نظارت مؤثر ،اعمال مدیریت مشارکتی در راستای

چون ضرایب  a , bمعنادار شدند و با کنترل متغیر

کاهش هزینهها و در نهایت ارتقای کارایی شرکت

میانجی در مدل سوم ،ضریب متغیر مستقل تضعیف

خواهد بود و این شرکت ها با عرضه محصوالت با

گردید (` ،)c>cبنابراین این فرضیه رد نمی گردد و

قیمت پایین تر از رقبا ،فروش خود را افزایش داده و

می توان گفت رابطه میان راهبرد رهبری هزینه و خطر

سهم بیشتری از بازار را به دست می آورند و رقبا را

ورشکستگی تا حدودی از بهره وری اثر می پذیرد.

از بازار خارج می کنند ،در نتیجه در رقابت موفق تر
خواهند بود و احتمال ورشکستگی کمتری خواهند
داشت .از طرفی شرکتهایی که راهبرد تمایز را به

 -8نتیجه گیری و بحث
هدف اصلی این پژوهش ،بررسی اثر بهره وری و

شیوه ای موفقیت آمیز به اجرا در می آورند می توانند

راهبرد رهبری هزینه و تمایز بر خطر ورشکستگی

قیمت محصول خود را نسبت به شرکت های رقیب

است .درجهت دستیابی به هدف اصلی پژوهش،

باالتر تعیین کنند ،زیرا به وفاداری مشتریان تکیه می

نمونه ای متشکل از  97شرکت پذیرفته شده در

کنند و مشتریان شیفته ویژگی های متمایز و منحصربه

بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  4831لغایت

فرد این نوع محصوالت خواهند بود .در این راهبرد

 4871در نظر گرفته شد و سه فرضیه تدوین گردید.

تصویر ذهنی مشتری نسبت به محصوالت ،وفاداری

نتایج حاصل از تخمین مدلفرضیه اول نشان داد

به آن و دشوار بودن غلبه شرکت های رقیب بر تمایز

که بهره وری اثر مثبت و معناداری بر کاهش خطر

ایجاد شده ،کار را برای رقبا و ورود آن ها به بازار

ورشکستگی شرکت ها دارد و افزایش بهرهوری منجر

مشکل می کند .همچنین تمایز به احتمال زیاد قدرت

به کم شدن خطر ورشکستگی میشود .زیرا شرکت

چانه زنی خریداران را کاهش می دهد ،زیرا با توجه

هایی که بهره وری باالتری دارند و از منابع در

به ادراک ویژه از محصول ،خریدار هیچ محصول

دسترس خود حداکثر استفاده را می کنند ،کارایی

جایگزینی را در اختیار ندارد .بنابراین دنبال کردن این
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راهبرد به شرکت کمک می کند تا از رقابت های

تمایز در پیش گیری از ورشکستگی مالی شرکت ها

شدید پرهیز کند و عملکرد بهتری داشته باشد

به سرمایهگذاران ،بانک ها ،حسابرسان و سایر استفاده

درنتیجه احتمال ورشکستگی آن ها کمتر است.

کنندگان از اطالعات حسابداری شرکتهای پذیرفته

بنابراین افزایش سطح به کارگیری راهبرد رهبری

شده در بورس اوراق بهادار تهران ،توصیه میشود

هزینه و تمایز ،سبب کاهش خطر ورشکستگی شرکت

برای ارزیابی شرکتها و تصمیمگیری در رابطه با

ها می شود .نتیجۀ فرضیۀ دوم این پژوهش با پژوهش

خرید سهام ،اعطای وام ،ارزیابی عملکرد و اعالم

بریان و همکاران ( )1148و بالسام و همکاران

تداوم فعالیت این شرکتها از نتایج این پژوهش

( )1144مطابقت دارد.

استفاده کنند و به سطح بهرهوری و راهبردهای رقابتی

هدف از آزمون فرضیه سوم بررسی نقش

شرکت ها توجه کنند.

میانجیگری بهرهوری بر رابطه بین راهبرد رهبری

پیشنهاد می شود به منظور استفاده هرچه بیشتر از

هزینه و خطر ورشکستگی است .نتایج نشان داد که،

نتایج پژوهش و نیز کمک به روشن تر شدن رابطه

اثر متغیر راهبرد رهبری هزینه بر بهره وری معنادار

بین بهره وری و راهبردهای رقابتی با خطر

است ،به عبارتی شرکت هایی که راهبرد رهبری هزینه

ورشکستگی در آینده به موضوعات زیر توجه بیشتری

را در سطح باال اجرا میکنند ،بهرهوری باالتری دارند.

شود:

زیرا شرکتهای رهبر در هزینه که درصدد کاهش

 در پژوهش های آتی از طراحی رگرسیون

هزینه ها و ارائه محصوالت با قیمت پایین تر از رقبا

غیرخطی در تعیین رابطه بین بهره وری و

هستند از منابع خود حداکثر استفاده را کرده در نتیجه

راهبردهای رقابتی با خطر ورشکستگی

بهره وری باالتری خواهند داشت .همچنین اثر متغیر

استفاده شود.

راهبرد رهبری هزینه بر خطر ورشکستگی معنادار شد

 پژوهش های دیگری در جهت شناخت سایر

به عبارتی شرکت هایی که راهبرد رهبری هزینه را در

عوامل مؤثر بر خطر ورشکستگی از جمله:

سطح باالیی اجرا میکنند خطر ورشکستگی کمتری

نوسان های سیاسی و اقتصادی ،تقلب و

دارند .براساس نتایج مدل سوم اثر بهره وری و راهبرد

خیانت ،صعودهای ناگهانی و حباب های

رهبری هزینه بر خطر ورشکستگی معنادار شد به

قیمتی و تورم انجام شود.

عبارتی بهره وری و راهبرد رهبری هزینه اثر مثبت و

 بررسی رابطه بین ورشکستگی مالی با تک

معناداری بر کاهش خطر ورشکستگی دارند .بنابراین

محصولی یا چند محصولی بودن شرکت های

چون ضرایب  a , bمعنادار شدند و با کنترل متغیر

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کشور.

میانجی در مدل سوم ،ضریب متغیر مستقل صفر نشده

 پژوهشی در رابطه با تعیین متغیرهای پیش

بلکه تضعیف گردید این فرضیه رد نمیشود .این

بینی کننده ورشکستگی در ایران.

بدین معنی است که بهره وری تاحدودی بر رابطه بین
راهبرد رهبری هزینه و خطر ورشکستگی اثرگذار
است .نتیجۀ فرضیۀ سوم این پژوهش با پژوهش بریان
و همکاران ( )1148مطابقت دارد .با توجه به تأثیر
مثبت بهره وری و راهبردهای رقابتی رهبری هزینه و
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پوششی داده ها.تهران:انتشارات دانشگاه تهران.
 نظری ،محسن و اصغر مبارک.)4874(.اثر سرمایه
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مدیریت راهبردی و سیاست های کسب و کار
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