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هاي کنترل مدیریتی و عملکرد رابطه بین راهبرد کسب و کار، سیستم
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانشرکت

١دکتر عبدالحسین طالبی نجف آبادي

بجنورد، ایراناستادیار،عضو هیئت علمی گروه حسابداري دانشگاه

)1397مرداد 15؛ تاریخ پذیرش: 1396اسفند19(تاریخ دریافت: 

در آستانه قرن بیست و یکم، اقتصاد ایران به اقتصادي پیچیده و تا حدودي تاثیرگذار بر اقتصاد 
هاي ایرانی و به کار بردن ، نقش تغییرات در شرکتدر این فرآیند.استخاورمیانه و جهان تبدیل گردیده

ها به منظور بهبود عملکرد، قابل توجه است. در این پژوهش به بررسی هاي نوین در این شرکتراهبرد
هاي کنترل مدیریتی غیر مالی و راهبرد رهبري هزینه و رابطه احتمالی بین راهبرد تمایز و سیستم

2ن منظور است. براي ایهاپرداخته شدههاي کنترل مدیریتی مالی و عملکرد در این شرکتسیستم
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است.جامعه آماري این پژوهش، شامل شرکتفرضیه تدوین شده

پرسشنامه 130به همین منظور واز ابزار پرسشنامه استفاده شده هاتهران است. براي جمع آوري داده
پرسشنامه مورد پذیرش قرار گرفت. جهت آزمون 114بین نمونه مورد بررسی پخش و در نهایت 

است.بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، فرضیات از رگرسیون چند متغیره استفاده شده
هایی که از راهبرد تمایز استفاده هاي کنترل مدیریتی غیر مالی، عملکرد را در شرکتاستفاده از سیستم

هاي کنترل مدیریتی مالی و راهبرد بخشد. اما بین سیستماي بهبود میکنند به طور قابل مالحظهمی
رهبري هزینه و عملکرد در نمونه مورد بررسی، ارتباط معنا داري وجود نداشت.

.عملکردنترل مدیریتیهاي کراهبرد رهبري هزینه، راهبرد تمایز، سیستمکلیدي:هايهواژ
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ينجف آبادیطالبنیعبدالحس

مقدمه
توان رویکرد ثابتی را در پیش گرفت، و تجارت امروزي که در آن پیوسته نمیدر محیط متغیر صنعت

وکار به اجرا و کنترل آن بستگی دارد. چرا که این محیط پیوسته در حال تغییر، موفقیت راهبرد کسب
هاي کنترل مدیریتی الزم است از کند و با توجه به سیستمهاي کسب و کار مختلفی را طلب میراهبرد
هاي مدیریتی در جایگاه مناسب آن استفاده شود. زمانی که فرآیند هاي کسب و کار و برنامهراهبرد

توان این انحرافات وکار مشاهده شود، میشود، چنانچه انحرافاتی در اجراي راهبرد کسبکنترل انجام می
ا در راهبردانجام داد.به هاي مشاهده شده، اصالحاتی ررا برطرف کرد و یا اینکه با استفاده از بازخور

ها و اصالح اند. شناخت این خطاهاي شرکت همواره با احتمال خطا همراهها یا راهبردعبارت دیگر، برنامه
هاي شرکت نیازمند یک سیستم موثر هاو برنامههاو نیز کسب اطمینان از کمیت و کیفیت راهبردآن

هاي ریزي و اجراي راهبرد شرکت که توسط سیستمکنترل مدیریتی است. انجام این اصالحات در برنامه
شود و ضرورت وجود هماهنگی بین ها میشود، باعث بهبود عملکرد شرکتکنترل مدیریتی انجام می

دهد.هاي کنترل مدیریتی را نشان میوکار و سیستمراهبرد کسب
وکار و هبرد کسبهدف از این پژوهش یافتن پاسخی براي این پرسش است که آیا هماهنگی بین را

بخش 4تواند روي عملکرد شرکت تاثیرگذار باشد یا خیر. این نوشتار از هاي کنترل مدیریتی میسیستم
تشکیل شده است. در بخش نخست، ادبیات نظري پژوهش بازبینی شده و بر پایه آن مدل 

یه و گردد. در بخش دوم روش شناسی پژوهش ارائه خواهد شد. تجزمفهومیپژوهش معرفی می
ها و آزمون مدل مفهومی پژوهش در قسمت سوم ایننوشتار تحلیالطالعات گردآوري شده از شرکت

ها مورد بحث قرار خواهد گرفت وپیشنهادهایی براي تحقیقات آورده خواهد شد و در قسمت پایانی، یافته
آتی در این زمینه ارائه می شود.

پیشینه تحقیق
هاي ها و سیستموجود یک رابطه احتمالی بین راهبرد شرکتدر طول دو دهه گذشته، مشخص کردن 

]. این عالقه 5است[کنترل مدیریتی همواره یکی از مسائل مورد عالقه براي پژوهشگران مدیریتی بوده
]. عالوه 26کنند[ها در آن کار میاي دارد که امروزه شرکتبیش از هر چیز ریشه در جو رقابتی فزاینده

هاي امتیازي متوازن، حسابداري مدیریتی راهبردي و مدیریت هایی مانند کارتروشبر این، شکل گیري 
].20اند[مبتنی بر ارزش نیز در شکل گیري این گرایش بی تاثیر نبوده

وري بیشتر و مزیت رقابتی، تنها داشتن یک راهبرد محققان بر این باورند که براي دستیابی به بهره
هاي کنترل ها با سیستمها باید اطمینان حاصل کنند که راهبرد آنمناسب کافی نیست، بلکه شرکت

]. بنابراین راهبرد کسب و کار براي مطالعه این مسئله که 10مدیریتی شان هماهنگی و تناسب دارد[
]. 21گذارند یک عامل حیاتی هستند[هاي کنترل مدیریتی چگونه روي عملکرد شرکت تاثیر میسیستم

شود: نقش راهبرد از این گونه بیان می1هالتوسط چنMCS1یقات مربوط به اهمیت راهبرد در تحق

1Management Control Systems



63....یتیریکنترل مديهاستمیراهبرد کسب و کار، سنیرابطه ب
ها به طور پیش شرکتMCSکنند که نوع این رو مهم است که تحقیقات مبتنی بر احتماالت فرض می

هاي محیط عملیاتی خود است و مدیران از لحاظ انتخاب نوع آنها، در بند ویژگیفرض مشخص شده
].20هستند[

راهبرد کسب و کار 
راهبرد کسب و کار، بر بهبود موقعیت رقابتی محصوالت یک شرکت یا یک واحد تجاري(کاال یا خدمات) 

تواند رقابتی(مبارزه با تمام کند. راهبرد کسب و کار میدر یک صنعت یا یک بخش خاص بازار تاکید می
براي کسب مزیت نسبت به سایر رقبا) رقبا براي کسب مزیت) یا مشارکتی(همکاري با یک یا چند رقیب 

دهد که یک شرکت چگونه باید در یک صنعت یا به هر دو شکل باشد. راهبرد کسب و کار نشان می
].2خاص رقابت یا همکاري کند[

تواند در گذر زمان به وجود آمده و پیچیده باشد و یا اینکه صورتی رسمی داشته و براي آن از راهبرد می
2]. با این و جود یافتن یک راهبرد که به صورت کامل به یکی از این 7باشد[شده ریزيقبل برنامه

دارند که: بسیار محتمل تر است این گونه بیان می3و واترز2صورتباشد، در عمل ممکن نیست. مینتزبرگ
ریزي قبلی و ایجاد خود بهاي از برنامههاي راهبردي مشاهده شود که آمیزهکه در یک شرکت روند

2ها باشیم. در واقع این راهبردخودي باشند تا اینکه یک راهبرد خالص از یکی از این دو نوع داشته
اي از ]. با این وجود، تعداد قابل مالحظه22گیرند[هاي واقعی بین آنها قرار میقطب اند که شرکت

باشد. این شدهریزي مطالعات تجربی، بر این اساس استوارند که  راهبرد شرکت از پیش برنامه
هایی که رقابتی بودن شرکت را افزایش عنوان یک نقشه آگاهانه و رسمی براي فعالیتپژوهشراهبرد را به

دهد.دهد، مورد ارزیابی قرار میمی
نحوي که شرکت بتواند بر کنند؛ بههاي رقابتی، موقعیتی قابل دفاع در یک صنعت ایجاد میراهبرد

هاي عمومی مایکل پورتر که براي غلبه بر این ما در اینجا به بررسی راهبردرقباي خود غلبه کند. بنابر
ها پردازیم. از این جهت این راهبرداست میهاي رقیب موجود در یک صنعت پیشنهاد شدهدیگر شرکت

تواند از این اي که باشد، مینامندکه هر شرکت تجاري در هر نوع و اندازههاي عمومی میرا راهبرد
]2ها استفاده کند. [دراهبر

است. با این وجود همواره این هاي رهبري هزینه و تمایزو تمرکز را معرفی کرده، راهبرد4مایکل پورتر
گانه در نظر گرفت یا توان به عنوان یک راهبرد جدااست که آیا تمرکز را میبحث مطرح بوده

تواند تصمیم بگیرد کند مینه استفاده میهاي تمایز یا رهبري هزی]زیرا یک شرکت که از راهبرد29خیر[
3هاي که آیا روي بخش خاصی از بازار تمرکز کند یا بازار انبوه را هدف بگیرد. از این رو از میان راهبرد
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28، شماره1397زمستان، یو حسابرسيحسابدارمطالعات.64
تر و عمومیت هاي رهبري هزینه و تمایز را برگزیدیم که مفهوم سادهگانه مایکل پورتر، ما راهبرد

بیشتري دارند.
عبارت است از توانایی یک شرکت یا یک واحد تجاري در زینه(هزینه کمتر):راهبرد رهبري ه

ها، یک راهبرد طراحی، تولید و بازاریابی یک محصول به صورتی کارا تر نسبت به رقبایش.رهبري هزینه
هاي انبوه است. براي داشتن چنین راهبردي، انجام رقابتی از نوع هزینه کمتر است که هدف آن بازار

دام ضروري است:چند اق
ساخت تجهیزات با کارآیی باال .1
هایی چون تحقیق و توسعه ها در بخشکاهش هزینه.2
هاي سربار و ثابت کنترل هزینه.3
کاهش نارضایتی مشتري از محصول .4
زنی باال در برابر تامین کنندگان.دسترسی آسان به منابع و قدرت چانه.5

هاي پایین تري روي محصوالت خود توانند قیمتاند، میآوردههاي خود را پایین هایی که هزینهشرکت
شود که شرکت در شرایط دست آورند. راهبرد رهبري هزینه باعث میبگذارند وسود مطلوبی نیز به

تواند به ها نیز میرقابتی سخت همچنان بتواند سود ده باقی بماند. قیمت پایین محصوالت این شرکت
هایی که تازه وارد شود. زیرا تنها تعداد معدودي از شرکتقبا در نظر گرفتهعنوانی مانعی در برابر ر

ها یا خدمات را با قیمتی پایین تر از تولید کنندگان فعلی عرضه توانند کاالشوند، میصنعت می
].2کنند[

عبارت است از توانایی ارائه ارزشی منحصر به فرد و برتر به خریدار از حیث کیفیت، راهبرد تمایز:
گیرد هاي خاص محصول و یا خدمات پس از فروش.راهبرد تمایز، بازار انبوه و گسترده را هدف میویژگی

این ورزد. بنابرو به تولید محصوالتی که در سراسر صنعت بی نظیر و منحصر به فرد باشند تاکید می
شرکت یا واحد تجاري ممکن است قیمت باال تري براي محصوالت خود بخواهد که ناشی از برند، 

باشد. راهبرد تمایز، هاي ظاهري و خدمات ارائه شده به مشتریان میهاي توزیع، ویژگیتکنولوژي، کانال
ز حد متوسط اي بیشتر اهایی است که در جستجوي نرخ بازگشت سرمایهراهبرد مناسبی براي شرکت

آورد. لذا این ها را نسبت به قیمت کاال پایین میهستند. زیرا وفاداري مشتریان به برند، حساسیت آن
شود. وفاداري مشتریان به برند گیرد، توسط خریداران تامین میها صورت میافزایش هزینه که در کاال

ند محصوالت خود را به شکل خواههاي جدیدي که میکند. زیرا شرکتنیز همانند مانع عمل می
آوري راهبرد دهد که سودباشند.تحقیقات نشان میهاي بارزي داشتهمتمایزي ارائه کنند، باید ویژگی

کند. تمایز بیشتر از راهبرد رهبري هزینه است. زیرا تمایز مانع بهتري در برابر رقباي جدید ایجاد می
].2کند[زار بیشتري براي شرکت ایجاد میالبته از سوي دیگر، راهبرد رهبري هزینه سهم با

تواند یک راهبرد وري عملیاتی نمیمیالدي به بعد، تاکید صرف روي بهره90بنا بر نظر پورتر، از دهه 
هایی که از هر دو راهبرد به صورت همزمان استفاده گیرد شرکترقابتی کارآمد باشد. او نتیجه می

همه "دهند؛ در حالیکه تبدیل به ا در صنعتشان از دست میکنند، در نهایت جایگاه مشخص خود رمی



65....یتیریکنترل مديهاستمیراهبرد کسب و کار، سنیرابطه ب
گونه نتیجه گرفت که توان اینکند میاند.از مباحثی که پورتر مطرح میشده"چیز براي همه مشتریان
وري بیشتري نسبت به یک رویکرد موجب بهره-چه رهبري هزینه، چه تمایز-اتخاذ یک راهبرد واضح

]11شود[دوگانه می
هاي کنترل مدیریتیسیستم

هاي شرکت طوري تحت نظارت و کنترل و ارزیابی فرآیندي است که طی آن نتایج عملکرد و فعالیت
گیرند که بتوان عملکرد واقعی را با عملکرد مطلوب مقایسه کرد. این فرآیند بازخور الزم بررسی قرار می

صورت لزوم اقدامات اصالحی را اتخاذ دهد تا بتواند نتایج را ارزیابی کنند و دررا به مدیران می
نمایند.کنترل فعالیتی است که ضمن آن عملیات پیش بینی شده با عملیات انجام شده مقایسه 

ها گردند و در صورت وجود اختالف و انحراف بین آنچه که هست و آنچه باید باشد، به اصالح آنمی
]3شود[اقدام می
اند. برخی از این بندي شدههاي مختلفی دستهمدیریت، به روشهاي کنترل مدیریتی در ادبیات سیستم

هاي ها یا نتیجه، کنترلهاي فعالیتهاي رسمی و غیررسمی، کنترلها عبارتند از: کنترلبنديدسته
هاي مختلف براي مطالعه رابطه بندي] اگرچه این دسته27شدید یا اندك و کنترل مالی یا غیر مالی[

هاي مالی و غیر اند، ولی تمایز بین کنترلهاي کنترل مدیریتی به کار گرفته شدهبین راهبرد و سیستم
]19است[مالی در کانون توجه مطالعات اخیر بوده

یابند و قدرت پیگیري و ها اگاهی میبه کمک کنترل است که مدیران نسبت به تحقق اهداف و فعالیت
هاي سازمان از باال نترل ابزار کار مدیران در همه ردهآورند. کها را به دست میدر صورت لزوم اصالح آن

تواند از منابع خود به درستی باشد. سازمان بدون وجود یک سیستم موثر کنترل، نمیتا پایین می
].3شود[هاي خود موفق نمیاستفاده کند و در تحقق ماموریت

هاي سازمان، نگاه یک و برنامههاي کسب و کارهاي کنترل و ارزیابی راهبردهاي روشیکی از کاستی
شوند. در حالی بعدي به موضوع است. براي مثال در فرآیند کنترل، صرفاً مسائل مالی سازمان کنترل می

هاي گوناگون عملکرد سازمان در کنار کند که جنبههاي کنترل مدیریتی ایجاب میکه جامعیت سیستم
راجعان سازمان و بدون توجه به خالقیت و نوآوري و هم دیده شوند. مسائل مالی بدون در نظر گرفتن م

توانند تصویر کاملی را از سازمان به دست دهند. مدل هاي درونی سازمان نمییادگیري سازمانی و فرآیند
تواند هاست که از جامعیت کافی برخوردار است و میامتیازات متوازن ابزاري براي ارزیابی و کنترل برنامه

]3ي بودن کنترل را جبران کند. [هاي یک بعدکاستی
هاي کنترل مدیریتی مالی و غیر مالی مهم در زمان عملیاتی کردن یک راهبرد، هر دوي سیستم

هاي کنترل مدیریتی به دو دسته مالی و غیر مالی تقسیم بندي ] در این پژوهش، سیستم6هستند[
هاي کنترل مدیریتی با راهبرد، سیستمکند که ارتباطبندي این امکان را فراهم میشود. این دستهمی

هاي بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، قابل ارزیابی و تحلیل باشد. همان گونه در شرکت
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هاي دارد، روز به روز نیاز بیشتري براي انجام تحقیقات روي ابعاد غیر مالی سیستمبیان می1هالکه چن

تواند توانایی مدیران را براي پیش ن سبک بر هم کنشی کنترل میشود. ایکنترل مدیریتی احساس می
]31هاي آتی، خصوصا در محیط رقابتی کنونی ارتقا دهد[بینی و مدیریت ریسک

یابی استاندارد، آنالیز واریانس، هایی چون هزینههاي کنترل مدیریتی مالی شامل روشعناصر سیستم
هاي کنترل ]سیستم10باشد. [هاي جذب شده و آنالیز سربار مییابی متغییر، هزینهکنترل بودجه، هزینه

موقع و مطمئن، مدیریتی غیر مالی که در مقدمه از آن بحث شد، شامل رضایت مشتري، تحویل به
ریزي هاي مبتنی بر کارکنان و برنامههاي کلیدي تولید، محک زنی، کیفیت، ارزیابیارزیابی مولفه
]24باشد[راهبردي می

دعملکر
تعاریف فراوانی از عملکرد در حیطه دانش مدیریت انجام شده است. در حوزه کسب و کار، عملکرد یک 

اي که  از یک شرکت داریم، چه به صورت کاال شود: خروجی ارزش افزودهگونه تعریف میشرکت این
ت است و نه هاي شرکها و موفقیتباشد و چه به صورت خدمات. به عبارت ساده تر، عملکرد، دستاورد

هایی از آن است که در راستاي بیانیه ماموریت آن باشند ]عملکرد یک شرکت خروجی28توان بالقوه آن[
]در این پژوهش عملکرد به عنوان یک متغیر وابسته به نوع راهبرد 16و از اهداف شرکت پشتیبانی کنند[

استهاي کنترل مدیریتی در نظر گرفته شدهو نوع سیستم
مدل مفهومی و فرضیات پژوهش

تئوري اقتضایی، چهارچوب تئوریک غالبی است که توسط پژوهشگران، براي تحلیل ارتباط بین راهبرد و 
گذارند مورد استفاده قرار ها تاثیر میوري شرکتهاي کنترل مدیریتی و اینکه چگونه روي بهرهسیستم
جهت گیري خاص راهبردي موجب ارتقاي سطح کنند که یک ]این تحقیقات پیشنهاد می8است[گرفته

ها خواهد شد، در صورتی که از یک سیستم  کنترل مدیریتی خاص استفاده عملکرد در شرکت
رهبري -هاي تمایزاند، در چهارچوب راهبرد]برخی از تحقیقاتی که با این رویکرد انجام شده10کنند[

هایی اند که شرکتگیري کرده]براي مثال نتیجه13اند[هزینه مایکل پورتر، به صورت عملیاتی در آمده
هایی که راهبرد رهبري دهند، در حالیکه شرکتبندي دقیق بهاي زیادي نمیبا راهبرد تمایز به بودجه

]در یک نظر سنجی که 14بندي و ارزیابی عملکرد دارند[کنند، توجه خاصی به بودجههزینه را دنبال می
ها اعتقاد داشتند که براي راهبرد رهبري اکثریت قریب به اتفاق آنمدیر ارشد به عمل آمد،145از 

شود، در حالیکه براي راهبرد هاي مالی منجر به بهبود عملکرد میهاي مبتنی بر پارامترهزینه، کنترل
هاي غیرمالی دارد تا هاي غیر مالی اثربخش تر خواهد بود. راهبرد تمایز نیاز به کنترلتمایز، کنترل

کنند هاي اخیر نیز این نتیجه مطالعات پیشین را تایید می] یافته25ت و نوآوري را تقویت کند[خالقی
ها هاي کنترلی آنکنند اگر سیستمهایی با محصوالت و خدمات کم هزینه، بهتر عمل میکه شرکت

1Chenhall
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فاده کنند ها و خدمات متمایز، در صورتی که از کنترل غیر مالی استهایی با کاالمالی باشد و شرکت

]18موفق تر خواهند بود[
شوند:به صورت زیر مطرح می2و 1هاي مطرح شده، فرضیات با توجه به بحث

گذارد روي هاي کنترل مدیریتی غیر مالی، به صورت مثبت تاثیر میمیزان استفاده از سیستم: 1فرض
.هاي ایرانیکارگیري راهبرد تمایز و سطح عملکرد در شرکتارتباط بین به

گیري از راهبرد دارد که براي دو شرکت با میزان یکسانی از بهرهاین فرض به صورت ضمنی بیان می
رود کند، انتظار میهاي کنترل مدیریتی غیر مالی استفاده میتمایز، شرکتی که بیشتر از از سیستم

کند.ستفاده میهاي کنترل مدیریتی مالی اباشد نسبت به شرکتی که از سیستمعملکرد بهتري داشته
گذارد روي ارتباط صورت مثبت تاثیر میهاي کنترل مدیریتی مالی، بهمیزان استفاده از سیستم: 2فرض
هاي ایرانی.کارگیري راهبرد رهبري هزینه  و سطح عملکرد در شرکتبین به

راهبرد گیري ازدارد که براي دو شرکت با میزان یکسانی از بهرهصورت ضمنی بیان میاین فرض به
رود کند، انتظار میهاي کنترل مدیریتی مالی استفاده میرهبري هزینه، شرکتی که بیشتر از از سیستم

هاي کنترل مدیریتی غیر مالی استفاده باشد نسبت به شرکتی که از سیستمعملکرد بهتري داشته
کند.می

روش تحقیق
اند:متغیر لحاظ شده3در این مطالعه 

شودشرکت دنبال میراهبرد که توسط .1
هاشده توسط شرکتهاي کنترل مدیریتی به کار گرفتهنوع سیستم.2
اند که پیش از این هایی سنجیده شدهها با استفاده از ابزارسطح عملکرد شرکت. هر سه این متغیر.3

اند.در مطالعات مورد استفاده قرار گرفته
راهبرد

ي استفاده کردیم که براي اولین بار توسط گوین براي مشخص کردن نوع راهبرد شرکت، ما از ابزار
]گسترش 18[3و گانی2توسط جرمیاس2004شد و در سال کار گرفته]به14، [1988در سال 1داریان

پیدا کرد. گوین داریان از پاسخ دهندگان خواست که جایگاه محصوالت و خدمات شرکت خود را نسبت 
مشخص کنند: قیمت فروش محصوالت، درصدي از فروش حیطه6به رقباي اصلی خود در بازار در این 

شود، کیفیت هاي بازاریابی میشود، درصدي از فروش که صرف هزینهکه صرف تحقیق و توسعه می
3مولفه، 6هاي محصول. ابزار جرمیاس و گانی عالوه بر این محصول، جایگاه برند محصول و ویژگی

دمات پس از فروش، تغییرات در طراحی محصول و تولید محصوالت گرفت: خمولفه دیگر را نیز در بر می
است.موردي استفاده شده9جدید. در این پژوهش از این پرسشنامه 
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9اي، ما از پاسخ دهندگان خواستیم که جایگاه شرکت خود را در این گزینه5با استفاده از یک مقیاس 

ها از خیلی پایین تر تا خیلی نند. محدوده این گزینهمورد، با نزدیک ترین رقباي خود در بازار مقایسه ک
هاي رقیب به این معنی بود که شرکت تقریبا راهبردمشابهی با شرکت3باال تر متغیر بود و یک میانگین 

نشانه یک گرایش نسبی به سمت راهبرد تمایز و یک میانگین 3کند. یک میانگین باال تر از را دنبال می
]18ه یک گرایش نسبی به سمت راهبرد رهبري هزینه نسبت به رقبا بود. [نشان3پایین تر از 

هاي پیوسته به این دلیل که هاي سنجش راهبرد از طریق یک طیف پاسخاگرچه محققان به محدودیت
تواند قابل دفاع یک شرکت ممکن است هر دو راهبرد را همزمان دنبال کند آگاهند،ولی این رویکرد می

یره ارزشی که مورد نیاز یک راهبرد رهبري هزینه است، به لحاظ کیفی با زنجیره ارزش باشد. زیرا زنج
کند. تاکید راهبرد تمایز روي دستیابی به کیفیت برتر و مورد نیاز براي یک راهبرد تمایز فرق می

ساختن جایگاهی خاص از محصول در ذهن مصرف کنندگان، از طریق زنجیره ارزش است. در حالیکه 
]15ها به هر شکل ممکن است[راهبرد رهبري هزینه رو پایین تر آوردن قیمتتاکید

بنا بر گفته پورتر، یک راهبرد رهبري هزینه مستلزم صرف نظر کردن از تعدادي از مشتریان و کاهش 
باشد؛ با هایی مانند تحقیق و توسعه، خدمات، نیروي فروش و تبلیغات تا حد ممکن میهزینه در زمینه

].25به این که حجم باالي فروش، این نقیصه را جبران خواهد کرد[عنایت 
هاي با راهبرد رهبري هزینه عموما محصوالتی به قیمت شود شرکتهاي باال، فرض میبا توجه به بحث

کنند و اساسا پول کمتري را صرف تحقیق و توسعه، برند، توسعه محصول، تغییر در پایین تر تولید می
هاي ذکر شود که مولفهنمایند. ادعا نمیفیت محصول و خدمات پس از فروش میطراحی محصول، کی

ها هاي با راهبرد رهبري هزینه مهم نیستند. بلکه منظور این است که این شاخصشده براي شرکت
هاي بعدي قرار دارند. بنا ها در اولویتگونه شرکتها، براي ایننسبت به هدف پایین نگاه داشتن هزینه

گیرد، ولی ها را نادیده نمی، رهبري هزینه اگرچه کیفیت، خدمات و سایر زمینه2و دیویس1فته دسبر گ
نیز به این مسئله پی برد که براي شرکتی که 3تاکید آن روي قیمت پایین تر نسبت به رقباست.وایت

د باشد.پژوهش توانکند، این مسئله تنها مزیت رقابتی آن شرکت میها را دنبال میپایین بودن هزینه
است به هاي پیوسته سنجیدهتازه دیگري که رهبري هزینه و تمایز را توسط یک طیف از پاسخ

هاي در هاي با هزینه پایین کارایی بیشتري از شرکتاست شرکتتعلق دارد که نتیجه گرفته4جرمیاس
].17اند[اشتهها و میزان اثربخشی آنها دجستجوي تمایز در زمینه استفاده بهینه از دارایی

کنند هایی که احیانا هر دو راهبرد را دنبال میدر این پژوهش، محققان آگاه به وجود احتمالی شرکت
ها در اقلیت اند و تاثیر شود که با توجه به گفته پورتر این شرکتهستند. اما از سوي دیگر تاکید می

]25نسبتا کمی روي نتایج پژوهش خواهند گذاشت[
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رل مدیریتی مالیهاي کنتسیستم

صورت گرفت. وي در پژوهشی 1هاي کنترل مدیریتی مالی بر مبناي کار فرثمیزان استفاده از سیستم
هاي کنترل داد، برخی از پارامترهایی را که مربوط به سیستمهاي چینی انجام میکه روي شرکت

تفاده شرکتشان از کنترل ]محققان درباره میزان اس12مدیریتی مالی هستند را شناسایی و فهرست کرد[
ها یک بود، پرسیدند. گزینهها اشاره شدههاي کنترل بودجه که در پژوهش فرث به آنهزینه و مولفه

ها شاملعملکر بودجه، آنالیز گرفتند. این آیتمتایی از خیلی کم تا خیلی زیاد را در بر می5مقیاس 
بود.آوردهمورد دیگر بود که فرث در پرسشنامه خود22واریانس و 

هاي کنترل مدیریتی غیر مالی سیستم
ارائه 3و اسمیت2هالهایی که توسط چنهاي کنترل مدیریتی، با استفاده از آیتمغیر مالی بودن سیستم

ها شامل تحویل مطمئن محصول، کیفیت، محک زنی و غیره ].این آیتم9گیري شد[بودند، اندازهشده
شود تا خیلی زیاد استفاده تایی از خیلی کم استفاده می5مقیاس ها یک هاي آنشدند و پاسخمی
آمد، بیانگر سطح استفاده از ها به دست میگرفتند. میانگین متقارنی که از این آیتمشود را در بر میمی

هاي کنترل مدیریتی غیر مالی در شرکت بود.سیستم
عملکرد

گوناگون در ایران انجام شده که از جمله آن می تحقیقات متعددي در رابطه با عملکرد از جنبه هاي
هاي برابري آماري در این تحقیق که از آزموناشاره نمود. )1394توان به تحقیق اسعدي و همکاران(

اند که ها استفاده شده در نهایت به این نتیجه دست یافتهدو جهت بررسی فرضیه_ها و کیمیانگین
کنند از عملکرد مالی بهتري گذاري استفاده میبراي انتخاب سرمایههایی که از معیارهاي تنزیلی شرکت

هاي اثربخشی مورد مشابه تحقیقات قبلی، عملکرد با بررسی شاخصدر تحقیق حاضر]1[برخوردارند
شد جایگاه شرکت خود را به لحاظ عملکرد ]از پاسخ دهندگان خواسته25ارزیابی و سنجش قرار گرفت. [

تایی از خیلی پایین تر از متوسط تا خیلی باال تر از متوسط مشخص 5مقیاس نسبت به رقبا در یک
شد.ها به عنوان شاخص عملکرد شرکت در نظر گرفتهکنند. میانگین این پاسخ

تجزیه و تحلیل اطالعات
معادالت رگرسیون

ز معادالت از آنجایی که ما در این فرضیات متغیر تعدیل کننده داریم، براي آزمون فرضیات باید ا
متغیر تعدیل X2متغیر مستقل و X1متغیر وابسته، Yرگرسیون چند متغیره استفاده شود. چنانچه 

Y].4کننده باشد، براي آزمون فرض باید از معادله زیر استفاده شود[ = b + b X + b X + b (X × X ) +
شود:بنابراین براي انجام آزمون از معادالت رگرسیونی زیر استفاده می
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P:1فرض  = b + b D + b N + b D ∗ N + ε
P:2فرض  = b + b C + b F + b C ∗ F + ε

ها داریم:که در آن
P 5تا 1: سطح عملکرد شرکت در مقیاسC. 5تا 1: میزان استفاده از راهبرد رهبري هزینه در مقیاس.
D 5تا 1: میزان استفاده از راهبرد تمایز در مقیاس.Fهاي کنترل مدیریتی : میزان استفاده از سیستم
5تا 1هاي کنترل مدیریتی غیر مالی در مقیاس : میزان استفاده از سیستمN.5تا 1ی در مقیاس مال

هایی که نمره ). سپس شرکت2,88ها را محاسبه کردیم(ابتدا مقدار میانگین براي نمره راهبرد شرکت
هایی که نه و آنهایی با راهبرد غالب رهبري هزیهاکمتر از این میزان بود به عنوان شرکتراهبرد آن

Dهایی با راهبرد غالب تمایز دسته بندي کردیم.ِ ها بیشتر از این میانگین بود به عنوان شرکتنمره آن

واقعا نشان دهنده میزان استفاده از Cهایی با راهبرد تمایز است؛ اما براي اینکه نمره راهبرد شرکت
هاي پرسشنامه) از نمره بدست آمده براي واحد(مقدار میانگین پاسخ3راهبرد رهبري هزینه باشد، 

هاي گروه رهبري هزینه کم کردیم و از آن قدر مطلق گرفتیم. به این ترتیب شرکتی که کمترین شرکت
نمره را از پرسشنامه به دست آورده بود، بیشترین نمره را در میزان استفاده از راهبرد رهبري هزینه به 

آورد.دست می
آزمون فرضیات:

فرضیه اولبررسی 
کارگیري هاي کنترل مدیریتی غیر مالی، بر روي ارتباط بین بهمیزان استفاده از سیستم: - 1

گذاردهاي ایرانی به صورت مثبت تاثیر میراهبرد تمایز و سطح عملکرد در شرکت
1جدول نتایج آماري فرضیه 

هامتغیر
ضرایب استاندارد نشده ضرایب استاندارد شده

P-value
B Std. Error Beta

مقدار ثابت -7.930 4.284 0.069

D 2.811 1.320 1.646 0.037

N 4.143 1.340 4.541 0.003

D*N -1.084 0.412 -4.707 0.011

F-value 26.153 0.000

R2 0.551 0.324 0.019

Adj.R2 0.530
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است 0,05و کمتر از 0,011که مقدار آن D*Nبه دست آمده براي ضریب P-valueبا توجه به 

متغیر عملکرد، میزان استفاده از راهبرد تمایز و میزان استفاده از 3وجود یک رابطه معنا دار بین 
هاي کنترل مدیریتی غیر مالی، شود. بنابراین سیستمهاي کنترل مدیریتی غیر مالی اثبات میسیستم

ستفاده از راهبرد تمایز بر سطح عملکرد دارد. اما آنچه در این یک نقش تعدیل کننده روي تاثیر میزان ا
جا حائز اهمیت است، چگونگی و جهت این رابطه است.

]نشان داده اند که عالمت ضریب مولفه حاصلضرب متغیرهاي 23، [(1990)و همکارانش1موس شولدر
کنندگی را به درستی نشان ) لزوما جهت این رابطه تعدیل -1,084تعدیل کننده و مستقل (در این جا 

ارائه 1991در سال 3و وست2نخواهد داد. براي پی بردن به جهت این رابطه، از روشی که آیکن
]4ایم. [اند، استفاده کردهکرده

براي این منظور ابتدا با استفاده از ضرایب استاندارد، معادله رگرسیون را به صورت زیر باز نویسی 
Pشود:می = 1.646D + 4.541N − 4.707DN

. اکنون (0.519)شودمحاسبه میSPSSرا توسط نرم افزار Nحال میزان انحراف معیار متغیر
N=+0.519هاي کنترل مدیریتی غیر هایی با میزان استفاده باال از سیستمرا به عنوان نماینده شرکت

ین سیستم کنترل هایی که به میزان کمتري از ارا براي آنN=-0.519ها و را براي متوسطN=0مالی؛ 
آیند:شود. معادالت زیر به دست میکنند، در معادله باال جایگزین میمدیریتی استفاده می N = +0.519 → P = −0.797D + 2.357N = 0 → P = +1.646DN = −0.519 → P = +4.089D − 2.357

شود:) رسم میD(دامنه تغییرات متغیر 5تا 2,75ر محدودهاین معادالت را در دستگاه مختصات و د

1Mossholder
2Aiken
3West
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توان نتیجه گرفت چنانچه دو شرکت به یک اندازه از راهبرد تمایز استفاده با توجه به این نمودار می
کند، به هاي کنترل مدیریت غیر مالی به صورت گسترده تر استفاده میکنند، شرکتی که از سیستم

واهد داشت.مراتب عملکرد بهتري خ
بررسی فرضیه دوم

گذارد روي ارتباط بین صورت مثبت تاثیر میهاي کنترل مدیریتی مالی، بهمیزان استفاده از سیستم-2
هاي ایرانی.کارگیري راهبرد رهبري هزینه  و سطح عملکرد در شرکتبه

2نتایج آماري فرضیه -2جدول

هامتغیر
ضرایب استاندارد نشده شدهضرایب استاندارد 

P-value
b Std. Error Beta

مقدار ثابت 4.038 3.090 .199

C -4.331 4.860 -1.992 .378

F -0.0344 1.059 -.151 .747

C*F 1.466 1.664 1.997 .384

F-value 1.081 .368

R2 0.075 0.665 0.013

Adj.R2 0.006
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و انحراف بسیار زیاد ) 0,384است(به دست آمدهC*Fضریب P-valueبا توجه به مقداري که براي 

توان پی برد که رابطه معنا داري بین سطح عملکرد، میزان استفاده از راهبرد می0,05آن از حد پذیرش 
هاي کنترل مدیریتی مالی وجود ندارد. بنابراین این فرض ما رد رهبري هزینه و میزان استفاده از سیستم

شود.می
ي:گیربحث و نتیجه

هاي کنترل ها، سیستماین مطالعه به منظور آزمون وجود یک رابطه احتمالی بین راهبرد شرکت
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طراحی شد. فضاي ها در شرکتمدیریتی و عملکرد آن

فضاي رقابتی است. این مراتب رقابتی تر شدههاي تجاري در ایران نسبت به دو دهه گذشته، بهفعالیت
منظور دستیابی به مزیت رقابتی است. هدف ما این بود گیري از هر نوع توانایی شرکت بهمستلزم بهره

اند مورد سنجش و ها را در رابطه با راهبرد که اتخاذ کردههاي کنترل مدیریتی شرکتکه کارآیی سیتم
ارزیابی قرار دهیم.

مورد آزمون قرار گرفت. فرضیه اول، وجود یک نقش در این پژوهش دو فرضیه اساسی مطرح شد و 
هاي کنترل مدیریتی غیر مالی در رابطه بین راهبرد تمایز و سطح عملکرد تعدیل کننده براي سیستم

هاي کنترل کرد که اثبات گردید. فرضیه دوم، وجود نقش تعدیل کننده سیستمشرکت را مطرح می
کرد که با توجه ي هزینه و سطح عملکرد شرکت پیشنهاد میمدیریتی مالی را براي رابطه راهبرد رهبر

ها، شواهد کافی براي اثبات این فرضیه وجود نداشت.به اطالعات به دست آمده از شرکت
ها از پیش شود که راهبرد شرکتهاي اساسی این پژوهش، مربوط به این فرض ما مییکی از محدودیت

هاي پژوهش کمک ه به ما در تعریف عملیاتی کردن متغیراست. این پیش فرض اگرچریزي شدهبرنامه
زیادي کرد، اما این مسئله را که  راهبرد ممکن است از دل یک شرایط خاص سر برآورده باشد نادیده 

گیرد. محدودیت دیگر، ابزاري بود که براي جمع آوري داده مورد استفاده قرار گرفت. فرض بر این می
ها مشخص کرد. این اي از پاسخگزینه5توان با استفاده از یک طیف میبود که نوع راهبرد شرکت را

را،- ها اندك استاگرچه تعداد آن-کنند هایی که همزمان هر دو راهبرد را دنبال میرویکرد شرکت
هاي کنترل گیرد. محدودیت سوم این پیش فرض است که تنها راهبرد شرکت و سیستمنادیده می

هاي دولت براي تاثیر گذار هستند و عوامل دیگري مانند شرایط بازار، سیاستمدیریتی روي عملکرد
اند.یک بخش خاص از صنعت و ... لحاظ نشده

هاي کنترل مدیریتی در تصمیم سازي شود که نقش سیتمبراي مطالعات بعدي، پیشنهاد می
بسیار پیچیده باشد، این تواند ها میراهبردیمورد بررسی قرار گیرد. از آن جایی که راهبرد شرکت

سازد که به درك پژوهش الزم است که به صورت مطالعه موردي انجام گیرد. این رویکرد، ما را قادر می
هاي کنترل مدیریتی که در یک محیط سیاسی بهتري از چگونگی توسعه و اجراي راهبرد و نیز سیستم

اند، دست یابیم.و اجتماعی خاص به وجود آمده
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In the beginning of 21 century, the Iran economy has become a complex and
relatively effective one in Middle East and world economy. In this process, the
changing Iranian firms and utilization of new strategies in them to improve the firm
performance has played significant role. this study investigate the possible
relationship between business distinction strategy, non–financial management
control systems, cost leadership strategy , financial management control systems and
performance in this firms. So, twohypotheses have been formulated.The population
of this research includes firms in listed firms of Tehran stock exchange. To collect
data, the questionnaire tools were used. So 130 questionnaires were distributed
among sample and finally 114 of them were accepted. To test hypothesis, the multi-
variant regression was used.Due to results of this study, the non –financial
management control systems will improve the firm performance significantly which
used the distinction strategy. But there hasn’t been a significantrelationship between,
financial management control systems,cost leadership strategyand performance in
this sample.
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