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چکیده
مطالعه حاضر به بررسي واکنش سود در شرکت هایي با راهبردهاي متفاوت و ناهمگون در کسب
و کار ميپردازد .بر این اساس ضریب واکنش شرکت هایي با اتخاذ راهبردهاي کسب و کار رهبري
هزینه و شرکت هایي با اتخاذ راهبردهاي کسب و کار تمایز نسبت به اعالن سود مقایسه ميگردد.
بررسي اعالن سود با استفاده از معادالت شکست ساختاري صورت پذیرفته است .ضرورت استفاده
از معادالت شکست ساختاري ،رفع نقاط احتمالي شکست ساختاري بواسطه سیر نزولي واکنش سود
ميباشد .نمونه پژوهشي شامل  43شرکت با اتخاذ راهبردهاي کسب و کار رهبري هزینه و  88شرکت
با راهبردهاي کسب کار تمایز طي بازه زماني  1388تا 1394مي باشد .نرم افزار مورد استفاده جهت
بررسي فرضیه پژوهش  Eviewsميباشد .شواهد مطالعه حاضر حاکي از آن است که شرکتهایي
که راهبردهاي رهبري هزینه را دنبال ميکنند ،اعالن سود آنها بطور عمومي نسبت به شرکتهایي
که روشهاي تمایز را در پیش دارند ،با تغییرات بهتري اعالن سود شرکتهاي خود را به استفاده
کنندگان از اطالعات مالي شرکت به نمایش ميگذارند .در نتیجه شرکتهایي که راهبردهاي تمایز
را در پیش ميگیرند با تفسیر ناهمگونتر و تغییرات کمتري در باورهاي سرمایه گذاران همراه هستند.
همچنین نتایج معادالت شکست ساختاري دال بر تداوم پذیري صعودي اعالن سود در شرکت هایي
با اتخاذ راهبردهاي کسب و کار رهبري هزینه ميباشد.
واژههای کلیدی :اعالن سود ،راهبرد رهبري هزینه ،راهبرد تمایز.
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مقدمه
راهبردهاي کسب و کار شرکت ،از زمان مطرح شدن آن براي اولین بار در ادبیات مدیریت
به صورت یک اصطالح عام و معروف درآمده است .همانند سایر مفاهیم موجود در مدیریت
مالي ،راهبردهاي کسب و کار شرکت ،نیز به معاني مختلفي به کار رفته است .این اصطالح
غالباَ به جاي دو مفهوم سیاست و برنامه ریزي به کار مي رود .به عبارتي راهبردهاي کسب و
کار شرکت ،باید تصویري از آنچه که واحد تجاري در نظر دارد در آینده اي نه چندان دور
به آن برسد را براي شرکت فراهم سازد .طبق تعریف ،برنامه ریزي یک فرآیند مهم در اجراي
راهبردهاي کسب و کار شرکت ،به شمار مي رود .برنامه ریزي یک آرایش سیستماتیک از
جزئیات است که براي اجراي راهبردهاي کسب و کار شرکت ،در ابتداي کار صورت مي
گیرد .مي توان گفت که بودجه بندي نقدي و پیش بیني سود بخش هایي از یک برنامه مالي
هستند .معموال مدیران در مواقعي که درباره راهبردهاي کسب و کار شرکت صحبت مي کنند،
منظور آنها از راهبردهاي کسب و کار شرکت ،برنامه اي براي تخصیص منابع مالي است .چنین
استراتژي هایي در حقیقت برنامه هاي عملیاتي براي رسیدن به اهداف مالي شرکت مي باشند.
به طور کلي راهبردهاي کسب و کار شرکت ،چارچوبي براي هدایت تصمیم هایي است که
ماهیت و جهت امور مالي سازمان را تعیین مي کنند .بنابراین راهبردهاي کسب و کار شرکت،
یک مجموعه پویا و مرتبط با هم از واکنشها و پاسخ هایي است که براساس شرایط مختلف
محیطي و عکس العمل هاي سایر سازمان هاي موجود در آن محیطها اتخاذ مي شوند .در
مقابل سرمایه گذاران و اعتباردهندگان جهت خرید ،فروش ،نگهداري سهام و اعطاي اعتبار به
شرکت ها ،به اطالعات نیاز دارند .مهمترین منبع اطالعاتي جهت تصمیم گیري سرمایه گذاران
و اعتباردهندگان ،صورت هاي مالي است .هر تصمیم گیرندهي عقالیي ،سرمایه گذاري را
جهت کسب سود و افزایش آن انجام مي دهد .بنابراین سود عنصر اساسي است که تصمیمهاي
استفاده کنندگان از صورت هاي مالي را تحت تأثیر قرار مي دهد (عرب مازار یزدي و کراني،
 .)1390واکنشهاي متفاوت سرمایه گذاران نسبت به اطالعات سود ،موجب واکنشهاي
متفاوت بازار ميگردد (قربان زاده ،)1391 ،زیرا سود نتایج عملکرد شرکت را طي دورهي مالي
مورد گزارش ارایه مي نماید و مبناي بسیاري از تصمیم گیريها است .براي نمونه استفاده
کنندگان از صورت هاي مالي با استفاده از این رقم اقدام به تصمیم گیري مي نمایند و مبناي
بسیاري از دیگر تصمیمها نظیر مدل هاي ارزشیابي و قیمت گذاري سهام است (عرب مازار
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یزدي و کراني .)1390 ،بسیاري از تحلیل گران مالي معتقدندکه دالیل زیادي بر مبناي مجموعه
اي از متغیرهاي مالي اساسي وجود دارد که در ارزیابي اوراق بهادار مفید است (آسدمیر و
همکاران .)2014 ،محاسبه سود براي اندازه گیري عملکرد همواره مورد توجه استانداردگزاران
و تحلیل گران بوده است .براي مثال در بیانیه شماره یک هیأت استانداردهاي حسابداري مالي
آمده است" :کانون توجه گزارشگري مالي ،اطالعات مربوط به عملکرد واحد انتفاعي است که
توسط معیارهاي سود و اجزاي تشکیل دهنده آن تأمین ميشود" .بسیاري از تغییرات بازده و
قیمت سهام در بازار سرمایه تحت تاثیر اطالعات مختلف و متنوعي است که از سوي شرکتها
به بازار ارائه ميشود (قربان زاده .)1391 ،برخي از این اطالعات منشاء پیش بیني و برآورد دارند.
فرناندو و همکاران ( )2015پیش بیني تغییرات بازده و قیمت سهام را به عنوان عناصر مهم در
واکنش بازار به سود ميداند ،زیرا از نظر بنتلي و همکاران ( )2014شناخت و توضیح در مورد
واکنش هاي مختلف بازار به اطالعات سود است .این قبیل پژوهش ها ،ضریب واکنش سود
نامیده مي شوند .ضریب واکنش سود ،بازدهي غیرمنتظرهي بازار را در واکنش به اجزاي
غیرمنتظرهي سود ،اندازه گیري مي کند (عرب مازار یزدي و کراني .)1390 ،فرناندو و همکاران
( )2015بیان ميکنند راهبردهاي کسب و کار شرکت ،بر واکنش بازار نسبت به سود موثر است.
پورتر ( )1988معتقد است که بررسي استراتژي افزایش سود ،اطالعات مفیدي را در مورد روند
سودآوري شرکتها ارایه مي دهد ،به طوري که شرکت هایي با استراتژي افزایش سود نسبت
به شرکت های ي با استراتژي کاهش هزینه رشد سود پایدارتر و درنتیجه کیفیت سود باالتري
دارند .همچنین فرناندو و همکاران ( )2015واکنش بازار به سود را در گرو بکارگیري راهبرد
رهبري هزینهها در شرکت و راهبرد تمایز ميدانند .واکنش بازار به سود به صورت واکنش
قیمت به سود از راهبرد رهبري هزینه و راهبرد تمایز تأثیر پذیرند (دیاموند و ورسچیا.)1991 ،
این پژوهش در نظر دارد تا با واشکافي راهبردهاي کسب و کار شرکت و پدیده واکنش بازار
به اعالن سود به بررسي این سوال بپردازد که آیا راهبردهاي کسب و کار شرکت قادر به ایجاد
واکنش بازار نسبت به اعالن سود است .این پژوهش همچنین با نشان دادن سودمندي گسترش
ادبیات راهبرد حسابداري براي ارزیابي توصیفي در سطح شرکتهاي پذیرفته شده در بورس
ميپردازد .ادامه پژوهش بدین صورت سازماندهي شده است ،که در بخش بعدي ادبیات تحقیق
و مروري بر مباني نظري و پیشینه پژوهش تشریح شود .سپس به توسعه فرضیه پژوهش ،الگوي
تحقق فرضیه پژوهش و سنجش متغیرهاي پژوهش پرداخته شده است .پس از آن نحوه تفکیک
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شرکتها بر اساس راهبردهاي کسب کار تشریح شده و جامعه و نمونه آماري و در نهایت
یافتههاي پژوهش و نتیجه فرضیه پژوهشي و در نهایت نتیجه گیري بیان شده است.
مروری بر مبانی نظری
راهبردهاي کسب و کار شرکت در اصطالح عام برنامه و دورنمایي از اهداف آینده شرکت
است که یک موجودیت را در جهت نیل به اهداف شرکت تدوین و پیگیري ميکند ،اما در
علم حسابداري ،تدوین راهبرد همانا یکي از وظایف خطیر مدیریتي است که مبناي تصمیم
گیريهاي حیاتي مدیران براي حفظ بقاي سازمان و تعالي آن ميباشد .از این رو پژوهش حاضر
بر آن است تا به بررسي راهبردهاي کسب و کار شرکت و واکنش بازار به اعالن سود بپردازد.
واکنش بازار نسبت به اعالن سود

عموماً گفته ميشود شرکتها باید گزارشهاي مالي خود را به موقع منتشر کنند .بازار به
اطالعات بههنگام اهمیت بیشتري ميدهد و از این اطالعات به شکل اثربخشتري در
تصمیمگیري استفاده ميکند .هر چند اغلب شرکتها ،گزارشهاي مالي الزام شده از سوي
نهادهاي مسئول را در فاصلههاي زماني مشخصي منتشر ميکنند ،اما در عین حال ،ميتوان مدعي
شد که میزان تأخیر در انتشار گزارشهاي مالي از یک شرکت به شرکت دیگر ،تفاوت قابل
مالحظهاي دارد .پژوهشهاي پیشین گزارش کردهاند که بین سود کمتر از انتظار (خبر بد) و
تأخیر در اعالم این خبر ،رابطهاي وجود دارد (کولینان و همکاران2012 ،؛ کوتاري و ویسوکي،
2009؛ روي چادهوري و سلتن2012 ،؛ سنگوپتا )2004 ،و این رابطه با عنوان الگوي خبر خوب،
زود ،خبر بد ،دیر شناخته شده است .یکي از انگیزههاي مدیران از تاخیر در اعالن سود به بازار،
ميتواند تالش براي کاستن از واکنش منفي بازار باشد (کوتاري و ویسوکي ،)2009 ،چرا که
بازار به اخبار دیرهنگام ،واکنش کمتري نشان ميدهد (باگنولي و همکاران .)2002 ،طبق
دستورالعمل اجرایي افشاي اطالعات شرکتهاي ثبتشده نزد سازمان بورس اوراق بهادار
تهران ،باید ظرف مهلت  30روز پس از پایان مقاطع سهماههي اول  ،دوم و سوم سال مالي،
پیشبیني خود از سود هر سهم پایان سال را اعالم کنند.
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راهبردهای کسب کار

امروزه بیشتر سازمانها به جاي اتخاذ یک راهبرد جامع و واحد ،از مجموعهاي از راهبردهاي
مرتبط استفاده ميکنند که هر یک در سطوح مختلفي از شرکت طراحي ميشوند .راهبردهاي
مورد استفاده در سازمانهاي بزرگ چند محصوله شامل راهبرد سازمان (بنگاه) ،راهبرد کسب
و کار (تجاري) و راهبرد وظیفهاي (کارکردي) است .سازمانهاي کوچک تر از بین راهبرد
کسب و کار (تجاري) ،گونههاي مختلفي از آن را انتخاب و بسته به اهداف سازمان در سطح
شرکت پیاده سازي ميکنند (واکرو همکاران .)1987 ،راهبردهاي کسب و کار معموالً در سطح
محصوالت یا واحد تجاري راهبردي اجرا ميشود و بر بهبود موقعیت رقابتي کاالها و خدمات
شرکت در یک صنعت خاص یا یک بخشي از بازار خاص تأکید دارد (همبریک .)2003 ،مایلز
و اسنو ( )1978ضمن تحقیق در مورد انواع مختلف سازمانها دریافتند که سازمانها به منظور
کاهش تأثیرپذیري منفي از محیط و افزایش بهره مندي از فرصتها ،عمدتاً از یکي از دو نوع
راهبردهاي رهبري هزینه و راهبرد تمایز استفاده ميکنند .در ادامه این دو راهبرد تشریح ميشود.
راهبردهای کسب کار رهبری هزینه

این استراتژي ،کسب برتري در رقابت از طریق تولید محصوالت را با کمترین هزینه ممکن
نسبت به رقبا بیان ميدارد .در واقع هدف از این راهبرد برتري در رقابت از طریق تولید محصول
با کمترین هزینه ممکن نسبت به رقبا ميباشد .بدین منظور روش پیشنهادي برتر پورتر ،تولید در
حجم زیاد و با قیمت کم که اصطالحاً آن را اقتصاد مقیاس 1مينامند ،ميباشد .در این راهبرد
شرکت اقدام به تولید و عرضه محصوالت استاندارد ميکند که بهاي تمام شده هر واحد براي
مشتري کاهش ميیابد .این موضوع در مورد شرکتي مصداق دارد که داراي نرخ برگشت باالتر
از متوسط نرخ برگشت صنعت بوده و مزیتهاي رقابتي قوي دارد .بههرحال این استراتژي اغلب
ارتباط زیادي با سهم بازار بزرگ یا سایر منافع ممتاز دارد ،بطوريکه دسترسي مناسب به مواد
خام و پول کافي براي خرید دارایيها و لوازم مناسب ،جزو مشخصه هاي اصلي این استراتژي
است (شهمیرزادي.)1392 ،
راهبردهای کسب کار تمایز

طبق این استراتژي ،محصوالت و خدماتي عرضه ميشوند که در صنعت مورد نظر به عنوان
محصول یا خدمتي منحصر بفرد تلقي ميشوند .در واقع شرکت وارد ساخت و بازاریابي
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محصولي واحد ،براي بازاري بزرگ ميشود .راه رسیدن به استراتژي تفاوت ،شامل توسعهي
شکل واحدي از زمینهي شغلي ،استفاده از تکنولوژي واحد و سرویس واحد به مشتریان یا موارد
مشابه ميباشد .در این استراتژي ،کسب برتري رقابتي ،از طریق تولید محصولي که از دیدگاه
مشتریان در مقایسه با محصوالت مشابه ،منحصر به فرد و داراي خصوصیات ویژه باشد ،صورت
ميگیرد .ذکر این نکته الزامي استکه این محصوالت یا خدمات بایستي به مشتریاني عرضه
گرددکه نسبت به قیمت حساسیت چندان زیادي نشان نمي دهند .بهتر است بدانیدکه این
استراتژي روشي براي دستیابي به سودهاي بیشتر است (شهمیرزادي .)1392 ،کسب برتري رقابتي
از طریق تولید محصولي که از دیدگاه مشتریان در مقایسه با محصوالت مشابه منحصر بفرد و داراي
خصوصیات ویژه ميباشد .مقصود از راهبرد متمایز ساختن محصول این است که محصوالت و خدماتي
عرضه شود که در صنعت مورد نظر به عنوان محصول یا خدمتي منحصر بفرد تلقي شوند و به مشتریاني
عرضه شود که نسبت به قیمت حساسیت چندان زیادي نشان نميدهند.
نقش واکنش بازار نسبت به اعالن سود در راهبردهای کسب کار ناهمگون (رهبری
هزینه و تمایز)

راهبردهاي کسب و کار منحصر به فرد ،شرکت ها ،شدت عملکرد شرکتها و اطالعات
آنها را تحت تأثیر قرار ميدهد .نتایج نشان ميدهد که راهبردهاي کسب و کار شرکت از
عوامل مهم و تأثیرگذار در اعالن سود و تصمیمات سرمایه گذاران در راهبرد سرمایه گذاري و
عامل رسیدن شرکتها به مزیت رقابتي ميباشد .راهبردهاي کسب و کار منحصر به فرد،
بر شرکتها ،عملکرد شرکت و اطالعات محیط اطالعاتي آنها اثر گذار است .راهبردهاي
کسب و کار ،کلیدي است براي شرکت هایي که بیشتر اجزاي آنها در طول زمان خیلي تغییر
نميکند (پورتر )1980 ،و از این رو تبدیل به یک فاکتور مهم محیط اطالعاتي شده است
(همبریک2003 ،؛ بنتلي و همکاران .)2013 ،بنابراین ،این روش منجر به ارائه چارچوب مفیدي
براي درک بهتر و مقطعي این موضوع ميباشد .تغییر در محیط اطالعاتي شرکت ها ،تغییر
در اعالن سود را به دنبال دارد .با توجه به مفهوم راهبرد عمومي (پورتر ،)1980 ،مفهوم راهبرد
به عنوان یک فضاي دو بعدي (رهبري هزینه و تمایز) و راهبرد خاص توسط یک
شرکت است .بنابراین تا حدودي به دنبال هر یک از ابعاد راهبرد ميباشد .تصمیمات
سرمایهگذاري توسط شرکت در جهت پیگیري راهبرد خاص ،قوانین حسابداري مالي ،افشاي
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داوطلبانه اطالعات واسطهها و پوشش همه اثرات افتراقي در محیط اطالعاتي شرکتها بر
اساس راهبرد موجود است .این امر ممکن است به نوبه خود ،موجب تغییرات مقطعي در بازار
و ایجاد اطالعات جدید در اعالنهاي سود گردد (آسدمیر و همکاران .)2014 ،بررسي رابطه
بین راهبرد شرکت و تحلیلگري اطالعات نشان مي دهد که از طریق کسب اطالعات خصوصي
در بخشي از تحلیلگري فردي میانگین خطاي تحلیلگر کمتر شده است .تا به امروز ،هیچ
مطالعهاي مستقیما بررسي

تأثیر راهبرد

شرکت در

نقش سودهاي

حسابداري و

بازبیني عقاید سرمایه گذاران نپرداخته است .مطالعات پیشین نشان ميدهد که بازارها ،واکنش
به سود داشته اند ،با وجود اینکه این واکنش به سود ،مشروط بر اطالعات محیطي
و میانگین کیفیت اطالعات قبلي ميباشد .به عنوان نمونه بنتلي و همکاران ( )2014تا کنون
جنبههاي مختلف این موضوع را بررسي کرده اند .آنها دریافتند که شرکت هایي که به طور
قابل توجهي در تحقیق و توسعه و دیگر سرمایه گذاريها نظیر دارایيهاي نامشهود شرکت
ميکنند ،عدم تقارن اطالعاتي بین شرکت و سرمایه گذاران کمتر و افشاي داوطلبانه بیشتر انجام
ميشود .در پژوهش حاضر راهبرد شرکت ،یک ساختار کلیدي است که تحت تأثیر عوامل
دیگر است .سرمایه گذاري که محیط اطالعاتي یک شرکت را تشکیل ميدهد ،تصمیم گیري،
گزارشگري مالي ،افشاي داوطلبانه ،واسطه اطالعاتي و تالش سرمایه گذاران خصوصي براي
جمع آوري اطالعات را به دنبال دارد (بنتلي و همکاران .)2014 ،انتظار ميرود راهبردهاي کسب
و کار شرکت تأثیر و نقشي که اعالنهاي سود بازي ميکند را در نظر سرمایه گذاران و اعتقادات
آنها هر دو به طور متوسط و به صورت جداگانه ایجاد نماید.
پیشینه پژوهش
پیشینه خارجی

فرناندو و همکاران ( )2015در پژوهشي به بررسي راهبردهاي کسب و کار شرکت و واکنش
بازار به سود پرداخته اند .این پژوهش راهبرد شرکتي را بر دو قسم ،راهبرد رهبري هزینه و راهبرد
تمایز دسته بندي و تأثیر هر کدام را بر واکنش بازار به سود ،واکنش قیمت به سود و واکنش
حجم معامالت به سود بررسي ميکند .نتایج حاکي از آن است که راهبرد شرکتي توانایي اثر
گذاري بر واکنش بازار را تا حد باالیي دارند.
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بنتلي و همکاران ( )2014در پژوهشي به بررسي اینکه آیا راهبرد کسب و کار بر محیط
اطالعاتي شرکتها تأثیر دارد؟ به این نتیجه رسیدند که راهبرد کسب و کار نشات گرفته از
هزینههاي تحقیق و توسعه و سرمایه گذاري در دارایيهاي نامشهود شرکت ميباشد و به طور
خاص توانایي اثر گذاري بر محیط اطالعاتي را دارد .به عبارتي راهبرد کسب و کار منجر به
کاهش عدم تقارن اطالعاتي بین شرکت و سرمایه گذاران ميشوند.
آسدمیر و همکاران ( )2014در پژوهشي به بررسي راهبرد شرکت و عدم تقارن اطالعاتي
پرداخته اند .نتایج این پژوهش حاکي از آن است که افشاي داوطلبانه و اختیاري اطالعات توسط
شرکتهاي که از راهبرد رهبري هزینه استفاده ميکنند بیشتر از شرکت هایي است که راهبرد
تمایز دارند و در نتیجه اعالن سود ،عدم تقارن اطالعاتي را در بازار افزایش مي دهد.
نور الحق و همکاران ( )2013در پژوهشي به بررسي راهبردهاي کسب و کار و کیفیت سود
پرداخته اند .این پژوهش بیان ميکند که شرکتهاي با راهبرد تدافعي با سطوح باالیي از
مدیریت سود و شرکتهاي با راهبرد آینده نگر با سطوح باالیي از محافظهکاري حسابداري
مرتبط هستند.
بنتلي و همکاران ( )2013در پژوهشي دیگر به بررسي راهبرد کسب و کار ،تخلفات در
گزارشگري مالي و تالش حسابرس پرداخته اند .آنان در این پژوهش به این نکته دست یافتند
که شرکت هایي با راهبرد آینده نگر با سطوح پایین تري از عدم تقارن اطالعاتي در مقایسه با
شرکت هایي با راهبرد تدافعي مرتبط هستند .همچنین شرکتهاي با راهبرد آینده نگر بیشتر
درگیر تخلفات گزارشگري مالي و به تبع آن مستلزم تالش حسابرسي بیشتري هستند.
پیشینه داخلی

تنایي و محب خواه ( )1393به بررسي رابطه بین راهبرد کسب و کار با کیفیت سود و بازده
سهام در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته اند .نتایج تحقیق نشان ميدهد
که میزان مدیریت سود در شرکتهاي تدافعي نسبت به شرکتهاي تهاجمي (پیشگام) بیشتر است.
همچنین ،نتایج بیانگر آن است که محیط اقتصادي بر رابطه بین راهبردهاي کسب و کار شرکت
و کیفیت سود آن موثر ميباشد .عالوه بر این ،نتایج رابطه معناداري بین سطح محافظه کاري و
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بازده سهام با نوع راهبرد شرکتها را نشان نميدهد .نتایج حاکي از آن است که محیط اقتصادي
بر رابطه بین راهبردهاي کسب و کار شرکت و بازده سهام آن موثرنیست.
قربان زاده ( )1393به بررسي ضریب واکنش نسبت به سود و دالیل واکنش بازار پرداخته
است .نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکي از آن است که ضریب واکنش نسبت به سود
با بتا ،ساختار سرمایه ،آگاهي دهندگي قیمت و ترکیب هیأت مدیره رابطه معکوس و با کیفیت
سود ،فرصتهاي رشد و شباهت در انتظارات سرمایه گزاران رابطه مستقیم و با اندازه شرکت و
کیفیت حسابرسي رابطه قابل توجهي ندارد.
رضایي و عازم ( )1391در پژوهشي به بررسي تأثیر شدت رقابتي و راهبرد تجاري بر ارتباط
بین اهرم مالي و عملکرد شرکتها ميپردازند .نمونه این پژوهش شامل  135شرکت طي دوره
زماني  1381-1388ميباشد .با انجام تحلیل خوشه اي سلسله مراتبي ،شرکت هاي مورد مطالعه
از نظر نوع راهبرد تجاري به دو خوشه ي رهبردر هزینه و متمایز ساز محصول تفکیک شده اند.
جهت تجزیه و تحلیل ارتباط بین متغیرهاي پژوهش ،از رویکرد داده هاي پانلي نامتوازن و روش
گشتاورهاي تعمیم یافته استفاده شده است .نتایج نشان مي دهد که ارتباط منفي و معني داري
بین اهرم مالي و عملکرد شرکتها وجود دارد .این یافتهها بر وجود اثرات متغیرهاي تعدیلگرِ
شدت رقابت در صنعت و راهبرد تجاري ،بر رابطه بین اهرم مالي و عملکرد شرکت تأکید
مينماید .این نتایج حاکي است ،تأثیر اهرم مالي بر عملکرد ،براي شرکت هاي پیرو راهبرد
رهبري هزینه ،نسبت به شرکت هاي متمایزساز منفي تر است .از سوي دیگر ،رابطه معني دار و
مثبتي نیز بین شدت رقابت و عملکرد شرکتها مشاهده گردید .

عرب مازار یزدي و کراني ( )1390به بررســي رابطه بین اســتراتژي افزایش ســود و ضــریب
واکنش ســود ،شــواهدي از بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند .نتایج این پژوهش بیانگر آن
اســت که بین اســتراتژي افزایش ســود و ضــریب واکنش ســود رابطه معناداري وجود دارد .به
عبارت دیگر شــرکت هاي با اســتراتژي افزایش درآمد ،نســبت به شــرکت هاي با اســتراتژي
کاهش هزینه ،ضریب واکنش سود بزرگتري دارند.
احمدپور و احمدي ( )1387به بررسي رابطه بین کیفیت سود و ضریب واکنش سود پرداخته
اند .در این مطالعه از ویژگي هاي کیفي اطالعات مالي براي ارزیابي کیفیت سود استفاده شده
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است .نتایج نشان داد ،ضریب واکنش سود و همچنین قدرت توضیحي رگرسیون (قیمت -سود) ،
در پورتفوي شرکت هاي با کیفیت سود باال نسبت به شرکت هاي با کیفیت سود پایین به طور
معناداري بیشتر است .بنابراین فرضیههاي پژوهش مورد قبول واقع شد.
ثقفي و کردستاني ( )1383به بررسي و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات
سود نقدي پرداخته اند .هدف اصلي این تحقیق بررسي و تببین رابطه بین کیفیت سود و بازده
غیرعادي انباشته سهام در شرکت هایي است که سود نقدي آنها افزایش (کاهش) داشته است.
نتایج این پژوهش نشان مي دهد که بر مبناي کیفیت سود مبتني بر پایداري سود ،واکنش بازار
به افزایش سود نقدي شرکتها بر خالف پیش بیني مثبت است .همچنین بر مبناي کیفیت سود
مبتني بر رابطه سود و جریان نقدي عملیاتي ،واکنش بازار به کاهش سود نقدي شرکتها مطابق
با پیش بیني مثبت است و بازده غیر عادي انباشته سهام با افزایش (کاهش) سودنقدي و سود غیر
منتظره افزایش (کاهش) مي یابد ،یعني واکنش بازار به تغییرات سودنقدي و تغییرات سود غیر
منتظره مثبت و از نظر آماري معني دار است .بنابراین ترتیب مي توان گفـت ،سود نقدي ،
اطالعاتي درباره ارزش شرکت فراهم مي کند .تغییر قیمت سهام بر اثر تغییر سود حسابداري
معیار قابل مشاهده اي از تغییر نظام مند باورهاي سرمایه گذاران است که تحت تاثیر محتواي
اطالعاتي سود حسابداري تغییر یافته است.
با توجه به پیشینه پژوهش شواهد نشان ميدهد که تاکنون پژوهشي در ایران به صورت تطبیقي
به بررسي ضریب واکنش شرکت هایي با اتخاذ راهبردهاي کسب و کار رهبري هزینه و شرکت
هایي با اتخاذ راهبردهاي کسب و کار تمایز نسبت به اعالن سود نپرداخته و در مطالعه حاضر با
استفاده چارچوب ارائه شده توسط پورتر ( ،)1980شرکتها به دو گروه شرکت هایي با اتخاذ
راهبردهاي کسب و کار رهبري هزینه و شرکت هایي با اتخاذ راهبردهاي کسب و کار تمایز
تقسیم ميشود .از ویژگيهاي راهبردي ميتوان به هزینه حاشیه فروش پایین با حجم فروش باال،
صرفه اقتصادي به نسبت مقیاس و سرمایهگذاري عمده در کارخانجات و دارایيهاي فیزیکي
نام برد .این درحالیست که راهبرد تمایز با حاشیه فروش باال همراه است و از کیفیت کاال و
برندسازي تحقق یافته از طریق سرمایهگذاري در دارایيهاي نامشهود از قبیل سرمایهگذاري در
بخش تحقیق و توسعه و تبلیغات بدست ميآید .خصوصیات روشهاي فوق الذکر تأثیر
دوگانهاي بر واکنش سرمایهگذار در قبال اطالعات انتشاریافته درباره سود شرکتها ميگذارد.
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در واقع مطالعه حاضر کیفیت تأثیرات راهبردي شرکتها را به نسبت ضریب واکنش اعالن سود
با استفاده از معادالت شکست ساختاري در اعالن سود بررسي مينماید .ضرورت استفاده از
معادالت شکست ساختاري در این است که اگر طي سالهاي مورد بررسي اعالن سود در هر
کدام از حجم نمونه سیر نزولي داشته باشد ،نقاط شکست آن پیدا و نسبت به رفع آن اقدام شود.
نتایج این سیستم دال بر تداوم پذیري صعودي اعالن سود در شرکت هایي با اتخاذ راهبردهاي
کسب و کار رهبري هزینه ميباشد .در نهایت با استفاده از آزمون والد به بررسي تفاوت در
سطح دو گروه پرداخته شد و پس از آن با استفاده از ضریب تعیین برازش مدل در سطح شرکت
هایي با اتخاذ راهبردهاي کسب و کار رهبري هزینه و شرکت هایي با اتخاذ راهبردهاي کسب
و کار تمایز نسبت به فرضیه پژوهشي تصمیم گیري شده است .این پژوهش به ارتقاء سطح دانش
در خصوص تغییرات مقطعي واکنش بازار به اعالن سود یاري ميرساند .عالوه بر این در این
پژوهش همگرایي واکنش بازار به اعالن سود از طریق تغییر در راهبردها در کسب و کار در
قالب شرایطي قابل پیشبیني نشان داده شده است.
فرضیه پژوهشی
شرکت هایي با اتخاذ راهبردهاي کسب کار تمایز نسبت به شرکت هایي با اتخاذ راهبردهاي
کسب و کار رهبري هزینه واکنش کمتري از خود نسبت به اعالن سود نشان ميدهند.
الگوی تحقق فرضیه پژوهشی
فرناندو و همکاران ( )2015معتقدند که متغیرهاي بي شماري بر نقش راهبردهاي کسب و کار
در واکنش سود در بازار موثرند .این متغیرها عبارتند از متوسط گردش مالي ،قیمت سهام ،قدر
مطلق بازده سهام ،بازده انباشته سهام ،انحراف معیار بازده سهام ،اخبار بد ،نسبت ارزش بازار
سهام به ارزش دفتري سهام ،سود غیر منتظره ،اهرم مالي ،نسبت سود به قیمت و تعداد کارمندان
که به پیروي از پژوهش فرناندو و همکاران ( )2015جهت بررسي آزمون فرضیه پژوهش ،از
مدل رگرسیوني چند متغیره و دادههاي ترکیبي به شرح رابطه ( )1استفاده ميشود .فرناندو و
همکاران ( )2015با استفاده از ضریب تعیین معادله واکنش سود 2به بررسي ارتباط بین ضریب
واکنش سود و راهبردهاي کسب و کار تجاري پرداخته اند.
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رابطه ()1
𝑡𝑖𝑅𝐴𝐶𝑆𝐵𝐴 𝑅𝑡𝑜𝐸(−1 + 1)𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑀𝐾𝑇𝑉𝑂𝐿𝑖𝑡 + 𝛼2 𝐿𝐺𝑃𝑆𝑅𝐶𝑖𝑡 + 𝛼3
𝑡𝑖𝐵𝑇𝑀 + 𝛼4 𝐴𝐵𝑆𝑅𝐸𝑇𝑖𝑡 + 𝛼5 𝑅𝐸𝑇𝑉𝐴𝑅𝑖𝑡 + 𝛼6 𝑁𝐸𝐺𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡 + 𝛼7
𝑡𝑖𝑂𝐼𝑇𝐴𝑅𝑃𝐸 + 𝛼8 𝑈𝐸𝑖𝑡 + 𝛼9 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛼10 𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖𝑡 + 𝛼11
𝑡𝑖𝜀 + 𝛼12 𝑁𝑈𝑀𝐸𝑆𝑇𝑖𝑡 + 𝛼13 𝐿𝑁𝑀𝑉𝐸𝑖𝑡 +

که در مدل فوق:
 :RtoEاعالن سود.
 :MKTVOLمتوسط گردش مالي.
 :LGPRCقیمت سهام.
 :ABSCARقدر مطلق بازده ساالنه سهام.
 : ABSRETقدر مطلق بازده انباشته سهام یک هفته و دو هفته قبل از اعالن سود.
 :RETVARانحراف معیار بازده سهام.
 :NEGCARاخبار بد.
 : MTBارزش بازار سهام به ارزش دفتري سهام.
 :UEسود غیر منتظره.
 :LEVاهرم مالي.
 :LOSSزیان.
 :EPRATIOنسبت سود به قیمت.
 :NUMESTلگاریتم تعداد کارمندان.
 :LNMVEلگاریتم طبیعي یک هفته قبل از اعالن سود ارزش بازار حقوق صاحبان سهام.
 :£خطاي مدل.

188

فصلنامه پژوهش حسابداری ،دوره هشتم ،شماره  ،4زمستان 1397

سنجش متغیرهای پژوهش
مبتني بر پژوهش فرناندو و همکاران ( ،)2015اندازه گیري متغیرهاي بکارگرفته شده در رابطه
( )1به شرح زیر ميباشد.
اعالن سود ( :)Reaction to Earningsدر این پژوهش متغیر واکنش بازار نسبت به اعالن
سود به پیروي از پژوهش فرناندو و همکاران ( )2015بر اساس ارزش سهام یک هفته قبل از
اعالن سود که از طریق بازده انباشته سهام یک هفته قبل از اعالن سود منهاي میانگین بازده
انباشته سهام در خارج از تاریخهاي اعالن سود سنجیده شده است.
متوسط گردش مالي ( :)MKTVOLمتوسط گردش مالي که از میانگین حجم معامالت طي
سال بدست ميآید.
قیمت سهام ( :)LGPRCقیمت سهام که از لگاریتم طبیعي قیمت سهام در پایان دوره مالي
بدست ميآید.
قدر مطلق بازده سهام ( :)ABSCARقدر مطلق بازده سهام از قدر مطلق بازده ساالنه سهام
بدست ميآید.
بازده انباشته سهام ( :)ABSRETبازده انباشته سهام که از قدر مطلق بازده انباشته سهام یک
هفته و دو هفته قبل از اعالن سود بدست ميآید.
انحراف معیار بازده سهام ( :)RETVARانحراف معیار اجزاي باقیمانده مدل بازار از  64روز
قبل تا  2روز قبل از اعالن سود.
اخبار بد ( :)NEGCARمتغیر مجازي ،چنانچه بازده سهام منفي باشد ،عدد یک تعلق ميگیرد
و در غیر اینصورت عدد صفر به خود اختصاص ميدهد.
نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتري سهام( )MTBنسبت ارزش بازار سهام به ارزش
دفتري سهام از تقسیم ارزش بازار سهام بر ارزش دفتري سهام بدست ميآید.
سود غیر منتظره ( :)UEسود غیر منتظره از تفاوت سود واقعي یک هفته قبل از اعالن سود و
سود پیش بیني شده یک هفته قبل از اعالن سود بدست ميآید.
اهرم مالي ( :)LEVاهرم مالي از بدهي بلندمت تقسیم بر جمع دارایيها بدست ميآید.
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زیان ( :)LOSSمتغیر مجازي زیان ،چنانچه طي دوره  tزیان گزارش شود ،عدد یک تعلق
ميگیرد و در غیر اینصورت عدد صفر به خود اختصاص ميدهد.
نسبت سود به قیمت ( :)EPRATIOنسبت سود به قیمت از تقسیم سود خالص به قیمت سهام
بدست ميآید.
تعداد کارمندان ( :)NUMESTلگاریتم تعداد کارمندان هر شرکت که در پیوست
صورتهاي مالي افشاء ميشود.
ارزش بازار حقوق صاحبان سهام یک هفته قبل از اعالن سود ( :)LNMVEارزش بازار
حقوق صاحبان سهام لگاریتم طبیعي ارزش بازار حقوق صاحبان سهام یک هفته قبل از اعالن
سود.
در ادامه به نحوه تفکیک شرکتها بر اساس راهبردهاي کسب و کار رهبري هزینه و
راهبردهاي کسب و کار تمایز پرداخته ميشود.
تفکیک شرکتها بر اساس راهبردهای کسب کار
بنتلي و همکاران ( )2013از پنج متغیر حسابداري جهت تعیین راهبردهاي کسب و کار
شرکتها استفاده نمودهاند .شرکتهایي که داراي سطح باالیي از این متغیرها باشند داراي
استراتژي متهورانه و سایر شرکتها داراي استراتژي تدافعي هستند .این متغیرها عبارتند از نسبت
فروش شرکت به تعداد کارکنان ،درصد رشد فروش شرکت ،نسبت هزینه عمومي ،اداري و
فروش به فروش شرکت ،ارزش دفتري دارایيهاي ثابت به ارزش دفتري کل دارایيهاي شرکت
و نسبت تغییرات کارکنان از سال صفر به سال پایه .در مقابل نوع شناسي( 3تایپولوژي) پورتر
( )1980بر مشتریان و رقبا تمرکز دارد .با توجه به چارچوب ارائه شده توسط پورتر (،)1980
یک شرکت ميتواند با دستیابي به مزیت رقابتي با پیروي از راهبردهاي کسب و کار ،اعالن
سود خود را در بازار افزایش دهد .مطابق با پژوهش فرناندو و همکاران ( )2015راهبردهاي
کسب و کار به دو راهبرد رهبري هزینه و راهبرد تمایز تقسیم ميشوند .بر این اساس شرکتهاي
نمونه به دو دسته زیر تقسیم ميشوند.
شرکت هایي با اتخاذ راهبردهاي کسب و کار رهبري هزینه ( :)CLنحوه تفکیک شرکتها
در راهبردهاي کسب و کار رهبر ي هزینه بر اساس تجزیه و تحلیل عوامل راهبردي در رهبري
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هزینهها طي بازه زماني  5ساله ميباشد .بدین صورت که نخست متوسط نسبت فروش به
هزینههاي سرمایه و فروش به خالص ارزش دفتري دارایيها و اموال و تجهیزات و لگاریتم تعداد
کارمندان به خالص ارزش دفتري دارایيها و اموال و تجهیزات از  t-1تا  t-5نسبت به سال پایه
( )tبراي کلیه شرکتهاي نمونه محاسبه خواهد شد .بعد از محاسبه میانگین ،ابتدا اقدام به مرتب
سازي شرکتها از کوچک به بزرگ نموده و سپس بر اساس میانه مشاهدهها اقدام به اختصاص
عدد یک و صفر خواهد شد .در صورتي که براي هر سه متغیر عدد اختصاص یافته یک باشد یا
به عبارتي جمع نمره راهبري شرکتي برابر با  3باشد ،به منزله اجرایي نمودن راهبردهاي کسب و
کار رهبري بها در آن شرکت ميباشد .قدر مسلم تعلق نمره صفر به منزله اجرا نکردن راهبردهاي
کسب و کار رهبري در این شرکتها ميباشد .پس بر این اساس در این مرحله شرکت هایي
که جمع نمره آنها برابر با  3باشد ،از دیگر شرکتها جدا شده و به عنوان شرکت هایي با اتخاذ
راهبردهاي کسب و کار رهبري شناسایي ميشوند .این شرکتها به عنوان یک نمونه پیوسته ،از
ساختار راهبري رهبري هزینه ميباشد (فرناندو و همکاران.)2015 ،
در تکامل ادبیات مشروحه فوق ،مدل ریاضي تفکیک شرکت هایي با اتخاذ راهبردهاي کسب
و کار رهبري بدین صورت است که جهت جداسازي شرکت هایي با راهبري رهبري هزینه در
سال مالي  ،1393رابطه زیر براي  1388تا  1392محاسبه و مالک کار در سال  1393قرار داده
ميشود و براي کلیه سالهاي پژوهش ،به شرح رابطه ( )2ميباشد.
رابطه ()2
𝑠𝑡𝑠𝑜𝐶 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑝𝑎𝐶 𝑜𝑡 𝑠𝑒𝑙𝑎𝑆 𝑒𝑡𝑎𝑅 𝑓𝑜 𝑒𝑔𝑎𝑟𝑒𝑣𝐴 = 𝐿𝐶
𝑒𝑝𝑝 𝑜𝑡 𝑠𝑒𝑙𝑎𝑆 𝑒𝑡𝑎𝑅 𝑓𝑜 𝑒𝑔𝑎𝑟𝑒𝑣𝐴 +
𝑒𝑝𝑝 𝑜𝑡 𝑠𝑒𝑒𝑦𝑜𝑙𝑝𝑚𝐸 𝑓𝑜 𝑟𝑒𝑏𝑚𝑢𝑛 𝑔𝑜𝑙 𝑓𝑜 𝑒𝑔𝑎𝑟𝑒𝑣𝐴 +

شرکت هایي با اتخاذ راهبردهاي کسب کار تمایز ( :)DIFFنحوه تفکیک شرکتها در
راهبردهاي کسب و کار تمایز بر اساس تجزیه و تحلیل عوامل راهبرد تمایز طي بازه زماني 5
ساله ميباشد .بدین صورت که نخست متوسط نسبت هزینههاي عمومي و اداري ( )SG&Aبه
فروش و فروش به بهاي تمام شده کاالي فروش رفته از  t-1تا  t-5نسبت به سال پایه ( )tبراي
کلیه شرکتهاي نمونه محاسبه خواهد شد .بعد از محاسبه میانگین ابتدا اقدام به مرتب سازي
شرکتها از کوچک به بزرگ نموده و سپس بر اساس میانه مشاهدهها اقدام به اختصاص عدد
یک و صفر خواهد شد .در صورتي که براي هر دو متغیر عدد اختصاص یافته یک باشد ،جمع
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نمره راهبري شرکتي  2باشد ،به منزله اجرایي نمودن راهبردهاي تمایز در آن شرکت ميباشد.
قدر مسلم تعلق نمره صفر به منزله اجرا نکردن راهبردهاي کسب و کار تمایز در این شرکتها
ميباشد .پس بر این اساس در این مرحله شرکت هایي که جمع نمره آنها برابر با  2باشد ،از
دیگر شرکتها جدا شده و به عنوان شرکت هایي با اتخاذ راهبردهاي کسب و کار تمایز
شناسایي ميشوند .این شرکتها به عنوان یک نمونه پیوسته ،از ساختار راهبردهاي تمایز ميباشد
(فرناندو و همکاران.)2015 ،
در تکامل ادبیات مشروحه فوق ،مدل ریاضي تفکیک شرکت هایي با اتخاذ راهبردهاي کسب
و کار تمایز بدین صورت است که جهت جداسازي شرکت هایي با راهبرد تمایز در سال مالي
 ،1393رابطه زیر براي  1388تا  1392محاسبه و مالک کار در سال  1393قرار داده ميشود و
براي کلیه سالهاي پژوهش ،به شرح رابطه ( )2ميباشد.
رابطه ()3
𝑠𝑒𝑙𝑎𝑆 𝑜𝑡 𝐴&𝐺𝑆 𝑒𝑡𝑎𝑅 𝑓𝑜 𝑒𝑔𝑎𝑟𝑒𝑣𝐴 = 𝐹𝐹𝐼𝐷
𝑔𝑛𝑖𝑡𝑠𝑜𝐶 𝑜𝑡 𝑠𝑒𝑙𝑎𝑆 𝑒𝑡𝑎𝑅 𝑓𝑜 𝑒𝑔𝑎𝑟𝑒𝑣𝐴 +

در نهایت جهت تصمیم گیري در خصوص تایید یا رد فرضیه پژوهش از آزمون مقایسه
ضرایب تغییرات در دو جامعه استفاده ميشود .آزمون والد بهترین برازش کننده این آزمون
ميباشد .نحوه کار بدین صورت است که با استفاده از آزمون والد تفاوت در دو جامعه بررسي
ميشود .سپس با استفاده از ضریب تعیین معادله واکنش سود در برازش دو مدل اقدام به نتیجه
گیري فرضیه پژوهشي ميشود .انتظار ميرود که ضریب واکنش شرکت هایي با اتخاذ
راهبردهاي کسب و کار رهبري هزینه نسبت به ضریب واکنش شرکت هایي با اتخاذ راهبردهاي
کسب کار تمایز بیشتر باشد.
جامعه و نمونه آماری
در این پژوهش کل شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه
آماري در نظر گرفته شده است .همچنین از روش حذف سیستماتیک براي انتخاب نمونه استفاده
ميشود .کلیه شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طي بازه زماني  1388تا
 1394که داراي شرایط زیر باشند به عنوان نمونه انتخاب ميشوند:
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. 1قبل از سال  1388در بورس پذیرفته شده باشند.
. 2سال مالي آن ها پایان اسفند بوده و در طول دوره تحقیق تغییر در سال مالي نداشته باشند.
. 3دادههاي موردنیاز آنها در دسترس باشد.
. 4جزء شرکتهاي سرمایهگذاري ،بیمهها و بانکها نباشد.
 .5حداقل هر  6ماه یک بار سهام آنها در بورس معامله شده باشد.
با توجه به محدودیتهاي فوق الذکر شرکتهاي حائز شرایط  147شرکت ميباشد ،که با
توجه به تفکیک بندي شرکتها بر اساس راهبردهاي کسب و کار ،حجم نمونه براي شرکت
هایي با اتخاذ راهبردهاي کسب و کار رهبري هزینه  43شرکت و حجم نمونه براي شرکت هایي
با اتخاذ راهبردهاي کسب کار تمایز  88شرکت ميباشد .شایان ذکر است که تعداد  17شرکت
هم عضوء شرکت هایي با اتخاذ راهبردهاي کسب و کار رهبري هزینه بودند و هم عضوء شرکت
هایي با اتخاذ راهبردهاي کسب و کار بودند و همچنین  16شرکت در هر دو مرحله نمره صفر
گرفتند .با مشخص شدن حجم نمونه ،مدل پژوهشي براي هر دو جامعه برآورد ميشود.
روش اجرای پژوهش
روش آماري مورد استفاده در این پژوهش روش دادههاي تابلویي ميباشد ،زیرا به منظور
بررسي رابطه بین متغیرها از دو جنبه متفاوت موضوع مورد بررسي قرار ميگیرد .از یک سو،
این متغیرها در میان شرکتهاي مختلف و از سوي دیگر ،در دوره زماني  1388-1394آزمون
ميشوند .در این مطالعه براي برازش مدلها از نرم افزار ایویوز بهره گرفته شده است و داوري
در مورد رد یا پذیرش فرضیهها با کمک آزمون شکست ساختاري انجام شده است .وجود
شکست ساختاري در سريهاي زماني اقتصاد سنجي به علت وجود شوکها از قبیل جنگ،
تحریم ها ،نوسانات آب و هوایي و … بسیار رایج است .در این مطالعه از آزمون شکست
ساختاري در جهت کشف کاهش یا افزایش اعالن طي سالهاي متوالي یا سیر نزولي در روند
اعالن سود طي سالهاي مورد بررسي در هر دو حجم نمونه استفاده ميشود .در صورت وجود
شکست ،نقاط شکست بازبیني و نسبت به رفع آن با استفاده از حذف آن شکست از حجم هر
نمونه پژوهش و برآورد مقطعي اقدام ميشود .اهمیت این آزمون در این پژوهش بر این است
که مشخص شود ،علي رغم استفاده از راهبردهاي متفاوت در کدام سال و به چه دلیل اعالن
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سود نسبت به دیگر سالهاي دوره بررسي پژوهش از ضریب واکنش کمتري به بازار برخوردار
است .اگر با توجه به شرایط و مقتضیات حاکم بر متغیرهاي مالي ،تغییر در روند متغیرها همراه
با تغییر در پارامترهاي مدل صورت بگیرد ،یا به عبارت دیگر اگر در پایداري پارامترهاي یک
مدل خللي حاصل شود ،این تغییرات را شکست ساختاري گویند .به عبارتي چنانچه اعالن سود
در سال  1390از ضریب واکنش کمتري در بازار نسبت به دیگر سالهاي مورد بررسي (-1388
 1389-1391-1392-1393و  )1394برخوردار باشد ،اعالن سود دچار شکست ساختار در بازار
بورس اوراق بهادار تهران گردیده است و علل این شکست باید بررسي گردد .آزمون شکست
ساختار در مدلهاي رگرسیون خطي ابتدا توسط کوانت ( )1958و چاو ( ،)1960سپس توسط
براون ،دوربین و ایوانز ( )1975صورت گرفت .در این مطالعات آزمون شکست ساختار در یک
نقطه از پیش تعیین شده ،به طور برونزا انجام ميگیرد؛ اما از دهه  1990روشهاي دیگري براي
آزمون شکست ساختاري مورد استفاده قرار گرفته است ،که در این روشها آزمون مورد نظر
را در نقطه یا نقاط نامشخص یا از پیش تعیین نشده به صورت درونزا انجام ميدهد .این روشها
توسط اندریوز ( )1993و اندریوز و پلوبرگر ( )1994براي حالت یک شکستي و اندریوز ،لي و
پلوبرگر ( ،)1996لیو ،وو و زیدک ( )1997و باي و پرون ( 1998و  )2003در حالت چند
شکستي ،ارائه شده است .در تحقیق حاضر از روش باي و پرون ( )1998 ،2003تعداد و محل
نقاط شکست به صورت درونزا با استفاده از مدل رگرسیون خطي برآورد شده است .ابتدا فرض
ميشود که تغییر در راهبردهاي کسب و کار تجاري ( )M+1وجود داشته باشد ،که در
نتیجه  Mتغییر ساختاري خواهد داشت .بنابراین رگرسیون خطي داراي  Mشکست و ()M+1
دسته پارامتر خواهد داشت که نمایش آماري آنها به شرح رابطه ( )4ميباشد.
رابطه ()4
𝑌𝑡 = 𝑥𝑡𝑏 + 𝑧𝑡𝑑1 + 𝑢𝑡 𝑡 = 1, … 𝑇1
.
.
.
𝑌𝑡 = 𝑥𝑡𝑏 + 𝑧𝑡𝑑𝑚 + 𝑢𝑡 𝑡 = 𝑇1 + 1, … 𝑇2 … .
𝑇 … 𝑌𝑡 = 𝑥𝑡𝑏 + 𝑧𝑡𝑑𝑚 + 1 + 𝑢𝑡 𝑡 = 𝑇𝑚 + 1,

( )T1,T2,…Tmنقاط شکست ساختاري نامشخص (از پیش تعیین نشده)yt ،متغیر وابسته در
زمان  Zt ،tبه ابعاد ( ،)q1بردار متغیرهاي مستقل با ضرایب متغیر در رژیمهاي مختلف ،با ابعاد
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( ،)p1بردار متغیرهاي مستقل با ضرایب ثابت b ،بردار ضرایب ثابتdj (j=1,2,…,m+1) ،

بردار ضرایب متغیر و  utجزء خطا در زمان  tميباشد .اگر ( )p=0مدل شکست ساختار خالص
است ،یعني همه ضرایب با djها تغییر ميکنند .در غیر اینصورت ( )p<0مدل با شکست جزئي
ميباشد .چون فقط djها تغییر ميکنند .فرض بر این است که  ،bثابت و  djبا تغییر رژیم تغییر
ميکند .هدف اصلي این است که ضرایب و نقاط شکست نامشخص
( )b,d1,…,dm+1,T1,…Tmرگرسیون را وقتي که  Tمشاهده از ( )xt,yt,ztموجود است،
برآورد نماییم .4آمارههاي پیشنهادي توسط باي و پرون به منظور شناسایي و برآورد نقاط
شکست به شرح زیر است.
آزمونsup FT (k) ،با فرض صفر ،)M=0( ،به معني عدم تغییر ساختار و فرضیه مقابل
( ،)M=Kبه مفهوم وجود  Kشکست در مدل ميباشد؛
آزمونهاي  UDmaxو  WDmaxکه WDmax ،نوع وزني  UDmaxاست .وزن بکار رفته در این
آزمونها بستگي به تعداد متغیرهاي توضیحي و سطح معني داري آزمون دارد .فرض صفر این
دو آزمون ،نبود شکست ساختار ( )m=0و فرضیه مقابل ،تعداد نامعلومي شکست با حداکثر
تعداد  Mاست؛
آزمون شرطي  Fیا  sup FT (l+1/l).این آماره معیاري براي تخمین دقیق تعداد و محل نقاط
شکست ميباشد .با فرض صفر  lشکست در برابر فرض مقابل  l+1شکست ،این آزمون اجرا
ميشود .در صورتي  l+1شکست پذیرفته ميشود که مجموع مربعات خطاي مدل رگرسیون با
یک شکست اضافي کمتر از مجموع مربعات خطا با  lشکست باشد.5
یافتههای پژوهش
تغییر در راهبردهاي شرکت ميتواند ،موجب شکست ساختاري در پویایي اعالن سود شود.
لوکاس ( )1976معتقد است هر تحلیل مالي که این شکستها را لحاظ نکند ،طبیعتا کاربردي
نخواهد داشت .با ارائه و بیان این چالش ،تاکنون تعداد زیادي از مطالعات تجربي در زمینه
راهبردهاي کسب و کار صورت گرفته است .براي تجزیه و تحلیل دادههاي مدل بیان شده نیاز
است قبل از پردازش آن و آزمون فرضیه ها ،فروض کالسیک مدل آزمون شود .یکي از فروض
کالسیک آماري همساني واریانس باقي ماندهها است ،که از فرضیههاي اساسي هر رابطه
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محسوب ميشود .همچنین الزم است آزمونها ي آماري الزم براي تبیین نوع دادهها انجام گیرد ،
تا مشخص گردد که دادهها به صورت تابلویي یا تلفیقي است و در صورتي که نوع دادهها
تابلویي تشخیص داده شد ،باید نوع اثرات آن مشخص گردد .براي بررسي فرض ناهمساني
واریانس در این پژوهش ،از آزمون وایت و جهت انتخاب نوع دادهها از آزمون لیمر و هاسمن
استفاده شده که نتایج آن در نگاره ( )1ارائه شده است:
نگاره ( :)1نتایج مفروضات رگرسیونی
مدلهاي پژوهشي

آزمون ناهمساني

آزمون  Fلیمر

آزمون هاسمن

واریانس

شرکت هایي با اتخاذ راهبردهاي

سطح

آماره

سطح

آماره

سطح

آماره

معناداري

آزمون

معناداري

آزمون

معناداري

آزمون

0/3238

1/05

0/0000

3/31

0/0000

257/51

کسب کار رهبري هزینه ( 43شرکت)
شرکت هایي با اتخاذ راهبردهاي

0/5362

0/25

0/0000

2/15

0/0000

241/26

کسب کار تمایز ( 88شرکت)

نتایج مندرج در نگاره ( )1نشان ميدهد که آماره احتمال محاسبه شده در آزمون وایت براي
شرکت هایي با اتخاذ راهبردهاي کسب کار رهبري هزینه و شرکت هایي با اتخاذ راهبردهاي
کسب کار تمایز از سطح خطاي  0/05بیشتر است که نشان از همساني واریانس بوده و روش
تخمین این مدلها به صورت رگرسیون حداقل مربعات معمولي ميباشد .در ارتباط با نوع تخمین
داده ها ،نتایج آزمون  Fلیمر براي شرکت هایي با اتخاذ راهبردهاي کسب کار رهبري هزینه و
شرکت هایي با اتخاذ راهبردهاي کسب کار تمایز کمتر از سطح  0/05ميباشد ،که بر مبناي این
نتایج فرض صفر آزمون مبني بر تلفیقي بودن دادهها رد شده و دادهها به صورت تابلویي تخمین
زده ميشود .با توجه به آزمون  Fلیمر ،الزم است آزمون هاسمن براي تعیین نوع دادههاي تابلویي
انجام گیرد .همان طور که در نگاره ( )1مشاهده ميشود ،نتیجه آزمون هاسمن براي شرکت
هایي با اتخاذ راهبردهاي کسب کار رهبري هزینه و شرکت هایي با اتخاذ راهبردهاي کسب کار
تمایز نشان ميدهد که مقدار احتمال مربوط به این آمارهها از  5درصد کمتر است .بنابراین
مدلهاي پژوهشي بر روي متغیر مورد نظر بر اساس رویکرد دادههاي تابلویي با اثرات ثابت
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تخمین زده ميشود .قبل از تخمین مدل اصلي پژوهش به تعیـین نقـاط شکسـت درونزا بـا
اسـتفاده از آزمـون بـاي و پـرون پرداخته شده و سپس مدل پژوهشي برازش شده است.
تعیـین نقـاط شکسـت درونزا بـا اسـتفاده از آزمـون بـای و پـرون ( 1998و
)٢003
تعیـین نقـاط شکسـت درونزا بین سالهاي  1388تا  1394براي اعالن سود در بین شرکت
هایي با ا تخاذ راهبردهاي کسب و کار رهبري هزینه و شرکت هایي با اتخاذ راهبردهاي کسب
و کار از اهمیت خاصي برخوردار است .به عنوان مثال چنانچه در سال  1394ضریب واکنش
اعالن سود کمتري نسبت به دیگر بازههاي زماني پژوهش در بین شرکت هایي با اتخاذ
راهبردهاي کسب و کار رهبري هزینه وجود داشته باشد ،این مقطع از زمان به دلیل وجود
شکست ساختاري در سري زماني اعالن سود و واکنش آن نسبت به بازار از بازه زماني حذف و
از تخمین مقطعي استفاده ميشود .نگاره ( )2نتایج آزمـون هـاي بـاي–پـرون را بـا در نظـر
گـرفتن حـداکثر  3شکسـت بـراي سري هاي زماني مـورد مطالعـه نشـان ميدهـد .بـراي دوره
زمـاني ( )1388-1394آماره ) FT (kبراي تمامي مقادیر  kبین  1تا  5معنادار اسـت کـه بـه
معنـاي وجـود شکسـت ساختاري در سري زماني ميباشد .همچنین هر دو آماره  UDmaxو
WDmaxدر سـطح بـاالیي معنادار هستند که داللت بر وجود حداقل یک شکست در سري
زماني دارند .با ایـن وجـود آماره ) supFt (l+1|lفقط به ازاي  l=1/ 2در سطح یـک درصـد
معنـادار اسـت و بـراي مقادیر بیشتر از آن حتي در سطح  10درصـد هـم معنـادار نیسـت .بنـابراین
بـر مبنـاي روش ترتیبي ميتوان سه شکست را انتخاب کرد .همچنین انتخاب نقاط شکسـت
بهینـه بـر مبنـاي معیارهاي  BICو  LWZنیز به ترتیب  3و  2شکست را پیشنهاد ميدهند .بنابراین
بـراي بـازه فوق  3شکست را انتخاب ميشود .براي بازه زماني ( )1388-1390نیز آمارههاي
UDmaxو  WDmaxوجود حداقل یک شکست را در بازه مورد نظر نشان ميدهند ،با این وجود
آماره ) supFt (l+1|lفقط به ازاي  l=1معنـادار اسـت ،و بـه ازاي مقـادیر بیشـتراز آن معنـادار
نیسـت ،اما هنوز اسـتفاده از آزمون ترتیبي شکست را نميتوان استفاده نمود ،زیرا با استفاده از
نتایج معیارهاي  BICو LWZمي توان نسبت به آزمون ترتیبي شکست ساختاري تصمیم گیري
نمود .معیارهـاي  BICو  LWZنیز هر دو دقیقا صفر شکست را پیشنهاد ميدهنـد .بنـابراین در
ایـن بـازه هیچ شکسـت ساختاري انتخـاب نميشود.
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نگاره ( :)۲نتایج آزمون بای-پرون ( 1998و  )۲003بر سری زمانی اعالن سود در افق های زمانی
متفاوت
آماره

()1388-1390

()1388-1392

()1388-1394

)Sup Ft (1

12/42

12/26

12/23

)Sup Ft (2

28/15

30/18

14/12

)Sup Ft (3

20/001

21/17

13/94

)Sup Ft (4

17/95

16/56

10/14

)Sup Ft (5

12/73

11/52

8/53

UDmax

28/15

30/48

14/12

WDmax

28/15

30/48

14/12

)SupFt (2|1

46/88

42/10

12/33

)SupFt (3|2

14/42

2/24

15/05

)SupFt (4|3

0/05

2/24

41/45

)SupFt (5|4

0/02

0/000

0/0000

BIC

0

0

0

LWZ

0

0

0

Sequential

0

0

0

نقاط شکست برآورد شده به همراه فاصله اطمینـان  90درصـدي آنهـا بـراي هرکـدام از بازهها
نیز در نگاره ( )2ارائه شده است .همچنین بـا اسـتفاده از نقـاط شکسـت تخمـین زده شده،
میانگین اعالن سودها به همراه انحراف معیار مربوطه برآورد شده است ،کـه در بخـش دوم همان
نگاره ذکر شده است .برمبناي نتایج به دست آمده میانگین هاي تخمیني اعالن سود براي تمام
بازهها معنادارنـد .نکتـه مهـم دیگر در این نگاره ،برابر بودن نقاط شکست برآورد شده در بازه
هـاي مشـترک اسـت ،کـه این را ميتوان جدا از ویژگي هاي سري زماني مورد مطالعه به توان
باالي آزمون بـاي-پـرون نسبت داد .پس با توجه به معنادار بودن ضرایب اعالن سود طي بازه
زماني متفاوت نميتواند تحت تأثیر شکست هاي ساختاري قرار بگیرد .باید توجه داشت که
اصل اساسي در به دست آوردن نتایج فوق ،فرض کردن انطباق زماني انتقال هاي میانگین اعالن
سود با راهبردهاي کسب و کار متفاوت اسـت ،اگرچـه گاهي تغییر تعریف شاخصها بـه عنـوان
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یـک عامـل درونـي خود ميتواند سبب انتقال میانگین و شکست واقعي در سري زماني اعالن
سود شود.
نگاره ( :)3نتایج واکنش شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب و کار رهبری هزینه
𝒕𝒊𝑹𝑨𝑪𝑺𝑩𝑨 𝟑𝜶 𝑹𝒕𝒐𝑬(−𝟏, +𝟏)𝒊𝒕 = 𝜶𝟎 + 𝜶𝟏 𝑴𝑲𝑻𝑽𝑶𝑳𝒊𝒕 + 𝜶𝟐 𝑳𝑮𝑷𝑺𝑹𝑪𝒊𝒕 +
𝒕𝒊𝑩𝑻𝑴 𝟕𝜶 + 𝜶𝟒 𝑨𝑩𝑺𝑹𝑬𝑻𝒊𝒕 + 𝜶𝟓 𝑹𝑬𝑻𝑽𝑨𝑹𝒊𝒕 + 𝜶𝟔 𝑵𝑬𝑮𝑪𝑨𝑹𝒊𝒕 +
𝒕𝒊𝑶𝑰𝑻𝑨𝑹𝑷𝑬 𝟏𝟏𝜶 + 𝜶𝟖 𝑼𝑬𝒊𝒕 + 𝜶𝟗 𝑳𝑬𝑽𝒊𝒕 + 𝜶𝟏𝟎 𝑳𝑶𝑺𝑺𝒊𝒕 +
𝒕𝒊𝜺 + 𝜶𝟏𝟐 𝑵𝑼𝑴𝑬𝑺𝑻𝒊𝒕 + 𝜶𝟏𝟑 𝑳𝑵𝑴𝑽𝑬𝒊𝒕 +
p_Value
آماره t
ضریب برآورد شده
متغیر

ضریب ثابت

C

7/42

2/01

0/0032

متوسط گردش مالي

MKTVOL

1/15

2/18

0/0068

قیمت سهام

LGPRC

1/001

2/17

0/0090

قدر مطلق بازده

ABSCAR

3/95

3/56

0/0040

ساالنه سهام
قدر مطلق بازده

ABSRET

1/73

2/52

0/0093

انباشته سهام
انحراف معیار بازده

RETVAR

0/15

1/48

0/1382

سهام
اخبار بد

NEGCAR

-1/55

-2/78

0/003

ارزش بازار به ارزش

MTB

0/88

0/10

0/0133

دفتري
سود غیر منتظره

UE

-0/42

-2/24

0/0032

اهرم مالي

LEV

-2/15

-3/87

0/0068

زیان

LOSS

-1/42

-2/655

0/0009

نسبت سود به قیمت
لگاریتم تعداد

EPRATIO

-3/11

-3/34

0/0034

NUMEST

-1/73

-2/52

0/0213

کارمندان
لگاریتم طبیعي ارزش

LNMVE

0/15

1/48

0/0521

بازار
آماره نیکویي

آزمون دوربین

سطح معناداري نیکویي

ضریب

ضریب تعیین

برازش18/39 :

واتسون2/03 :

برازش0/0000 :

تعیین:

تعدیل شده0/89 :

0/91
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همچنین بر خـي از مطالعـات بـا مقایسـه سـري زمـاني اصـلي بـا سـري زمـاني تعدیل شده
نسبت به شکست هاي ساختاري (تخمین زده شده به وسیله روش هایي همانند روش باي و پرون)
به طور مستقیم صحت معناداري اعالن سود در بازههاي متفاوت در سري زمـاني مورد مطالعه را
مورد ارزیابي قرار داده اند که از آن جمله ميتـوان بـه مطالعـه چـوي و زیووت ( )2007اشاره
کرد .در حالت کلي با توجه به معناداري ضرایب ،جهت تخمین زدن ضریب واکنش با اتخاذ
راهبردهاي متفاوت ،هیچ محدودیتي وجود ندارد .در ادامه با در نظر گرفتن نتایج پیش
آزمونهاي آماري به تخمین مدل پژوهشي براي شرکت هایي با اتخاذ راهبردهاي کسب کار
رهبري هزینه و شرکت هایي با اتخاذ راهبردهاي کسب کار تمایز و برطرف نمودن شکستهاي
ساختاري ،به برازش مدل پژوهشي پرداخته ميشود که نتایج آن در نگاره ( )2و ( )3نشان داده
شده است.
بر اساس نتایج مفروضات رگرسیوني مدلهاي پژوهشي با اثرات ثابت و واریانس ناهمسان و
بدون خودهمبستگي مرتبه اول تخمین زده شد .مقدار  Fرگرسیون که نشان از توان توضیح
دهندگي مدل است .براي هر دو مدل پژوهش ،با احتمال آماره کمتر از  0/01برابر است که
ميتوان گفت در سطح اطمینان  99درصد این دو مدل معن ادار بوده و داراي اعتبار است .براساس
همین نتایج مالحظه مقدار آماره دوربین واتسون نیز براي مدل پژوهش برابر با  2/03و  2/06و
حاکي از آن است که بین اجزاء اخالل خودهمبستگي وجود ندارد ،زیرا این مقدار در فاصله
 1/5و  2/5قرار دارد .ضریب تعیین براي شرکت هایي با اتخاذ راهبردهاي کسب و کار رهبري
هزینه برابر با  0/95است و براي شرکت هایي با اتخاذ راهبردهاي کسب و کار تمایز برابر با
 0/75است و بدین معناست که  95درصد تغییرات متغیر وابسته براي شرکت هایي با اتخاذ
راهبردهاي کسب و کار رهبري هزینه و  75درصد تغییرات متغیر وابسته براي شرکت هایي با
اتخاذ راهبردهاي کسب و کار تمایز ،توسط متغیرهاي مستقل حاضر در هر مدل توضیح داده
ميشوند .آزمون ( Fنیکویي برازش) از لحاظ آماري معنادار است و معناداري کل رگرسیون را
تایید مينماید .این آزمون بیان ميدارد که تمامي ضرایب متغیرهاي مستقل مدل نميتوانند
همزمان صفر باشند.
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نگاره ( :)4نتایج واکنش شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب و کار تمایز
𝒕𝒊𝑹𝑨𝑪𝑺𝑩𝑨 𝟑𝜶 𝑹𝒕𝒐𝑬(−𝟏, +𝟏)𝒊𝒕 = 𝜶𝟎 + 𝜶𝟏 𝑴𝑲𝑻𝑽𝑶𝑳𝒊𝒕 + 𝜶𝟐 𝑳𝑮𝑷𝑺𝑹𝑪𝒊𝒕 +
𝒕𝒊𝑩𝑻𝑴 𝟕𝜶 + 𝜶𝟒 𝑨𝑩𝑺𝑹𝑬𝑻𝒊𝒕 + 𝜶𝟓 𝑹𝑬𝑻𝑽𝑨𝑹𝒊𝒕 + 𝜶𝟔 𝑵𝑬𝑮𝑪𝑨𝑹𝒊𝒕 +
𝒕𝒊𝑶𝑰𝑻𝑨𝑹𝑷𝑬 𝟏𝟏𝜶 + 𝜶𝟖 𝑼𝑬𝒊𝒕 + 𝜶𝟗 𝑳𝑬𝑽𝒊𝒕 + 𝜶𝟏𝟎 𝑳𝑶𝑺𝑺𝒊𝒕 +
𝒕𝒊𝜺 + 𝜶𝟏𝟐 𝑵𝑼𝑴𝑬𝑺𝑻𝒊𝒕 + 𝜶𝟏𝟑 𝑳𝑵𝑴𝑽𝑬𝒊𝒕 +
p_Value
آماره t
ضریب برآورد شده
متغیر

ضریب ثابت

C

1/53

1/96

0/0045

متوسط گردش مالي

MKTVOL

2/35

1/86

0/0000

قیمت سهام

LGPRC

1/010

2/017

0/0023

قدر مطلق بازده

ABSCAR

3/69

1/86

0/0471

ABSRET

1/69

ساالنه سهام
قدر مطلق بازده

2/02

0/0004

انباشته سهام
انحراف معیار بازده

RETVAR

1/16

1/96

0/0042

سهام
اخبار بد

NEGCAR

-1/68

-2/01

0/0008

ارزش بازار به ارزش

MTB

1/69

1/89

0/0075

دفتري
سود غیر منتظره

UE

-1/53

-1/96

0/0002

اهرم مالي

LEV

-1/73

-2/16

0/0708

زیان

LOSS

-0/29

-2/23

0/0000

نسبت سود به قیمت

EPRATIO

-2/59

-1/97

0/0524

لگاریتم تعداد

NUMEST

-1/28

-1/91

0/0052

کارمندان
لگاریتم طبیعي ارزش

LNMVE

1/26

2/81

0/0607

بازار
آماره نیکویي

آزمون دوربین

سطح معناداري نیکویي

ضریب

ضریب تعیین

برازش14/56 :

واتسون2/06 :

برازش0/0000 :

تعیین:

تعدیل شده0/71 :

0/75
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نتیجه فرضیه پژوهشی
با توجه به مقایسه واکنش سود در شرکت هایي با اتخاذ راهبردهاي کسب و کار رهبري هزینه
نسبت به ضریب واکنش شرکت هایي با اتخاذ راهبردهاي کسب کار تمایز نخست از آزمون
والد نسبت به تصمیم گیري فرضیه پژوهش استفاده شده است .نتایج این آزمون در نگاره ()5
نشان داده شده است.
نگاره ( :)5بررسی ضریب واکنش سود در شرکت هایی با راهبردهای متفاوت کسب و کار با استفاده
از آزمون والد
تطبیق ضریب واکنش سود

آماره
F

F

نگاره

نتیجه آزمون

والد
شرکت هایي با اتخاذ راهبردهاي کسب

5/46

2/56

ضریب واکنش شرکت هایي با اتخاذ

و کار رهبري هزینه نسبت به شرکت

راهبردهاي کسب و کار رهبري هزینه نسبت

هایي با اتخاذ راهبردهاي کسب کار

به ضریب واکنش شرکت هایي با اتخاذ

تمایز

راهبردهاي کسب کار تمایز تفاوت معناداري
دارد.

فرضیه پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا ضریب واکنش شرکت هایي با اتخاذ
راهبردهاي کسب و کار رهبري هزینه نسبت به ضریب واکنش شرکت هایي با اتخاذ راهبردهاي
کسب کار تمایز بیشتر است یا خیر؟ در نگاه اول نميتوان نسبت به بیشتري یا کمتري ضریب
واکنش سود اظهار نظر نمود؛ زیرا نخست باید وجود تفاوت در بین شرکت هایي با اتخاذ
راهبردهاي کسب و کار رهبري هزینه نسبت به شرکت هایي با اتخاذ راهبردهاي کسب کار
تما یز اثبات شود و در صورت اثبات سپس نسبت به بیشتر یا کمتر بودن ضریب واکنش در بین
این شرکتها قضاوت نمود .منطبق بر نگاره ( )5آماره  Fوالد براي شرکت هایي با اتخاذ
راهبردهاي کسب و کار رهبري هزینه نسبت به شرکت هایي با اتخاذ راهبردهاي کسب کار
تمایز ( ،)5/46شواهد گویاي وجود تفاوت معنادار در بین این شرکتها است .پس تایید تفاوت
معنادار در بین این گروه شرکت ها ،زمینه اي را براي اظهار نظر در خصوص قدرت تأثیر گذاري
شرکتها و تصمیم گیري نسبت به فرضیه پژوهشي ایجاد مينماید .پس براي بررسي فرضیه
پژوهش هدف کوچک تر بودن ضریب واکنش شرکت هایي با اتخاذ راهبردهاي کسب و کار
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رهبري هزینه نسبت به ضریب واکنش شرکت هایي با اتخاذ راهبردهاي کسب کار تمایز در
شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،به عنوان فرضیه صفر انتخاب و بزرگتر
بودن این ضریب (عکس فرضیه صفر) به عنوان فرضیه مقابل در نظر گرفته شد .جهت بررسي
اثر گذاري شرکت ها ،از مقایسه ضریب تعیین مدل برازش شده در سطح شرکت هایي با
راهبردهاي کسب و کار رهبري هزینه و شرکت هایي با اتخاذ راهبردهاي کسب کار تمایز
استفاده شده است .همان طور که در نگاره ( )3مشاهده ميشود ،ضریب تعیین اعالن سود براي
شرکت هایي با اتخاذ راهبردهاي کسب و کار رهبري هزینه برابر است با  0/91و مطابق با نگاره
( )4ضریب تعیین اعالن سود براي شرکت هایي با اتخاذ راهبردهاي کسب و کار تمایز برابر
است با  0/75که با اطمینان ميتوان اذعان نمود که واکنش بازار نسبت به اعالن سود در شرکت
هایي با اتخاذ راهبردهاي کسب و کار رهبري هزینه نسبت به واکنش بازار نسبت به اعالن سود
شرکت هایي با اتخاذ راهبردهاي کسب کار تمایز بیشتر است .از این رو فرضیه پژوهش تایید
ميشود .نتیجه فرضیه پژوهش با پژوهش فرناندو و همکاران ( ،)2015بنتلي و همکاران ()2014
و بنتلي و همکاران ( )2013و نور الحق و همکاران ( )2013همخواني دارد.
نتیجه گیری
امروزه بیشتر سازمانها به جاي اتخاذ یک راهبرد جامع و واحد ،از مجموعه اي از راهبردهاي
مرتبط استفاده ميکنند ،که هر یک در سطوح مختلفي از شرکت طراحي ميشوند .شواهد
پژوهش نشان داد که اتخاذ راهبردهاي راهبرد رهبري هزینه توسط مدیران ،منجر به بهبود اعالن
سود در بین این شرکتها خواهد شد .البته در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس دو سطح
راهبرد تحت عنوان راهبرد رهبري هزینه و راهبردهاي تمایز بیش از سایر راهبردها رواج دارد.
هر راهبرد عالوه بر پاسخگویي به شرایط محیطي ،با راهبردهاي سطوح دیگر و نیز با نقاط
قوت و شایستگيهاي رقابتي واحد تجاري مربوط و با سطح شرکت به عنوان یک مجموعه
واحد هماهنگ ميباشد .مدیران ميتوانند با استفاده از افزایش فروش به نسبت هزینههاي سرمایه
و ارزش دارایيها و کوچک سازي تعداد کارمندان نسبت به خالص ارزش دفتري دارایي ها،
اعالن سود شرکتهاي تحت مدیریت خود را بهبود بخشند .این راهبرد با اعالن سود تعامل
نزدیک و هماهنگي دارد و اگر کل شرکت بخواهد موفق شود باید این راهبرد را بومي سازي
کند .به عبارتي مدی ران با اتخاذ بهنگام افزایش فروش در مواقعي که هزینهها در حال افزایش
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هستند و با کاهش تعداد کارمندان در هنگامي که ارزش دارایيها کاهش ميیابد ،سود شرکتها
به صورت سیستماتیک بهنگام ميشود .راهبرد کسب و کار معموالً در سطح محصوالت یا
واحد تجاري استراتژیک اجرا ميشود و بر بهبود موقعیت رقابتي کاالها و خدمات شرکت در
یک صنعت خاص یا یک بخشي از بازار خاص تأکید دارد .البته برخي راهبردها تأثیر چشم
گیري بر سود شرکتها نميگذارند.
به منظور بررسي فرضیه ها ،تأثیر شرکت و بررسي راهبرد شرکت در پاسخ به اعالن سود به
عنوان میانگیني از اقدامات تغییر در باور ،در پاسخ به سود و اعالن سود بررسي گردید .نخست
با استفاده از ارزش سهام یک هفته قبل از اعالن سود که از طریق بازده انباشته سهام یک هفته
قبل از اعالن سود منهاي میانگین بازده انباشته سهام در خارج از تاریخهاي اعالن سود به عنوان
یک اقدام تجدید نظر اعتقادي با توجه به اعالن سود ،تأثیر راهبرد شرکت در میزان بررسي و
بازنگري باورهاي ناشي از اعالن سود بررسي ميگردد .این پژوهش توجه منحصر به فردي به
استفاده از واکنش بازار اعالن سود در درک محیط اطالعاتي شرکت دارد .اطالعات جدید در
مورد اعالن سود نظیر ارزش سهام یک هفته قبل از اعالن سود منجر به تجدید نظر در اعتقادات
فردي سرمایه گذاران در مورد ارزش شرکت است .اگر این تجدید نظر اعتقادات فردي بازار را
تغییر دهد ،میانگین این تغییرات در قیمتها منعکس ميشود .در قسمت دوم ،با توجه به اطالعات
ارائه شده در مورد اعالن سود ،اطالعات محتوایي سود بیان شد .بر این اساس که بر مبناي آزمون
قیمت به اعالن سود ،در مورد برخي تحقیقات اخیر شک و تردید وجود داشت (بال و
شیواکومار .)2008 ،سپس ،با تکیه بر درجهي آزمون عوامل اثر گذار بر اعالن سود و با استفاده
از ضریب تعیین این معادله ،استدالل شد اهمیت دادن به اعالنهاي سود و اطالعات جدید به
سرمایه گذاران فردي به طور متوسط اثر فراواني بر بازار دارد و در نتیجه ،حل و فصل اختالف
سرمایه گذاران در طول زمان افزایش داشته است (کوپر .)2015 ،شواهد نشان داد که هر چقدر
مدیریت از هزینههاي تحقیق و توسعه و دارایيهاي نامشهود بکاهد ،به لحاظ مقایسه اي توانایي
بهبود اعالن سود را به نسبت متوسط فروش به هزینههاي سرمایه و فروش به خالص ارزش دفتري
دارایيها و اموال و تجهیزات و لگاریتم تعداد کارمندان به خالص ارزش دفتري دارایيها و اموال
و تجهیزات ندارد .در واقع هر نوع تدابیر در راستاي کاهش هزینههاي تحقیق و توسعه و
دارایيهاي نامشهود شاید بر ضریب واکنش اعالن سود اثر گذار باشد ،اما قدرت اثر گذاري
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راهبردهاي رهبري هزینهها بر ضریب واکنش اعالن سود واکنش بیشتري نشان ميدهد .با تکیه
بر ادبیات راهبردهاي کسب و کار ،شرکتها قادر به پیش بیني و ارائه مدارک منحصر به فرد
اطالعاتي در خصوص اعالن سود حسابداري را فراهم مينماید ميکند .این نتیجه در جهت
تایید و درک نظري اثرات مفید به نظر ميرسد .عالوه بر این ،نتایج نشان ميدهد که به طور
متوسط واکنش بازار ،در راستاي تغییرات قیمت ،به اعالن سود حسابداري ميباشد .همچنین
این نتایج ممکن است پیامدهاي عملي داشته باشد .به عنوان مثال تصمیم گیري در مورد
سیاستهاي حسابداري به ارائهي راهکارهاي حسابداري مفیدتر منجر ميگردد .همچنین
سیاستگذاران ممکن است با در نظر گرفتن اطالعات مختلف ،نقش اعالن سود حسابداري را در
انواع شرکتها بررسي کنند.
پی نوشت
Economy of Scale

1

Earnings response coefficients

Typologies

3

جهت مطالعه بیشتر راجع به چگونگي برآورد مدل و تخمین نقاط شکست به باي و پرون (1998و)2003

4

2

مراجعه شود.
الزم به ذکر ميباشد که در این آزمونها اگر مقدار آماره محاسبه شده از مقدار بحراني بیشتر باشد،

5

فرض صفر رد ميشود .به عنوان مثال اگر در آزمونهاي و آماره محاسباتي از مقدار بحراني بیشتر باشد،
در مدل مورد نظر حداقل یک نقطه شکست موجود است.
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Abstract
This study examines the reaction of profits in companies with different
and heterogeneous strategies in business. Accordingly, the company's
response rate is compared with adopting cost-management business
strategies and companies that adopt business differentiation strategies
versus profit declarations. The profit declaration survey has been
performed using structural failure equations. The necessity of using
structural failure equations is to solve the probable structural failure points
due to the downside of the reaction of profit. The research sample includes
43 companies adopting cost leadership strategies and 88 companies with
differentiated business acquisition strategies during the period from 2009
to 2015. The Eviews is used to investigate research hypothesis. Evidence
from the present study suggests that companies pursuing cost leadership
strategies, declare their profits publicly than companies that have
differentiated methods, with better changes in corporate earnings
declarations to users of financial information. As a result, companies that
pursue differentiation strategies are subject to heterogeneous
interpretations and fewer changes in investor beliefs. Also, the results of
structural failure equations indicate a bullish profitability continuity in
companies by adopting business leadership strategies.
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