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 مقدمه

 جهیآنان است که نت یبرا ژهیو خلق ارزش و انیروابط بلندمدت با مشتر جادیکسب و کار ا کی تیالزمه موفق

 انیارزشمند و فاخر جهت اشاعه محصول م یاست که به منبع فتهیوفادار و ش یانیبه مشتر یابیدست اتیعمل نیا

شف، است که شرکت را قادر به ک یابیبازار یدانش و توانمند نیشوند و درواقع ا یم لیتبد کنندگان مصرف ریسا

 ،)عظیمی و همکارانسازد  یم انیمشتر یها و برآوردن تقاضاها و خواسته تیرضا جلب ختن،یخلق، برانگ

را ارائه کند که در سطح صنعت منحصر به فرد  یخدمت ایمحصول  شرکت نکهیا یعنی زیتما ی. استراتژ(1333

 ،یمنحصر به فرد بودن ممکن است در طراح نیباشد. ا شتریب رقبا آن نسبت به محصوالت متیباشد هر چند ق

ابعاد باشد.  ریسا ایو  عیتوز ایشبکه فروش  ان،یمات مشترخد تها،یامکانات و قابل ،یبرند، تکنولوژ ،یذهن ریتصو

ه ب انیمشتر یشود وفادار یسازد و باعث م یم تررقبا بلند یورود به صنعت را برا یها وارهید یاستراتژ نیا

از  شیو فشار ب دهدیم شیرا افزا سود هیحاش نیحساس باشند. همچن متیو کمتر به ق افتهی شیمحصول افزا

 یاز هرگونه رفتار و دستکار است سود عبارت، تیری. مد(1381، 1پورتر) کندیرا کم م متیکاهش ق یحد برا

بهتر نشان دادن درآمد  یبرا اغلب رانیگذاران. امروزه مد هیگمراه کردن سرما یبرا رانیسود توسط مد یعمد

سود  تیریاز مد نوع دو نیکه تفاوت ا کنندیاستفاده م یسود اقالم تعهد تیریو مد یسود واقع تیریخود از مد

 دگاهیو دد باره نیسود مرتبط باشد که در ا تیریبا مد تواندیم زیتما ی. استراتژباشدیدرآمد م ییدر زمان شناسا

 سهیقادر م غاتیو توسعه و تبل قیتحق یها نهیاز هز ییکه سطح باال ییاول شرکتها دگاهید در :وجود دارد زیمتما

درآمد و بهتر نشان دادن سود  شیجهت افزا ها نهیهز نیکردن ا تیریو مد کاهش در یبا فروش دارند سع

 (هستند زیتما یکه به دنبال استراتژ ییشرکتها)باالتر سکیشرکتها با ر دوم دگاهیدارند. اما در د (سود تیریمد)

نوع  نیا رد یگذار هیاز سرما یدارند و سطح باالتر دیشرکت تاًک ریوتصوی محصول و نام تجار تیفیک شیبرافزا

از  رساندیم بیشرکت آس ریسود به تصو تیریمدی . از طرف(2118، 2و همکاران کوهن) رندیپذیرا م ها نهیهز

 یاجتماع تیمسئول یها تی. فعالباشد داشته یسود رابطه منف تیریبا مد زیتما یاستراتژ رودیرو انتظار م نیا

 یاجتماع تیمسئول یها تیفعالی . افشا(2111، 3هارجوتو و جو)است  افتهی شیبه سرعت افزا ریاخ یها در دهه

                                                                 
1 Porter 

2 Cohen et al 

3 Harjoto & jo 
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 یشرکت جهان 251 از درصد 35برخوردار است به عنوان مثال  ییباال تیارزش شرکت از اهم شیجهت افزا زین

اتّخاذ  ارزش و تی. در مورد مشروع(2116، 1پورتر و کرامر) کنندیخود را افشا م یاجتماع تیمسئول یها تیفعال

 قدندمعت از صاحبنظران یوجود دارد. برخ یمختلف یدگاههایتوسط شرکتها، د یاجتماع یریپذ تیاصول مسئول

 حل مشکالت یبرا یگروه معتقدند که منابع سازمان نیتوسط دولتها حل شود. ا دیبا یکه مشکالت اجتماع

از  یگریجامعه هدر داد. گروه د را به منظور حل مشکالت یمنابع سازمان دیو نبا ستین یکاف ،یاجتماع

 نیمشارکت سازمانها در ا یاند، ول حل مشکالت جامعه یها مسئول اصل که اگرچه دولت معتقدند صاحبنظران

ها از دولتها به سازمان ،یاز صاحبنظران معتقدند که، از آنجا که امروزه، قدرت اقتصاد دسته نیراهگشاست. ا نهیزم

. از طرف (2114، 2تسوتسورا)والزم است  یضرور یدر حل مشکالت اجتماع سازمانها مشارکت افته،یانتقال 

ممکن است  ها نهیهز نیبر است. ا نهیهز یها امر سازمان یبرا یاجتماع یریپذ تیاتخاذ اصول مسئول گر،ید

 ساختار رییتغ رساند؛یم یکمتر بیآس ستیز طیکه به مح یدیجد زاتیتجه دیباشد: خر ریشامل موارد ز

ازمانها س یبرا یاجتماع یریپذ تیاتخاذ اصول مسئول . منافعدتریشد تیفیک یها کنترل جادیا ایو  یتیریمد

اال؛ ب یبه علت اعتبار تجار یا هیسرما منابع شتریاعتبار؛ امکان جذب ب شیبرند و افزا یعبارت است از: اعتال

 شیو افزا یارتقاء بهره ور جه،ینت در کار و طیمح طیاز حوادث و اتفاقات تلخ؛ بهبود شرا یکاهش مخاطرات ناش

. شودیآموزش آنان م یها نهیهز و بتیغ ،ییکارکنان که منجر به کاهش جابجا یجذب و نگهدار یبرا ییتوانا

دت از نوع بلندم اغلب کوتاه مدت و منافع آن ،یاجتماع تیمسئول یها نهیصاحب نظران معتقدند که هز شتریب

لندمدت و ب داریپای رقابت تیکسب مز دیبه ام ندهیآ یبرا یگذار هیسرما یدر واقع نوع یاجتماع تیاست. مسئول

 یبرنم را یاجتماع تیکوتاه مدت مسئول یها نهیکوتاه مدت هستند هز دید یکه دارا یارشد رانیاست. مد

ی م یتمقوله به راح نیفقط به دست دولتها قابل حل است، از کنار ا یاستدالل که مشکالت اجتماع نیتابند. با ا

بهبود رفاه جامعه، حل مشکالت  یحاضرند برا باشندیبلندمدت م دید یکه دارا یرانی. برعکس، مدگذرند

حقوق بشر، شرکت در امور عام المنفعه و. .  تیکار، رعا طیمح طیبهبود شرا ست،یز طیمح یآلودگ ،یاجتماع

 نیدر جامعه و در ب گر،ید یبهره مند شده و از سو یاجتماع شرفتیبتوانند از پ بلندمدت ند تا درکن نهیهز

شرکتها  یاجتماع تیمسئول(. 1314 ،یقاسم) خود اعتبار و شهرت کسب کنندی خود، برا نفعانیو ذ انیمشتر

                                                                 
1 Porter and kramer 

2 Tsutsura 
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 نیو محقق رانیمد گران، لیتحل یها به شمار رفته و از جنبه یحسابدار قاتیوتحق اتیدر ادب دیجد یموضوع

ب مناس یا گونه هستند که به ییدر شرکتها یگذار هیموردتوجه قرارگرفته است. امروزه سهامداران خواهان سرما

 یخالقا و تعهدات یاجتماع تیبه مسئول بندیکه پا ییها شرکت نی. بنا برادهندیرا انجام م یاجتماع تیمسؤل

 گذاران بالفعل و بالقوه خود را از هیو سرما انیمشتر خواهندینم اریز کنندیسود اجتناب م تیریهستند از مد

 رای. زدکننیم یسود خوددار تیریهستند، احتماال از مد زیکه دنبال راهبرد تما ییشرکتها نیبدهند. همچن دست

ت شرک یو به نام تجار کندیدار م شرکت را خدشه ریاست و تصو زیتما یسود در تعارض با استراتژ تیریمد

 .رساندیم بیآس

 تیمسئول ریاثت یکه به بررس یکه تاکنون پژوهش تجرب نیگفته شده و با توجه به ا حاتیبه توض تیلذا با عنا 

پرداخته شده باشد، انجام نشده است لذا  واقعی سود تیریو مد زیتما یاستراتژ نیشرکت بر رابطه ب یاجتماع

ی وال مس نیبه ا یخگوئبه دنبال پاس قیتحق نیدر ا تیدر نها باشد،یم ینوآور یجنبه دارا نیپژوهش حاضر از ا

 تیمسئول و همچنین آیا وجود دارد؟ یرابطه معنادار واقعی سود تیریو مد زیتما یاستراتژ نیب ایکه آ مباشی

 تاثیر معناداری دارد؟ واقعی سود تیریو مد زیتما یاستراتژ نیشرکت بر رابطه ب یاجتماع

 ژوهشمبانی نظری و پیشینه پ

 استراتژی تمایز

ه رقبا مربوط ب انیگوناگون دربازار و ازجمله مشتر انیمتفاوت که باعث جلب مشتر یزیعرضه چ یعنی زیتما

حصوالت با ارائه م رایز داکنندیدست پ یبه عملکرد برتر توانندیم زیتما یاستراتژ با استفاده از شرکتها  .گرددیم

 انیترصورت مش نیشود. در ا یم ییبازده دارا از یفروش و نرخ باالتر ی هیحاش شیافزا به منجر زیو متما تیفیک

 زیتما ی. در استراتژکنندیم یداریارائه شده خر متینخواهند بود و محصول را با ق حساس متینسبت به ق یلیخ

 یاستراتژ نی. در اگرددیمنحصر به فرد متمرکز م یخدمت ایمحصول و  ساخت و هیشرکت بر ته یها تیفعال

. دینما افتیدر انیباالتر از حد معمول را از مشتر یمتیبه فرد، ق منحصری تا با ارائه محصوالت کندیشرکت تالش م

 یها یژگیدر و ،کاالها یو اثرات آن بر بسته بند محصوالت دیدر تول زیتما یآنکه اعمال استراتژ گرینکته د

 توانیاندازه و رنگ م ،یهم چون طراح یان به مواردآن جمله که از گرددیمتبلور م یشرکتها یاز بسته بند یخاص

 دیو جذب آنان به خر بیدر ترغ انیمشتر زانندهیبرانگی های ژگیبه عنوان و های ژگیگونه و نیاشاره نمود. ا
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 انیشترم یمحصوالت منحصر به فرد برا دیبه تول زیتما یاستراتژ دیگو یپورتر م محصوالت بارزتر خواهد بود.

 انیترمش دگاهیرا که از د ییها صهیو خص های ژگیکند، و یرا اتخاذ م یاستراتژ نیکه ا یکند. شرکت یکمک م

منابع  انیکه م کندیم انیب پسیلی. فشودیم متیق شیامر منجر به افزا نیا و کندیکند را انتخاب م یمهم جلوه م

 کی تیفیاست که ک نیآن ا لیدل .شودیم فیتوص زیتما یاستراتژ است که در آن یروش تیفیک ز،یمتعدد تما

ه ب مت،ینسبت به ق یمشتر تیحداقل کردن حساس همراه به یمشتر یحس وفادار قیرا از طر یرقابت تیمز

 ازمندیر نباالت تیفیبه ک یابیکه معموالً دست کنندی م یادآوریمتداول را  نشیب کی نی. آنها همچنآوردی وجود م

 نهیبه هز یابیاست که با دست یگرید یدیتولی و تکنولوژ تیریمد یهای تر، تکنولوژ متیگرانق یاستفاده از اجزا

ر محصول اث تیفیکه ک کنندی م یریگ جهیشان، نت یناسازگار است. هرچند در مطالعات تجرب نییپا یها

 تیفیک تیریمد طرفداران هیمقوله با نظر نیکند. ا یسهم بازار اعمال م قیاز طر نهیهز تیبر وضع یسودمند

 (.1331)ساالری،  دارد، مطابقت دارد نهیبا هز یارتباط معکوس تیفیجامع که ک

 مدیریت سود واقعی

 ها میتصم تیفیو بدون شک، ک دیآ یبه شمار م یاقتصاد یهایریگ میمهم در تصم یامروزه اطالعات ابزار

 هژیبه و یمنبع اشخاص برون سازمان نیمهم تر یمال یدارد. صورتها یدقت اطالعات موجود بستگ و به صحت

 دیبا ارائه اطالعات مف انیصورت سود و ز ن،یب نیاست. در ا ازیبه اطالعات مورد ن یابیدست در گذاران هیسرما

 یگذاران را به خود جلب نموده است. از طرف هیاز سرما یاریتوجه بس ،یتجار یواحدهای درباره توان سودآور

 جادیا یاتکاء سود حسابدار تیرا در مورد قابل ییهای نگران ،یمال یصورتها هیته در رانیاعمال قضاوت توسط مد

 یمال یدر گزارشگر یحسابدار یها نشیگز نهیخود در زم اراتیاعمال اخت قیطر از رانیکرده است. چنانچه مد

سود  تیریمد ای یداشته باشند، احتمال دستکار یمال یصورتها کنندگان گمراه کردن استفاده یبرا ییها زهیانگ

سود  تیریمد یبرا یاصل وهیسود، نشان دهنده وجود دو ش تیریمد نهیوجود دارد. مطالعات انجام شده در زم

سود را  ،یواقع یتهایفعال یدستکار نیو هم چن یاقالم تعهد یدستکار قیاز طر توانندیشرکتها م رانیاست. مد

 یبر اقالم تعهد یسود مبتن تیریسود، بر مد تیریمد اتیادب . اغلب(1333، 1و همکاران یهل)کنند  تیریمد

ورت ص یآن بر عملکرد واحد تجار ریو تأث یواقع سود تیریمد نهیدر زم یکه مطالعات کم یدارند. در حال دیتاک

                                                                 
1 Hally et al 
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ت. همراه اس یواحد تجار یواقع یها تیفعال ساختار ای یدر زمان بند رییبا تغ یسود واقع تیریگرفته است. مد

 یرعادیسطوح غ ییبه دنبال شناسا ،یواقع سود تیریمد نهیران در مطالعات انجام شده در زملذا پژوهشگ

 (.2113، 1و همکاران یلگت)هستند  یواحد تجار یتهایفعال

 مسئولیت اجتماعی شرکت

تحقق »: نحو است نیبه ا کند،یم هیارا یاجتماع یریپذ تیمسئول یکسب و کار برا یکه مؤسسه  یفیتعر

 مک (.2114تسوتسورا، ) «ستیز طیمردم، جامعه و مح ،یاخالق یاحترام به ارزشها قیاز طر یتجار موفقیت

بهبود رفاه جامعه، فراتر  یبرا یاقدامات» :اند نموده فیتعر نیرا چن یاجتماع تیمسئول (2111) گلیو س امزیلیو

نموده  فیتعر نیرا چن یاجتماع تیمسئول ،یگرید فیدر تعر( 1331) فرومن. «یمنافع شرکت و الزامات قانون از

 یخود را به صورت محسوس یاجتماع نفعیآن، سطح رفاه ذ یبه واسطه  تا دهدیکه شرکت انجام م یاقدام» :است

 اتیدر ادب« تاجر یاجتماع یتهایمسئول» خود تحت عنوان رگذاریبا کتاب تأث (،1353)بوون  هاوارد. «متأثّر سازد

اب، کت نیا در «بوون». بار مطرح کرد نینخست یرا برا یاجتماع تیو سازمان، مفهوم مسئول تیریمد کیآکادم

و  اهی ریگ میو تصم استهایس یریگیتاجر عبارت است از تعهد به پ کی یاجتماع تیاظهار کرد که مسئول

و  یاجتماع تیئولمس(. 1333، 2و کونتز خیوهر)قرار دارند  یاجتماع یارزشها اهداف و یکه در راستا یاقدامات

 (1365) آنسف گوریمورد توجه قرار گرفت. ا زین یمفهوم استراتژ شگامانیتوسط پ 1361در دهه  یمعنو یارزشها

 یحیتلو شرکت، اشاره یاهداف اقتصاد یبر رو یراقتصادیاهداف غ ریخود، به تأث( شرکت یاستراتژ) در کتاب

 تیمسئول ،یاصول اخالق شخص ،یچون بشردوست یشامل مباحث یراقتصادی. منظور او از اهداف غکندیم

  .شود یو اعتبار م یمنزلت اجتماع ،یاجتماع

 پیشینه پژوهش

 "یشرکت تیو حاکم تیساختار مالک ،یعملکرد اجتماع نیرابطه ب" یبه بررس (1331) و محمد زاده یصبوح

 ،یهادن تیمالک ت،یتمرکز مالک نیاز آن است که ب یها حاک داده لیو تحل هیحاصل از تجز یها افتهی  .پرداختند

وجود  یرابطه معنادار یاجتماع تیو مسئول یاندازه شرکت، اهرم مال ره،یمد ئتیه استقالل ،یدولت تیمالک

                                                                 
1 Legty et al 

2 Vehrich and Koontz 
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 یتماعاج تیو مسئول ینگینقد ،یینرخ بازده دارا رعامل،یمد فهیوظ یدوگانگ ره،یمد ئتیاندازه ه نیندارد، اما ب

سازمان،  یرقابت یاستراتژ نیارتباط همزمان ب" یبه بررس (1331ی )و فتوح یوجود دارد. حجاز یرابطه معنادار

و  ییایمیش عیدرصنا ییتناسب اقتضا کردیرو :با عملکرد سازمان تیریمدی  حسابدار ستمیو س یطرح سازمان

طرح  ،یرقابت یاستراتژ نیدهد که ب یحاصل نشان م جی. نتاپرداختند "و خودرو یموتور هینقل لیو وسا ییدارو

طالعه در مورد م یشرکتها هیدر کل ییتناسب اقتضا کردیرو و عملکرد با تیریمد یحسابدار ستمیو س یسازمان

موضوع  نیا یبه بررس( 1336ی )رانیو چ ییلشت نشا یوجود دارد. عاشر یدار یمورد نظر، رابطه معن عیصنا

 قیتحق نیا جینتا ،"است؟ رگذاریعملکرد تاث یداریپا مختلف بر عیدر صنا یرقابت یهای استراتژ ایآ"پرداختند که 

جود و لیبه دل نیندارند و ا یرابطه ا یمال عملکرد یداریباپا نهیهز یو رهبر زیتما یکه استراتژ دهدینشان م

 نیرابطه ب" یبه بررس (1335) و همکاران ی. فغانباشدیدرکشورمان م ریاخ یدرسالها یتورم و رکود اقتصاد

 نیاز وجود رابطه معنادار ب شانن پژوهش جیپرداختند. نتا "سهام متیسقوط ق سکیو ر یاجتماع تیمسئول

 (1335ی )مهام و بک محمد قیتحق جیسهام دارد. نتا متیکاهش ق سکیو ر یاجتماع تیمسئول یگزارشگر

 نیب نیوجود دارد. همچن یداری عامل رابطه معن ریمد یسود و دوره تصد تیریمد نیاز آن است که ب یحاک

 (2118) 1و همکاران یوکی یوجود دارد. کار یدار یرابطه معن زیشرکتها ن یو آت یسود و عملکرد جار تیریمد

 افتندینها در آ پرداختند، "(زیتما یاستراتژ)شرکتها  یرقابت تیو مز یمنابع انسان تیریمد نیرابطه ب" یبه بررس

و  . چودهدیم شیرا افزا یرقابت تیو مز دهدیرا کاهش م یمنابع انسان تیریمد یها وهیش زیتما یکه استراتژ

 هیشرکت در بازار سرما انهیمشاهده سال 1432که در آن با استفاده از  دهندیرا ارائه م یشواهد ( 2116) 2چون

مرکز تسود را با  تیریو مد یاجتماع تیمسئول یتهایفعال نیب یرابطه منف 2111 یال 2115 یسالهای کره در ط

 "عملکرد یداریو پا یرقابت یهایاستراتژ نیرابطه ب" (2114) 3و همکاران وی. راجدهندیم نشان نفعانیذ دگاهیبر د

شوند. با  یم یمنجر به بهبود عملکرد جار یرقابت یهای استراتژ که نشان داد جیقرار دادند. نتا یرا مورد بررس

د. شو یم یآت یمنجر به حفظ عملکرد در دورهها نه،یهزی رهبر ینسبت به استراتژ زیتما یحال استراتژ نیا

 ،یرقابت یاستراتژ نیرابطه ب" (2114)4یو جوهن اشنگی همراه است یشتریب سکیبا ر زیتما یاستراتژ نیهمچن

                                                                 
1 Kari yuki et al 

2 Chou and chon 

3 Rajio et al 

4 Yashang and jouni 
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که از  ییکه شرکتها دندیرس جهینت نی. و به ادادند قرار یرا مورد بررس "و عملکرد شرکت ییاجرا رانیپاداش مد

ز نسبت عملکرد ا کنندیرا دنبال م نهیهز یرهبری که استراتژ یینسبت به شرکتها کنندیم یرویپ زیتما یاستراتژ

و  یجارت یاستراتژ نیتجانس ب عدم که دهندینشان م جینتا نی. عالوه بر اکنندیاستفاده م یبه پاداش باالتر

 تیمسئول یها تیکه فعال دهدینشان م( 2111) 1یو پ یچو .بر عملکرد شرکت دارد یاثر منف کیساختار پاداش 

 دارد. یبر تعهدات اخالق یسود مبتن تیریبا مد یمنف یرابطه  یبه طور قابل توجه یاجتماع

 فرضیه های پژوهش

در نهایت و با توجه به مبانی نظری و تحقیقاتی که در فوق به آن اشاره شده است، بنابراین فرضیه های 

 پژوهش به شرح ذیل میباشد:

 وجود دارد. یمعنا دار یرابطه  یسود واقع تیریو مد زیتما یاستراتژ نیباول: فرضیه 

 یعنا دارم ریتاث یسود واقع تیریو مد زیتما یاستراتژ نیشرکت بر رابطه ب یاجتماع تیمسؤلفرضیه دوم: 

 دارد.

 روش پژوهش 

پیمایشی –نوع روش پژوهش، پژوهشی توصیفی  ازلحاظهدف پژوهشی کاربردی و  لحاظ ازاین پژوهش 

به منظور جمع آوری داده ها و اطالعات، از روش کتابخانه ای استفاده شده است. قسمت مبانی نظری  باشد.یم

از کتب، مجالت و سایت های تخصصی فارسی و التین، و داده های مالی مورد نیاز با استفاده از نرم افزار ره آورد 

 یهاشرکت در این تحقیق مورد هدف شده اند. جامعه آماری یگردآور ،مالی حسابرسی شده و صورت های نینو

. نمونه آماری باشدمی 1331 یال 1331 یهاسال یط عیشده در بورس اوراق بهادار تهران و از همه صنا رفتهیپذ

ر ذک یهاتیانتخاب شده باتوجه به محدود یهاکه در آن شرکتبه روش نمونه گیری حذفی )سیستماتیک( 

 طیشرا یکه دارا باشدیشده در بورس اوراق بهادار تهران م رفتهیپذ یهااز شرکت یامجموعه نیاز ب لیشده در ذ

 باشند: لیذ

 شده باشند.  رفتهیدر بورس اوراق بهادار تهران پذ 1331 یال 1331از سال  -

                                                                 
1 Choi and pai 
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 نیبد یسال مال انیاسفند به عنوان پا 23ل باشد. انتخاب اسفند هر سا 23شرکتها  یسال مال انیپا  -

رد و از ک سهیمقا گرید کیشرکتها را با  یمال یکه بتوان اعداد و ارقام صورتها استصورت گرفته  لیدل

 انیاسفند را به عنوان پا 23شده در بورس اوراق بهادار تهران  رفتهیپذی شرکتها عموم گر،یطرف د

 خود انتخاب کرده اند. یسال مال

 نماد شرکت) نداده باشد و معامالت آنها متوقف نشده باشد یسال مال ریپژوهش، تغ یدوره زمان یدر ط  -

 (.شده باشد خارجاز بورس 

 ها دردسترس باشد.  استخراج داده یاطالعات مورد نظر برا  -

 جهت است که نیامر از ا نیو بانکها نباشند. علت ا نگیهلد ،یمال یواسطه گر عیشرکتها عضو صنا -

 یشرکتها دارا گریبا د ،یمال یاقالم صورتها یو طبقه بند تیفعال ت،یاز نظر ماه ییشرکتها  نیچن

 .باشندیم ییتفاوتها

 یواقع ینشان دهنده جامعه آمار قتیماند که در حق یشرکت باق 111فوق تعداد  طیدر نظر گرفتن شرا با

ه در پژوهش ک یاتفرضگانه معمولی، با استفاده از روش آماری رگرسیون چند بنابراین  .باشدیم یدگیمورد رس

به کمک نرم افزار  پژوهش آزمون فرضیههمچنین قرار گرفته است.  یمورد بررس د،یگرد انیقسمت قبل ب

Eviewsاست. رفتهیپذ ورتشود، ص یبعد ارائه م یکه در بخش ها ها هیفرض ی، و به شرح طرح آزمون آمار 

 ذیل استفاده شده است: مدل رگرسیونی از فرضیه های پژوهش آزمون برای پژوهش نای در

RAEMi,t = 

α0 +  α1 CSR i,t +   α2 DIFFi,t   +  α3 CSR ∗  DIFFi,t  +  α4 ABSDAi,t
 +  α5  SIZE i,t

+ α6 GROWTH i,t  + α7 ADJROAi,t
 +  α8 ASIZE i,t  +  α9  LEV i,t

+ α10  EQUITY i,t + α11 GOVERNANCE i,t +  α12FIRM AGE 
i,t

  

+  ε i,t 

(1) 
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 متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه گیری آن

بر اساس مبانی ارائه شده در این پژوهش متغیرها در چهار گروه مستقل، وابسته، تعدیل گر و کنترلی بیان 

 شده اند، که در ادامه ارائه می شوند.

 متغیر مستقل

 (i,tDIFF)استراتژی تمایز 

 گلیو س امزیلیمطالعات مانند مک و گرید نیو همچن کیهمبر یشنهادیازروش پ یرویبه پ قیتحق نیدر ا

 هنیکه هز ییو به شرکتها میکنیم مینمونه را به دو گروه تقس یشرکتها( 2118) رودنبرگ و هول ( و2111)

 یصورت برا نیا ریو در غ 1عدد  کنندیم یرویپ زیتما یدارند و از استراتژ ییباال ی توسعه و قیو تحق غاتیتبل

 A) به فروش غاتیتبل نهینسبت هز نیانگیمنظور م نی. به امیریگ ینظر م در شرکتها عدد صفر را هیبق

/SALES) را محاسبه  انهیبدست آمده م یها نیانگیم یبرا سال هر شرکت محاسبه کرده و سپس 6 یرا برا

صورت عدد  نیا ریو در غ 1عدد  باشد انهیبزرگتر از م نیانگیکرده و اگر م سهیمقا انهیرا با م نیانگیو م میکنیم

 (R&D /SALES) فروش و توسعه به قیتحق نهینسبت هز یبرا م،یریگ یآن شرکت در نظر م یصفر را برا

سبت ن یبه فروش و هم برا غاتیتبل نهینسبت هز یهم برا ی. حال اگر شرکتمیکنیبه صورت فوق عمل م زین

ا ر کیوعدد  باشدیم زیتما یبه منزله استفاده از استراتژ دیرا کسب نما 1و توسعه به فروش عدد  قیتحق نهیهز

آن در  یصورت عدد صفر را برا نیا ریو در غ (زیتما یاستفاده از استراتژ یینمره نها) میده یبه آن اختصاص م

 .میریگ ینظر م

 متغیر وابسته

 (i,tRAEM)مدیریت سود واقعی 

 سطح گیری اندازه ( جهت2111زاروین ) و کوهن ( و2116) روچودهری تحقیقات مانند حاضر پژوهش در

 های هزینه غیرعادی سطح عملیاتی، نقدی جریان غیرعادی سطح معیار سه از واقعی های دستکاری فعالیت

 از ترتیب به معیار سه این گیری اندازه برای .شود می استفاده اختیاری های هزینه سطح غیرعادی و تولیدی
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 سطح دهنده نشان (ε) رگرسیون معادله باقیمانده جزء آنها همه در و شود می زیر استفاده رگرسیون های مدل

 .می باشد شده برآورد متغیر غیرعادی

CFOit/Assetsiو t-1= K1t (1/ Assetsiو t-1) + K2t (Salesit /Assetsi و t-1) +K3t (ΔSalesit 

/Assetst-1) +εit 

(2) 

 آن:که در 

 itCFO: جریان نقدی عملیاتی در دوره tمیباشد. 

PROUDit/Assetsi و t-1= K1t (1/Assetsi و t-1) + K2t (Salesit/Assetsi و t-7) + K3t (ΔSalesit / 

Assetsi و t-1)  + K4t (ΔSalesi وt-1 /Assetsi 1) +εit 

(3) 

 که در آن:

it : PROUDدوره در را تولیدی ی هزینه هاt  کاالی ی شده تمام بهای مجموع شامل و میدهد نشان 

 .است کاال موجودی در وتغییرات رفته فروش

DiscExpit/Assetsi و t-1= K1t (1/Assetsi و t-1) +K2t (Salesi و t-1/Assetst-1) +εit 

(4) 

 که در آن:

 it : DiscExp دوره در اختیاری های هزینهt  عمومی های هزینه تبلیغات، ی هزینه مجموع شامل و است 

 شود. می اداری تشکیالتی و فروش

 را استاندارد باال (ε) رگرسیون معادله سه باقیمانده جزء سود، واقعی مدیریت متغیر آوردن بدست برای حال

 (.2112، 1همکاران و گارسیا (آید بدست سود واقعی مدیریت متغیر تا کنیم می جمع یکدیگر با و کرده

                                                                 
1 Garci et al 



 

15 

 

                         1www.jnsm.ir-22 /ص1931 زمستان/ 2/شماره 1/دوره حسابداری و مدیریت اقتصاد، در نوین مطالعات مجله

Journal of New Studies in Economics, Management and Accounting/Vol.1/No.2/ Winter 2020/1-24 

 : که داشت نظر در باید

 در و است عملیاتی نقد جریانهای غیرعادی سطح افزایش از حاکی اول مدل باقیمانده درجزء افزایش -

 می ضرب یک منفی در محاسبه هنگام و دارد معکوس رابطه(است  کمتر واقعی سود نتیجه، مدیریت

 .)شود

 مدیریت نتیجه، در و است تولید هزینه های غیرعادی سطح از حاکی دوم مدل باقیمانده درجزء افزایش -

 .)دارد مستقیم رابطه(است بیشتر سود واقعی

 نتیجه، در و است عملیاتی هزینه های غیرعادی سطح از حاکی سوم مدل باقیمانده درجزء افزایش -

 شود(. می ضرب یک منفی در محاسبه هنگام و دارد معکوس رابطه(است کمتر سود واقعی مدیریت

 (باقیمانده های مدل سوم *1-) + ( دوم مدل باقیمانده های مدل دوم + ( باقیمانده های مدل اول *1-)

 تعدیل گر متغیر

 ( i,tCSR) شرکت یاجتماع تیمسئول

ها، پس از مرور شرکت یو اجتماع یطیمح ستیافشاء سطح اطالعات ز یریگاندازه یدر پژوهش حاضر برا 

و  یبیاطالعات از پژوهش )ار نیشدکه ا نینوع اطالعات تدو 43 ی هیاول ستیمربوطه، چک ل اتیگسترده ادب

  33شامل  یینها ستیموارد، چک ل ی( اقتباس شدند. پس از حذف برخ2115،  2الوی( و جائو و ز2111، 1جائو

در گزارش  یاجبار ایرود به صورت داوطلبانه  یشد که انتظار م هیته یو اجتماع یطیمح ستینوع اطالعات ز

از  کیصورت که هر  نیشد؛ بد نییتع یکد گذار نیقوان ست،یچک ل هیاز ته پس .ساالنه شرکت ها افشاء شود

مشخص شود که هر جمله به کدام  قیشد تا به طور دق فیتعر یاتیافشاء به طور واضح و عمل یبخش ها ریز

سطح  گرانیافشا، ب یهااز بخش کیهر یهابخش ریافشاء شده در ز یهابخش تعلق دارد. مجموع تعدادجمله

 شرکت است. یو اجتماع یطیمح ستیاطالعات ز ءشااف

 

 

                                                                 
1 Aribi and Gau 

2 Gaou and Xiaou 
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 چك لیست افشای اطالعات زیست محیطی و اجتماعی -(1جدول )

 

 متغیرهای کنترلی

(i,tABS_DA :)(1331جونز) شده تعدیل مدل از اختیاری تعهدی اقالم مطلق قدر اندازه گیری برای 

 رگرسیون معادله باقیمانده جز آن در که است شده ( ارائه1335) همکاران و دچو توسط که .شود می استفاده

(ε) است اختیاری تعهدی اقالم گر بیان. 

TAccrt /Assetst-1 = α + βo 1/Assets t-1 + β1 (ΔSalest – ΔRECit) /Assets t-1 + β2 

PPEt/Assets t-1 + β3 ROA t-1 + β4 SGt + εt 

(5) 

 که در آن:

 :TAccrt /Assetst-1های فعالیت از حاصل نقد های جریان و غیرعادی اقالم از قبل سود میان تفاوت 

 جاری میباشد. دوره در عملیاتی

 :Assetst-1مالی، دوره ابتدای در های دارایی جمع :Δsale فروش تغییرات،:ΔREC تغییرات 

فروش  در جاری رشد SG:داراییها، مجموع بر تقسیم خالص سود  ROA:ثابت، داراییهای PPE :دریافتنیها،

 میباشد.

 زیر بخش اقالم افشا

 مسائل محیطی
کنترل آلودگی، جلوگیری از خسارات زیست محیطی، بازیافت یا جلوگیری از ضایعات، حفظ منابع طبیعی، تحقیق و 

 سرمایه گذاری در پروژه های زیست محیطی، سایر مسائل محیطی.توسعه، سیاست زیست محیطی، 

 محصوالت و

 خدمات
 / توسعة محصول/ سهم بازار، کیفیت محصول محصوالت و خدماتISOایمنی و سالمت محصول، توقف تولید، سایر ،

 منابع انسانی

ازنشستگی ، مزایای پایان خدمت، تعداد کارکنان، حقوق ماهانه/ پاداش نقدی و مزایا، سهام تحت تملک کارمندان، ب

های آموزش و توسعة کارکنان، ورزشی و رفاهی، وام یا بیمة کارمندان، روحیه و سالمتی و ایمنی در محیط کار، برنامه

 ارتباطات کارمندان، سایر منابع انسانی.

 مشتریان
مشتریان خاص، تدارك تسهیالت مندی مشتریان، سیاست پرداخت دیرتر برای ها / رضایتسالمتی مشتریان، شکایت

 گویی به نیاز مشتریان، سایر مشتریان.و خدمات پس از فروش، پاسخ

های مسئولیت

 جامعه

 های جامعه، هدایا و خدمات خیریه، اقدامات قانونی.گذاری اجتماعی، حمایت از فعالیتسرمایه

 های جامعههای مذهبی/ فرهنگی، سایر مسئولیتدعاوی قضایی، فعالیت

 حفظ و صرفه جویی در انرژی، توسعه و اکتشاف منابع جدید، استفاده از منابع جدید، سایر انرژی. انرژی
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(i,tSIZE اندازه شرکت میباشد و به صورت :)اندازه گیری  یسال مال انیدر پا ییاز کل دارا یعیطب تمیلگار

 می گردد.

(i,tGROWTH رشد فروش میباشد و به صورت  :)اندازه گیری  متوسط رشد فروش در سه سال گذشته

 می گردد.

(i,tADJ_ROA بازده دارائی ها میباشد و به صورت :)ه انداز سال قبل یهاییبر دارا میتقس یاتیعملسود

 گیری می گردد.

(i,tASIZE اندازه حسابرس میباشد، چنان چه :)صورت این غیر در و  1عدد حسابرسی سازمان و مؤسسات 

 میباشد. 1عدد

(i,tLEVاهرم مالی میباشد و به صورت :)اندازه گیری  مالی سال انتهای در داراییها کل بر تقسیم بدهی کل

 می گردد.

(i,tEQUITY معرف سهام شرکت میباشد و چنان چه :)در و 1 عدد باشد داشته سهام افزایش شرکت اگر 

 میباشد. 1عدد صورت این غیر

 (i,tGOVERNANCE) مدیره هیاًت موظف غیر اعضای نسبت: حاکمیت شرکتی میباشد و به صورت 

 .می گردد مدیره اندازه گیری هیئت اعضای کل بر تقسیم

(i,tFIRMAGE سن شرکت میباشد و به صورت :)تاسیس از پس سالهای از تعدادی طبیعی لگاریتم 

 .یک اندازه گیری می گردد عالوه به شرکت

میباشد : باقی مانده مدل. 

 یافته های پژوهش

 شود. یم پژوهش پرداخته یداده ها لیدر ارتباط با تحل یو استنباط یفیبخش به آمار توص نیدر ا
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 یفیتوص آمار

 چون میانگین وهای مرکزی همها با استفاده از شاخصبخش آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل داده در

آمار توصیفی انجام پذیرفته است. و همچنین حداقل و حداکثر انحراف معیار هم چون های پراکندگی شاخص

 ( میباشد: 2پژوهش نیز به شرح جدول )

 ی متغیرهاآمار توصیف -(2جدول )

 متغیرهای پیوسته تحقیق

 انحراف معیار حداقل حداکثر میانگین متغیر

 10384 -11044 50151 10111 مدیریت سود واقعی

 10151 10384 10666 10553 مسئولیت اجتماعی

 10133 101111 10811 10135 قدر مطلق اقالم تعهدی اختیاری

 10388 230135 32036 210331 اندازه شرکت

 10216 -10483 10513 10213 رشد

 10111 -10223 10128 10155 بازده دارائی

 10412 10143 10151 10614 اهرم مالی

 10161 10211 10111 10631 حاکمیت شرکتی

 10333 30118 50214 40648 سن شرکت

 متغیرهای مصنوعی تحقیق

 0تعداد 1تعداد  

 481 113 اندازه حسابرس

 536 11 استراتژی تمایز

 438 168 سهام شرکت

 

اصلی ترین شاخص مرکزی میانگین است که بیانگر نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی 

انحراف معیار یکی از مهمترین پارامترهای پراکندگی و معیاری  نیها است و همچنبرای نشان دادن مرکزیت داده

مسئولیت میانگین متغیر  (2) جدول جیبرای میزان پراکندگی مشاهدات از میانگین است. حال با توجه به نتا

 اریها حول این نقطه تمرکز یافته اند، و انحراف معبیشتر داده دهدیکه نشان م باشدیم 553/1معادل  اجتماعی

 ریمقاد یپراکندگ زانیمتوسط م دهد،ینشان م اریمقدار انحراف مع گر،یاست. به عبارت د 151/1آن معادل 

 است.  151/1 ربراب نیانگیحول م مسئولیت اجتماعی
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 استنباطی  آمار

 و هاسمن( مریل Fچاو ) آزمون

آمده  (3)ر جدول د پژوهش مدل نیمناسب تخم یجهت انتخاب الگو و هاسمن حاصل از آزمون چاو جینتا

 است.

 چاو و هاسمن نتایج آزمون -(9) جدول

𝛘آماره  نام آزمون
𝟐

 نتیجه سطح معناداری 

 ارجحیت پانل 10111 504111 چاو

 ارجحیت اثرات ثابت 10111 6102453 هاسمن
                  

 1015آزمون چاو کمتر از  یسطح معنادار نکهیبا توجه به او  شودیمشاهده م (3)که در جدول  همانطور

 نیچندارد. هم تیارجح یبیمدل به صورت ترک نیمدل به صورت پانل، نسبت به تخم نیتخم جهیاست، در نت

 یاست، اثرات ثابت نسبت به اثرات تصادف 1015کمتر از  زیآن ن یبا توجه به آزمون هاسمن که سطح معنادار

 .شودیمدل از روش پانل با اثرات ثابت استفاده م نیا نیدر تخم جهیدارد. در نت تیارجح

 تجزیه و تحلیل نتایج مدل پژوهش

کمتر  زیآن ن یو معنادار 4481/213مقدار  یدارا Fکه آماره  شودیمشاهده م( 4)جدول  جیبا توجه به نتا

 ریو متغ مستقل یرهایمتغ نیکه ب یمعن نیبه ا شود؛یم رفتهیپذ ونیمدل رگرس تیکل جهیاست. در نت 15/1از 

ه  خالص دارد. یدار یوابسته رابطه معن ریمستقل با متغ ریمتغ کیوجود دارد و حداقل  یوابسته رابطه معنادار

 (، ارائه شده است:4نتایج مدل رگرسیونی پژوهش در جدول )

 نتایج تخمین مدل پژوهش  -(2جدول)

 معناداری tآماره  انحراف معیار ضریب نماد عنوان

 0β 5. 892 1. 784 1. 784697 0. 0010 داعرض از مب
 CSR -6. 84 1. 47 -4. 642 <0. 001 مسئولیت اجتماعی

 DIFF -7. 97 2. 411 -3. 306 0. 0009 استراتژی تمایز

 CSR*DIFF 14. 46 4. 407 3. 281 0. 001 اثر تعاملی

 ABS_DA 0. 510 0. 728 0. 700 0. 483 قدر مطلق اقالم تعهدی اختیاری
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 معناداری tآماره  انحراف معیار ضریب نماد عنوان

 SIZE 0. 061 0. 052 1. 173 0. 240 اندازه شرکت

 GROWTH 0. 086 0. 332 0. 259 0. 795 رشد

 ADJ_ROA -5. 21 0. 435 -11. 99 <0. 001 بازده دارائی ها

 A size 0. 386 0. 166 2. 327 0. 019 اندازه حسابرس
 LEV -0. 23 0. 168 -1. 372 0. 169 اهرم مالی

 EQUITY 0. 064 0. 152 0. 423 0. 671 سهام شرکت
 GOVE -0. 52 0. 416 -1. 249 0. 211 حاکمیت شرکتی

 AGE -0. 58 0. 198 -2. 943 0. 003 سن شرکت

 آماره وایت آماره بروش گادفری Fمعناداری  والد Fآماره 

21304481 10111 580461 110448 

 

 F (4418/213) به آمارهو با عنایت تحقیق،  یاز برآورد الگو (4)با توجه به نتایج بدست آمده درجدول شماره 

، در نتیجه در سطح اطمینان میباشد 15/1( و کمتر از 111/1) آن که برابر با یبدست آمده برا احتمالو سطح 

. باالیی برخوردار است یتحقیق به خوبی برازش شده و از معنادار یالگو کلمی توان بیان کرد که در  درصد 35

 -316/3مربوط به آن برابر با  tو آماره  -31/1مثبت و برابر با  یمقدار یدارا یاجتماع تیمسئول ریمتغ بیضر

 زیآمار ن نیا یاست و به تبع آن سطح معنادار 2بزرگتر از عدد  tکه قدرمطلق مقدار آماره  ییجااست. از آن

 ترفیرا پذ مدیریت سود واقعیو  راتژی تمایزاست نیو معنادار ب منفیوجود رابطه  توانیاست، م 1015کمتر از 

مثبت و برابر  یمقدار یدارا اثر تعاملی ریمتغ بیضرهمچنین . شودیم رفتهیپذ قیاول تحق هیفرض جهیو در نت

 2بزرگتر از عدد  tکه قدرمطلق مقدار آماره  ییجااست. از آن 281/3مربوط به آن برابر با  tو آماره  46/14با 

مسئولیت  و معنادار مثبت تاثیروجود  توانیاست، م 1015کمتر از  زیآمار ن نیا یاست و به تبع آن سطح معنادار

 قیتحق ومد هیفرض جهیو در نت رفتیرا پذ مدیریت سود واقعیو  استراتژی تمایز نیب اجتماعی شرکت را بر رابطه

حداقل  ونیرگرس ییربنایموضوع که فروض ز نیا ره آزمون وایت وآمابا توجه به  . همچنینشودیم رفتهیپذ

فاده برازش مدل است یبرا افتهی میتعم ونیرگرس مشکل از روش نیرفع ا یبرا ستندیبرقرار ن یمربعات معمول

 نتایج آماره بروش گادفری نیز بیان می کند که در بین خطاهای مدل خودهمبستگی سریالی وجود دارد. .شودیم
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 گیرینتیجهبحث و 

. بر وجود دارد یدار یرابطه معن مدیریت سود واقعی و استراتژی تمایز نیبفرضیه اول پژوهش بیان می کرد 

حاصل  جینتا نییدر تب اساس یافته های پژوهش و با توجه به وجود رابطه منفی و معنی دار بین این دو متغیر و

 شیافزا قیاز طر زیتما یشرکتها با بهبود استراتژ نیبنابرا د کهمسئله اشاره نمو نیبه ا توانیم هیفرض نیاز ا

 زیو آنال انیمشتر قیدر مورد عال یبازنگر ،یرقابت طیمح خاص و برتر در یمحصوالت با استفاده از برندها تیفیک

بازار و در  یازهایکردن اهداف خود با ن همسو و یبازار و مشتر یازهایخود، شناخت ن تیفعال یبازار در حوزه 

 شیو سهم بازار خود را افزا فروش هیحاش جهیدر بلندمدت فروش و در نت یمشتر تیجلب توجه و رضا جهینت

استا ر نی. در ادهندیم کاهش بهتر نشان دادن عملکرد خود یسود را برا یبه دستکار ازیو به دنبال آن ن دهندیم

 وهیش ،یباشناسیاصول ز ر،یمرغوب، انتخاب طرح، تصاو هیاولمدرن، مواد  یمانند استفاده از فناور یتوجه به عوامل

ی صیآموزش تخص ان،یارائه راه حل مناسب جهت برطرف کردن موانع در ارتباط با مشتر ع،یمناسب، به هنگام توز

ی شتربا م یکیبهبود ارتباط الکترون ،یبرخورد مناسب با مشتر ،یفروش اخالق ،یجذب مشتر یبرا ابانیبازار

حاصل   . نتایجشود یم شتریو فروش ب یمشتر یوفادار شیافزا جهیشدن و در نت زیبه بهبود عملکرد، متما منجر

( و کاری یوکی 1336( و عاشری لشت نشایی و چیرانی )1331از این فرضیه با نتایج پژوهش حجازی و فتوحی )

 ( مطابقت دارد.2114( و راجیو و همکاران )2118و همکاران )

ت سود مدیری و استراتژی تمایز نیبوهش بیان می کرد، مسئولیت اجتماعی شرکت بر رابطه فرضیه دوم پژ

شد و با توجه به تایید این فرضیه  مشاهده یونیرگرس یهالیهمانطور که در تحل. دارد تاثیر معنی داری واقعی

را  یجتماعا تیکه مسئول ییشرکتها این فرضیه می توان به این مورد اشاره نمود کهحاصل از  جینتا نییدر تبو 

 طیابهبود شر یدر پ( و جامعه یاخالقی احترام گذاشتن به ارزشها) ارائه شده فیبا توجه به تعار کنندیدنبال م

با منافع جامعه و توجه  شرکت منافع یهمسوساز نفعان،یدر قبال سهام داران و ذ رانیمد ییو کارا تیکار، شفاف

ستند و خود ه عملکرد سود و بهتر نشان دادن یفراتر از حداکثرساز یزیال چو به دنب باشندیم انیمشتر ازیبه ن

ه جامعه است که ب نیمعتقدند که ا رایدانند ز یخود را نه تنها در قبال سهامداران بلکه در برابر جامعه مسئول م

 یاجتماع اقدامات. لذا کنندیم تیکاال و خدماتشان از آنها حما دیخر قیداده و از طر یریشکل گ یآنها اجازه 

 یاجتماع تیگرفتن مسئول شی. و شرکتها با در پرساندینم بیآن آس یبه عملکرد اقتصاد دهدیکه شرکت انجام م

 سود خود شیو جامعه در کنار افزا انیرفاه مشتر شیهمسو کرده درصدد افزا یاهداف خود را با اهداف اجتماع
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 .ابدی یکاهش م زیسود ن تیریال سهامداران و جامعه مدشرکتها در قب یریپذ تیمسئول شیو با افزا باشندیم

( و چو و 1335( و فغانی و همکاران )1331نتایج حاصل  از این فرضیه با نتایج پژوهش صبوحی و محمد زاده )

 ( مطابقت دارد.2111( و چوی و پی )2116چون )

جا که از آنارائه می گردد:  با توجه به نتایج مبتنی بر فرضیه های پژوهش پیشنهاد کاربردی بدین صورت

 ازین و شیفروش و سهم بازار شرکتها را افزا هیآن حاش جهیدر بلند مدت، فروش و در نت زیتما یبهبود استراتژ

 دیلتو شتریتوجه ب نیبنابر ا دهد،یبهتر نشان دادن عملکرد خود کاهش م یسود را برا یبه دستکار رانیمد

در  عیرس راتییو تغ یرقابت یطلبد. با توجه به فضا یموضوع را م نیبه ا رانیگ میو تصم رانیمد کنندگان و

 یردر مورد بازنگ یراهبرد ینگاه ،یدیتولی شود شرکتها یم شنهادیو فروش محصوالت، پ دیعرصه تجارت، تول

داف و اه یخود، استراتژ تیفعال بازاردر حوزه زیخود داشته باشند و با آنال انیمتنوع مشتر قیو عال قیدر سال

 جادیا و زیتما یبهبود استراتژ یبرا نیبنابرا  .ندینما یطراح انیبازار و مشتر یازهایخود را بر اساس ن اتیعمل

 یمشتر تیدر جلب توجه و رضا مؤثر عوامل ،یدیتول یشود تا شرکتها یم شنهادیپ ت،یفیمتنوع و با ک یمحصول

، مدرن یاستفاده از فناور لیاز قب ید. لذا توجه به عواملو در جهت بهبود آنها تالش به عمل آورن ییرا شناسا

شناخت  ع،یمناسب توز وهیدر بازار، ش یمشتر قهیسل ،یشناس ایاصول زب ر،یمرغوب، انتخاب طرح، تصاو هیمواد اول

 آموزش نیو همچن ازهاین نیکردن ا برطرف آشکار و پنهان مصرف کنندگان و ارائه راه حل مناسب جهت یازهاین

همچنین به پژوهشگران جهت تحقیقات آتی پیشنهاد  شود. یم هیتوص یجذب مشتر یبرا ابانیبازار یتخصص

ود. ش یم نهیهز شیدر کوتاه مدت منجر به افزا زیتما یاستراتژ یریبه کارگ نکهیبا توجه به ا می گردد که:

 .گرددیم شنهادیپ نهیهز یرو رهب زیتما یبر استفاده شرکت از استراتژ یکار محافظه ریبا عنوان تاث یپژوهش

 تیر رضاب یکیبه صورت الکترون یارتباط با مشتر تیریمد ریتاث یبررس همچنین پژوهشگران می توانند به 

 د.نیز بپردازن محصوالت و خدمات تیفیو ک زیتما یرقابتی استفاده از استراتژ لگریبا نقش تعد یمشتر
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