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 چکیده

 با یخارج محیط و جغرافیایی گیریجهت رقابتی هایاستراتژی انواع بین رابطه هدف این تحقیق بررسی

ست و روش کاربردی ا، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات باشدیم استراتژیک مدیریت حسابداری هایتکنیک از استفاده

همبستگی است. در تحلیل از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد که در آزمون  -تحقیق حاضر از نوع توصیفی

ادبیات ) یاروش کتابخانه از ،هادادهی آورجمع منظوربه ها روش معادالت ساختاری بکار گرفته شده است.فرض

ی بورس توزیع گردید، هاشرکتپرسشنامه میان مدیران  302 رونیات. از پرسشنامه( استفاده شده اس) یدانیمنظری( و 

در این  شدهاستفادهی هاآزمونپرداخته شده است. از  شدهیگردآور هایدادهی آماری به تحلیل هاآزمونبر اساس 

و  آماری تحقیق شامل دو قسمت آمار توصیفی لیوتحلهیتجزو  باشدیم اشاره ریمستحقیق تحلیل عاملی و تحلیل 

باشد که در بحث آمار توصیفی معیارهای گرایش به مرکز مثل میانه، مد، میانگین و ... و معیارهای آمار استنباطی می

ی تر نمودارها و جداول توزیع فراوانی مورد بررسو دامنه تغییرات و از همه مهم اریمعانحرافپراکندگی مانند واریانس، 

نوف و اسمیرو-از آزمون کولموگروف هادادهقرار گرفته است. در قسمت آمار استنباطی بمنظور تشخیص نرمال بودن 

وابسته  ی مستقل ورهایمتغو برای ارائه مدلی بین  همچنین برای برازش مدل از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید

یزرل نشان ل افزارنرمبا کمک معادالت ساختاری با  هادادهلیل از روش تحلیل مسیر استفاده گردید، نتایج حاصل از تح

 یریگهت. جدارد تأثیر استراتژیک مدیریت حسابداری هایتکنیک از استفاده برنهیهز ، رهبریتمرکز داد که تمایز،

 بر ار رقابتیفشاطمینان،  عدم .دارد تأثیر استراتژیک مدیریت حسابداری هایتکنیک از استفاده بر یالمللنیو بملی 

 .دارد تأثیر استراتژیک مدیریت حسابداری هایتکنیک از استفاده

 های حسابداری مدیریت استراتژیک، رهبری هزینه، تمایز، تمرکز، عدم اطمینان، فشار رقابتیکیتکن :کلمات کلیدی

  



Abstract: 

The purpose of this study is to investigate the relationship between competitive strategies 

of geographic orientation and external environment using Strategic Management Accounting 

techniques. Descriptive and inferential statistics were used for analysis. Structural equation 

method was used to test the hypotheses. Library (theoretical literature) and field (questionnaire) 

were used to collect data. Therefore, 203 questionnaires were distributed among the executives 

of the stock companies. Data analysis was done based on statistical tests. The tests used in this 

study are factor analysis and path analysis. Statistical analysis of the study consists of two parts: 

descriptive statistics and inferential statistics. Dispersion criteria such as variance, standard 

deviation, and amplitude of variations and most importantly frequency distribution charts and 

tables have been studied. Inferential statistics were used to determine the data normality using 

Kolmogorov-Smirnov test and also confirmatory factor analysis was used to fit the model. 

Structural Equation Assistance with LISREL software showed that differentiation, 

concentration, cost leadership influenced the use of strategic management accounting 

techniques. National and international orientation influence the use of strategic management 

accounting techniques. Uncertainty, competitive pressure affects the use of strategic 

management accounting techniques. 
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