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چكیده
تنوعبخشی بهعنوان روش رشد و توسعه سازمانها و ﻳﻜـی از اسﺘﺮاتﮋيهاي اﺻﻠی شﺮﻛﺖهاي ﭼند ﻛﺴﺐ و ﻛـاره
مﺤﺴـوب میشود .ﻛﺴﺐوﻛارها میتوانند از ﻃﺮﻳﻖ تنـوع مـﺮتﺒﻂ ﻳـا غیﺮ مﺮتﺒﻂ اﻳﺠاد و ﻳا توسعه ﻳابند .تنوع مﺮتﺒﻂ
سﺒﺐ بﺮﺧورداري از سینﺮژي ﻳا منابع مشﺘﺮک ﺧواهد شد .هدف از اﻳن پﮋوهش ،بﺮرسی رابطه تنوعبخشی ﻛل ،مﺮبوط
و نامﺮبوط با اقالم تعهدي اﺧﺘیاري در شﺮﻛﺖهاي پذﻳﺮفﺘهشده در بورس اوراق بهادار تهﺮان هﺴﺖ .اﻳن تﺤقیﻖ
ازلﺤاظ هدف ﻛاربﺮدي بوده و از بعد روش شناسی از نوع تﺤقیقات همﺒﺴﺘگی عﻠّی ﻳا پس روﻳدادي اسﺖ .جامعه
آماري پﮋوهش شﺮﻛﺖهاي پذﻳﺮفﺘهشده در بورس اوراق بهادار تهﺮان اسـﺖ ﻛه  18شـﺮﻛﺖ در نمونهي آماري اﻳن
پﮋوهش قﺮارگﺮفﺘهاند .دوره زمانی پﮋوهش سالهاي  8111تا  8115اسـﺖ ،بـﺮاي آزمون فﺮضیات تﺤقیﻖ از
رگﺮسـیون حداقل مﺮبعات معمولی با بهﻛارگیﺮي نﺮمافزار اﻳوﻳوز اسﺘفاده شد .نﺘاﻳج نشاندهنده رابطه منفی و
معناداري بین تنوع بخشی ﻛل ،مﺮبوط و ن امﺮبوط با اقالم تعهدي اﺧﺘیاري هﺴﺖ؛ ﻳعنی با افزاﻳش تنوعبخشی ,اقالم
تعهدي اﺧﺘیاري شﺮﻛﺖهاي پذﻳﺮفﺘهشده در بورس اوراق بهادار تهﺮان ﻛاهش میﻳابد.
واژههای کلیدی :اقالم تعهدي اﺧﺘیاري ،مدﻳﺮﻳﺖ سود ،تنوعبخشی ،تنوع مﺮبوط و نامﺮبوط و ﻛل.

 -8اسﺘادﻳار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ﻳزد ،گﺮوه حﺴابداري ،ﻳزد ،اﻳﺮانtaftiyan@iauyazd.ac.ir .
 -2دانش آموﺧﺘه ﻛارشناسی ارشد حﺴابداري ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ﻳزد ،گﺮوه حﺴابداري ،ﻳزد ،اﻳﺮانz.mirbagheri76@gmail.com .

 -1دانش آموﺧﺘه ﻛارشناسی ارشد حﺴابداري ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ﻳزد ،باشگاه پﮋوهشگﺮان جوان و نخﺒگان ،ﻳزد ،اﻳﺮان.
Mahdiye.hasani.sadrabadi@gmail.com
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 -1مقدمه
راهﺒﺮدهاي تنوعبخشی بﺮاي گﺴﺘﺮش فعالیﺖهاي
شﺮﻛﺖ از ﻃﺮﻳﻖ اضافه ﻛﺮدن بازارها ،مﺤصوالت،
ﺧدمات ﻳا مﺮاحل تولید به ﻛﺴﺐوﻛار ﻛنونی اسﺘفاده
میشوند .هدف از تنوعبخشی اﻳن اسﺖ ﻛه به شﺮﻛﺖ
اجازه داده شود وارد ﺧطوط ﻛﺴﺐوﻛاري شود ﻛه با
فعالیﺖهاي ﻛنونی تفاوت دارد .زمانی ﻛه فعالیﺖ
اقﺘ صادي جدﻳد ازنظﺮ راهﺒﺮدي به ﺧطوط ﻛنونی
ﻛﺴﺐوﻛار مﺮتﺒﻂ اسﺖ ،به آن تنوعبخشی مﺮبوط گفﺘه
میشود .تنوعبخشی نامﺮبوط زمانی روي میدهد ﻛه
هیچ رشﺘه مشﺘﺮک راهﺒﺮدي بین ﺧطوط قدﻳمی و

میدهد ﻛه مﺘنوع سازي میتواند مدﻳﺮﻳﺖ سود را
تقﻠیل دهد ﻛه مﺒﺘنی بﺮ سودهاي گزارشی و تﺤمل
رﻳﺴک شﺮﻛﺖهاي تنوع بخشی شده اسﺖ .با توجه به
مطالﺐ باال و تئورﻳهاي مخﺘﻠف ،هدف اﺻﻠی اﻳن
تﺤقیﻖ بﺮرسی رابطه تنوعبخشی ﻛل ،مﺮبوط و
نامﺮبوط با اقالم تعهدي اﺧﺘیاري در بورس اوراق بهادار
تهﺮان هﺴﺖ ﻛه تاﻛنون بﺮرسی اﻳن مهم در تﺤقیقات
داﺧﻠی مغفول مانده اسﺖ ﻛه نوآوري عمده اﻳن
پﮋوهش به شمار میرود .در اﻳن پﮋوهش ابﺘدا به ارائه
مﺒانی نظﺮي و پیشینه پﮋوهش پﺮداﺧﺘه میشود.
بعدازآن فﺮضیهها ،روششناسی و نﺘاﻳج آزمون
فﺮضیهها ارائه میشود .در انﺘها نیز بﺤث و نﺘیﺠهگیﺮي
و پیشنهادهاي پﮋوهش ارائه میشود.

جدﻳد ﻛﺴﺐوﻛار وجود ندارد و ﻛﺴﺐوﻛارهاي جدﻳد و
قدﻳم به هم مﺮتﺒﻂ نیﺴﺘند (پیﻜون و داگنینیو،8
 .)2182در اسﺘﺮاتﮋي تنوعبخشی بدون در نظﺮ گﺮفﺘن
مﺮبوط بودن ﻳا نامﺮبوط بودن مشﻜل ﺧطﺮ بازده
نﺮخهاي مخﺘﻠف وجود دارد .تفاوت در نﺮخ بازده بﺴﺘه
بهاندازه شﺮﻛﺖ ،تعداد ﻛﺴﺐوﻛار در شﺮﻛﺖ و درجه
تنوعبخشی مﺮبوط مﺘفاوت اسﺖ (جونز و هیل،2
 .)8111از ﻃﺮفی سود ﻳﻜی از اقالم مهم واﺻﻠی
ﺻورتهاي مالی اسﺖ ﻛه توجه اسﺘفادهﻛنندگان از
ﺻورتهاي مالی را به ﺧود جﻠﺐ میﻛند (سﻠطانی و

 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
شﺮﻛﺖهاي سﺮماﻳهگذاري مزاﻳاي بالقوهاي دارند
ﻛه سﺮماﻳهگذاران گاهی اوقات باوجود در اﺧﺘیار
داشﺘن منابع مالی الزم بﺮاي سﺮماﻳهگذاري در
پﺮتفوﻳی مﺘنوع؛ بازهم تﺮجیح میدهند در اﻳن
شﺮﻛﺖها سﺮماﻳهگذاري ﻛنند ﻛه ﻳﻜی از مزاﻳاي آن
تنوعبخشی در اﻳن شﺮﻛﺖها هﺴﺖ .از آنﺠا ﻛه

احمدي )8111 ،و مدﻳﺮان شﺮﻛﺖها بﺮاي بهﺘﺮ نشان
دادن وضعیﺖ مالی شﺮﻛﺖ میتوانند از ﻃﺮﻳﻖ
دسﺘﻜاري اقالم تعهدي اﺧﺘیاري ,سود را مدﻳﺮﻳﺖ
ﻛنند .مدﻳﺮﻳﺖ سود با اسﺘفاده از روش ﺻﺤیح میتواند
باعث ﻛاهش نوسان سود سهامداران در قیمﺖ هﺮ
سهم ،بهﺒود مﺤﺘواي اﻃالعاتی سود ،ﻛاهش مالیات و
اجﺘناب از نقض قﺮاردادهاي بدهی شود(اسﻠوان،1
 .)8112در ادبیات ﺧارجی تأثیﺮ تنوعبخشی بﺮ
فعالیﺖهاي مدﻳﺮﻳﺖ سود موردتوجه قﺮارگﺮفﺘه اسﺖ.
دو فﺮضیه مهم ﻛه میتواند ارتﺒاط بین تنوع بخشی
شﺮﻛﺘی و مدﻳﺮﻳﺖ سود را تﺒیین ﻛند ،فﺮضیه تضاد
نماﻳندگی و فﺮضیه تغییﺮپذﻳﺮي سود میباشد .فﺮضیه
اول نشان میدهد شﺮﻛﺖهاي مﺘنوع سازي شده
بیشﺘﺮ شﺮاﻳﻂ مطﻠوبی را بﺮاي مدﻳﺮﻳﺖ سود فﺮاهم
میﻛند ﻛه مﺒﺘنی بﺮ عدم تقارن اﻃالعاتی ،تخصیص
نامناسﺐ سﺮماﻳهگذاري اسﺖ .فﺮضیه دوم نشان

شﺮﻛﺖهاي سﺮماﻳهگذاري پﺮتفوﻳی مﺘنوع از اوراق
بهادار در اﺧﺘیار دارند ازاﻳنرو از رﻳﺴک ﻳک اوراق
بهادار ﺧاص دور میمانند (اسچارفﺴﺘین و اسﺘین،1
 .)2111تنوع بهعنوان ورود ﻳک شﺮﻛﺖ به ﺧطوط
جدﻳدي از فعالیﺖها هم با اسﺘفاده از فﺮآﻳند توسعه
داﺧﻠی و هم با ادغام از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺮﻳد تعﺮﻳف میشود
(وارادارجان و رامانیوجام .)8111 ،5اسﺘداللهاي
تئوري در مورد سودمندي تنوعبخشی مﺮبوط و
نامﺮبوط مﺘناقض اسﺖ .رومﻠﺖ )8112( 2بیان ﻛﺮد
تنوعبخشی مﺮبوط در مورد مﺤصوالت ﺧاص داراي
سوددهی هﺴﺖ و تنوعبخشی نامﺮبوط بﺮﺧالف اﻳن
اسﺖ .اﻳن نظﺮﻳه به تنوعبخشی مﺮبوط اجازه میدهد
ﻛه تواناﻳیاش را در ﺧطوط تولیدات؛ آگاهی؛ مهارت و
تﺠﺮبیات و در اهداف تﺠاري مخﺘﻠف (ﻛه پاﻳه و اساس
حوزههاي اقﺘصادي مقیاسها و فﺮضیههاي همافزاﻳی
هﺴﺖ) به ﻛار بگیﺮد .از ﻃﺮفی تنوعبخشی نامﺮبوط به
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هزﻳنههاي مشخصی نیاز دارد ﻛه ناشی از مﺤیﻂهاي
تﺠاري جدﻳد شناﺧﺘهشده و ناشناﺧﺘه هﺴﺖ و

شﺮﻛﺖهاي درگیﺮ در تنوعبخشی نامﺮبوط با
سﺮماﻳهگذاريهاي جدﻳد میتوانند اﻳن مهارتها را به

میتواند سود را ﻛاهش دهد .در اﻳن راسﺘا فﺮضیه
اثﺮبخشی بازار داﺧﻠی به نفع تنوعبخشی نامﺮبوط اسﺖ.
هاگینز و شال )8175( 7اسﺘدالل میﻛنند ﻛه
شﺮﻛﺖهاي مﺘنوع میتوانند از ﻃﺮﻳﻖ اسﺘفاده بهینه از
سﺮماﻳه داﺧﻠی ،سﺮماﻳهگذاري بیشﺘﺮي نﺴﺒﺖ به
سﺮماﻳههاي غیﺮمﺘمﺮﻛز اﺧﺘصاص دهند .بﺮ اﻳن اساس،
دسﺘیابی به وجه (سﺮماﻳه) ﺧارجی و انﺘقال سﺮماﻳه
بین امور تﺠاري توسﻂ پﺮتفوﻳی امﻜانپذﻳﺮ هﺴﺖ
(ماﻳﺮ و همﻜاران.)8112،1
ازنظﺮ اقﺘصاددانان ،تنوعبخشی به ﻛاراﻳی بیشﺘﺮ
تولید و ﻛاهش رﻛود مدﻳﺮﻳﺘی منﺠﺮ میشود؛ و
بهعنوان مﻜانیزم ﻛنﺘﺮلی در مﺤدود ﻛﺮدن تواناﻳی
مدﻳﺮﻳﺖ در اتالف منابع شﺮﻛﺖ هﺴﺖ (هارت.)8111،1
ﻛﺮﻳگ و همﻜاران )8111( 81بیان میﻛنند ﻳک مزﻳﺖ
رقابﺘی از تنوعبخشی مﺮبوط اﻳن اسﺖ ﻛه تنها با به
اشﺘﺮاکگذاري منابع غیﺮ فیزﻳﻜی و جﺴمی ،به واحد
اسﺘﺮاتﮋﻳک ﻛﺴﺐوﻛار ،بﺮﺧی از مهارتهاي مدﻳﺮﻳﺖ
گﺴﺘﺮش میﻳابند .شﺮﻛﺖهاﻳی ﻛه عدم اﻃمینان
مﺤیطی و ﻳا مﺮحﻠه افول منﺤنی عمﺮ آنها،
مﺤصوالتشان را تهدﻳد میﻛند ،تﺮجیح میدهند بﺮاي
غﻠﺒه بﺮ ﺧطﺮ ناشی از ﺻنعﺖ ،به تنوعبخشی نامﺮبوط
روي بیاورند .گﺴﺘﺮش ﺧﻂ فعالیﺖ در بخشهاي
مخﺘﻠف مﺤصوالت ،باعث ﻛاهش عدم اﻃمینان
مﺤیطی و سوددهی باالتﺮ میشود و شﺮﻛﺖ پاﻳداري
ﺧود را ثابﺖ میﻛند و درنﺘیﺠه قابﻠیﺖ اعﺘماد جﺮﻳان
نقدي شﺮﻛﺖ بهﺒود میﻳابد (هیﺖ و همﻜاران،88
 .)2117با توجه به هﺮ ﻳک از واحدهاي اسﺘﺮاتﮋﻳک
ﻛﺴﺐوﻛار ،تنوعبخشی نامﺮبوط بهعنوان ﻳک مﺮﻛز
درآمد هﺴﺖ و بدﻳن معنی اسﺖ ﻛه مدﻳﺮان ارشد با
نظارت بﺮ هﺮ واحد اسﺘﺮاتﮋﻳک ،فﺮﺻﺘی بﺮاي دسﺘﺮسی
به تمام اﻃالعات موجود مﺮبوط به هﺮ واحد ﻛﺴﺐوﻛار
مﺴﺘقل و وسیعی رادارند و اﻳن شﺮﻛﺖ ﻛمﺘﺮﻳن هزﻳنه
معامﻠه را دارد (ﻛﺮﻳگ و همﻜاران .)8111،مدﻳﺮان
موفﻖ بﺮاي رسیدن به مهارتهاﻳی ﻛه باعث رسیدن به
اﻳده جدﻳد میشود نیاز به ﻳک پشﺘوانه عﻠمی دارند ﻛه
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دسﺖ آورند (میﻠﺮ و همﻜاران .)8112 ،82ﻛورونا
( )2117بیان میﻛند ﻛه تنوعبخشی باعث انگیزه
مدﻳﺮان و رغﺒﺖ به اداره ﻛﺮدن سودها میشود،
بهﺧصوص شﺮﻛﺖها در ﺻناﻳع رقابﺖ باال ﻛه
عمﻠﻜﺮدشان بهدقﺖ بیشﺘﺮي توسﻂ مدﻳﺮعامل نﺴﺒﺖ
به ﻛﺴانی ﻛه در ﺻناﻳع رقابﺖ پاﻳین هﺴﺘند نظارت
میشود؛ بنابﺮاﻳن مدﻳﺮان اجﺮاﻳی تﺤﺖ بیشﺘﺮﻳن فشار
در دسﺖﻛاري گزارش اﻃالعات مالی منﺘشﺮشده در
بازار سﺮماﻳه نﺴﺒﺖ به ﻛﺴانی ﻛه در گﺮوه آﺧﺮ هﺴﺘند
قﺮار میگیﺮند (هﺮمیﻠند و وﻳس بچ.)2117،81
روتیمیﺮگ و اسچارفﺴﺘین )8111( 85با اسﺘفاده از
تئوري عالمﺖدهی نشان میدهد ﻛه تنوعبخشی باعث
عدم گزارش اشﺘﺒاه اﻃالعات حﺴابداري در بهﺘﺮ نشان
دادن ﻛاراﻳی در آﻳنده و ﻛاهش گﺮاﻳش مدﻳﺮان به
دسﺖﻛاري سود هﺴﺖ .همچنین تنوعبخشی باعث
تشدﻳد تئوري نماﻳندگی و ضعف مدﻳﺮان میشود
(اسچارفﺴﺘین .)8111،ازاﻳنرو مدﻳﺮان تماﻳل دارند ﻛه
در مدﻳﺮﻳﺖ سودي شﺮﻛﺖ ﻛنند ﻛه در آنها
سهامداران دسﺘﺮسی مﺤدود به اﻃالعات شﺮﻛﺖ دارند.
به همین تﺮتیﺐ ،عدم تقارن اﻃالعات ﻳک اثﺮ
زنﺠیﺮهاي افزاﻳشی را در رابطه با معامالت داﺧﻠی و
روابﻂ مدﻳﺮﻳﺖ سود دارد ،بدﻳن تﺮتیﺐ شﺮﻛﺖهاﻳی با
اقالم تعهدي اﺧﺘیاري باال تماﻳل به عدم تقارن
اﻃالعاتی بیشﺘﺮي دارند ﻛه درنهاﻳﺖ منﺠﺮ به تعامل
بیشﺘﺮ در تﺠارتشان میشود .مهام و همﻜاران ()8112
در پﮋوهشی با اسﺘفاده از مﺘغیﺮ موهومی تنوع
بخشی(اگﺮ تنوع مﺤصول شﺮﻛﺖ بیشﺘﺮ ﻳا مﺴاوي
میانگین تنوع مﺤصوالت شﺮﻛﺘها باشد ﻳک و درغیﺮ
اﻳنصورت ﺻفﺮ) به رابطه مثﺒﺘی بین تنوع بخشی و
مدﻳﺮﻳﺖ سود دسﺖ ﻳافﺘند .انها اسﺘدالل ﻛﺮدند تنوع
بخشی مﺤصوالت سازمانها با پیچیدگیهاي سازمانها
افزاﻳش می ﻳابد و اﻳن امﺮ منﺠﺮ به سطح باالتﺮ عدم
تقارن اﻃالعاتی بین مدﻳﺮان و اعﺘﺒار دهندگان می
شود و ممﻜن اسﺖ مدﻳﺮان شﺮﻛﺘهاﻳی ﻛه از تنوع
بخشی مﺤصوالت بیشﺘﺮي بﺮﺧوردارند ,مدﻳﺮﻳﺖ سود
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میبﺮند ،آنها سودآوري بیشﺘﺮ ،بیثﺒاتی ﻛمﺘﺮ در سود
و رﻳﺴک نﻜول ﻛمﺘﺮي را از ﺧود نشان میدهند.

تعهدي را ﻛاهش میدهد ،زﻳﺮا شﺮﻛﺖهاي مﺘنوع
گﺮدش نقدي را از منابع مخﺘﻠف اﻳﺠاد میﻛنند ﻛه
اقالم تعهدي را جﺒﺮان میﻛند .همچنین داداش زاده و
بﺮادران حﺴن زاده ( )8112در پﮋوهشی اسﺘﺮاتﮋي
مﺘنوع سازي شﺮﻛﺘی را با دو شاﺧص مﺘنوع سازي
تﺠاري و جغﺮافیاﻳی اندازه گیﺮي و رابطه انرا با
مدﻳﺮﻳﺖ سود مورد بﺮرسی قﺮاردادند؛ نﺘاﻳج پﮋوهش
عدم وجود رابطه بین تنوع سازي تﺠاري و مدﻳﺮﻳﺖ
سود را نشان داد .لذا با توجه به نﺘاﻳج مﺘناقض
تﺤقیقات داﺧﻠی و ﺧارجی ,در اﻳن پﮋوهش با اندازه
گیﺮي تنوع بخشی به تنوع بخشی مﺮبوط ,نامﺮبوط و
ﻛل با دقﺖ باالتﺮ به بﺮرسی رابطه تنوعبخشی مﺮبوط,
نامﺮبوط و ﻛل با اقالم تعهدي اﺧﺘیاري پﺮداﺧﺘهشده
اسﺖ.

پارک و جانگ )2181( 81در پﮋوهش ﺧود به
بﺮرسی تأثیﺮ تنوعبخشی در درون ﺻنعﺖ و راهﺒﺮدهاي
تنوع مﺮتﺒﻂ با عمﻠﻜﺮد ﻛوتاهمدت و بﻠندمدت شﺮﻛﺖ
پﺮداﺧﺘند .نﺘاﻳج اﻳن مطالعه نشان میدهد ﻛه در
ﻛوتاهمدت اسﺘﺮاتﮋيهاي مخﺘﻠف تنوع در ﺻنعﺖ ،تأثیﺮ
منفی بﺮ سودآوري شﺮﻛﺖ دارد ،اما تأثیﺮ قابلتوجهی
بﺮ رشد فﺮوش ندارد .بااﻳنحال ،اثﺮ ﻃوالنیمدت تنوع
در درون ﺻنعﺖ به لﺤاظ سودآوري مثﺒﺖ بود .اﻳن
مطالعه همچنین نشان داد ﻛه اسﺘﺮاتﮋيهاي
تنوعبخشی مﺮبوط تأثیﺮ مثﺒﺖ و معنیدار بﺮ سودآوري
در ﻛوتاهمدت و در بﻠندمدت منفی و قابلتوجه اسﺖ.
عالوه بﺮ اﻳن ،اثﺮ مﺘقابل نشان داد ﻛه وقﺘی دو
اسﺘﺮاتﮋي بهﻃور همزمان همﻜاري میﻛنند بهسﺮعﺖ
درک میشود زﻳﺮا ﻛاراﻳی افزاﻳش میﻳابد.
وانگ و لین )2181( 21در پﮋوهش ﺧود به بﺮرسی
نقش بازار سﺮماﻳههاي داﺧﻠی در ﻛاهش مدﻳﺮﻳﺖ سود
شﺮﻛﺖهاي گﺮوهی میپﺮدازد .نﺘاﻳج نشان میدهد ﻛه
سودآوري باالي گﺮوه باعث ﻛاهش حﺴاسیﺖ
شﺮﻛﺖهاي عضو در مدﻳﺮﻳﺖ سود به سطوح بدهی
میشود .در میان گﺮوههاي تﺠاري ،مدﻳﺮﻳﺖ سود در
گﺮوههاي هﺮمی نﺴﺒﺖ به سطوح بدهی ﻛمﺘﺮ حﺴاس
اسﺖ .همچنین منﺤنی اقالم تعهدي بدهی غیﺮعادي،
نﺮمالتﺮ میشود ،زﻳﺮا با توجه به عدم همﺒﺴﺘگی بین
اهﺮمهاي شﺮﻛﺖ و مدﻳﺮﻳﺖ سود ،سودآوري گﺮوه
افزاﻳش میﻳابد.
28
رودزگیوس و هیمن ( )2181در پﮋوهش ﺧود به
بﺮرسی تأثیﺮ بدهی ،تنوعبخشی و مدﻳﺮﻳﺖ سود بﺮ
اساس نمونهاي از شﺮﻛﺖهاي اسپانیاﻳی بﺮاي دوره
 2111-8112پﺮداﺧﺘند .نﺘاﻳج حاﻛی از آن بود ﻛه
بدهیها در شﺮﻛﺖها با تنوعبخشی ﻛمﺘﺮ ،اقالم تعهدي
مثﺒﺖ را ﻛاهش میدهد؛ و افزاﻳش حاشیه در بدهی
انگیزهاي بﺮاي مدﻳﺮان بﺮاي دسﺘﻜاري درآمدها فﺮاهم
میﻛند و ساﺧﺘار تنوع ،ساﺧﺘار الزم بﺮاي اﻳن عمل
حﺴابداري را امﻜانپذﻳﺮ میﻛند.

بیشﺘﺮي داشﺘه باشند .از ﻃﺮفی فاروقی و همﻜاران
( )2181اسﺘدالل می ﻛنند ﻛه تنوعبخشی شﺮﻛﺖ اقالم

پیشینه خارجی
الزﻳم و جیالنی ( )2187در پﮋوهش ﺧود به
بﺮرسی تأثیﺮ افزاﻳش اهﺮم بﺮ شیوههاي مدﻳﺮﻳﺖ درآمد
مﺒﺘنی بﺮ اقالم تعهدي در ﻃی دورهاي از سال 2112
تا  2182پﺮداﺧﺘهاند .از دادههاي پانل بﺮاي مﺤاسﺒه
87

اقالم تعهدي اﺧﺘیاري اسﺘفادهشده و ازلﺤاظ تﺠﺮبی،
اثﺮ اهﺮم شﺮﻛﺖ را بﺮ رفﺘار فﺮﺻﺖﻃﻠﺐ مدﻳﺮان بﺮرسی
میﻛند .مطابﻖ با فﺮضیه قﺮارداد بدهی ،اهﺮم مالی
شﺮﻛﺖ تأثیﺮ مثﺒﺘی بﺮ مدﻳﺮﻳﺖ سود شﺮﻛﺖ دارد.
نﺘاﻳج تﺠﺮبی نشان میدهد ﻛه افزاﻳش اهﺮم باعث
اﻳﺠاد انگیزه بﺮاي مدﻳﺮان بﺮاي دسﺘﻜاري سود
میشود.
81
ساقی-زدک ( )2182به بﺮرسی تنوعبخشی و
عمﻠﻜﺮد بانک پﺮداﺧﺘند ،نﺘاﻳج نشان میدهد
هنگامیﻛه بانکها هیچ سهامدار ناظﺮي نداشﺘه باشند
ﻳا تنها سهامداران دولﺘی و همﺧانواده داشﺘه باشند،
ثمﺮه تنوعبخشی فعالیﺖ فقﺮ اقﺘصادي اسﺖ .بااﻳنحال
تا زمانی ﻛه زنﺠیﺮههاي ﻛنﺘﺮل دربﺮدارنده نهادهاي
بانﻜی ،سﺮماﻳهگذاران نهادي ،شﺮﻛﺖهاي ﺻنعﺘی
باشند ،بانکها از اقﺘصادهاي تنوعبخشی منفعﺖ
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پیشینه داخلی
ابﺮاهیمی و همﻜاران ( )8112در پﮋوهش ﺧود به
بﺮرسی تأثیﺮ راهﺒﺮد تنوعبخشی بﺮ سودآوري شﺮﻛﺖها
در دوره زمانی  8112 -8117پﺮداﺧﺘند .نﺘاﻳج حاﻛی
از آن بود ﻛه نقش اسﺘﺮاتﮋي تنوع بهعنوان ﻳک
تﺴهیلگﺮ بﺮاي اسﺘﺮاتﮋيهاي رقابﺘی هﺴﺖ؛ اﻳن نقش
در اﺻطالحاتی از منافع تنوع در افزاﻳش سودآوري
شﺮﻛﺖها آشﻜار میشود؛ و راهﺒﺮد تنوع تأثیﺮ مثﺒﺖ و
معناداري بﺮ معیارهاي سودآوري بازده به روي فﺮوش
و بازده به روي ﻛل داراﻳیها دارد.
حیدرپور و عﻠوي ( )8111در پﮋوهش ﺧود به
بﺮرسی تأثیﺮ راهﺒﺮد تنوع بﺮ عمﻠﻜﺮد شﺮﻛﺖهاي
پذﻳﺮفﺘهشده در بورس اوراق بهادار تهﺮان به ﻛمک
معیار آنﺘﺮوپی در دوره زمانی 8111 – 8112
پﺮداﺧﺘند .نﺘاﻳج ،حاﻛی از وجود رابطۀ  Uشﻜل بین
تنوع و سودآوري واحدهاي تﺠاري اسﺖ؛ به اﻳن معنا
ﻛه سودآوري در سطوح پاﻳین تنوع مﺮتﺒﻂ ﻛاهشﻳافﺘه
و در سطوح باالي تنوع مﺮتﺒﻂ افزاﻳش میﻳابد.
همچنین سودآوري در سطوح پاﻳین تنوع نامﺮتﺒﻂ
افزاﻳشﻳافﺘه و در سطوح باالي تنوع نامﺮتﺒﻂ ﻛاهش
میﻳابد.
رضاﻳی و ﭼاوشی نیا ( )8111در پﮋوهش ﺧود به
بﺮرسی تأثیﺮ مﺘنوع سازي مﺮتﺒﻂ ،غیﺮ مﺮتﺒﻂ
مﺤصوالت و ساﺧﺘار مالﻜیﺖ بﺮ ساﺧﺘار سﺮماﻳه
شﺮﻛﺖهاي پذﻳﺮفﺘهشده در بورس اوراق بهادار تهﺮان
در دوره زمانی  8111-8111پﺮداﺧﺘند .نﺘاﻳج نشان
داد ﻛه بین مﺘنوع سازي مﺮتﺒﻂ مﺤصوالت و ساﺧﺘار
سﺮماﻳه رابطۀ معنادار و مثﺒﺘی وجود دارد و مﺘنوع
سازي غیﺮ مﺮتﺒﻂ مﺤصوالت نیز اثﺮ معﻜوس و
معناداري بﺮ ساﺧﺘار سﺮماﻳه دارد .همچنین نﺘاﻳج
پﮋوهش وجود رابطۀ معنادار و معﻜوسی بین تمﺮﻛز
مالﻜیﺖ و ساﺧﺘار سﺮماﻳه را نشان داد .مطابﻖ اﻳن
نﺘاﻳج ،شﺮﻛﺖهاﻳی ﻛه میزان تمﺮﻛز مالﻜیﺖ باالﻳی
دارند ،در ساﺧﺘار سﺮماﻳه شﺮﻛﺖ از بدهی ﻛمﺘﺮي
اسﺘفاده میﻛنند و سهامداران بیشﺘﺮ تماﻳل دارند ﻛه
منابع مالی موردنیاز ﺧود را از مﺤل سود انﺒاشﺘه
تأمین ﻛنند .باوجوداﻳن ،شواهدي مﺒنی بﺮ وجود رابطۀ

معنادار بین سهامداران نهادي با ساﺧﺘار سﺮماﻳه
مشاهده نشد.
مهام و همﻜاران ( )8112در پﮋوهش ﺧود به
بﺮرسی ارتﺒاط بین بدهیها ،تنوعبخشی و مدﻳﺮﻳﺖ
سود در دوره زمانی ابﺘداي سال  8111تا پاﻳان سال
 8111پﺮداﺧﺘند .نﺘاﻳج پﮋوهش حاﻛی از آن بود ﻛه
شﺮﻛﺖ هاﻳی با اهﺮم مالی بیشﺘﺮ ،مدﻳﺮﻳﺖ سود ﻛمﺘﺮي
دارند و شﺮﻛﺖهاﻳی ﻛه مﺘنوعتﺮند شفافیﺖ ﻛمﺘﺮ،
مدﻳﺮﻳﺖ سود بیشﺘﺮ دارند و نهاﻳﺘاً در شﺮﻛﺖهاي
مﺘنوع با شفافیﺖ ﻛمﺘﺮ اثﺮات بدهی بﺮ روي اقالم
تعهدي اﺧﺘیاري منفی اسﺖ و همچنین شﺮﻛﺖها از
تنوعبخشی مﺤصوالت جهﺖ جﻠوگیﺮي از ﻛنﺘﺮل
وامدهندگان اسﺘفاده نمیﻛنند.
 -3فرضیههای پژوهش
فرضیه اول :بین تنوعبخشی ﻛل و مدﻳﺮﻳﺖ سود بﺮ
مﺒناي اقالم تعهدي اﺧﺘیاري رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه دوم :بین تنوعبخشی مﺮبوط و مدﻳﺮﻳﺖ سود بﺮ
مﺒناي اقالم تعهدي اﺧﺘیاري رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه سوم :بین تنوعبخشی نامﺮبوط و مدﻳﺮﻳﺖ سود
بﺮ مﺒناي اقالم تعهدي اﺧﺘیاري رابطه معنادار وجود
دارد.
 -4روششناسی پژوهش
اﻳن پﮋوهش ازلﺤاظ هدف ،ﻛاربﺮدي و ازلﺤاظ
ماهیﺖ از نوع تﺤقیقات شﺒه تﺠﺮبی در حوزه تﺤقیقات
اثﺒاتی حﺴابداري هﺴﺖ .بهمنظور تﺠزﻳهوتﺤﻠیل دادهها
و آزمون فﺮضیه پﮋوهش از مدل پنل اسﺘفادهشده
اسﺖ .همچنین اﻳن پﮋوهش از روش ﻛﺘابخانهاي بﺮاي
جمعآوري مﺒانی نظﺮي موضوع اسﺘفادهشده اسﺖ.
اﻃالعات موردنیاز بﺮاي مﺤاسﺒه مﺘغیﺮهاي تﺤقیﻖ به
روش اسناد ﻛاوي از ﺻورتهاي مالی شﺮﻛﺖهاي
پذﻳﺮفﺘهشده در بورس تهﺮان اسﺘخﺮاج شده اسﺖ.
جامعهي آماري تﺤقیﻖ حاضﺮ ،شﺮﻛﺖهاي
پذﻳﺮفﺘهشده در بورس اوراق بهادار تهﺮان از ابﺘداي
سال  8111تا پاﻳان سال  8115به مدت  81سال بوده
اسﺖ .در تﺤقیﻖ حاضﺮ ،بﺮاي تعیین نمونهي آماري ،از
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روش حذفی سیﺴﺘماتیک ﻛه در اغﻠﺐ تﺤقیﻖهاي
حﺴابداري و مدﻳﺮﻳﺖ مالی مﺮسوم اسﺖ اسﺘفاده می-

ﻛه در اﻳن روابﻂ:
 :اقالم تعهدي اﺧﺘیاري،

شود .در اﻳن روش ،مﺤدودﻳﺖها و شﺮاﻳﻂ زﻳﺮ توسﻂ
پﮋوهشگﺮ اعمالشده اسﺖ تا به نمونهي مطﻠوب
تﺤقیﻖ دسﺖ پیدا شود:
 شﺮﻛﺖها باﻳد قﺒل از سال  ،8111در بورس
اوراق بهادار تهﺮان پذﻳﺮفﺘهشده و در ﻃی
دورهي زمانی تﺤقیﻖ تغییﺮ سال مالی نـداده
باشند .دلیل اﻳن امﺮ آن اسﺖ ﻛه تعـداد
نمونـهي آماري در سالهاي موردبﺮرسی بﺮابﺮ
باشد.
 بهمنظور قابﻠیﺖ مقاﻳﺴه داشﺘن دادهها و
مﺘغیﺮها ،شﺮﻛﺖهاﻳی ﻛه پاﻳان سال مالی آنها
پاﻳان اسفندماه نیﺴﺖ حذفشدهاند.
 بانکها و مؤسﺴات مالی و شﺮﻛﺖهاي
سﺮماﻳهگذاري مالی به دلیل ماهیﺖ مﺘفاوت
فعالیﺖ آنها از ساﻳﺮ واحدهاي تﺠاري
حذفشدهاند.
 شﺮﻛﺖهاﻳی ﻛه در ﻃـول دوره موردبﺮرسی
همهي دادههاي الزم بﺮاي مﺤاسﺒهي مﺘغیﺮها
را نداشﺘهاند ،حذف شدند.
با توجه به مﺤدودﻳﺖهاي فوق و به دلیل عدم افشاي
داده هاي مورد نیاز بﺮاي اندازه گیﺮي تنوع بخشی18 ،
شﺮﻛﺖ بهعنوان نمونه انﺘخاب شد.

:
تنوعبخشی مﺮبوط : ،تنوعبخشی نامﺮبوط،
 :ﺧالص
 :رشد شﺮﻛﺖ،
اندازه شﺮﻛﺖ،
:
داراﻳی عمﻠیاتی ابﺘداي دوره : ،اهﺮم مالی،
بازده داراﻳی عمﻠیاتی.
سن بورسی،

 -5مدلهای پژوهش
بهمنظور بﺮرسی رابطه تنوع بخشی ﻛل ،مﺮبوط و
نامﺮبوط با اقالم تعهدي اﺧﺘیاري ،مدلهاي رگﺮسیونی
زﻳﺮ مورداسﺘفاده قﺮارگﺮفﺘه اسﺖ:
مدل 8

 -5متغیرهای پژوهش
 -1-5متغیر وابسته
مﺘغیﺮ وابﺴﺘه در اﻳن پﮋوهش عﺒارتاند از اقالم
تعهدي اﺧﺘیاري ﻛه بهمنظور اندازهگیﺮي آن از مدل
تعدﻳل شده جونز اسﺘفاده میشود .گﺴﺘﺮدهتﺮﻳن روش
22
مورداسﺘفاده بﺮاي اندازهگیﺮي  ،DAمدل جونز
( )8118و مدل تعدﻳلشده جونز هﺴﺖ؛ ﻛوتاري و
همﻜاران )2115( 21به اﻳن نﺘیﺠه رسیدند ﻛه
اندازهگیﺮي  DAبدون ﻛنﺘﺮل عمﻠﻜﺮد شﺮﻛﺖ میتواند
باعث اشﺘﺒاه در مدل  EMشود ،درنﺘیﺠه آنها ﻳک
مدل ﻛنﺘﺮلی با اسﺘفاده از بازده داراﻳیها ))ROA
بﺮاي جﻠوگیﺮي از اشﺘﺒاه درمﺠموع اقالم تعهدي ﻛه در
دﻳگﺮ مدلهاي تعهدي وجود دارد ،پیشنهاد میﻛنند.
با اسﺘفاده از مدل تعدﻳﻠی عمﻠﻜﺮد  DAمیتوان DA ،را
بﺮآورد ﻛﺮد.
مﺠموع اقالم تعهدي ( )TAitاز تفاوت بین سود ﺧالص
( )NIitو ﺧالص جﺮﻳان نقدي از فعالیﺖهاي عمﻠیاتی
( )CFOitﻛه به شﺮح زﻳﺮ هﺴﺖ مﺤاسﺒه میشود:

) ،DA(DAitﻳک عامل بﺮاي شناساﻳی  EMاسﺖ ﻛه از
مدل زﻳﺮ نﺘیﺠهگیﺮي میشود:
]

مدل 2

مدل 1

02

 :تنوعبخشی ﻛل،

:

]

[
[

]

]

[

[

ﻛه در اﻳن روابﻂ:
 :TAitمﺠموع اقالم تعهدي  iدر سال ،t
در درآمدشﺮﻛﺖiسال،t
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 :تغییﺮ

بررسی رابطه تنوعبخشی کل ،مربوط و نامربوط با اقالم تعهدی اختیاری در شرکتهای ...
:PPEit8

(فﺮوش) ﻛل شﺮﻛﺖ از  iامین ﻛﺴﺐوﻛار در  jامین
ﺻنعﺖ Pj ،نﺴﺒﺖ عمﻠیات (فﺮوش) ﻛل شﺮﻛﺖ از j

 :تغییﺮ در مطالﺒات شﺮﻛﺖ iسال ،t
سطح ناﺧالص اموال ،ماشینآالت و تﺠهیزات شﺮﻛﺖ i
در سال  : ROAit ،tباده داراﻳی شﺮﻛﺖ در سال Ait- ،t

امین ﺻنعﺖ : M،تعداد ﻛل ﺻناﻳع (ﻛدهاي دورقمی
ISICمﺠزا) N ،تعداد ﻛل ﻛﺴﺐوﻛارها (ﻛدهاي
ﭼهاررقمی  ISICمﺠزا) N j ،تعداد ﻛل ﻛﺴﺐوﻛارهاي
موجود در  jامین ﺻنعﺖ.

 : 1دارا ﻳیهاي ﻛل شﺮﻛﺖ iدر انﺘهاي سال .t-1
 -2-5متغیر مستقل
تنوعبخشی در اﻳن پﮋوهش بهعنوان مﺘغیﺮ مﺴﺘقل
به ﻛار میرود و نﺤوه اندازهگیﺮي آنها به شﺮح زﻳﺮ
هﺴﺖ (تهﺮانی و احمدﻳان .)8115 ،تنوع مﺮبوط زمانی
اﻳﺠاد میشود ﻛه شﺮﻛﺖ در داﺧل ﺻناﻳع موجودش
دسﺖ به تنوع میزند (ﻛیان )2112 ،21ﻛه فﺮمول
مﺤاسﺒه آن به شﺮح زﻳﺮ هﺴﺖ:

))
∑

(

]))

) ( ∑ ∑([

(∑(

تنوع نامﺮبوط زمانی اﻳﺠاد میشود ﻛه شﺮﻛﺖ
درزمینههاﻳی مﺘنوع میشود ﻛه داراي مشﺘﺮﻛات ﻛمی
با ﻳﻜدﻳگﺮ اسﺖ (راو )8117 ،25ﻛه فﺮمول مﺤاسﺒه آن
به شﺮح زﻳﺮ هﺴﺖ:
)

)

( ∑(

و بﺮاي مﺤاسﺒه تنوع بخشی ﻛل از فﺮمول زﻳﺮ اسﺘفاده
میشود:

∑ ∑[

)

∑( ])

∑

(

ﻛه در مدل فوق:
 :RDscoنمﺮه تنوع مﺮبوط :UDsco،نمﺮه تنوع
نامﺮبوط :TDsco ،نمﺮه تنوع ﻛل :Pij ،نﺴﺒﺖ عمﻠیات

 -3-5متغیر کنترلی
اندازه شرکت :بﺮاي ﻛنﺘﺮل آثار اندازه از لگارﻳﺘم
ارزش بازار شﺮﻛﺖ اسﺘفادهشده اسﺖ ( لﻜﺴمن و
ﻳانگ )2181 ,22و رابطه منفی در موردرابطه اندازه
شﺮﻛﺖ با اقالم تعهدي اﺧﺘیاري انﺘظار میرود ،زﻳﺮا
شﺮﻛﺖهاي بزرگ بیشﺘﺮ ماﻳلاند شﺮﻛﺖهاي ارزشی
باشند و اقالم تعهدي پاﻳینتﺮي را نشان دهند.
اهرم مالی :در اﻳن تﺤقیﻖ از نﺴﺒﺖ ﻛل بدهی
بهﻛل داراﻳی بهمنزله مﺘغیﺮ اهﺮم مالی اسﺘفادهشده
اسﺖ (فاروقی و همﻜاران .)2181 ،اهﺮم مالی بیانگﺮ
میزان اسﺘفاده از بدهی در ساﺧﺘار سﺮماﻳه شﺮﻛﺖ
اسﺖ ،در نﺘیﺠه انﺘظار میرود اهﺮم مالی با اقالم
تعهدي اﺧﺘیاري رابطه مثﺒﺖ داشﺘه باشد.
سن بورسی :سن شﺮﻛﺖ بیانگﺮ سالهاﻳی اسﺖ ﻛه
از زمان درج نام شﺮﻛﺖ در بورس اوراق بهادار تهﺮان
گذشﺘه اسﺖ( .لﻜﺴمن و ﻳانگ .)2181 ،سن شﺮﻛﺖ
بﺮاي اﻳن ﻛنﺘﺮل می شود ﻛه پیچیدگی سازمانی نشان
داده شود؛ بدﻳن دلیل ﻛه وﻳﮋگیها ،مﺘغیﺮها و
اولوﻳﺖ هاي ﻳک سازمان نﺴﺒﺖ به ﭼﺮﺧه عمﺮ شﺮﻛﺖ
تغییﺮ میﻛنند.
خالص دارایی عملیاتی ابتدای دوره :بﺮابﺮ اسﺖ با
حقوق سهامداران منهاي وجه نقد و سﺮماﻳهگذاري
ﻛوتاهمدت بعالوه ﻛل بدهی شﺮﻛﺖ در سال t-8
تقﺴیمبﺮ فﺮوش سال قﺒل (آقاﻳی و همﻜاران.)8118 ،
اﻳن شاﺧص سطح اقالم تعهدي غیﺮعادي در دورههاي
گذشﺘه را اندازه گیﺮي میﻛند (بارتون و سیمﻜو،27
 .)2112عﻠﺖ اسﺘفاده از اﻳن شاﺧص ،اﻳن اسﺖ ﻛه
بﺮگشﺖ اقالم تعهدي دورههاي قﺒل ،تواناﻳی مدﻳﺮان
بﺮاي دسﺘﻜاري اقالم تعهدي دورههاي آتی از ﻃﺮﻳﻖ
اقالم تعهدي اﺧﺘیاري را ﻛاهش میدهد.
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بازده دارایی :بﺮابﺮ اسﺖ با نﺴﺒﺖ سود پس از ﻛﺴﺮ
مالیات بهﻛل داراﻳی (زانگ .)2182 ،21ازآنﺠاﻛه انگیزه

نﺘاﻳج آمار توﺻیفی بیانگﺮ تنوع نمونه ﻛه حاﻛی از تنوع
شﺮﻛﺖهاي انﺘخابی و درنﺘیﺠه قابﻠیﺖ تعمیم نﺘاﻳج

شﺮﻛﺖها در دسﺘﻜاري سود از عمﻠﻜﺮد ضعیف آنها
سﺮﭼشمه میگیﺮد از بازده داراﻳیها بهعنوان معیاري
بﺮاي سودآوري شﺮﻛﺖ اسﺘفاده میشود.
نرخ رشد شرکت :در اﻳن پﮋوهش نﺮخ رشد شﺮﻛﺖ
با نﺴﺒﺖ ارزش بازار شﺮﻛﺖ به ارزش دفﺘﺮي
داراﻳیهاي شﺮﻛﺖ مﺤاسﺒه شده و بﺮاي ﻛنﺘﺮل
فﺮﺻﺖهاي رشد و ﻳا ﭼﺮﺧه عمﺮ شﺮﻛﺖ در نظﺮ گﺮفﺘه
میشود (زانگ .)2182،شﺮﻛﺖهاي با نﺮخ رشد باال
معموالً شﺮﻛﺖهاي رشدي هﺴﺘند ﻛه اقالم تعهدي
باالتﺮي دارند؛ بنابﺮاﻳن ،رابطه مثﺒﺖ در مورد نﺮخ رشد
شﺮﻛﺖ و اقالم تعهدي انﺘظار میرود.

نمونه به جامعه تﺤقیﻖ میباشد .ﻛمﺘﺮﻳن و بیشﺘﺮﻳن
مقدار به عنوان ﻛﺮان مشاهدات بﺮاي هﺮ ﻳک از
مﺘغیﺮهاي تﺤقیﻖ ارائه شدهاند .در حقیقﺖ از تفاضل
اﻳن دو مقدار دامنه تغییﺮات ﻛه ابﺘدائی تﺮﻳن شاﺧص
پﺮاﻛندگی اسﺖ حاﺻل میشود .شاﺧص مذﻛور به
شدت تﺤﺖ تأثیﺮ مشاهدات دور افﺘاده میباشد ،لذا در
تﺤﻠیل پﺮاﻛندگی از شاﺧص انﺤﺮاف معیار اسﺘفاده
مینماﻳیم .میانگین به عنوان اساسیتﺮﻳن معیار
مﺮﻛزي بﺮاي مﺘغیﺮ ﺧالص داراﻳی عمﻠیاتی ﻛمﺘﺮﻳن و
بﺮاي مﺘغیﺮ اندازه شﺮﻛﺖ بیشﺘﺮﻳن مقدار را درﻳافﺖ
نمودهاند .همچنین مﺘغیﺮ بازده داراﻳی داراي ﻛمﺘﺮﻳن
انﺤﺮاف معیار در مقاﻳﺴه با ساﻳﺮ مﺘغیﺮها میباشد.
همانﻃور ﻛه در جدول نیز قابل مشاهده اسﺖ با توجه
به نزدﻳﻜی میانه و میانگین میتوان بیان ﻛﺮد ﻛه ﻛﻠیه
مﺘغیﺮهاي تﺤقیﻖ از توزﻳع آماري مناسﺒی بﺮﺧوردار
هﺴﺘند.

 -6یافتههای پژوهش
آمار توصیفی
با توجه به جدول  8بﺮاي تﺠزﻳه تﺤﻠیل اﻃالعات،
آمار توﺻیفی ﻛه دربﺮگیﺮنده شاﺧصه مﺮﻛزي،
پﺮاﻛندگی و انﺤﺮاف از قﺮﻳنگی مﺤاسﺒهشده اسﺖ.

جدول  -1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

میانه

بیشترین

معیار

تنوعبخشی ﻛل

1/811111

1/1111

2/115122

1/1111

1/288111

22221/51

1/1111

تنوعبخشی نامﺮبوط

1/711815

1/1111

211/5715

1/1111

811517/11 1/718117

1/1111

تنوعبخشی مﺮبوط

1/812511

1/1111

7/111128

1/1111

1/511122

827111/5

1/1111

اقالم تعهدي

1/155117

1/21112

2/252122

-8/81218

1/511111

822/7281

1/1111

ﺧالص داراﻳی عمﻠیاتی

-1/27582

-1/2211

1/1211

-8/1111

1/117112

81/21212

1/111271

اندازه شﺮﻛﺖ

81/18272 81/12111

85/7781

1/188817 88/11121

81/21151

1/111817

بازده داراﻳی
اهﺮم مالی

1/181711 1/171152 1/112211
1/112785 1/222152 1/251225

1/111117
1/851217

11/11725
22/22121

1/1111
1/111112

رشد شﺮﻛﺖ

1/581117 1/111778 2/111515 1/212812 1/712252

812/1171

1/1111

آزمون مانایی
آزمون ماناﻳی عمدتاً بهمنظور جﻠوگیﺮي از
رگﺮسیونهاي ﻛاذب انﺠام میگیﺮد .بﺮاي جﻠوگیﺮي از
رگﺮسیون ﻛاذب باﻳﺴﺘی مﺘغیﺮها مانا باشند .ماناﻳی ﻳا
ناماناﻳی ﻳک سﺮي زمانی میتواند تأثیﺮ جدي بﺮ رفﺘار
00

کمترین

انحراف

جارک برا

احتمال

-1/81221

1/18125

و ﺧواص آن داشﺘه باشد .بدﻳن منظور بﺮاي اﻃمینان از
ساﺧﺘگی نﺒودن و در پی آن نﺘاﻳج نامطمئن ،ﭼگونگی
اﻳﺴﺘاﻳی با اسﺘفاده از آزمون دﻳﻜی فولﺮ تعمیمﻳافﺘه
موردبﺮرسی قﺮار گﺮفﺖ .اسﺘفاده از اﻳن آزمون در اﻳن
پﮋوهش به اﻳن دلیل میباشد ﻛه شﺮﻛﺖهاي
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پذﻳﺮفﺘهشده در بورس اوراق بهادار تهﺮان
بﺮرسیشدهاند و هﺮ شﺮﻛﺖ مﺴﺘقل از شﺮﻛﺖ دﻳگﺮ

ازاﻳنرو فﺮض ﺻفﺮ رد و فﺮض مقابل مﺒنی بﺮ معنیدار
بودن اﻳﺴﺘاﻳی مﺘغیﺮها پذﻳﺮفﺘه میشود؛ بنابﺮاﻳن ﻛﻠیه

اسﺖ .بﺮرسی نﺘاﻳج آزمون اﻳﺴﺘاﻳی نشان میدهد
تمامی مﺘغیﺮهاي تﺤقیﻖ در سطح اﻳﺴﺘا هﺴﺘند

مﺘغیﺮها اﻳﺴﺘا هﺴﺘند و مشﻜل رگﺮسیون ﻛاذب وجود
ندارد .نﺘاﻳج در جدول زﻳﺮ ارائهشده اسﺖ.

جدول  -2آزمون مانایی متغیرهای پژوهش
متغیر

آماره

احتمال

تنوعبخشی ﻛل

811/721

1/1111

تنوعبخشی نامﺮبوط

882/115

1/1111

تنوعبخشی مﺮبوط

11/1121

1/1111

اقالم تعهدي

251/271

1/1111

ﺧالص داراﻳی عمﻠیاتی

111/822

1/1111

اندازه شﺮﻛﺖ

285/871

1/1111

بازده داراي

821/885

1/1111

اهﺮم مالی

227/228

1/1111

رشد شﺮﻛﺖ

181/855

1/1111

آزمون لیمر
بهمنظور گزﻳنش ﻳﻜی از روشهاي دادههاي پانﻠی ﻳا
دادههاي ﻳﻜپارﭼه ،از آزمون لیمﺮ اسﺘفادهشده اسﺖ.
آماره اﻳن آزمون تعیین میﻛند ﻛه عﺮض از مﺒدأ
جداگانه بﺮاي هﺮﻳک از شﺮﻛﺖها وجود دارد ﻳا ﺧیﺮ.
ﭼنانچه در مشاهدات ناهمگنی ﻳا تفاوت فﺮدي وجود

داشﺘه باشد از روش دادههاي پانﻠی اسﺘفاده میشود و
در غیﺮ اﻳن ﺻورت روش دادههاي ﻳﻜپارﭼه (رگﺮسیون
تﻠفیقی) به ﻛار میرود .با توجه به آماره آزمون  Fلیمﺮ
در مورد اثﺮات ثابﺖ مقطعی احﺘمال آن بزرگتﺮ از
مﺒنی بﺮ بﺮابﺮي عﺮض از
 1/15بنابﺮاﻳن فﺮضیه
مﺒدأها رد نشده و مدل ﻳﻜپارﭼه ارجح اسﺖ.

جدول  -3نتایج آزمون اف -لیمر
فرضیه

نتایج آزمون اف -لیمر
آماره

احتمال

نتیجه

8/1212

1/817

ﻳﻜپارﭼه

فﺮضیه دوم

1/5718

1/121

ﻳﻜپارﭼه

فﺮضیه سوم

1/5175

1/115

ﻳﻜپارﭼه

فﺮضیه اول

نتایج آزمون فرضیه های پژوهش
فرضیه  :1بین تنوع بخشی ﻛل و مدﻳﺮﻳﺖ سود بﺮ
مﺒناي اقالم تعهدي اﺧﺘیاري رابطه معنادار وجود دارد.
بﺮ اساس آماره  tمعنیدار بودن ضﺮاﻳﺐ رگﺮسیون
تأﻳید میشود .میزان ضﺮﻳﺐ تعیین  1/78مﺤاسﺒهشده
اسﺖ به اﻳن معنا ﻛه حدود  78درﺻد از تغییﺮات

مﺘغیﺮ وابﺴﺘه توسﻂ مﺘغیﺮهاي مﺴﺘقل توضیح داده
میشود .مقدار آماره دوربین واتﺴون بﺮابﺮ با 2/81
هﺴﺖ و نشان میدهد مشﻜل ﺧودهمﺒﺴﺘگی بین
جمالت پﺴماند وجود ندارد .نﺘاﻳج آزمون مدل و
احﺘمال مﺮبوط به مﺘغیﺮ تنوعبخشی ﻛل رابطه منفی و
معناداري را با مدﻳﺮﻳﺖ سود بﺮ مﺒناي اقالم تعهدي
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اﺧﺘیاري نشان می دهد ﻳعنی با افزاﻳش تنوعبخشی
ﻛل ،مدﻳﺮﻳﺖ سود بﺮ مﺒناي اقالم تعهدي اﺧﺘیاري

معﻜوسی را بین تنوعبخشی و مدﻳﺮﻳﺖ سود پیشبینی
میﻛند (داداش زاده و بﺮادران حﺴن زاده.)8112 ،

ﻛاهش میﻳابد .تأﻳید رابطه معﻜوس مؤﻳد تطابﻖ با
فﺮض اقالم تعهدي جﺒﺮانی ﻳا ﺧنثیﻛننده اسﺖ .بﺮ
اساس اﻳن فﺮض ،شﺮﻛﺖهاي مﺘنوع سازي شده
جﺮﻳانهاي نقديشان را از منابع گوناگون اسﺘخﺮاج
میﻛنند .اقالم تعهدي اﻳﺠادشده توسﻂ ﭼنین
جﺮﻳانهاي نقدي نﺴﺒﺖ به ﻳﻜدﻳگﺮ وابﺴﺘگی زﻳادي
ندارند و تماﻳل به حذف ﻳا ﺧنثی ﻛﺮدن ﻳﻜدﻳگﺮ دارند.
درنﺘیﺠه اﻳن امﺮ شﺮاﻳﻂ را بﺮاي دسﺘﻜاري سود توسﻂ
مدﻳﺮان شﺮﻛﺖهاي مﺘنوع سازي شده دشوارتﺮ ﺧواهد
ﻛﺮد .فﺮض اقالم تعهدي جﺒﺮانی ﻳا ﺧنثیﻛننده رابطه

نﺘاﻳج پﮋوهش حاضﺮ مشابه نﺘاﻳج رودزگیوس و هیمن
( )2181و روتیمیﺮگ و اسچارفﺴﺘین )8111( 21می
باشد .مﺘغیﺮ ﻛنﺘﺮلی رشد شﺮﻛﺖ و بازده داراﻳی در
سطح اﻃمینان  15درﺻد در مدل معنادار اسﺖ و
مﺘغیﺮ اهﺮم مالی داراي احﺘمال باالي  1/15و در مدل
معنادار نیﺴﺖ .لذا با توجه به اﻳنﻛه مﺘغیﺮ تنوعبخشی
ﻛل در مدل معنادار اسﺖ میتوان ادعا نمود
تنوعبخشی ﻛل بﺮ مدﻳﺮﻳﺖ سود بﺮ مﺒناي اقالم تعهدي
اﺧﺘیاري رابطه دارد.

جدول  -4نتایج آزمون فرضیه 1
متغیر توضیحی

ضریب

انحراف معیار

آماره t

احتمال

سطح اطمینان

ضﺮﻳﺐ ثابﺖ

1/115212

1/127212

1/111122

1/1111

-

تنوعبخشی ﻛل

-1/12822

1/115785

-1/781821

1/1112

%11

اندازه شﺮﻛﺖ

-8/57218

1/187111

-1/125571

1/1111

%11

رشد شﺮﻛﺖ

1/111211

1/121722

8/511151

1/8212

%11

ﺧالص داراﻳی عمﻠیاتی

1/825118

1/127711

5/121121

1/1111

%11

اهﺮم مالی

1/812211

1/822112

8/111111

1/8171

-

سن بورسی

1/222282

1/818777

8/152121

1/1212

%11

1/118115

1/188212

1/722821

1/1112

%11

بازده داراﻳی
احﺘمال آماره

F

آماره دوربین -واتﺴون

1/111111

ضﺮﻳﺐ تعیین تعدﻳلشده

1/781517

2/811181

آماره F

821/8117

فرضیه  :2بین تنوعبخشی مﺮبوط و مدﻳﺮﻳﺖ سود بﺮ
مﺒناي اقالم تعهدي اﺧﺘیاري رابطه معنادار وجود دارد.
نﺘاﻳج آزمون مدل و احﺘمال مﺮبوط به مﺘغیﺮ
تنوعبخشی مﺮبوط ,رابطه منفی و معناداري را با
مدﻳﺮﻳﺖ سود بﺮ مﺒناي اقالم تعهدي اﺧﺘیاري نشان
میدهد ﻳعنی با افزاﻳش تنوعبخشی مﺮبوط ،مدﻳﺮﻳﺖ
سود بﺮ مﺒناي اقالم تعهدي اﺧﺘیاري ﻛاهش میﻳابد.
درﺻورتیﻛه تنوع مﺤصوالت مﺮتﺒﻂ شﺮﻛﺖ به افزاﻳش
فﺮوش و سودآوري منﺠﺮ شود ،شﺮﻛﺖ هزﻳنه ﻛمﺘـﺮي
در زمینه تولید پﺮداﺧﺖ میﻛند و اﻳن امﺮ میتواند
سﺒﺐ ﻛاهش تغییﺮپذﻳﺮي سود شود (رضاﻳی و ﭼاوشی
نیا .)8111،نﺘاﻳج حاﺻل از اﻳن ﻳافﺘه با نﺘاﻳج
02

رودزگیوس و هیمن ( )2181همخوانی و با نﺘاﻳج
نیﻜومﺮام و هادﻳان ( )8112مغاﻳﺮت دارد .مﺘغیﺮ
ﻛنﺘﺮلی اهﺮم مالی و بازده داراﻳی در سطح اﻃمینان
 11درﺻد در مدل معنادار هﺴﺘند و مﺘغیﺮ اندازه
شﺮﻛﺖ داراي احﺘمال باالي  1/15و در مدل معنادار
نیﺴﺖ لذا با توجه به اﻳنﻛه مﺘغیﺮ تنوعبخشی مﺮبوط
در مدل معنادار اسﺖ میتوان ادعا نمود تنوعبخشی
مﺮبوط با مدﻳﺮﻳﺖ سود بﺮ مﺒناي اقالم تعهدي اﺧﺘیاري
رابطه دارد.
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جدول  -5نتایج آزمون فرضیه 2
مﺘغیﺮ توضیﺤی

ضریب

انحراف معیار

آماره t

ضﺮﻳﺐ ثابﺖ

1/751121

احتمال سطح اطمینان

1/711812

2/151528

1/1111

-

تنوعبخشی مﺮبوط

-1/111281

1/182171

-8/111528

1/1571

%11

اندازه شﺮﻛﺖ

-2/181111

1/271222

-7/115282

1/1111

%11

رشد شﺮﻛﺖ

1/121715

1/122511

8/151252

1/2122

-

ﺧالص داراﻳی عمﻠیاتی
اهﺮم مالی

1/815511
1/111528

1/152171
1/171272

2/771281
5/182251

1/1157
1/1111

%11
%11

سن بورسی

1/172171

1/887115

1/282721

1/1181

%11

1/181512

1/882512

7/212515

1/1111

%11

بازده داراﻳی
احﺘمال آماره

F

آماره دوربین -واتﺴون

1/111111

ضﺮﻳﺐ تعیین تعدﻳلشده

1/281812

8/215727

آماره F

811/7111

فرضیه  :3بین تنوعبخشی نامﺮبوط و مدﻳﺮﻳﺖ سود بﺮ
مﺒناي اقالم تعهدي اﺧﺘیاري رابطه معنادار وجود دارد.
نﺘاﻳج آزمون مدل و احﺘمال مﺮبوط به مﺘغیﺮ
تنوعبخشی نامﺮبوط رابطه منفی و معناداري را با
مدﻳﺮﻳﺖ سود بﺮ مﺒناي اقالم تعهدي اﺧﺘیاري نشان
میدهد ﻳعنی با افزاﻳش تنوعبخشی نامﺮبوط ،مدﻳﺮﻳﺖ
سود بﺮ مﺒناي اقالم تعهدي اﺧﺘیاري ﻛاهش میﻳابد.
شﺮﻛﺖهاﻳی ﻛه از راهﺒﺮد تنوع نامﺮبوط اسﺘفاده
میﻛنند سطح بدهی ﺧود را در تﺮﻛیﺐ منابع مالی
افزاﻳش میدهند و توجه ﻛمﺘﺮي به منابع داﺧﻠی (سود

انﺒاشﺘه) بﺮاي تعیـین بافـﺖ مـالی شـﺮﻛﺖ میﻛنند
(داداش زاده و بﺮادران حﺴن زاده .)8112 ،مﺘغیﺮ
ﻛنﺘﺮلی اهﺮم مالی و بازده داراﻳی و رشد شﺮﻛﺖ در
سطح اﻃمینان  15درﺻد در مدل معنادار هﺴﺘند و
مﺘغیﺮ سن شﺮﻛﺖ و اندازه شﺮﻛﺖ داراي احﺘمال باالي
 1/15و در مدل معنادار نیﺴﺘند .لذا با توجه به اﻳنﻛه
مﺘغیﺮ تنوعبخشی نامﺮبوط در مدل معنادار اسﺖ
میتوان ادعا نمود تنوعبخشی نامﺮبوط بﺮ مدﻳﺮﻳﺖ سود
بﺮ مﺒناي اقالم تعهدي اﺧﺘیاري رابطه دارد.

جدول  -6نتایج آزمون فرضیه 3
متغیر توضیحی

ضریب

انحراف معیار

آماره t

احتمال سطح اطمینان

ضﺮﻳﺐ ثابﺖ

1/171112

1/512522

1/211181

1/1111

-

تنوعبخشی نامﺮبوط

-1/118515

1/111181

-1/717111

1/1112

%11

اندازه شﺮﻛﺖ

-1/121171

1/111151

-8/218117

1/8112

-

رشد شﺮﻛﺖ
ﺧالص داراﻳی عمﻠیاتی

1/117115
1/288111

1/182211
1/171181

2/112152
2/221711

1/1111
1/1171

%11
%11

اهﺮم مالی

1/511111

1/815811

5/822822

1/1111

%15

سن بورسی

1/121112

1/128115

1/111121

1/1211

-

بازده داراﻳی

8/111187

1/881271

1/281521

1/1111

%11

احﺘمال آماره

F

آماره دوربین -واتﺴون

1/111111

ضﺮﻳﺐ تعیین تعدﻳلشده

1/212181

2/211112

آماره F

217/1525
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 -7نتیجهگیری و بحث

شﺮﻛﺖ هاي مﺘنوع بﺮ سهولﺖ اقدام به مدﻳﺮﻳﺖ سود در
آن ها توجه داشﺘه باشند .همچنین پیشـنهاد مـیشـود

اﻳن پﮋوهش به بﺮرسی رابطه بین تنوعبخشی ﻛـل،
مﺮبــوط و نــامﺮبوط بــا اقــالم تعهــدي اﺧﺘیــاري در
شﺮﻛﺖ هاي پذﻳﺮفﺘهشده در بورس اوراق بهـادار تهـﺮان
پﺮداﺧﺘــه اســﺖ .بــﺮاي انــدازهگیــﺮي تنــوعبخشــی از
ﺻورت هاي مالی  18شـﺮﻛﺖ بورسـی و ﻛـدهاي ISIC
اسﺘفاده شده اسﺖ .همﺠنین اقالم تعهدي اﺧﺘیـاري از
ﻃﺮﻳﻖ مدل تعدﻳلﻳافﺘه جونز مﺤاسﺒهشده ﻛه نماﻳنـده
مدﻳﺮﻳﺖ سود در نظﺮ گﺮفﺘه شده اسﺖ .نﺘـاﻳج بﺮرسـی
آزمون فﺮضیه هاي اول ،دوم و سوم پـﮋوهش نشـان داد
ﻛه اسﺘﺮاتﮋي تنـوعبخشـی مـیتوانـد نقـش معنـادار و

فهرست منابع
 ابﺮاهیمی ،سید ﻛاظم ،بهﺮامی نﺴﺐ ،عﻠی ،بﺴـﺘانی،
حﺴــین و فخــارمنش ،مﺤمدرضــا ( .)8112تــأثیﺮ

بااهمیﺘی در مدﻳﺮﻳﺖ سـود مﺒﺘنـی بـﺮ اقـالم تعهـدي
اﺧﺘیاري بازي ﻛند .شﺮﻛﺖ هاﻳی ﻛه تنوع باالﻳی دارنـد،
دســﺘﻜاري ســود از ﻃﺮﻳــﻖ اقــالم تعهــدي ﻛمﺘــﺮي
داشﺘهاند .شﺮﻛﺖ ها با تنوع بخشی میتواننـد اﻃمینـان
بــازار ســﺮماﻳه را افــزاﻳش دهنــد و از اﻳــن ﻃﺮﻳــﻖ
فﺮﺻﺖ هاي سﺮماﻳه گذاري بهﺘـﺮي را بـه دسـﺖ آورنـد.
بنابﺮاﻳن فﺮوش بهعنوان نماﻳنده تنوعبخشی شـﺮﻛﺖ در
بازار سﺮماﻳه اﻳﺮان آنﭼنان از اهمیﺖ بـاالﻳی بﺮﺧـوردار
اسﺖ ﻛه حﺘی می توانـد بـه ﻛـاهش مـدﻳﺮﻳﺖ سـود از
ﻃﺮﻳﻖ اقالم تعهدي نیز بیانﺠامد .ضمن اشاره به مﺒانی

راهﺒـﺮد تنـوع بخشـی بـﺮ سـودآوري شـﺮﻛﺖهـا.
پﮋوهشهاي حﺴابداري مـالی و حﺴابﺮسـی ،دوره 1
شماره  ،15ص .828-811
 آقاﻳی ،مﺤمدعﻠی؛ آذر ،عـادل و جـوان ،عﻠـی اﻛﺒـﺮ
( .)8118بﺮرســی رابطــه جــاﻳگزﻳنی دســﺘﻜاري
فعالیــﺖ هــاي واقعــی و دســﺘﻜاري اقــالم تعهــدي
اﺧﺘیاري .پﮋوهش هـاي حﺴـابداري مـالی ،دوره 1
شماره  )82( 2ص .81-11
 تهﺮانــی ،رضــا و واحداحمــدﻳان ،هــادي (.)8115
بﺮرسی رابطه بـین تنـوع مﺤصـوالت بـا رﻳﺴـک و

نظﺮي پﮋوهش ,شﺮﻛﺖ ها با تنوعبخشی ﻛﺴﺐوﻛـارمـی
توانند از افزاﻳش قدرت بازار و مزﻳـﺖ رقـابﺘی ،ﻛیفیـﺖ
بدهی باال و تئوريهاي بازار سﺮماﻳه داﺧﻠی ﻛـارا بهـﺮه
بﺒﺮند .نﺘاﻳج پﮋوهش حاضﺮ با ﻳافﺘههـاي رودزگیـوس و
هیمن ( )2181و روتیمیـﺮگ و اسچارفﺴـﺘین ()8111
سازگار و با نﺘاﻳج پﮋوهش نیﻜومﺮام و هادﻳـان ()8112
ناســازگار اســﺖ .بــﺮ اســاس پــﮋوهش اﻳمــن ﺧانچــل و
سـوآد .)2188( 11بـﺮ اسـاس ﻳافﺘـههـاي پـﮋوهش در
ﺧصوص ارتﺒاط معﻜوس تنوعبخشـی و مـدﻳﺮﻳﺖ سـود
مﺒﺘنی بـﺮ اقـالم تعهـدي اﺧﺘیـاري ،بـه سـهامداران و
سﺮماﻳه گـذاران شـﺮﻛﺖهـا پیشـنهاد مـیگـﺮدد توجـه
بیشﺘﺮي به اسﺘﺮاتﮋي تنوعبخشی داشﺘه باشـند و آن را
در مدلهاي تصمیم گیﺮي ﺧود لﺤاظ نماﻳند .به فعاالن
بازار سﺮماﻳه و تصمیم سازان بازار توﺻیه میگﺮدد ﻛـه
در بﺮرسـی و تطﺒیــﻖ اقــدامات مـدﻳﺮﻳﺖ ســود توســﻂ
شﺮﻛﺖ ها به نقش مﺘغیﺮ تنوعبخشی و تأثیﺮ پیچیـدگی

بازدهی سهام شـﺮﻛﺖ هـاي تولیـدي بـورس اوراق
بهادار تهﺮان .پﮋوهشنامه بازرگانی ،دوره  81شماره
 81ص .817-282
 حیدرپور ،فﺮزانه و عﻠوي ،ﻛیمیـا ( .)8111بﺮرسـی
تــأثیﺮ راهﺒــﺮد تنــوع بــﺮ عمﻠﻜــﺮد شــﺮﻛﺖهــاي
پذﻳﺮفﺘهشده در بورس اوراق بهادار تهﺮان بهﻛمـک
معیار آنﺘﺮوپی .فصﻠنامه عﻠمی-پﮋوهشی بﺮرسیهاي
حﺴابداري وحﺴابﺮسی.111-115 ,)1(22 ،
 ﺧﻠیفـه ســﻠطانی ،سـید احمــد و احمـدي ،نــﺮگس
( .)8111نقش مﺤافظهﻛاري حﺴـابداري در سـوﻳه
پیش بینی سـود مـدﻳﺮان .تﺤقیقـات حﺴـابداري و
حﺴابﺮسی ،دوره هفﺘم ،شماره  ،22ص .811-821
 داداش زاده ،قــادر و بــﺮادران حﺴــن زاده ،رســول.
( .)8112ارتﺒاط اسﺘﺮاتﮋي مﺘنوع سازي شـﺮﻛﺘی و
پدﻳده مدﻳﺮﻳﺖ واقعـی و مصـنوعی سـود .پـﮋوهش
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تﺤقیﻖ حاضﺮ در مورد هـﺮ ﺻـنعﺖ بـهﻃـور جداگانـه
موردبﺮرسی قﺮار گیﺮد و به مقاﻳﺴه نﺘاﻳج بهدسﺖآمـده
در ﺻناﻳع مخﺘﻠف پﺮداﺧﺘه شود؛ و اﻳنﻜـه در تﺤقیقـات
آتی ,ارتﺒاط بین تنوع بخشی و مدﻳﺮﻳﺖ واقعـی سـود و
تعهدي در شﺮاﻳﻂ اقﺘصادي مﺘفاوت بﺮرسی شود.

مجله حسابداري مديريت  /شماره سيونهم
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