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چكیده
ارتباط بین تنوع و سودآوری شرکت یک موضوع بااهمیت شایانی رادر زمینههای مدیریت
استراتژیک و مدیریت مالی نشان میدهد .در این ادبیات نقش استراتژی تنوع به عنوان یک
تسهیلگر برای استراتژیهای رقابتی تأیید شده است .این نقش در اصطالحاتی از منافع تنوع در
افزایش سودآوری شرکتها آشکار میشود .هدف از این مقاله بررسی تأثیر راهبرد تنوع بخشی بر
سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .نمونه آماری این پژوهش
شامل  78شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که با استفاده از روش
نمونهگ یری سیستماتیک انتخاب شده است .در این مطالعه اگر شرکت دارای واحد فرعی باشد ،به
عنوان یک شرکت متنوع در نظر گرفته میشود .برای آزمون فرضیات تحقیق مدلهای رگرسیونی
چند متغیره براساس دادههای تابلویی تحلیل شده است .یافتهها نشان میدهد که راهبرد تنوع تأثیر
مثبت و معناداری بر معیارهای سودآوری بازده به روی فروش و بازده به روی کل داراییها دارد.
واژههاي کلیدي :راهبردتنوع ،سودآوری ،نسبت سود به فروش ،نسبت سود به کل داراییها.
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تأثیرراهبردتنوعبخشيبرسودآور يشرکتها

 -1مقدمه
در آغاز هزاره سوم در دنیا شاهد تنگ شدن عرصه رقابت هستیم .این موضوع سبب شده برخیی
شرکتها مجبور به ترک بازار شوند یا اینکه برای رویارویی با شرایط جدید بیه ویور اساسیی تغیییر
کنند .در چنین محیطی ،بسیاری از شرکتهای بزرگ برای دستیابی به بازارهای وسیعتیر ،تحصییل
سود بیشتر و  ...راه چاره را در اتخاذ راهبردهای تنوع یافتهاند .این موضوع منجر بیه تبیدیل شیدن
شرکتهای چند کسبوکاره به شکل غالب سازمانهای تجاری امروزی شده است .با افزایش تماییل
شرکتها به اتخاذ راهبردهای تنوع جهت توسعه فعالیتهای خود ،محققان بسییاری را بیه مطالعیه
پیرامون آنها سوق داده است .به ووری که در زمینیه رابطیه تنیوع سیازمانی و سیودآوری تیاکنون
تحقیقات و مطالعات فراوانی انجام گرفته است .اما نتایج حاصل از این تحقیقات در بسیاری از موارد
با یکدیگر تناقض دارد .برای مثال چوی وراسل )3440(7نشیان مییدهندکیه نیر رشید سیودآوری
شرکتهای غیرمتنوع نسبت به شرکتهای متنوع پایینتر است .درمقابل ،اُفیوری و چیان)3444( 3
پیبردند که شرکتهای غیرمتنوع با متمرکز ماندن علیرغم ریسکها و عدم اومینان مالحظه شده
ناشی از نوسانات ذاتی بهتر عمل کردهاند .عالوه بر این ،تئو و رونیسون )3447( 9نشان میدهند کیه
نسبت قابل توجهی از شرکتها برای تنوع آماده نیستند و بیشتر تصمیم میگیرند تا علیرغم منافع
تنوع تنها در یک بازار فعالیت کنند.
سییود از جملییه اوالعییات بییا اهمیییت در تصییمیمات اقتصییادی بییه شییمار م ییرود .مطالعییات و
پژوهشهای انجام شده درباره سود ،یکی از پر حجیمتیرین و بیشیترین تیالشهیای پژوهشیی را در
تاریخ حسابداری تشکیل میدهد .سود به عنوان راهنمای پرداخت سود تقسیمی ،ابزار سینجش اثیر
بخشی مدیرت و وسیله پیشبینی و ارزیابی تصمیم گیریها ،همواره مورد استفاده سیرمایهگیذاران،
مدیران و تحلیلگران مالی بود ه است .بر همین اساس ،محققان بسیاری سعی کردند عوامل میثثر بیر
سودآوری شرکتها را شناسایی کنند (سجادی و همکاران.)3 :7981 ،
با توجه به اینکه تنوع بخشی در شرکت ،اگر به درستی اجرا شود باعث تخصیی بهینیه منیابع
بین کسب و کارهای مختلف شرکت و ایجاد سازگاری بین بخشهایی کیه در تعامیل بیا یکدیگرنید
شده ،لذا باعث افزایش کارایی سرمایهگذاری و ارزش شرکت میشود .هیدف محیوری ایین پیژوهش
این است که ،راهبرد تنوع بخشی (داشیتن شیرکت فرعیی توسیط شیرکت اصیلی) چیه تیاثیری بیر
سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.
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 -2مبانی نظري و پیشینه تحقیق
تنوع به عنوان ورود یک شرکت به خطوط جدیدی از فعالیتها هم با استفاده از فرآینید توسیعه
داخلی و هم با ادغام از وریق خرید تعریف میشود (وارادارجان و رامانیوجیام .)939:7383:0در ییک
وبقهبندی کلی راهبرد تنوع به دو نوع تنوع «همگن» و «غیرهمگن» قابل تقسییم اسیت .در تنیوع
همگن شرکت با کسب وکارهای مرتبط با محصوالت مشابه ،ادغام عمودی فعالیتهای مکمیل و ییا
به اشتراکگذاری داراییهای نامشهود مانند دانش بازاریابی ،تکنولیویی انحصیاری ،تمیایز محصیول،
قابلیتهای برتر مدیریتی ،کارهای روزمره و موجودیها تنوع بخشی میکند .تنیوع غییر همگین ییا
نامرتبط به تنوع شرکت به حوزههایی از کسب وکار اشاره دارد که درآن هیچ یک از منیابع فیزیکیی
یا دانشی ،به غیر از منابع مالی به اشتراک گذاشته نمیشوند (چن و جوزف  .)933 :3473 ،9برخیی
از سازمانها از وریق یکی از راهکارهای مشارکت ،درصدد هسیتند تیا اسیتراتژی تنیوع را در قالیب
ادغام از وریق خرید عملی سازند .ادغام هنگامی صورت میپذیرد که دو سیازمان بیه ییک سیازمان
تبدیل شوند .ادغام کامل که در آن یک شرکت امتیاز کنترلی یک سازمان را از وریق بیورس ییا آن
را یکجا از مالکان خریداری مینماید از متداولترین انواع ادغام به شمار میرود .ادغام سریعترین راه
ممکن برای :آ -ورود به بازارهای جدید  -3به دست آوردن محصوالت یا خدمات جدید  -9یادگیری
موضوعات مربوط به تبدیل منابع  -0به دست آوردن دانش و فنون مورد نیاز  -9گسترش بازارهیا از
نظر جغرافیایی  -7ارضای نیازها در پورتفولیو مشترک ،به شمار میرود (قاسمی.)703 :7981 ،
در شرکتهای تنوع یافته ،ارتباط زیادی بین بخشهای مختلف کسب وکار شیرکت وجیود دارد
که بدلیل وابستگی نزدیک بین آنها ،منافع تمامی بخشهای درگیر را تحت تأثیر قیرار خواهید داد.
بنابراین ،دستیابی به تعادل و توازن درونی یک شرکت تنوع یافته و حفظ منافع هر ییک از ویرفین
رابطه اهمیت ویژهای مییابد .تخصی بهینه منابع بین کسب و کارهیای مختلیف شیرکت و ایجیاد
سازگاری بین بخشهایی که در تعامل با یکدیگرند ،اگر به درستی اجرا شود باعیث افیزایش کیارایی
سرمایهگذاری و ارزش شرکت میشود .ضرورت وجود هماهنگی و ایجاد سیازگاری بیین بخیشهیا و
کسب و کارهای مختلف شرکت به منظور تخصیی بهینیه منیابع و اسیتفاده از امکانیات مشیترک
ایجاب میکند که دخالت و نظارت شرکت مادر وجود داشته باشد .این همکاری بیویژه در شیرایطی
که بین یک شرکت کوچک و جوان با شرکتهای بزرگ و قدرتمند باشد ،منافع بییشتیری را بیرای
شرکتهای کوچکتر حاصل خواهد نمود (همتی و یوسفی راد.)3 :7933 :
در ادامه به پیشینه تجربی تحقیق اشاره شده است:
در پژوهشی مشابه چِن و جوزفیو ( )3473با انتخاب  38شرکت پذیرفته شده در بیورس تیایوان
در دوره زمانی  7331تا  3447به بررسی رابطه بین استراتژی تنوع و عملکرد پرداختند .نتایج آنهیا
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بیانگر آن است که در بازارهای درحال توسعه ،سطح تنوع بیا سیودآوری بیه وورمثبیت و معنیاداری
ارتباط دارد.
9
آنیل و ایجیت ( )3477در تحقیقی بر روی  903شرکت پذیرفته شده در کشور ترکیه از سیال
 3449تا  3443به بررسی تنوع سازمانی پرداختند .نتایج آنها نشان داد که تفیاوت معنیاداری بیین
انواع استراتژی تنوع و معیارهای عملکرد سازمانی بازده بر روی دارایییهیا و بیازده بیر روی فیروش
وجوددارد .به ووری که کسب وکار با تنوع همگن باالترین بازده و کسب و کار متمرکز پیایینتیرین
بازده را داشتند.
1
اچسو و لئو ( )3448وی مطالعهای که بر روی  730شرکت تولید نرم افیزار پذیرفتیه شیده در
بورس تایوان در دوره زمانی  7337تا  3443انجام دادند ،به این نتیجه رسیدندکه تنوع بر سودآوری
شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فوکووِی و یوشیجیما )3447( 7در مقالهای با عنوان تنوع شرکت ،عملکرد و تجدیید سیاختار در
بزرگ ترین شرکتهای تولیدی یاپنی ،به بررسی تأثیر تنوع بخشی بر عملکرد در دوره زمیانی 7379
تا  7338پرداختند .نتایج آنها بیانگر تأثیر منفی تنوع بر سودآوری است.
زوک )3440( 8در مطالعه خود که بر روی تعدادی از شرکتهای چند کسیب و کیاره فعیال در
سطح بین المللی انجام شد نشان داد که ایجاد تنوع حول محور کسب وکار اولیه قوی ،مهیارتهیای
الزم جهت اداره کردن پیچیدگیهیا و روابیط بیین کسیب وکارهیا از جملیه شیرایط اصیلی تحقیق
صرفههای تنوع به شمار میروند .زوک در این مطالعه همچنین دریافته اسیت کیه تنهیا  34درصید
تفاوت در سودآوری شرکتها به انتخاب دامنه فعالیت یا بازاری که در آن فعالیت دارند و  84درصد
مابقی به عوامل خاص سازمانی و مدیریت روابط درونی مربوط میشود .بدین معنیا کیه اداره کیردن
تنوع و روابط درونی آن حتی میتواند از انتخاب و ترکیب مناسب کسب وکارهای شرکت نیز مهمتر
باشد.
گرانت ،جاموئین و توماس  )7388( 9در پژوهشی که بر روی بزرگترین شرکتهیای انگلیسیی
وی دوره  7373تا  7380انجام دادند به این نتیجه رسیدند که تنوع ارتباط مستقیمی با سیودآوری
شرکتها دارد.
فخاری و همکاران ( )7939با موضوع تحت عنوان ،ارتباط متقابل ساختار سیرمایه ،جرییانهیای
نقدی آزاد ،تنوع بخشی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهیادار تهیران دریافتنید
که بین تنوع بخشی همگن و عملکرد و تنوع بخشی ناهمگن و عملکرد رابطه معناداری وجود ندارد.
همتی و یوسفیراد ( )7933در تحقیقی به بررسی ارتباط میان راهبرد تنوع و سیطح وجیه نقید
نگهداری شده با بازده غیر عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهیادار تهیران پرداختنید.
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نتایج آنها نشان میدهد که میان راهبرد تنوع و بازده غیرعادی شرکتها ارتبیاط منفیی و معنیادار
وجود دارد در حالیکه میان سطح وجه نقد نگهداری شده شیرکت و بیازده غیرعیادی آنهیا ارتبیاط
معناداری مشاهده نشد .افزون بر این نتایج نشان داد که راهبرد تنوع بر ارتباط میان ارزش وجه نقد
نگهداری شده و بازده غیر عادی شرکتها تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 -3فرضیههاي پژوهش
با توجه به هدف وپیشینه پژوهش ،فرضیههای تحقیق به شرح زیر ارائه میشود:
 )7راهبرد تنوع بخشی تأثیر معناداری بر نسبت سود به فروش شرکت دارد.
 )3راهبرد تنوع بخشی تأثیر معناداری بر نسبت سود به کل داراییهای شرکت دارد.
 -4جامعه و نمونه آماري پژوهش
نمونه آماری پژوهش حاضر ،شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .این نمونیه
شامل شرکتهایی است که از شرایط زیر برخوردار باشند:
 )7شرکتهایی که قبل از سال  7987مورد پذیرش قرار گرفته باشند.
 )3به جهت همسانی تاریخ گزارشگری و حذف اثرات فصلی دوره مالی منتهی بیه  33اسیفند
باشد.
 )9از شرکتهای بیمه ،سرمایهگذاری ،بانکها و لیزینگ نباشد.
 )0شرکت مورد نظر وی دوره تحقیق فعالیت مستمر داشته باشد.
 )9اوالعات مالی آنها در دسترس باشد.
با توجه به مجموعه شرایط فوق ،نمونه آماری تحقییق بیه تعیداد  78شیرکت در دورهٔ زمیانی
 7987تا  7933به روش نمونهگیری حذفی سیستماتیک و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شد.
دادههای تحقیق مستقیماً از صورتهای مالی شرکتهیای فیوق و یادداشیتهیای توضییحی آنهیا
استخراج شده است .این تحقیق از آن جهت که از منابع و صورتهای میالی شیرکتهیای پذیرفتیه
شده در بورس استفاده میکند از جمله تحقیقات کتابخانیهای و از نظیر هیدف ،تحقیقیی کیاربردی
است .این تحقیق از حییث چگیونگی مطالعیه و گیردآوری اوالعیات ازجملیه تحقیقیات توصییفی-
مشاهدهای از نوع همبستگی است که ارتباط بین متغیرها ،میورد بررسیی قیرار مییگییرد و از نظیر
ماهیت دادهها تحقیق کمی میباشد  .برای آزمون فرضیات تحقیق از رگرسیون چند متغیره براساس
دادههای تابلویی استفاده شده است.
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 -5مدلها و متغیرهاي پژوهش
برای آزمون هر یک از فرضیات اول و دوم تحقیق یک مدل رگرسیون خطی چند متغییره بیه شیرح
رابطه  7و  3تصریح میشود:
ROSit = αi + β1Diversifyit + β2 Levit + β3 SaleGrowit+ β4 Sizeit

()3

ROAit = αi + β1Diversifyit + β2 Levit + β3 SaleGrowit+ β4 Sizeit

که در مدل  7و  3متغیرها به شرح زیر است:
متغیر وابسته:
 : ROSitاین متغیر عبارت است از نسبت سود به فروش (بازده به روی فیروش) کیه از تقسییم سیود
خال شرکت بر فروش خال آن برای هر سال بدست میآید.
 :ROAitاین متغیر عبارت است از نسبت سود به کل داراییها (بازده به روی داراییها) که از تقسییم
سود خال شرکت بر متوسط ارزش دفتری کل داراییهای آن برای هر سال بدست میآید.
متغیر مستقل:
 : Diversifyitاین متغیر عبارت است از تنوع سازمانی که یک متغیر مجازی است ،برای شرکتهیایی
که دارای واحد فرعی باشند عدد یک در غیر این صورت عدد صفر در نظر گرفته خواهد شد.
متغیر کنترلی:
 : Levitاین متغیر عبارت است از اهرم مالی شرکت که از وریق نسیبت ارزش دفتیری بیدهیهیا بیر
ارزش دفتری داراییهای شرکت برای هر سال بدست خواهد آمد.
 :SaleGrowitاین متغیر عبارت است از نر رشد فروش شیرکت کیه بییانگر فیروش خیال منهیای
فروش خال دوره قبل و تقسیم بر فروش خال سال قبل است.
 : Sizeitاین متغیر عبارت است از اندازه شرکت که با لگاریتم وبیعی از کل داراییهیای پاییان سیال
شرکت در هر دوره مالی تعریف شده است.
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 -6یافتههاي پژوهش
در پژوهش پیش رو قبل از آزمون فرضیهها ،آمار توصیفی متغیرهای پژوهش مورد بررسی قیرار
گرفته و سپس آزمون هیمخطی ی بیین متغیرهیای مسیتقل و کنتیرل ،آزمیون نرمیال بیودن توزییع
متغیرهای وابسته مدل و همچنین به اجرای آزمیونهیای  Fلیمیر و آزمیون هاسیمن بیرای تعییین
مناسبترین مدل رگرسیونی در سطح کل شرکتها پرداخته و در نهایت فرضیههای پژوهش آزمون
شده است.
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول  7ارائه شده است .میانگین نسبت سود بیه فیروش و
سود به کل داراییها مثبت است که بیانگر سودآور بودن شرکتهای نمونه اسیت .همچنیین متغییر
سود به کل داراییها دارای کمترین انحراف معیار در مقایسه با سایر متغیرها میباشد .همانطور کیه
در جدول نیز قابل مشاهده است با توجه به نزدیکی میانه و میانگین میتیوان بییان کیرد کیه کلییه
متغیرهای تحقیق از توزیع آماری مناسبی برخوردار هستند.
جدول  -1آمارتوصیفی متغیرهاي پژوهش
متغیرها
آمارههاي توصیفی

سود به

سود به کل

فروش

دارایی

راهبرد تنوع اهرم مالی

نرخ رشد

اندازه

فروش

شرکت

تعداد

018

018

018

018

018

018

میانگین
میانه

4/37
4/71

4/71
4/79

4/00
4

4/97
4/93

4/33
4/78

79/3
79/7

حداقل

-4/47

-4/43

4

4/70

-4/13

74/8

حداکثر

4/87

4/70

7

4/31

7/93

78/0

انحراف معیار

4/77

4/79

4/03

4/71

4/94

7/03

منبع :یافتههای پژوهشگر

برای بررسی همخطی بین متغیرهای مستقل و کنترل از ماتریس همبستگی پیرسیون اسیتفاده
شده است .معموالً گفته میشود که اگر برای یک معادله رگرسیون ضیریب همبسیتگی سیاده بیین
متغیرهای توضیحی بیش از ضریب همبستگی چندگانه مدل باشد .همخطی شیدید اسیت (سیوری،
 .)718 :7937نتایج آزمون همخطی در جدول  3مشاهده میشود.
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جدول  -2ماتریس همبستگی پیرسون متغیرهاي مستقل و کنترل
متغیرها
تنوع سازمانی

تنوع
سازمانی

اهرم مالی

نرخ رشد
فروش

اندازه شرکت

7

-4/499

-4/437

4/783

اهرم مالی

-4/499

7

- 4/413

4/777

نر رشد فروش

-4/437

-4/413

7

4/473

4/473

7

4/777
4/783
منبع :یافتههای پژوهشگر

اندازه شرکت

با توجه به جدول  3ضریب همبستگی پیرسون تمامی متغیرها از ضریب همبستگی چندگانه هر
یک از مدلهای رگرسیون تحقیق کمتر است که به معنای عدم مشکل همخطی است .الزم به ذکیر
است که مقدار ضریب همبستگی چندگانه برای هیر ییک از میدلهیای  7و  3بیه ترتییب  4/337و
 4/334است.
برای آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته از آزمون جارک -برا استفاده شد .اگر احتمیال آمیاره
بیش از  9درصد باشد فرضیه  H0مبنی بر نرمال بودن متغیر وابسته تأیید میشود .سطح معنیاداری
آزمون جارک -برا برای متغیرهای  ROSو  ROAبیش از  9درصد است که به معنیای نرمیال بیودن
توزیع آماری آنها است .نتایج این آزمون در جدول  9نشان داده شده است.
جدول  -3آزمون جارک -برا
متغیر وابسته

آماره جارک -برا

سطح معناداري

سود به فروش

4/107

4/390

سود به کل داراییها

4/433

4/739

منبع :یافتههای پژوهشگر

به منظور تعیین مناسبترین مدل رگرسیونی ،ابتدا با استفاده از آزمون  Fلیمر ،به انتخاب میدل
دادههای تلفیقی در برابر مدل دادههای تابلویی پرداخته شد .نتیجه آزمون  Fلیمر در جدول  0ارائیه
شده است .مقدار احتمال آماره  Fلیمر در جدول  ،0برای هر دو میدل کمتیر از سیطح معنیاداری 9
درصد است .بنابراین برای آزمون فرضیههای پژوهش استفاده از روش دادههای تلفیقی منتفی است.
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جدول  -4آزمون  Fلیمر
احتمال آماره

مدل

آماره آزمون

درجه آزادي

7

91/374

()77981

4/444

3

37/417

()77981

4/444

آزمون

منبع :یافتههای پژوهشگر

به دلیل رد شدن مدل دادههای تلفیقی در برابر دادههای تابلویی ،به انجام آزمون هاسمن بیرای
انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی پرداخته شده است .نتیجیه آزمیون هاسیمن
در جدول  9ارائه شده است .مقدار احتمال آماره هاسمن درجیدول  ،9بیرای هیر دو میدل کمتیر از
سطح معناداری  9درصد است .بنابراین دلیل کافی بر ایرد الگوی اثیرات ثابیت وجیود نیدارد وبیرای
آزمون فرضیههای پژوهش از الگوی اثرات ثابت استفاده میشود.
جدول  -5آزمون هاسمن
مدل

آمارهخیدو

درجه آزادي خیدو

احتمال آماره آزمون

7

34/377

0

4/440

3

73/704

0

4/473

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -1-6آزمون فرضیهها
نتایج الگوهای رگرسیون تحقیق که براساس روش حداقل مربعات تعمیم یافته ( )EGLSبیرازش
شده در جداول  1و  7نشان داده شده است.
جدول  1نتیجه رگرسیون مربوط به تأثیر تنوع سازمانی بر نسبت سود بیه فیروش (فرضییه اول
تحقیق) را نشان میدهد .آماره  Fدر جدول  1بیانگر ایین اسیت کیه میدل بیرازش شیده در سیطح
اومینان  33درصد معنادار است .ضریب تعیین تعدیل شده مدل نشان میدهد متغیرهای مستقل و
کنترلی مدل در حدود  33درصد از تغییرات در نسبت سود به فروش را توضیح میدهند .همچنیین
آماره دوربین واتسون مدل  7/77است که با توجه به اینکه این مقدار بین  7/9تیا  3/9قیرار گرفتیه
بیانگر عدم خود همبستگی بین خطاهای مدل است .همانطور کیه در جیدول  1مشیاهده مییشیود
ضریب متغیر تنوع سازمانی مثبت و سطح معناداری آن ( )4/444از سیطح خطیای  7درصید کمتیر
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است که به معنای معناداری آن در سطح اومینان  33درصید اسیت .بنیابراین فرضییه اول تحقییق
حمایت میشود  .به عبارت دیگر تنوع سازمانی موجب افزایش نسبت سود به فروش شده است.
جدول  -6نتایج آزمون فرضیه اول
متغیر

ضرایب

آماره t

سطح معناداري

عرض از مبدأ

-3/379

-9/033

4/447

تنوع سازمانی

4/911

9/739

4/444

اهرم مالی

-3/183

-31/73

4/444

نر رشد فروش

4/733

7/170

4/7473

اندازه شرکت

4/397

9/940

4/444

آماره دوربین واتسون7/771 :
سطح معناداری آماره 4/444 :F

ضریب تعیین تعدیل شده4/337 :
آماره 79/33 :F
منبع :یافتههای پژوهشگر

جدول  7نتیجه رگرسیون مربوط به تأثیر تنوع سازمانی بر نسبت سود به کل داراییها (فرضییه
دوم تحقیق) را نشان میدهد .آماره  Fدر جدول  7بیانگر این است که مدل بیرازش شیده در سیطح
اومینان  33درصد معنادار است .ضریب تعیین تعدیل شده مدل نشان میدهد متغیرهای مستقل و
کنترلی مدل در حدود  33درصد از تغییرات در نسبت سود به کل داراییهیا را توضییح مییدهنید.
همچنین آماره دوربین واتسون مدل  7/139است که با توجه به اینکه ایین مقیدار بیین  7/9تیا 3/9
قرار گرفته بیانگر عدم خود همبستگی بین خطاهای مدل است .همانطور که در جیدول  7مشیاهده
میشود ضریب متغیر تنوع سازمانی مثبت و سطح معناداری آن ( )4/444از سطح خطیای  7درصید
کمتر است که به معنای معنیاداری آن در سیطح اومینیان  33درصید اسیت .بنیابراین فرضییه دوم
تحقیق نیز حمایت میشود  .به عبارت دیگر تنیوع سیازمانی موجیب افیزایش نسیبت سیود بیه کیل
داراییها شده است.
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جدول  -7نتایج آزمون فرضیه دوم
ضرایب

آماره t

سطح معناداري

متغیر
عرض از مبدأ

-7/870

-9/407

4/444

تنوع سازمانی

4/938

1/379

4/444

اهرم مالی

-9/307

-97/17

4/444

نر رشد فروش
اندازه شرکت

4/007
4/377

77/700
79/17

4/444
4/444

ضریب تعیین تعدیل شده4/334 :
آماره 17/37 :F

آماره دوربین واتسون7/139 :
سطح معناداری آماره 4/444 :F
منبع :یافتههای پژوهشگر

همچنین بررسی متغیرهای کنترلی مدل نشان میدهد که متغیر اهرم مالی بر نسبتهای سیود
به فروش و سود به کل داراییها دارای تأثیر منفی و معناداری میباشد .متغیر نر رشید فیروش بیر
نسبت سود به کل داراییها دارای تأثیر مثبت و معنادار اما بر نسبت سود به فروش تأثیر معنیاداری
ندارد .متغیر اندازه شرکت بر نسبتهای سود به فروش و سود به کل داراییها دارای تیأثیر مثبیت و
معناداری است.
 -7بحث و نتیجهگیري
این تحقیق با هدف بررسی تأثیر راهبرد تنوع بخشی بر سودآوری شرکتهای پذیرفتیه شیده در
بورس اوراق بهادار تهران انجام شید .نتیایج تجزییه و تحلییل دادههیای تیابلویی میورد اسیتفاده در
رگرسیون چند متغیره نشان میدهد ،تنوع گرایی تأثیر مثبت و معناداری بیر نسیبتهیای سیود بیه
فروش و سود به کل داراییها به عنوان معیارهایی از سودآوری شرکتهیا دارد .بیا توجیه بیه مبیانی
نظری و تحقیقات تجربی انجام شده ،انتظار بر ایین اسیت کیه راهبیرد تنیوع بخشیی سیبب بهبیود
سودآوری شرکتها از جنبهها ی گونیاگون شیود ،البتیه ایین در صیورتی اسیت کیه میدیریت گیروه
شرکتها کارآمد بوده و بتواند فرصتهای مناسب رشد در گروه را به خیوبی و بیه موقیع شناسیایی
نموده و منابع مالی الزم برای انجام آن را در اختیار بگذارد .حال با توجه به نتیایج بدسیت آمیده در
این تحقیق مشخ شد که راهبرد تنوع بخشی تأثیر مسیتقیمی بیر سیودآوری دارد و ایین نتیجیه
شاید مثید این مطلب باشد که در شرکتهای نمونه روابط درونی مربوط به شرکت اصلی -فرعی بیه
درستی مدیریت شیده باشید .زییرا براسیاس یافتیههیای زوک ( )3440تنهیا  34درصید تفیاوت در
سودآوری شرکتها به انتخاب دامنه فعالیت یا بازاری که در آن فعالیت دارند و  84درصد مابقی بیه
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عوامل خاص سازمانی و مدیریت روابط درونی مربوط میشیوند .از آنجیا کیه نتیجیه تحقییق حاضیر
بیانگر تأثیر مثبت و معنادار راهبرد تنوع بخشی بر سودآوری اسیت ،بیا یافتیهٔ پیژوهش فخیاری و
همکاران ( )7939که مبنی بر عدم تأثیر تنیوع بیر عملکیرد و نتیجیه پیژوهش همتیی و یوسیفیراد
( )7933که حاکی از تأثیر منفی تنوع بر بازده غیرعادی شرکتهاکه به عنیوان معییاری از عملکیرد
آنها است ،مطابقت ندارد .از تحقیقات خیارجی یافتیههیای تحقیقیات گرانیت ،جیاموئین و تومیاس
( ،)7388اچسو و لئو ( ،)3448آنیل و ایجیت ( )3477و چِین و جوزفییو ( )3473کیه بییانگر تیأثیر
مثبت تنوع بر سودآوری است از این منظر با نتیجه تحقیق حاضر همخیوانی دارد .از ورفیی نتیجیه
تحقیق فوکووی و یوشیجیما ( )3448که مبنی بر تأثیر منفی تنیوع بیر سیودآوری اسیت از همیین
منظر با یافته پژوهش حاضر مطابقت ندارد.
باتوجه به نتایج فرضیات اول و دوم کیه نشیان دهنیده تیأثیر مثبیت راهبیرد تنیوع بخشیی بیر
سودآوری است ،به مدیران پیشنهاد میشود در صورتی که شرکت آنها از توانایی میالی و میدیریتی
باالیی برخوردار است با انتخاب صحیح راهبرد تنوع بخشی ،باعیث ایجیاد مزییت رقیابتی و افیزایش
سودآوری برای شرکت خود شوند.
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فهرست منابع
 "عوامل مثثر بر سودآوری،)7981( ، فرازمند و محمودی، دستگیر، سید حسین،) سجادی7
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