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 چکيده
ها تمایل دارند محصوالت متنوع تولید نمایندکه منجر به تغییر در عملکرد امروزه اکثر شرکت

ی های ارزیابشود؛ هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تنوع بخشی محصوالت بر شاخصها میآن

 37در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا تعداد های پذیرفته شده عملکرد شرکت

مورد بررسی قرار گرفت.  2731 -2731گیری حذفی برای دوررة زمانی شرکت با روش نمونه

ین توب-ر و نسبت کیو ازابارزش افزوده های ارزیابی عملکرد از معیارهای برای سنجش شاخص

های پژوهش استفاده گردید. ای آزمون فرضیهاستفاده شده است.  از رگرسیون چند متغیره بر

اری دمنفی و معنا أثیرها نشان داد که تنوع بخشی محصوالت تنتایج حاصل از آزمون فرضیه

های ارزیابی عملکرد دارد. بدین معنی که با فزایش تنوع محصوالت، ارزش افزوده بر شاخص

 اشند،ب متمرکزتر عملیات دارای هاشرکت چقدر هر یابد وتوبین کاهش می-بازار و نسبت کیو

  .شوندهای ارزیابی عملکرد بیشتر میشخص

 .نتوبی -تنوع بخشی محصوالت، ارزش افزوده بازار، نسبت کیو :يديکل واژگان 
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  2 عزت اله مالئی،  1 سيروان شریفی

 کارشناس ارشد حسابداری، واحد کردستان، جهاد دانشگاهی، سنندج، ایران 2
 کارشناس ارشد حسابداری، واحد کردستان، جهاد دانشگاهی، سنندج، ایران 1
 

 نام نویسنده مسئول:

 عزت اله مالئی

 هاي ارزیابی عملکردبخشی محصوالت بر شاخصتنوع يرثأت بررسی
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 مقدمه
ی از اهمیت باالیآن ها از طریق شناسایی عوامل موثر بر بینی عملکرد شرکتتوان فهمید که توان پیشمی ،با نگاه به بازارهای سرمایه

بسیاری از سازمان بخشی به محصوالت شرکت است. تنوع ل،عوام این مالی بوده است. یکی از هایپژوهشبرخوردار است و همواره مورد توجه 

ید یکی از دالیل این امر، پاسخگویی به نیازهای روند، شاتر شدن و افزایش محیط کسب و کارشان پیش میهای امروزی در دنیا به سمت بزرگ

شان وفادارتر سازند. به همین ها را به سازمانکنند از طریق برآورد نیازهای چند جانبه مشتریان آنچندگانه مشتریان باشد، مدیران سعی می

اند)دیدار ها به تنوع روی آوردهزمان، بسیاری از آندلیل و دالیل دیگر نظیر برآورد ساختن مواد اولیه، سیستم توزیع و پخش نهایی در درون سا

ایجاد تنوع در کسب و کارهای شرکت، چه تأثیری بر »(. سؤالی که ممکن است در ذهن مدیران مطرح شود؛ این است که 2737و همکاران، 

های مالی اخیر بر کشورهای در ند. بحرانتوانند توازن رقابتی یک صنعت را تحت تأثیر قرار دههای تنوع میاستراتژی« عملکرد شرکت دارد؟

اند. تر باشد، از بحران مالی آسیب کمتری دیدهها متنوعتر و کاالهای صادراتی آندهد که هر چه صادرات این کشورها رقابتیحال توسعه نشان می

ی رقابتی روز افزونی قرار دارند. در این راستا، ی محصوالت با عملکرد باالتر، از سوی مشتریان خود تحت فشارهاها برای توسعهامروزه سازمان

های کلیدی خود در چارچوب فرآیند مدیریت استراتژیک، سعی در ایجاد یک ها و شایستگیهای موفق با بکارگیری منابع، توانمندیشرکت

 (.2733موقعیت رقابتی پایدار و منحصر به فرد در بازار دارند )تهرانی و همکاران، 

وسیعی قرار گرفته است. اما عمده  هایپژوهشهای تنوع بخشی و عملکرد مورد توجه ریت استراتژیک، رابطه بین استراتژیادبیات مدی در

 ،اما .اندای منفی بین تنوع محصول و عملکرد شرکت یافتهیافته بوده که رابطه مربوط به بازارهای سرمایه کشورهای توسعهها پژوهشاین 

در (، 2333جرینجر و همکاران ) اندکی در زمینه رابطه تنوع محصوالت و عملکرد در کشورهای در حال توسعه انجام شده است. هایپژوهش

ر منفی تنوع محصول تأثی ،اما .بخشددار و مثبت عملکرد شرکت را بهبود میاطور معنه المللی بوع بینپژوهش خود به این نتیجه رسیدند که تن

ل دهد تنوع در داخباشد که نشان میدار میاالمللی مثبت و معنریب همبستگی ارتباط تنوع محصول مرتبط و تنوع بینبر عملکرد دارد. ض

نسبت  بین ارتباط بررسی»با عنوان (، در پژوهشی که 2731مستوفی) های چند ملیتی دارد.های مرتبط تأثیر مطلوبی بر عملکرد شرکتبخش

 در که دانجام داد. به این نتیجه رسی« تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت هشد تعدیل دیاقتصا افزوده ارزش و توبین -کیو

 .دارد وجود داریامعن رابطه شده تعدیل اقتصادی افزوده و ارزش توبین -کیو نسبت بین که نمود ادعا توانمی ،درصد 31 اطمینان سطح

. کرد شده استفاده تعدیل اقتصادی افزوده ارزش برای جایگزینی عنوان به توبین -کیو نسبت از هاشرکت ارزیابی عملکرد در توانمی ،بنابراین

ورس ب پذیرفته شدهتولیدی های بر عملکرد مالی شرکت تأثیر استراتژی تنوع بررسی»پژوهش خود تحت عنوان  در(، 2733و همکاران ) تهرانی

ی ابطهو ر های تولیدی نداردبکارگیری استراتژی تنوع تأثیری بر عملکرد شرکتند که، دنتیجه رسی به این. انجام دادند «اوراق بهادار تهران

 ایزدرد. داوجود ن ، نسبت نقدینگی و نسبت اهرمی(نسبت سودآوری ،نسبت فعالیتهای مالی )نسبت های تولیدی وداری بین تنوع شرکتامعن

« عملکرد ارزیابی مالی و اقتصادی معیارهای و راهبری شرکت نظارتی ابزارهای از برخی رابطه» عنوان اب (، در پژوهشی که2733) رسائیان و نیا

 -کیو نسبت ها،دارایی بازده نرخ و شرکتی حاکمیت هایمکانیزم عنوان به نهادی گذارانسرمایه درصد و موظف غیر مدیران درصد انجام دادند،

 بین مثبت رابطه نشانگر پژوهش نتایج .دنگرفت نظر دررا  عملکرد ارزیابی معیارهای عنوان به بازار افزوده ارزش و سهام ساالنه بازده توبین،

 .است بازار افزوده ارزش و توبین -کیو ها ساالنه،دارایی بازده نرخ و شرکت حاکمیت

-و نسبت کیو 2بازارافزوده ارزش  نظیربه بررسی تنوع در محصوالت یک شرکت و رابطه آن با معیارهای عملکرد شرکت  حاضر پژوهشدر 

سنجش میزان ها کامال روشن است. شرکت های ارزیابی عملکردشاخص برمحصوالت  شده است. بنابراین نقش تنوع بخشی پرداخته 1توبین

 گیرندگانتصمیمدیگر به و از سوی  شرکتوضعیت ها از یک سو به سهامداران شرکت در راستای ارزیابی روابط این متغیرها و تعیین نوع رابطه آن

ایش ها در افزت یک روش مهم برای شرکتمحصوالبخشی  . تنوعتواند مفید باشدشرکت که قصد تصمیم به تنوع در فعالیت خود را دارند می

پردازند. جاد ارزش بتا از این طریق به ای ؛بخشی هستندهای تنوعها به دنبال استراتژیگردد. شرکتقابلیت رقابت و بهبود سودآوری محسوب می

ها، عدم تقارن اطالعاتی و اختالف های مربوط به هماهنگی بین بخشها از طریق دشواریتواند موجب افزایش هزینهاز سوی دیگر تنوع بخشی می

امری  کرد شرکت نیزسنجش میزان تاثیر این راهکارها در بهبود عملها در یک شرکت گردد. ن بخشها و سالیق بین مدیران اصلی و مدیراانگیزه

 برارزیابی عملکرد تنوع بخشی محصوالت تأثیر بررسیدر راستای  پژوهش حاضر های باالباشد. با توجه به گفتهاست که نیازمند توجه خاص می

 وقوع اطالعات روی بر های عملیتجربی و انجام آزمون بررسی طریق از بورس اوراق بهادار تهران انجام گردید تا در شده پذیرفته هایشرکت

گذاران و تصمیم گیرندگان  سرمایه به مطلوب پیشنهادهای ارائه با مفیدی راهکارهای بورس اوراق بهادار تهران در های متمادیسال طی یافته

به  دهند. آنچه سهامداران راگذاری و تنوع بخشی در محصوالت شرکت را مد نظر قرار میهای مطلوب سرمایهمنظور شناسایی فرصتبه 

دهد، عملکرد مطلوب آن صنعت است که در نتیجه افزایش ارزش شرکت و نهایتاً های خاصی سوق میهایشان در فعالیتاندازگذاری پسسرمایه

                                                             
1)EVA 
2)Q-Tobin 

http://www.joas.ir/


 747 -741، ص 7991، بهار  9پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

ه، یجبود. در نت ها خواهدها نیز مسلماً در گرو مدیریت آنداشت. دستیابی به عملکرد بهینه در شرکت بر خواهد افزایش ثروت سهامداران را در

های مطلوب در جهت های الزم به مدیران داده شود و کنترل داشته باشند، تصمیمتوانند مطمئن باشند در صورتی که محرکسهامداران می

 حداکثر نمودن ثروت سهامداران اتخاذ خواهند کرد. سهامداران با انتخاب معیارهای مناسب ارزیابی عملکرد که در نهایت مبنای تعیین پاداش

بخشی منافع مدیران در راستای منافع خود، بهتر و توانند به جهت گذاری بهتر، میهای سرمایهگیرد، عالوه بر اتخاذ تصمیمان قرار میمدیر

 تر به اهدافشان دست یابند.سریع

ای هعملکرد در شرکتهای ارزیابی بخشی محصوالت بر شاخصگونه که تشریح شد، پژوهش حاضر درصدد روشن ساختن تأثیر تنوعهمان

های پژوهش به صورت زیر است، با توجه به مطالب باال و در جهت رسیدن به اهداف پژوهش، فرضیه تهران بهادار اوراق پذیرفته شده در بورس

 ارائه گردید:

 .                                                                                                                    دار وجود داردامعنمثبت و رابطه  ،شرکت و ارزش افزوده بازار تتنوع محصوالسطح بین  -2

 د.داری وجود دارامعنمثبت و رابطه  ،توبین -شرکت و نسبت کیو تتنوع محصوالسطح بین  -1

 هامواد و روش

ردازد پهای گذشته میبررسی روابط علت و معلولی بین متغیرهای پژوهش در دوره همبستگی بوده و چون به -این پژوهش از نوع توصیفی

ان قرار کنندگتواند مورد استفاده طیف وسیعی از استفادهشود. همچنین با توجه به اینکه نتایج این پژوهش میاز نوع پس از وقوع محسوب می

 باشد.گیرد از لحاظ هدف از نوع کاربردی می

 ، به2731 تا 2731 از سال مطالعه مورد دوره و تهران بهادار اوراق در بورس شده پذیرفته های شرکت تمامی پژوهش این آماری جامعه

 اند:  هایی که دارای شرایط زیر می باشند  به عنوان نمونه انتخاب شدهاست. با توجه به متغیرهای پژوهش  شرکت سال مدت چهار

 سال مالی خود را تغییر نداده باشند. 2731تا  2731های سال مالی از اول هر سال تا پایان همان سال باشد و طی سال خاتمه. شروع و 2

های مالی تهیه و به بورس ارائه نموده باشند صورت 2731الی  2731عضو بورس بوده و برای دوره زمانی  2731ها قبل از سال . شرکت1

 غیرهای انتخاب شده در این پژوهش را دارا باشند.و همچنین اطالعات مربوط به مت

ها به طور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران روی داده و توقف معامالتی به طور متوالی بیش ازشش ماه نداشته . معامالت سهام آن7

 باشند. 

ها( نباشند. زیرا ها و لیزینگنگ، بانکهای هلدیگری مالی، شرکتگذاری، واسطههای سرمایهها و مؤسسات مالی)شرکت. جزو بانک4

 ها متفاوت است. ها و گزارشگری مالی در آنماهیت مدیریت، فعالیت

الزم به ذکر است نمونه آماری پژوهش فوق با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، طبقه بندی شده و به کمک فرمول کوکران حجم 

 متغیرهای پژوهش از جامعه مورد نظر انتخاب گردید. محاسبه و با توجه به  %1نمونه در سطح خطای 

 های اینترنتی سایت نوین و آوردهای اطالعاتی تدبیرپرداز و رههای مالی در قالب فایل اکسل، از پایگاههای صورتبرای گردآوری داده

افزار   نرم ها از داده آماری تحلیل و تجزیه و برای Excel افزار نرم از ها داده بندی و محاسبات طبقه تهران استفاده شد. برای بهادار اوراق بورس

Eviews  های مرکزی و پراکندگی برای متغیرهای پژوهش به منظور تحلیل توصیفی متغیرها، قبل از آزمون شاخص استفاده گردید. 3نسخه

یز، باید قبل از هر چگیرد. و شناخت بیشتر آن صورت میاند. این اقدام به منظور ارائه دیدگاهی کلی نسبت به جامعه آماری ها تعیین شدهفرضیه

شده است. آزمون هاسمن برای تعیین  لیمر استفاده F بودن مشخص شود که برای این منظور از آزمون گاز جهت پانل و یا پولین هانوع داده

 د. های پانل استفاده شهای ریشه واحد، برای تشخیص مانایی دادهاستفاده از مدل اثرات ثابت در مقابل مدل اثرات تصادفی انجام گرفت. از آزمون

همبستگی و رگرسیون خطی برای   ها از آزمونفرضیه آزمون واتسون، برای تعیین صحت انجام آزمون رگرسیون و برای -آزمون دوربین از

 انجام گرفته است. %31های آماری در سطح معناداری هرکدام از متغیرهای به طور جداگانه بهره گرفته شد. شایان ذکر است که تمامی آزمون

رزش افزوده بازار عملکرد بر اساس ا از مدل سنجش پژوهش اولبه منظور بررسی فرضیه ر ازاب: مدل ارزش افزوده آزمون فرضیه اولمدل 

 استفاده شده است.

 صورت زیر است:ه مدل ب

7-
         , 0 1 2 3 4 5, , , , ,
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 که در این مدل:

 دفتری حقوق صاحبان سهام ن ارزش بازار حقوق صاحبان سهام منهای میانگین ارزشیست از میانگا ارزش افزوده بازار: عبارت

Market-to-Bookهانسبت به کل داراییست از ارزش بازار سرمایه ا : عبارت 

 :Firm Size دهد.ها را نشان میلگاریتم طبیعی ارزش دفتری کل دارایی 
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Net Working Capitalه های غیر نقدی بصورت مجزا از وجه نقد و با تقسیم بر کل داراییه : خالص سرمایه در گردش است که ب
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 نتایج و بحث
 پژوهش، قبل های متغیر با بیشتر آشنایی و است گرفته قرار مطالعهمورد  پژوهش در این که ای جامعه ماهیت بهتر شناخت منظور به

 حاکم الگوی جهت تشخیص در ها، گامی داده آماری توصیف شود. همچنین ها توصیف داده این است ،الزم آماری های داده تحلیل و تجزیه از

 پژوهش های فرضیه آزمون به که از این قبل رود. بنابراین، می کار به پژوهش در که است بین متغیرهایی روابط تبیین برای ای پایه و ها برآن

 باشد.گرفت، که خالصة آن در جدول مندرج می قرار بررسی مورد خالصه صورت به متغیرهای پژوهش شود، پرداخته
 

 هاي توصيفی متغيرهاي پژوهش(: آماره1جدول شماره )
 

 

 محقق اختیار در شده محاسبه متغیرهای و شده آوریجمع هایداده توزیع خصوص در را مفیدی اطالعات توصیفی، تحلیل هایآمار

 متغیر عنوانه ب ،ارزش بازار به ارزش دفتری متغیر معیار انحرافدهد که ( نشان می2ل شماره )جدو در شده ارائه نتایج مثال، رای. بدهدمی قرار

 اعتبار در بااهمیتی نقش تواندمی که است مذکور متغیر هایداده نسبی بودن نرمال از حاکی یافته این. باشدمی ترپایین آن میانگین از مستقل

 هایشرکت که، دهدمی نشان یافته این. باشدمی مثبت ،ارزش افزوده بازار متغیر برای آمده دسته ب میانگین. باشد داشته رگرسیونی هایمدل

  ها در سطح یک درصد وینسورایز شده است.. دادهاندبوده مثبت افزایش ارزش دارای پژوهش دوره طول در میانگین، طوره ب آماری، نمونه

( نتایج و ضرایب همبستگی مدل اول ارائه گردیده 1در این بخش فرضیه اول پژوهش  مورد بررسی قرار داده شده است. در جدول شماره )

 است:
 

 بخشی محصول بر ارزش افزوده بازار(: نتایج برآورد مدل تأثير تنوع2)جدول شماره 
 

 عالمت مورد انتظار (p-value) احتمال مقدار ضریب برآوردی عالمت اختصاری متغیرهای مستقل

 + MTB 176.2156 0.0000 ارزش بازار به ارزش دفتری

 + SIZE 494.4767 0.0000 اندازه شرکت

 - DIV -7.006588 0.0178 بخشی محصوالتتنوع

 ؟ NWC 311.311 0.0000 سرمایه در گردش خالص

 + AGE -2715.633 0.0001 عمر شرکت

  0.841159 ضریب تعیین

 F 14.71768آماره  0.784006 ضریب تعیین تعدیل شده

 0.000000 (p-valueاحتمال) 2.176887 آماره دوربین واتسون

 

است  %33تعدیل شده تقریبا   2Rباشد. مقدار می %33حاکی از اعتبار کلی مدل در سطح اطمینان  Fنتایج حاصل از برآورد مدل و آماره 

دهد که تمامی ضرایب متغیرهای مستقل پژوهش در سطح دهد؛ نتایج نشان میپذیری باالی مدل اول را نشان میو باال بودن آن توان توضیح

همبستگی مرتبه اول بین متغیرهای مستقل  دهنده عدم وجود خوداست که نشان 1تقریبا  معنادار هستند. آماره دوربین واتسون %31اطمینان 

ای مثبت و معنادار با متغیر وابسته دارند؛ اما عمر شرکت بر خالف انتظار رابطه منفی با ارزش های رشد و اندازه شرکت رابطهمدل است. فرصت

 باشد. ضریب باال وهای با عمر بیشتر میهای جوان در مقایسه با شرکتزش افزوده بازار شرکتدهنده باال بودن ارافزوده بازار دارد که این نشان

 انحراف معیار دامنه تغییرات حداقل حداکثر میانه میانگین متغیر
تعداد 

 هاهمشاهد

 292 2677.27 21757.01 1185.6- 20571.4 67.41075 744.9074 ارزش افزوده بازار

 292 23.48321 233.2125 0.51114 233.724 1.155752 3.696301 توبین-نسبت کیو

 292 1.155209 5.657535 0.09 5.74754 1.305748 1.598805 ارزش بازار به ارزش دفتری

 292 1.497555 8.03646 24.5524 32.5889 27.0721 27.21098 اندازه شرکت

 292 4.294177 19 2 21 5 6.082192 تنوع محصوالت

 292 0.203727 1.069673 0.466- 0.60363 0.163793 0.127661 خالص سرمایه در گردش

 292 0.478514 1.704748 2.30259 4.00733 3.610918 3.425402 عمر شرکت
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مثبت سرمایه در گردش خالص نیز حاکی از اهمیت باالی آن در توضیح ارزش افزوده بازار دارد. رابطه این متغیر مثبت و معنادار در سطح 

ای منفی و معنادار است. اما مقدار کم دارای رابطه %31ت )محصول( در سطح اطمینان بخشی فعالیباشد. ضریب متغیر تنوعمی %33اطمینان 

 این ضریب حاکی از اهمیت و اثر کم آن در ارزش افزوده بازار دارد. 

مون ( سطح خطای آز81/8باشد، که کمتر از )( می8233/8( و با سطح معناداری )- 3ضریب برآورد شده برای متغیر ارزش افزوده بازار )

بخشی محصوالت بر ارزش افزوده بازار تأثیر منفی و معناداری دارد. به عبارت دیگر، ارزش افزوده های پژوهش تنوعاست. بر اساس نتایج یافته

 31های پژوهش در سطح اطمینان هایی که تنوع محصوالت کمتری دارند، بیشتر است. بر اساس نتایج باال مشخص شد که فرضیهبازار شرکت

 شود.د پذیرفته میدرص
 

 توبين-(: نتایج برآورد مدل تأثير تنوع بخشی محصول بر نسبت کيو3جدول شماره )
 

 عالمت مورد انتظار (p-value) مقدار احتمال ضریب برآوردی عالمت اختصاری متغیرهای مستقل

 + MTB 0.335492 0.0000 ارزش بازار به ارزش دفتری

 + SIZE -0.228181 0.0033 اندازه شرکت

 - DIV -0.011282 0.0474 تنوع بخشی محصوالت

 ؟ NWC 0.834386 0.0000 سرمایه در گردش خالص

 + AGE 0.15492 0.4705 عمر شرکت

  0.883698 ضریب تعیین

 F 21.11741آماره  0.841851 ضریب تعیین تعدیل شده

 8/888888 (p-valueاحتمال) 2.200216 آماره دوربین واتسون

 

دهنده معنادار گردد. احتمال این آماره نشانتأیید می Fبا توجه به نتایج آزمون اثرات ثابت ارائه شده در باال اعتبار کلی مدل از طریق آماره 

دهنده عدم وجود خود همبستگی مرتبه اول بوده و نشان 1واتسون مدل نیز نزدیک به  -است. آماره دوربین %33بودن مدل در سطح اطمینان 

باشد. ارزش بازار به ارزش دفتری مدل همان طور می %34و  %33تعدیل شده مدل به ترتیب  2Rو   2Rباشد. بین متغیرهای مستقل مدل می

توان در دارای رابطه منفی است. دلیل این امر را می %33باشد. اندازه شرکت در سطح اطمینان رود دارای رابطه مثبت و معنادار میکه انتظار می

تر تواند با مبلغ کمگذار میتر باشد سرمایهتر تفسیر نمود؛ چرا که هر چه شرکت کوچکهای کوچکگذاران در خرید سهام شرکتتمایل سرمایه

درصد مالکیت باالیی را در شرکت به دست آورد. در نتیجه افزایش اندازه شرکت موجب کاهش در ارزش بازار سرمایه شرکت نسبت به ارزش 

سطح  توبین در -بخشی محصول به عنوان متغیر مستقل پژوهش دارای رابطه منفی و معنادار با نسبت کیوشود. تنوع های آن میاییدفتری دار

 بخشی محصول است کهپذیری بخش اندکی از متغیر وابسته توسط تنوع دهنده توضیحاست. ضریب کوچک این متغیر نشان %31اطمینان 

 ای مستقیم، قوی و معنادارباشد. سرمایه در گردش خالص دارای رابطهتوبین می -بخشی در محصول بر نسبت کیوعدهنده اثر محدود تنونشان

های جاری باال و به های با داراییتوان دلیل این عامل را اهمیت قائل شدن بازار برای شرکتاست. می %33با متغیر وابسته و در سطح اطمینان 

باشد. در این حالت است که بیش از پنج درصد می 8443گذاران تفسیر نمود. عمر شرکت دارای مقدار احتمال یهگریز بودن سرمانوعی ریسک

لیل باال توان به دگردد. دلیل عدم وجود رابطه را میتوبین تأیید می -فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه معنادار بین عمر شرکت و نسبت کیو

توان گفت که فرضیه دوم پژوهش های با عمر پایین دانست. در پایان میهای با عمر باال و هم در شرکترکتتوبین هم در ش -بودن نسبت کیو

 توبین نیز تأیید گردید.   -بخشی محصوالت و نسبت کیوای معکوس و معنادار بین تنوعبه صورت وجود رابطه

)سطح خطای  81/8باشد، که کمتر از ( می8434/8معناداری )( و با سطح - 821/8توبین ) -ضریب برآورد شده برای متغیر نسبت کیو

توبین تأثیر منفی و معناداری دارد. به عبارت دیگر، نسبت  -بخشی محصوالت بر نسبت کیوهای پژوهش تنوعآزمون( است. بر اساس نتایج یافته

 31اال مشخص شد که فرضیه پژوهش در سطح اطمینان هایی که تنوع محصوالت کمتری دارند، بیشتر است. بر اساس نتایج بتوبین شرکت -کیو

 شود.درصد پذیرفته می
 

 ها(: خالصه نتایج حاصل از آزمون فرضيه4جدول شماره )
 

 نتیجه سطح معناداری مستقل اساسی ضریب متغیر فرضیه تحقیق

 تایید فرضیه 8233/8 - 3 بخشی محصول بر ارزش افزوده بازار تأثیرگذار است.تنوع

 تایید فرضیه 8434/8 - 821/8 توبین تأثیرگذار است. -بخشی محصول بر نسبت کیوتنوع
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منفی و معناداری  أثیرتنوع بخشی محصوالت بر ارزش افزوده اقتصادی ت که آیدها از نتایج این پژوهش بر میفرضیه آزمون به توجه با

فت که تنوع بخشی محصوالت بطور کلی دارای تاثیر منفی بوده و هر چقدر توان گدارد. با توجه به مباحث و نتایج پژوهش سایر پژوهشگران می

 ها دارای عملیات متمرکزتر باشند، دارای ارزش افزوده اقتصادی بیشتری هستند.که شرکت

ی و منف أثیرتنوع بخشی محصوالت بر ارزش افزوده بازار و نسبت کیوتوبین ت که آیدها از نتایج این پژوهش بر میفرضیه آزمون به توجه با

دهند که متغیرهای مستقل ارائه شده بر عملکرد شرکت تأثیرگذار هستند و تنوع بخشی محصوالت شرکت معناداری دارد، این یافته ها نشان می

کرابارتی، گرانت، توماس، ورنرفلت و مونتگومری سازگار است آنها بیان کردند بر عملکرد شرکت تأثیر منفی دارد. این یافته ها با نتایج پژوهش چا

های ها دارد و باعث افزایش هزینه عملیات، ایجاد تضاد در سازمان بعلت افزایش پیچیدگیکه استراتژی تنوع تأثیر منفی بر عملکرد شرکت

دلیوس و همکاران به این نتیجه رسید که شرکت دارد. حیط خارجی باز میشود و شرکت را از واکنش به تغییرات اصلی ممدیریتی و سازمانی می

د شواهد بسیار ضعیفی مبنی بر رابطه مثبت بین تنوع و عملکر نیز س و ایبارنهای متمرکز در تمامی مقوله های مالکیتی عملکرد خوبی دارند. گون

 می نشانک افک و کالرنو، هوشی کروز، .تمنفی اس شرکت ارزش بر صنعتی تنوع اثرات که است شده متوجه نیز دنیس شرکت ها بدست آورد.

توان گفت که تنوع با توجه به این مباحث و نتایج پژوهش سایر پژوهشگران می .آید می وجود به تنوع از بعد عملکرد در عمده یک افت که دهند

 بر چند محصول تخصصی در مقابل افزایش در نوع محصوالت و بخشی محصوالت بطور کلی دارای تاثیر منفی بوده بنابراین اهمیت تمرکز بیشتر

 شود.  کاهش تمرکز را متذکر می

 

 هاي آتیپيشنهادهایی براي پژوهش
 بخشی حوزه فعالیت و یا چند ملیتی بودن شرکت بر عملکرد را پیشنهاد نمود. توان آزمون چگونگی اثر تنوعدر بسط این پژوهش می (2

 بخشی محصوالت بر عملکرد.عملکرد جهت سنجش اثرات تنوع استفاده از دیگر معیارهای (1

 های تولید بر بازده جاری.بررسی اثر تنوع بخشی مکانی بخش (7

 های هر یک از صنایع مختلف به طور جداگانه.تکرار همین پژوهش در میان شرکت (4

  های مختلفهای چند کشور و مقایسه نتایج در بورسانجام پژوهش با استفاده از داده
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