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 چکيده
 تنوع بر اطالعاتی تقارن عدم و گذاری سرمایه های فرصت تاثیر بررسی حاضر تحقیق هدف

 های فرصت تحقیق این در. است تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای محصوالت

 وابسته متغیر شرکتها محصوالت تنوع و مستقل متغیرهای اطالعاتی تقارن عدم و گذاری سرمایه

 قلمرو و تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای کلیه مکانی قلمرو. شد گرفته نظر در

 تحقیقات نوع از همچنین و کاربردی نوع از تحقیق این. است 9811 تا 9831 بین های سال زمانی

 نقدی های جریان گیری اندازه برای( 9131) پلسن، و لن مدل از تحقیق این در. باشد می کمی

( 9131) چیانگ و وینکتاش توسط شده ارائه مدل از اطالعاتی تقارن عدم محاسبه منظور به و آزاد

 اماری جامعه عنوان به شرکت 881 تعداد سیستماتیک حذف روش اساس بر. گردید استفاده

 نشان تحقیق نتایج. شد انتخاب نمونه عنوان به شرکت 91 تعداد مورگان جدول اساس بر و انتخاب

 شده پذیرفته شرکتهای محصوالت تنوع بر اطالعاتی تقارن عدم و گذاری سرمایه های فرصت داد

 .دارد معناداری تاثیر تهران بهادار اوراق بورس در

 .شرکت محصوالت تنوع اطالعاتی، تقارن عدم گذاری، سرمایه های فرصت :يديکل واژگان
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 تقارن عدم و گذاري سرمایه هاي فرصت تاثير بررسی

 در شده پذیرفته شرکتهاي محصوالت تنوع بر اطالعاتی

 تهران بهادار اوراق بورس
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 مقدمه
 ، کنند حفظ را خود انسانی سرمایه است ممکن مدیران شرکت، تنوع به توجه با. شود می نمایندگی مشکالت به منجر شرکت تنوع

 می راحتی به مدیران متنوع، شرکتهای در(. 9131 ، ویشنی و اشلیفر) نمایند حفظ را خود قدرت یا دهند افزایش را خود شخصی منافع

 و نقدی جریان در نمایندگی مشکالت تشدید به منجر این(. 9111 ، همکاران و میر) کنند کسب سرمایه مالی، های کمک به توجه با توانند

 منجر است ممکن شرکت محصوالت تنوع بنابراین(. 9111 ، آفک و برگر ؛9131 ، جنسن) شود می اندازه از بیش گذاری سرمایه همچنین

 سهامداران ارزش بر شرکت محصوالت تنوع تاثیر چگونگی بررسی بدنبال تاکنون تحقیقات. گردد بیشتر منافع یا بیشتر های هزینه ایجاد به

 تحقیقات برخی(. 9111 ، ویسباچ و کاپالن) هستند شرکت ارزش بر شرکت محصوالت تنوع تاثیر چگونگی یا( 9138 ، روباک و جنسن)

 برخی حالیکه در( 9111 ویسباچ، و کاپالن ،9139 ،  پاتر) شود می شرکت ارزش ثبات به منجر شرکت محصوالت تنوع که دادند ارائه

 (.1001 ، استالز و النگ) دارد دنبال به را شرکت ارزش کاهش ، شرکت تنوع که اند عقیده این بر تحقیقات

 بنابراین. شود می خارجی سرمایه بازار از حاصل نقد وجوه آوری جمع از مانع اطالعاتی تقارن عدم که دادند ارائه زیادی تحقیقات

 شرکت یک محصوالت تنوع سیاستهای بر اطالعاتی تقارن عدم. کند کمک داخلی سرمایه بازار ایجاد به تواند می شرکت محصوالت تنوع

 سرمایه به تمایل مدیران است، باالتری آزاد نقدی جریان دارای شرکت که زمانی ،(9131) جنسن های یافته به توجه با. گذارند می تاثیر

 باال نیز شرکت محصوالت در تنوع سطح باشد باالتری سطح در شرکت یک در آزاد نقدی جریانات هرچه بنابراین. دارند بیشتر های گذاری

 . رود می

 مند بهره متنوع کار و کسب از که هایی شرکت به نسبت متمایز های فعالیت انجام در متنوع شرکتهای که دریافت( 9199) چندلر

 از استفاده با را خارجی گذاران سرمایه و شرکت بین اطالعاتی تقارن عدم مشکل توانند می متنوع های شرکت. کنند عمل کاراتر نیستند

  لولن) یابند دست منابع به کارا بطور و کرده حل ناکارآمد های ورشکستگی از جلوگیری و متنوع درآمد جریان سرمایه، داخلی بازارهای

 اطالعاتی تقارن عدم سطح با طلبانه فرصت سود مدیریت که دریافتند( 9133) من تیت و ترومن و( 9133) دای(. 9119 ، استین ؛9199،

 اطالعات. است متغیر متمرکز و متنوع شرکتهای بین اطالعاتی تقارن عدم که دریافت 1000 سال در  ریچاردسون. یابد می افزایش

 بنابراین.  است تر شلوغ متنوع شرکتهای حسابداری گزارشات انبوه ماهیت بدلیل متمرکز شرکتهای به نسبت متنوع شرکتهای حسابداری

 درهم برآوردهای تنها و شود نمی شناسایی سازمان بیرون در و است رویت قابل آن مدیران توسط تنها متنوع شرکتهای نقدی های جریان

 (.1091 ، همکاران و اریک) است دسترس در ریخته

  همکاران و یه گذاری سرمایه های فرصت با رابطه در. کنند می منعکس شرکت در ای بالقوه منافع گذاری سرمایه های فرصت

 شرکت محصوالت در تنوع و هستند متمرکزتر شرکتها باشد باالتر شرکت یک در گذاری سرمایه فرصتهای هرچه که دادند نشان( 1098)

 بردن بین از و داخلی سرمایه بازار ایجاد در شرکت به تواند می نامرتبط تنوع که دریافتند( 9111)  تاداری و دنیس. شود می تلقی نامرتبط

 برای را زمینه برخوردارند گذاری سرمایه زیاد فرصتهای از که شرکتهایی بنابراین. کند می شایانی کمک نامناسب گذاری سرمایه مشکالت

 و نل) باشد می شرکت محصوالت در تنوع پذیرش کننده تعیین عوامل از رشد های فرصت بنابراین. سازند می مهیا شرکت در نامرتبط تنوع

 از بیشتر گذاری سرمایه از حاصل نمایندگی مشکالت به منجر و رساند می زیان سهامداران منافع به تصمیمات اینگونه (.1092 ، همکاران

 و دارند اندازه از بیشتر گذاری سرمایه به تمایل مدیران باشد باالیی سطح در دادنی دست از نقدی جریان زمانیکه بنابراین. شود می اندازه

 تنوع تاثیرپذیری چگونگی به حاضر پژوهش تمرکز(. 1091 ، همکاران و بیل) یابد می افزایش شرکت در محصوالت تنوع امکان درنتیجه

 .باشد می اطالعاتی تقارن عدم گذاری و سرمایه های فرصت از شرکت محصوالت

 

 پيشينه تحقيقات
به بررسی رابطه بین هزینه نمایندگی جریان نقدی آزاد، بازارهای سرمایه داخلی و تنوع غیر مرتبط ( 1098)رافائل و همکاران 

هدف از این تحقیق بررسی چگونگی تاثیرگذاری جریان نقدی آزاد و بازارهای سرمایه داخلی در توصیف . محصوالت شرکت پرداختند

ایج پژوهش حاکی از آن است که بازار سرمایه داخلی تاثیر قوی بر تصمیمات مرتبط با تنوع غیرمرتبط نت. تصمیمات تنوع بخشی می باشد

شرکتها دارد و منافع حاصل از تنوع غیرمرتبط شرکتها مشکالت هزینه نمایندگی و رفتارهای فرصت طلبانه را کاهش داده و از تامین مالی 

 . خارجی هزینه بر جلوگیری می کند

در تحقیقی به بررسی تاثیر فرصتهای سرمایه گذاری، عدم تقارن اطالعاتی و جریانات نقدی آزاد بر تنوع ( 1098)ان یه و همکار

نشان دادند هرچه فرصتهای آنان . پرداختند 1001-1000محصوالت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تایوان طی دوره زمانی 
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نتایج تحقیق حاکی . شد شرکتها متمرکزتر هستند و تنوع در محصوالت شرکت نامربوط تلقی می شودسرمایه گذاری در یک شرکت باالتر با

 .از آن است که فرصت های سرمایه گذاری، عدم تقارن اطالعاتی و جریانات نقدی آزاد تاثیرگذاری معناداری بر تنوع محصوالت شرکتها دارد

نظریه ها پیش بینی می کنند که . محصول و نقدینگی بازار سهام پرداختند به بررسی رابطه بین قدرت بازار( 1092)کیل و لون 

در این پژوهش با توجه به تحلیالت انجام شده . شرکتهایی که از قدرت بازار بیشتری برخوردارند جریان نقدی پایدار و با ثبات تری دارند 

 . زیرا قدرت بازار نوسانات بازده را کاهش می دهد  .می یابد نتایج حاکی از آن است که نقدینگی سهام با قدرت بازار محصول افزایش

در این پژوهش از عوامل تعیین . در تحقیقی به بررسی ارتباط بین رقابت بازار محصول و مدیریت سود پرداختند( 1092)کارونا و همکاران 

جهت اندازه گیری اقالم تعهدی و فعالیتهای دستکاری و کننده رقابت نظیر جانشینی محصوالت ، اندازه بازار، هزینه ورود و رتبه متغیرها 

طبق تحلیالت انجام شده نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این مطلب است که . همچنین دستکاری در صورتهای مالی استفاده شده است

 . بین رقابت بازار محصول و مدیریت سود رابطه مثبتی وجود دارد

تحقیقات .ی ارتباط بین تنوع محصوالت شرکت و مدیریت سود شرکتها در عرضه فصلی سهام پرداختندبه بررس( 1092)چی یو و همکاران 

همچنین شرکتهای متنوع . پیشین بیان کردند که شرکتهای متنوع نسبت به شرکتهای غیر متنوع درگیری بیشتری در مدیریت سود دارند

ت انجام گرفته شده نتایج پژوهش حاکی از آن است که اقالم تعهدی احتیاطی طبق تحلیال.انگیزه بیشتری در مدیریت سود رو به ترقی دارند

که تنوع در شرکتها بطور مستقیم با درجه مدیریت سود در ارتباط . در میان شرکتهای متنوع نسبت به شرکتهای غیر متنوع بیشتر می باشد

 .است

 

 

 متدولوژي تحقيق

 فرضيه هاي تحقيق
 تاثیر معناداری دارد شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یشرکتهامحصوالت وع تنی بر گذار هیسرما یفرصت ها. 

 تاثیر معناداری دارد شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یشرکتهامحصوالت تنوع بر  یعدم تقارن اطالعات. 

 

 روش تحقيق
 لغوی معنــــای در توصیفی تحقیق.  است گردیده استفاده پیمایشی مطالعات از پژوهش موضوع و هدف به توجه با پژوهش این در

 به توصیفی های روش غالباً شود می دنبال اهداف این که هایی تحقیق در چه اگر. شود می برده کار به رویدادها یا ها موقعیت توصیف برای آن

 تحقیق کنند می فرض اغلب و ندارند نظر توافق «توصیفی های تحقیق» محتوای مورد در پژوهشگران و محققان این، وجود با. روند می کار

 های مطالعه اصطالح از عمل در محققان بنابراین. گیرد می بر در را آزمایشی و تاریخی تحقیق استثناء به ها تحقیق انواع همه توصیفی،

 .این تحقیق از نوع کاربردی و همچنین از نوع تحقیقات کمی می باشد .کنند می استفاده یابی زمینه

 

 جامعه و نمونه آماري
 یم 9811تا  9831 یسالها یشده در بورس اوراق بهادار تهران ط رفتهیپذ یپژوهش، شرکت ها نیمورد مطالعه در ا یجامعه آمار

ناهماهنگی ها میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در این پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق و نیز وجود برخی . باشند

 :تهران، شرایط زیر به منظور تعیین نمونه تحقیق در نظر گرفته شده است 

 .به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آن ها منتهی به اسفند ماه باشد -9

 .مالی نداده باشنددر طی سال های مالی مورد بررسی، تغییر فعالیت یا تغییر سال  -1

که افشاهای مالی و ساختار ( شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری مالی، هلدینگ و لیزینگ) جزء بانک ها و موسسات مالی -8

 .اصول راهبردی شرکت متفاوتی دارند، نباشند

 .داده های مورد نظر آن ها در دسترس باشد -2

 .سهام شرکت در بورس اوراق بهادار تهران معامله شود -1

شرکت به عنوان  91شرکت به عنوان جامعه اماری انتخاب و بر اساس جدول مورگان تعداد  881ر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد ب

 .نمونه انتخاب شد
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 نحوه اندازه گيري متغيرها

 تنوع محصوالت شرکت
دو معیار . ی مختلفی تقسیم نمودطبقه ها نوع متنوع بودن به فعالیت های کسب وکار را از لحاظ میزان و 9192راملت در سال 

 نسبت درآمد حاصل از بزرگ ترین کسب وکار: عبارتست از نرخ تخصصی بودن (. SR)؛ نرخ تخصصی بودن اصلی برای طبقه بندی عبارتنداز

کلی  براساس این طبقه بندی، راملت شرکت ها را به طور (.9810سجادی و همکاران، ) شرکت به کل در آمد شرکت در یک سال مشخص

 : طبقه بندی می نماید در سه دسته زیر از لحاظ تنوع

  (کسب وکار منفرد)شرکت های تک محصولی  .9

                    شرکت های با تنوع متوسط .1

                            شرکت های بسیار متنوع .8

 

 عدم تقارن اطالعاتی
از مدل ارائه شده توسط  یاطالعات به منظور محاسبه عدم تقارن. است یمستقل پژوهش حاضر، عدم تقارن اطالعات یرهایمتغ

 خرید و فروش سهام، بدین صدورت است که یشنهادیپ متیروند محاسبه دامنه تفاوت ق. استفاده شده است( 9131) انگیوینکتاش و چ

نمونه، در طول سال استخراج و سپس  یها شرکت هر یک از یخرید و فروش سهام برا یشنهادیروزانه مربوط به مدت پ یها ابتدا داده

و « خرید سهام یشنهادیپ متیبهترین ق» به عنوان« خرید یشنهادیپ متیق شترینیب» صادق باشند زیر یارهایاز سال که مع یروزهای یبرا

 (.9819مکاران، ستایش و ه)گردیده است  نییآن روز تع« فروش یشنهادیپ متیبهترین ق» به عنوان« فروش یشنهادیپ متیکمترین ق»

 

 اندازه شرکت
 (.9819نصرتی و همکاران، )لگاریتم طبیعی ارزش دفتری کل دارایی های شرکت 

 

 اهرم مالی
 (.9833رضوان و همکاران، )نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها 

 

 بازده دارایی ها
 (.9811سعیدی و همکاران، )نسبت درآمد خالص به کل دارایی ها 

 

 تحليل داده هاروش تجزیه و 
برای آزمون  Eviews 7تجزیه تحلیل اطالعات در این پژوهش با توجه به  موضوع، متغیر ها، فرضیه ها و روش تحقیق، از  نرم افزار 

 متغیرهای بودن نرمال بررسی منظور به. استفاده خواهد شدبرای محاسبات   EXCELو همچنین  فرضیه ها و معناداری روابط بین متغیرها

 بودن معنادار آزمون شامل؛ رگرسیون الگوی در بودن معنادار آزمون حاضر، پژوهش در. شد خواهد استفاده برا -جارک  آزمون از شپژوه

 آزمون شامل؛ رگرسیون مدل از استفاده های فرض پیش آزمون همچنین، .خواهد شد انجام ضرایب بودن معنادار آزمون و رگرسیون

 .شد انجام خواهدلیمر و آزمون هاسمن  Fناهمسانی واریانس، آزمون 
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 نتایج

 واریانس ناهمسانی بررسی
9در این قسمت به تخمین ناهمسانی واریانس

که در واحدهای زمانی. می پردازیم -های متفاوت شرکت  ها یکه ناشی از ویژگ –

ما از .. خواهیم داشت1 ما ناهمسانی واریانس گروهیمقطعی دارای واریانس همسان باشد، امّا واریانس آن در سرتاسر واحدها متفاوت باشند، 

 . کنیم های مدل رگرسیون اثرات ثابت استفاده میماندهبرای بررسی ناهمسانی واریانس گروهی در بین باقی آماره اصالح شده والد
 واریانس با استفاده از آماره اصالح شده والد ناهمسانی آزمون نتایج -9-9 جدول

 سطح معناداري آماره کاي دو شرح

 019111 -3291111 آماره اصالح شده والد
 درصد 1سطح خطای *

درصد معنادار نمی باشد، بنابراین فرض ناهمسانی واریانس رد و در  1سطح معناداری آماره کار دو در سطح خطای  -9-9با توجه جدول 

 .مقابل فرض همسانی واریانس پذیرفته می شود
 

 ثابت اثرات روش بودن دار معنی آزمون -تعيين روش برآورد مدل

 F آماره آزمون
 F آماره آزمون نتایج -1-9 جدول

 معناداري سطح درجه آزادي مقدار آماره شرح

Cross-section F 91111881 93 01009* 

Cross-section Chi-square 9291002911 93 01008* 
 درصد 1سطح خطای *

 آزمون هاسمن
 هاسمن آزمون نتایج -8-9 جدول

 معناداري سطح درجه آزادي مقدار آماره شرح

Cross-section F 91231881 11 01001* 
 درصد 1سطح خطای *

 درصد 1 از کمتر آمده معناداری بدست سطح آزمون دو هر در( هاسمن و F) شده انجام آزمون دو نتایج -8-9و  -1-9جدول  به توجه با

 .شود استفاده ثابت اثرات روش از مربوطه رگرسیونی مدل در باید بنابراین و بوده

 

 لوین -روش لين 
 آزمون ریشه واحد جمعی بر روی متغیّرها به روش لین و لوین -2-9جدول 

 متغيرها آماره احتمال

 محصوالت تنوع 11112 *010112

 گذاری سرمایه های فرصت -21091 *010899

 اطالعاتی تقارن عدم -11011 *010918

 شرکت اندازه 81111 *010281

 مالی اهرم 91932 *010090

 ها دارایی بازده 11881 *010118

 درصد 1سطح خطای *

                                                           
1
 Heteroskedasticity 

2
 Group wise heteroskedasticity 
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دهد که فرضیه صفر مبنی بر نامانایی برای ها نشان میهای محاسبه شده و احتمال پذیرش آنبررسی مقادیر آماره -2-9با توجه به جدول 

 .مطالعه در سطح مانا هستندهمه متغیرها رد می شود و تمامی متغیرهای مورد 

 

 آزمون فرضيه اول
 اول فرضیه رگرسیون آزمون -1-9 جدول

 نام متغير
ضریب 

 برآوردي
 سطح معناداري tآماره  انحراف برآورد 

 *01019 81899 01912 01293 ثابت

 *01011 -81119 01901 -01819 گذاری سرمایه های فرصت

 *01091 21231 01989 01139 شرکت اندازه

 01039 91093 01193 01111 مالی اهرم

 01038 -91089 01812 -01881 ها دارایی بازده

 درصد 1سطح خطای *

 مدل کل معناداری و تبیین قابلیت -1-9 جدول

R2  دوربين- 

 واتسون

ANOVA 

 سطح معناداري Fآماره  ضریب تعيين تعدیل شده ضریب تعيين

01112 01193 11081 211093 01000** 
 درصد 9خطای  سطح**

 ها خطا بین همبستگی وجود فرض دارد قرار 111 تا 911 فاصلۀ در واتسون دوربین آزمون آمارۀ مقدار چون -1-9با توجه به جدول 

، می 0109در سطح خطای کوچک تر از F (211093 )با توجه به معنی داری مقدار آزمون  .کرد استفاده رگرسیون از توان می و شود می رد

جه گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق مرکب از متغیرهای مستقل، کنترل و وابسته، مدل خوبی بوده و مجموعه متغیرهای مستقل و توان نتی

 1913 که دهد می نشان باشد، می 01193 با برابر شده تعدیل تعیین ضریب مقدار. کنترلی قادرند تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند

 های فرصت متغیر تاثیر ضریب .باشد در این مدل می متغیرهای مستقل و کنترلی به وابسته تحقیق، وابسته متغیر تغییرات کل از درصد

 تنوع گذاری بر سرمایه های فرصت معکوس و منفی تاثیر از حکایت که است، -01819 با برابر شرکتها محصوالت تنوع گذاری بر سرمایه

 ،(01011) شرکتها محصوالت تنوع بر گذاری سرمایه های فرصت متغیر t آماره معناداری سطح به توجه با طرفی، از. شرکتها دارد محصوالت

 سرمایه های فرصت کرد، بیان توان می و نمود رد را H0 فرضیه درصد 11 اطمینان با توان می درصد 1 خطای سطح از بودن کمتر دلیل به

  .دارد معناداری تاثیر تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای محصوالت تنوع گذاری بر

 

 آزمون فرضيه دوم
 دوم فرضیه رگرسیون آزمون -9-9 جدول

 نام متغير
ضریب 

 برآوردي
 سطح معناداري tآماره  انحراف برآورد 

 *01099 21981 01901 01101 ثابت

 01039 91019 01813 01881 اطالعاتی تقارن عدم

 *01081 81928 01981 01291 شرکت اندازه

 01091 91081 01111 01193 مالی اهرم

 01092 -91011 01109 -01119 ها دارایی بازده
 درصد 1سطح خطای *
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 مدل کل معناداری و تبیین قابلیت -3-9 جدول

R2  دوربين- 

 واتسون

ANOVA 

 سطح معناداري Fآماره  ضریب تعيين تعدیل شده ضریب تعيين

01913 01918 11801 811921 01000** 
 درصد 9سطح خطای **

 ها خطا بین همبستگی وجود فرض دارد قرار 111 تا 911 فاصلۀ در واتسون دوربین آزمون آمارۀ مقدار چون -9-9با توجه به جدول 

، می 0109در سطح خطای کوچک تر از F (811921 )با توجه به معنی داری مقدار آزمون  .کرد استفاده رگرسیون از توان می و شود می رد

نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق مرکب از متغیرهای مستقل، کنترل و وابسته، مدل خوبی بوده و مجموعه متغیرهای مستقل و توان 

 9118 که دهد می نشان باشد، می 01918 با برابر شده تعدیل تعیین ضریب مقدار. کنترلی قادرند تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند

 تقارن عدم متغیر تاثیر ضریب .باشد در این مدل می متغیرهای مستقل و کنترلی به وابسته تحقیق، وابسته یرمتغ تغییرات کل از درصد

 محصوالت تنوع اطالعاتی بر تقارن عدم مستقیم و مثبت تاثیر از حکایت که است، 01881 با برابر شرکتها محصوالت تنوع اطالعاتی بر

 کمتر دلیل به ،(01039) شرکتها محصوالت تنوع بر اطالعاتی تقارن عدم متغیر t آماره معناداری سطح به توجه با طرفی، از. شرکتها دارد

 تنوع بر اطالعاتی تقارن عدم کرد، بیان توان می و نمود رد را H0 فرضیه درصد 11 اطمینان با توان نمی درصد 1 خطای سطح از نبودن

 .ندارد معناداری تاثیر تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای محصوالت

 

 نتيجه گيري و پيشنهادات
 معناداری تاثیر تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای محصوالت تنوع بر گذاری سرمایه های نتایج نشان داد فرصت

 همین از .ندارد معناداری تاثیر تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای محصوالت تنوع بر اطالعاتی تقارن در مقابل، عدم .دارد

 پژوهش نتایج شده انجام تحلیالت طبق. پرداخت اطالعاتی تقارن عدم و شرکت محصوالت تنوع بین رابطه بررسی به( 1001) توماس رو،

  همکاران و یه مقابل، در. ندارد همبستگی هیچگونه اطالعاتی تقارن عدم افزایش با شرکت محصوالت تنوع در افزایش که است آن از حاکی

 همکاران و دوست وظیفه پژوهش نتایج. دارد شرکتها محصوالت تنوع بر معناداری تاثیرگذاری اطالعاتی تقارن عدم که نشان دادند( 1098)

 پژوهش نتایج. دارد شرکت عملکرد و اطالعاتی تقارن عدم بر معناداری تاثیر شرکت محصوالت در تنوع که است بوده آن از حاکی( 9818)

  توماس تحقیق نتایج بنابراین. شود می اطالعاتی تقارن عدم کاهش به منجر شرکت محصوالت تنوع در افزایش که داد نشان( 9811) قربانی

 هیات و مدیران به .دارد همخوانی حاضر فرضیه نتیجه با( 9811) قربانی و( 9818) همکاران و دوست ،(1098)  همکاران و یه ،(1001)

 و شود شناخته مشتریان نیاز که زمانی زیرا بپردازند، شرکت محصوالت تنوع و مشتریان نیاز شناسایی به شود می پیشنهاد ها شرکت مدیره

 .یافت خواهد افزایش شرکت ارزش و بازده آن تبع به و کرده پیدا افزایش شرکت فروش شود، داده اهمیت آن به
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