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چکیده
متنوعسازی شرکتی شکلی از استراتژی شرکتی است که بسیاری از مديران برای بهبود عملکرد شرکت
از آن استفاده میکنند .براساس تئوری نمايندگی ،مديران اطالعات بیشتری در مقايسه با سهامداران دارند
و ممکن است تصمیماتی اتخاذ نمايند که همراستا با منافع سهامداران نباشد .مديران اغلب به منظورگمراه
ساختن سهامداران نسبت به عملکرد اقتصادی واقعی شرکت ،سود را مديريت میکنند .يکی از عوامل
مهمی که بر مديريت سود تأثیرگذار است ،میتواند استراتژی متنوعسازی شرکتی باشد .لذا هدف از اين
مطالعه ،بررسی ارتباط بین استراتژی متنوعسازی شرکتی و پديده مديريت واقعی و مصنوعی سود
میباشد .در اين مطالعه با استناد به پژوهش ايمن خانچل ( ،)2015برای سنجش استراتژی متنوعسازی
شرکتی از دو شاخص متنوعسازی تجاری و متنوعسازی جغرافیايی بر اساس مدل آپوستو ( )2010استفاده
شده است .جامعه آماری پژوهش شامل  124شرکت در بازه زمانی  1388تا  1392میباشد و از اطالعات
مالی  1384تا  1393نیز استفاده شده است .نتايج پژوهش نشان میدهد بین متنوعسازی تجاری و مديريت
مصنوعی سود ارتباط وجود ندارد و بین متنوعسازی جغرافیايی و مديريت مصنوعی سود ارتباط منفی و
معنادار وجود دارد .همچنین بین متنوعسازی شرکتی و مديريت واقعی سود ارتباط وجود ندارد.
واژههای کلیدی :استراتژی متنوعسازی شرکتی ،متنوعسازی تجاری ،متنوعسازی جغرافیايی ،مديريت سود.
طبقهبندی موضوعیG39 :
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مقدمه
بسیاری از سازمان های امروزی در دنیا به سمت بزرگتر شدن و افزايش محیط فعالیت کسب
و کارشان پیش میروند .شايد يکی از داليل اين امر ،پاسخگويی به نیازهای چندگانه مشتريان
باشد .مديران سعی میکنند از طريق برآوردن نیازهای چندجانبه مشتريان ،آنها را به سازمانشان
وفادارتر سااازند .به همین دلیل و داليل فنی ديگر نظیر برآورده ساااختن مواد اولیه و ساایسااتم
توزيع پخش محصااول نهايی در درونسااازمان ،بساایاری از سااازمانها به تنوع روی آوردهاند
(تهرانی و واحد احمديان .)1385 ،مو ضوع مديريت سود در ک شورهايی که بازار سرمايه آنها
دارای سااابقه فعالیت طوالنیتری میباشااد ،ادبیات غنی و رو به توسااعهای دارد .مديريت سااود
میتواند به سه طبقه ح سابداری متقلبانه ،مديريت اقالم تعهدی اختیاری و مديريت واقعی سود
(دساااتکاری فعالیتهای واقعی) تقسااایم شاااود .حساااابداری متقلبانه مربوط به انتخاب رويههای
حساااابداری مغاير با اصاااول پذيرفته حساااابداری اسااات .در مديريت اقالم تعهدی ،رويههای
حسابداری مبتنی بر اصول پذيرفته حسابداری میباشد؛ اما تالش می شود که عملکرد اقتصادی
واقعی مبهم نشان داده شود (ديچو و اسکینر .)2000 ،دستکاری فعالیتهای واقعی به زمانبندی
و ساختاربندی فر صتطلبانه معامالت عملیاتی ،تأمین مالی و سرمايهگذاری تو سط مديريت
واحد تجاری به منظور تأثیرگذاشتن بر سود گزارش شده در جهتی خاص اطالق میشود که
شرکت را متحمل هزينهها و پیامدهای اقتصادی آتی مینمايد (چن.)2009 ،
انتظار می رود نتايج اين پژوهش بتواند دستاورد و ارزش افزوده علمی داشته باشد که میتوان
به ساااه مورد اشااااره نمود؛ اول اينکه نتايج اين پژوهش میتواند موجب گساااترش مبانی نظری
پژوهشهای گذشته در رابطه با استراتژی متنوع سازی شرکتی و مديريت سود شود .دوم اينکه
مو ضوع ا ستراتژی متنوع سازی شرکتی و مديريت سود به عنوان يک د ستاورد علمی میتواند
اطالعات سااودمندی را در اختیار قانونگذاران حوزه تدوين اسااتانداردهای حسااابداری و بازار
سااار ما يه قرار د هد .ساااوم اين که ن تايج اين پژوهش میتوا ند ا يده های جد يدی برای ان جام
پژوهشهای جديد در اين حوزه پیشنهاد نمايد.
نتايج پژوهش ايمن خانچل ( ،)2015داللت بر آن دارد که اسااتراتژی متنوع سااازی شاارکتی
می توا ند نقش مع نادار و بااهمیتی در مدير يت مبتنی بر اقالم تع هدی و مدير يت مبتنی بر
فعالیتهای واقعی بازی کند .با وجود پشتوانه نظری اين موضوع ،شواهد تجربی درکشورمان ،در
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مورد اين ادعا جمعآوری نشااده اساات .در اين راسااتا ،در اين پژوهش سااعی شااده اساات که بر
اساس شواهد تجربی به اين سوال پاسخ داده شود که ارتباط بین استراتژی متنوع سازی شرکت
و مديريت سود در بازار سرمايه ايران چگونه است؟ پاسخگويی به اين مسأله ،کمک شايانی به
ساارمايهگذاران ،سااهامداران و مديران شاارکتهای بورساای در زمینه تحلیل بازار و بهینهسااازی
پرتفوی سرمايهگذاری مینمايد.
مبانی نظری پژوهش
استراتژی متنوعسازی شرکتی

فرهنگ آک سفورد ( )2009واژه تنوع را گ سترش يا تغییر طیف مح صوالت ،حوزه فعالیت يا
مانند آنها ،به منظور کاهش وابساااتگی بنگاه به يک بازار خاص و مانند آن (در مورد بنگاهها)
تعريف میکند .مفهوم متنوع سازی بستگی به تفسیر ذهنی از بازار جديد يا محصول جديد دارد
که بايد درک مشاااتريان به جای مديران را از آن بازار يا محصاااول منعکس کند .در واقع
محصاااوالت منجر به ايجاد يا تحريک بازارهای جديد میشاااوند و بازارهای جديد ،نوآوری
محصول را ارتقاء میدهد (دادبه و باقرآبادی.)1391 ،
تعريف تنوعسااازی از ديدگاه فرهنگ لغت بازاريابی بارون ،اسااتراتژی رشااد شاارکتی که به
وسااایله آن واحد تجاری با تحصااایل يا ايجاد واحدهای تجاری ديگری که مساااتقیماً به بازار يا
محصول آن واحد تجاری مرتبط نیستند ،کل فروشهايش را انجام میدهد (نیکومرام و هاديان،
.)1392
از نظر ماتسوکا ( ،)2001تنوع عبارت است از فرآيند جستجوی کسب و کارهای متناسب با
توانمندیهای بنگاه (ماتسوکا.)2001 ،
در ا ستاندارد شماره  25حسابداری ايران ،تنوع سازی تجاری و جغرافیايی بدينگونه تعريف
شده است:
تنوع سازی تجاری :به شرکت يا شرکتهايی اطالق می شود در دو يا چند بخش (ق سمت)
مختلف از بازار فعالیت میکند .در واقع ،هر قسمت تجاری جزئی تفکیکپذير از واحد تجاری
ا ست که يک مح صول يا خدمت يا گروهی از مح صوالت يا خدمات مرتبط را ارائه میکند و
دارای مخاطره و بازدهای متفاوت از ساير قسمتهای واحد تجاری است.
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تنوعساااازی جغرافیايی :به شااارکت يا شااارکتهايی اطالق میشاااود در دو يا چند منطقه
جغرافیايی مختلف فعالیت میکنند .در واقع ،هر ق سمت جغرافیايی جزئی تفکیکپذير از واحد
تجاری ا ست که به ارائه مح صوالت يا خدمات در منطقه جغرافیايی م شخ صی بر يک منطقه يا
مناطق جغرافیايی ديگر ا شتغال دارد و دارای مخاطره و بازدهای متفاوت از اجزايی ا ست که در
ساير مناطق جغرافیايی فعالیت میکنند (استاندارد حسابداری ايران ،شماره  ،25بند .)6
انگیزه بهکارگیری تنوع

تراتوين ( ،)1990تئوری انگیزههای تنوع را به اين صورت تعريف مینمايد:
 تئوری کارايی :هدف از به کارگیری استراتژی تنوع دستیابی به همافزايی است .همافزايیبه عنوان واقعیتی تعريف شااده اساات که از طريق صاارفهجويی ناشاای از مقیاس و صاارفهجويی
ناشاای از وسااعت در تولید ،بازاريابی ،مواد خام ،تحقیق و توسااعه و مهندساای از طريق ترکیب
واحدهای تجاری به وجود میآيد .همافزايی مالی ،عملیاتی و مديريتی زمانی ايجاد میشود که
فعالیتها و عملیات واحدهای تجاری ،مکمل يکديگر باشند.
 تئوری انح صاری :شرکتها ا ستراتژی تنوع را به کار میگیرند تا به قدرت بازاری د ستيابند .مفروضات اين تئوری اين است که شرکتهای مختلط استراتژی تنوع را به کار میگیرند
تا از ک مک مالی مت قابل وا حدهای تجاری بهره گیرند ،رقابت را در چندين بازار همزمان
محدود کنند و مانع ورود بالقوه رقبا به بازار شان شوند .اين سه مزيت تئوری انحصاری از ايده
روابط متقابل رقبا حمايت مینمايد.
 تئوری ارزش :کسااب وکارهايی را مدنظر قرار میدهد که توسااط مديرانی انجام میشااودکه اطالعات بیشاااتری از بازار ساااهام در مورد ارزش بالقوه نامطمئن شااارکت هدف دارند.
مفرو ضات اين تئوری اين ا ست که شرکت دارای اطالعات با ارزش و منح صر به فردی برای
باال بردن ارزش مجموع کساااب و کارها از طريق ادغام و اکتسااااب و تنوعبخشااای کساااب و
کارهايی دارد که ارزش بالقوه دارند و از ترکیب اين کسب و کارها ارزشافزايی میکند.
 تئوری ساختن امپراطوری :مديران از طريق ا ستراتژی تنوع ،بی شتر اهداف شخ صی شان رادنبال مینمايند تا افزايش ارزش سهامداران.
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 تئوری فرآيند :تصامیمات اساتراتژيک بیشاتر به عنوان نتايج فرآيندهای درونی شارکت ازقبیل جريانها عادی سااازمان يا قدرت ساایاساای در فرآيند تصاامیمگیری شاارح داده میشااود تا
گزينهای کامالً عقاليی.
 تئوری مهاجم :يک شرکت ک سب وکارهايی را که دارای ثروت ه ستند تحت مالکیت واکتسااااب خود درآورد و باعث انتقال ثروت از اين کساااب وکارها به شااارکت مادر شاااود
(هولدرنس و شیهام.)1985 ،
 تئوری اخالل :انگیزه های تنوع به دلیل اختالل اقتصاااادی رخ میدهد .اختالل اقتصاااادیبسااا یاری تغییرات در انت ظارات افراد بوجود میآورد و در جه کلی عدم اطمی نان را افزايش
میدهد (گات.)1969 ،
مدیریت مصنوعی سود (مبتنی بر اقالم تعهدی)

شیپر ( ،)1989مديريت سود را به عنوان مداخله هدفمند در فرآيند گزارشگری مالی با قصد
تحصیل برخی منافع شخصی ،تعريف میکند .اين تعريف بر جنبه فرصتطلبانه مديريت تمرکز
دارد؛ يعنی ،مديريت با انگیزههای سودجويانه اقدام به مديريت سود میکند و اين اقدام موجب
کاهش محتوای اطالعاتی اعداد حساااابداری میشاااود .از ساااوی ديگر ،برخی محققان نگاهی
آگاهیدهنده به مديريت سااود دارند و آن را به عنوان دسااتکاری اعداد سااود توسااط مديران
تعريف میکنند که به واسطه آن اطالعات خصوصی و محرمانه مديريت در مورد عملکرد آتی
شاارکت به ساارمايهگذاران منتقل میشااود .بر اين اساااس ،مديريت سااود نه تنها موجب کاهش
محتوای اطالعاتی سود نخواهد شد ،بلکه سرمايهگذاران را در تف سیر بهتر ارقام گزارش شده
سااود ياری میکند .در ادبیات پژوهش ،فرصااتطلبانه بودن مديريت سااود از مقبولیت بیشااتری
برخوردار است (جیراپورن و همکاران.)2008 ،
ا صوالً مديريت سود زمانی اتفاق میافتد که مديريت در تالش ا ست تا ت صوير منا سبتری از
شاارکت برای ذينفعان ارائه دهد؛ زيرا اين تصااوير بر منافع مديران تأثیر مسااتقیم يا غیرمسااتقیم
دارد (اساااتروبل .)2009 ،بنابراين ،همواره اين نگرانی وجود دارد که ساااود به عنوان يکی از
مهمترين شااااخصهای عملکرد مالی شااارکتها ،توساااط مديران که در تضااااد منافع بالقوه با
سااهامداران عادی هسااتند ،با اهداف خاصاای مديريت شااده باشااد .اگرچه داليل متفاوتی برای
انگیزه های مديريت سود توسط مديران در سايرکشورهای ارائه شده است (تأمین مالی ،هزينه
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نمايندگی ،جذب سااهامدار جديد ،فرآيندهای ساایاساای و( ) ...بوکیت و اسااکندر ،)2009 ،اما
طرح پاداش مبتنی بر ساااود منالجمله داليل دساااتکاری ساااود در شااارکتهای ايرانی اسااات
(پورحیدری و همتی.)1383 ،
مدیریت واقعی سود (مبتنی بر فعالیتهای واقعی)

شیپر ( )1989معتقد ا ست که مديريت سود میتواند فعالیتهای واقعی را نیز شامل گردد؛
اين نوع مديريت ساود از طريق تغییر در فعالیتهای عملیاتی با هدف گمراه کردن ذينفعان
انجام می شود .تفاوت ا سا سی بین مديريت اقالم تعهدی و د ستکاری فعالیتهای واقعی در
زمانبندی مديريت سااود اساات .در مقايسااه با مديريت اقالم تعهدی ،هرگونه دسااتکاری در
فعالیتهای واقعی میبايد در دوره ای از سال به وقوع بپیوندد .د ستکاری فعالیتهای واقعی
هنگامی رخ میدهد که پیشبینی مديران حاکی ا ست که سود در برآورده ساختن اهداف
مورد نظرشان با شکست روبرو خواهد شد ،مگر اينکه آنها کارهايی را صورت دهند که از
روش عادی شاارکت نشااأت میگیرد و يا هنگامی که برخی عوامل ديگر (اسااتانداردهای
ح سابداری سختگیر) مديريت اقالم تعهدی را با محدوديت روبرو می سازند .مزيت ديگر
تغییر فعالیتهای واقعی در جهت د ستکاری سود اين ا ست که ح سابر سان و قانونگذاران
کمتر متوجه چنین رفتاری می شوند .از تفاوتهای ديگر اين دو شکل مديريت سود میتوان
به اين مو ضوع ا شاره کرد که مديريت اقالم تعهدی در سال وقوع ،ن سبتاً م شخص ا ست اما
دستکاری فعالیتهای واقعی به آسانی قابل تشخیص نیست (يو.)2008 ،
چن ( ،)2009مديريت سااود واقعی به زمانبندی و ساااختاربندی فرصااتطلبانه معامالت
عملیاتی ،تأمین مالی و سرمايهگذاری توسط مديريت واحد تجاری به منظور تأثیرگذاشتن بر
سود گزارش شده در جهتی خاص اطالق می شود که شرکت را متحمل هزينهها و پیامدهای
اقتصادی آتی مینمايد.
مدير يت ساااود واقعی در قا لب دسااات کاری در ف عال یت های واقعی ع بارت اساااات از
(رویچادوری2006 ،؛ ولیزاده الريجانی:)1387 ،
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دستکاری فروش

رویچادوری ( ،)2006دسااتکاری در فروش را به صااورت تالشهای مديريت در جهت
افزايش موقتی فروش در طول سااال تعريف میکند که از طريق ارائه تخفیفات قیمت و يا
شاارايط اعتباری آسااانتر حاصاال میشااود و جريانهای نقدی ورودی برای فروش را کاهش
میدهد .بنابراين ،انتظار میرود دسااتکاری در فروش به فعالیتهای عملیاتی کمتری در دوره
جاری منجرگردد .مشتريان ممکن است انتظار اين تخفیف قیمت را در دورههای آتی نیز داشته
با شند .بنابراين ،وقتی که در دورههای بعد تخفیف قیمت حذف می شود و قیمت به میزان قبلی
باز میگردد ،ممکن اسااات موجب کاهش فروش در آن دورهها گردد و در نتیجه ساااودآوری
آتی شرکت با خطر مواجه شود.
دستکاری تولید

نوع دوم مديريت واقعی سود ،تولید کاالهای اضافهتر از میزان الزم برای برآورده ساختن
تقاضااای مورد انتظار اساات .اضااافه تولید ،بهای تمام شااده کاالهای فروش رفته را کاهش
میدهد ،که به حاشااایه ساااود ناخالص باالتر منجر میشاااود .به هر حال ،هزينههای تولید و
نگهداری اضافی ممکن است تحمل شود و به احتمال زياد باعث افزايش هزينههای نهايی می
شود که به هزينههای تولید سالیانه باالتر نسبت به فروش منجر میشود (رویچادوری2006 ،؛
ولیزاده الريجانی.)1387 ،
دستکاری مخارج اختیاری

نوع سااوم مديريت واقعی سااود ،کاهش هزينههای اختیاری اساات؛ مخارج اختیاری مانند
تحقیق و توسعه ،تبلیغات و مخارج نگهداری ،معموالً در دوره وقوع به هزينه منظور می شوند.
از اينرو ،شرکتها میتوانند با ا ستفاده از کاهش مخارج اختیاری ،هزينههای گزارش شده را
کاهش و ساااود را افزايش دهند .اين عمل به ويژه زمانی رخ میدهد که چنین مخارجی
موجب ک سب درآمد و سود فوری نگردد .اگر مديران مخارج اختیاری را به منظور ک سب
اهداف ساودآوری کاهش دهند ،مجبورند که اين مخارج را به صااورت غیرعادی در سااطح
پايین نشان دهند (رویچادوری2006 ،؛ ولیزاده الريجانی.)1387 ،
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استراتژی متنوعسازی شرکتی و مدیریت سود

در برخی از کشااورهای توسااعهيافته شاارکتهايی که وام دريافت نمودهاند ممکن اساات از
جانب اعتباردهنده نظارت گردند .با اين حال اثربخشی نظارت ممکن است با توجه به پیچیدگی
شرکتها متفاوت باشد .اگرکیفیت اطالعات شرکتهای متنوع سازی شده (پیچیده) نسبت به
شرکتهای متمرکز متفاوت با شد ،در آن صورت اثر بدهی بر مديريت سود (افزايش درآمد)
به میزان تنوعسازی بستگی خواهد داشت (گونزالو و استفان.)2010 ،
دو فرض رقابتی برای برر سی رابطه بین تنوع سازی شرکتی و مديريت سود وجود دارد که
عبارتند از (گونزالو و استفان2010 ،؛ نیکومرام و هاديان:)1392 ،
 فرض نابرابری اطالعاتی :برا ساس اين فرض ،تنوع سازی شرکتی ،پیچیدگیهای سازمانیز يادی اي جاد می ک ند که منجر به افزايش نابرابری اطال عاتی از يک طرف بین مديران و
ساهامداران و از ساوی ديگر بین مديران و جامعه میشاود .ممکن اسات مديران از اين نابرابری
اطالعاتی به عنوان فرصاااتی برای دساااتکاری در ساااود بهره ببرند .فرض نابرابری اطالعاتی بین
مديريت سود و تنوعسازی شرکتی رابطه مستقیمی را پیشبینی میکند (همان منبع).
 فرض اقالم تعهدی جبرانی يا خنثیکننده :براساااس اين فرض ،شاارکتهای متنوعسااازیشااده جريانهای نقدیشااان را از منابع گوناگون اسااتخراج میکنند .اقالم تعهدی ايجاد شااده
توسااط چنین جريانهای نقدی نساابت به يکديگر وابسااتگی زيادی ندارند و تمايل به حذف يا
خنثیکردن يکديگر دارند .در نتیجه اين امر شاارايط را برای دسااتکاری سااود توسااط مديران
شرکتهای متنوع سازی شده د شوارتر خواهد کرد .فرض اقالم تعهدی جبرانی يا خنثیکننده
بین مديريت سود و تنوعسازی شرکتی رابطه معکوسی را پیشبینی میکند (همان منبع).
شرکتها با تنوعبخ شی به م سیرهای ک سب وکار میتوانند از اقت صاد حوزه ،افزايش قدرت
بازار و مزيت رقابتی ،کرفیت بدهی باال و تئوری های بازار سااارمايه داخلی کارا بهره ببرند .با
وجود اين منافع ذاتی تنوع سازی شرکتی ،ادبیات تجربی ن شان میدهد که تنوع سازی باعث از
بین رفتن ارزش سااهامداران میشااود (عطااله و همکاران .)2012 ،اين کاهش ارزش معموالً از
ديدگاه تئوری نمايندگی بیان می شود که در آن مديران بیش از آنکه به فکر شرکتها با شند،
به نفع خودشان تنوعسازی میکنند.
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دو فرضاایه مهم که میتواند ارتباط بین تنوعسااازی شاارکتی و مديريت سااود را تبیین کند ،
فرضیه تضاد نمايندگی و فرضیه تغییرپذيری سود میباشد .فرضیه اول نشان میدهد شرکتهای
متنوع سازی شده بیشتر شرايط مطلوبی را برای مديريت سود فراهم میکند که آن مبتنی بر عدم
تقارن اطالعاتی ،تخصاایص نامناسااب ساارمايهگذاری و تنوع فرهنگی اساات .فرضاایه دوم نشااان
میدهد که متنوع سازی میتواند مديريت سود را تقلیل دهد که آن مبتنی بر سودهای گزارشی
و تحمل ريسک شرکتهای تنوعسازی شده است (ايمن خانچل.)2015 ،
پیشینه پژوهش
برخی از پژوهشهای مشابه در ارتباط با موضوع ،در نگاره ( )1اشاره شده است:
نگاره ( :)1پیشینه پژوهش
پژوهشگران

سال

گونزالو و
استفان

ارتباط بدهی ،تنوعسازی شرکتی و

بین تنوعسازی شرکتی و مديريت سود

مديريت سود

ارتباط وجود ندارد.

تأثیر تنوعسازی شرکتی بر عدم تقارن

تنوعسازی شرکتی بر عدم تقارن

اطالعاتی و عملکرد شرکت

اطالعاتی و عملکرد شرکت تأثیرگذار

2010

وکیفهدوست
و همکاران

موضوع پژوهش

نتايج پژوهش

2014

است.
آجای و
مدهوماتی

2015

ايمن خانچل

2015

ارتباط بین استراتژی متنوعسازی

استراتژی متنوعسازی شرکتی موجب

شرکتی و مديريت سود

تشديد مديريت سود نمیشود.

ارتباط بین استراتژی متنوعسازی

متنوعسازی تجاری و متنوعسازی

شرکتی و مديريت سود

جغرافیايی به ترتیب موجب کاهش و
افزايش مديريت سود میشود.

نیکومرام و
هاديان

شرکتی در مديريت سود

مديريت سود رابطه وجود ندارد.

رابطه بین متنوعسازی شرکتی و عدم

بین متنوعسازی شرکتی و عدم تقارن

تقارن اطالعاتی

اطالعاتی رابطه مثبت وجود دارد.

1392

حاجیها و
سعید

تبیین جايگاه بدهی و تنوعسازی

بین بدهی ،تنوعسازی شرکتی و

1393

فرضیههای پژوهش
با توجه به افزايش نابرابری اطالعاتی بین مديران و سهامداران ،پیچیدگیهای سازمانی ايجاد
شاااده از طريق تنوعساااازی شااارکتی ،ممکن اسااات مديران از اين نابرابری اطالعاتی به عنوان
فرصااتی برای دسااتکاری در سااود بهره ببرند .شاارکتهای متنوعسااازی شااده که مبتنی بر عدم
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تقارن اطالعاتی ،تخصیص نامناسب سرمايهگذاری و تنوع فرهنگی است ،بیشتر شرايط مطلوبی
را برای مديريت ساااود فراهم میکند (ايمن خانچل .)2015 ،بنابراين ،فرضااایههای پژوهش به
صورت زير مطرح میشود:
فرضیه اول :بین متنوعسازی تجاری و مديريت مصنوعی سود ارتباط وجود دارد.
فرضیه دوم :بین متنوعسازی جغرافیايی و مديريت مصنوعی سود ارتباط وجود دارد.
فرضیه سوم :بین متنوعسازی تجاری و مديريت واقعی سود ارتباط وجود دارد.
فرضیه چهارم :بین متنوعسازی جغرافیايی و مديريت واقعی سود ارتباط وجود دارد.
روششناسی و نمونه آماری پژوهش
با توجه به اينکه از اطالعات گذشته برای آزمون فرضیات استفاده می شود ،از نوع تحقیقات
پسرويدادی است .جامعه آماری پژوهش شامل شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران در بازه زمانی  1388تا  1392میبا شد ،البته توجه به اين مو ضوع که در مدلهای ا ستفاده
شااده در روابط متغیرها ،داده چهارسااال قبل حمحاساابه ضااريب  ،Kريسااک عملیاتی و ريسااک
تجاری) و داده يک سال آتی (( GR_Salesر شد فروش آتی شرکت) ) ] مورد ا ستفاده قرار
میگیرد ،عمالً دوره پژوهش دربرگیرنده ده ساااال ( )1393-1384اسااات که جامعه آماری
پژوهش بر اساس معیارهای زير محدود شده است:
-

تعداد شرکتهای پذيرفته شده در سال  421( 1388شرکت)

پايان سال مالی منتهی به 12/29

دارا بودن ارزش دفتری

دارا بودن توقف معامالتی

نمیباشد( 73شرکت)

سهام منفی( 17شرکت)

بیش از ششماه( 7شرکت)

در بازه زمانی تغییر سال مالی

در بازه زمانی از بورس

اطالعات مالی در دسترس

داشته است( 9شرکت)

خارج شد( 59شرکت)

نبوده است( 45شرکت)

-

شرکتهای سرمايهگذاری ،بانکها و واسطهگری مالی ،هلدينگها ،لیزينگها و بیمهها( 59شرکت)

=

تعداد شرکتهای باقیمانده(تعديلشده) 152( شرکت)

=
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توضااایح بر اينکه با توجه به دارا بودن نقش اطالعات مالی  1384-1387و  1393در نمونه
پژوهش ،تعديالتی نسبت به نمونه انتخابی اعمال شده است؛ {در فواصل زمانی  1384تا ،1387
سه ( )3مورد از شرکتها تاريخ پذيرش آن در بورس سال  ،1386دو ( )2مورد از شرکتها
تاريخ پذيرش آن در بورس سال  1385میباشد ،دو ( )2مورد از شرکتها ارزش دفتری سهام
آنها در سال  1393منفی میباشد .توجه به اين موضوع که برای اندازهگیری متغیرهای پژوهش،
به معیار صاانعتی بودن شاارکت توجه میشااود؛ بنابراين الزم اساات شاارکتهايی که در صاانايع
مختلف تعداد آنها به حدن صاب (باالی  5شرکت) بر سد به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شود.
از میان شرکتهای مورد برر سی ،تعداد  21شرکت در صنايع مختلف جهت محا سبه متغیرها،
تعداد آنها به حدنصاب نرسید .در مجموع تعداد  28شرکت از نمونه انتخابی قبلی کنارگذاشته
شاده اسات  .بنابراين با اين اوصااف ،تعداد  124شارکت ( 620ساال -شارکت) در بازه زمانی
 1388تا  1392به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد .ضمناً دادههای مربوط به شرکتهای نمونه
از نرمافزار رهآورد نوين و ساااايت بورس اوراق بهادار گردآوری و برای انجام محاسااابات ،از
صفحه گسترده اکسل و برای آزمون فرضیهها از نرمافزار  Eviewsنسخه  8استفاده شده است.
مدل و متغیرهای پژوهش
در اين پژوهش ا ستراتژی متنوع سازی شرکتی و مديريت سود در شرکتهای بور سی در
قالب مدلهای رگرسااایونی با اساااتناد از مدل ايمن خانچل ( )2015به صاااورت ذيل بررسااای
میشود:
مدل ()1

DISACit = αit + β1∑DIVER it + β2∑Controlit + єit

مدل ()2

APCit = αit + β1∑DIVER it + β2∑Controlit + єit

متنوعساااازی تجاری ( )D_BUو متنوعساااازی جغرافیايی ( )D_GEبه عنوان نمايندگان
استراتژی متنوعسازی شرکتی ( )DIVERمتغیر مستقل است و به صورت زير محاسبه میشود:
 متنوعساااازی تجاری ( :)D_BUبرای بررسااای آن مطابق با پژوهش آپوساااتو ( )2010ازشاخص آنتروپی استفاده میشود .شاخص آنتروپی عبارت است از:
n

1
) ( ENTR − IND = ∑ Pjit Ln
Pjit
j=1
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 :Pjitفروش شرکت iبر کل فروش صنعت  jدر سال .t
 متنوعسااازی جغرافیايی ( :)D_GEبراساااس پژوهش آپوسااتو ( ،)2010از نساابت فروشصادراتی به کل فروش برای اندازهگیری متغیر مذکور استفاده شده است.
متغیرهای وابساته در اين پژوهش ،مديريت مصانوعی ساود ( )AEMو مديريت واقعی ساود
( )REMمیباشد که در ادامه به شیوه اندازهگیری آنها پرداخته میشود:
 اقالم تعهدی اختیاری (( )DISACنماينده مديريت م صنوعی سود) میبا شد که از الگویديچو و همکاران ( )2003اسااتفاده شااده اساات .شاایوه اندازهگیری الگوی مذکور طبق پژوهش
ايمن خانچل ( )2015به صورت مدل ( )3میباشد:
مدل ()3
TA = α +β1 (∆Sales - (1- K) ∆REC) + β2PPE + β3LogTA + β4GR_Sales
+є

 :TAاقالم تعهدی کل (تفاوت سود عملیاتی و جريان نقد عملیاتی)؛
 :∆Salesتغییرات فروش شرکت؛
 :∆RECتغییرات حسابهای دريافتنی شرکت؛
 :Kتغییر مورد انتظار در حسااابهای دريافتنی را برای تغییر در فروش شاارکت لحاظ میکند
که از طريق مدل رگرسیونی زير (مدل  )4برآورد میشود:
مدل ()4
∆REC = α + K*∆Sales + є

جهت محاسبه ضريب  Kبرای هرسال -شرکت 620 ،مدل تخمین زده شده است.
 :PPEارزش ناخالص اموال ،ماشینآالت و تجهیزات شرکت؛
 :LogTAلگاريتم کل دارايیهای شرکت؛
 :GR_Salesرشد فروش آتی شرکت.
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به منظور ا ستاندارد سازی ،کلیه متغیرها بر دارايیهای ابتدای سال تق سیم می شود .قدرمطلق
مقادير باقیمانده مدل رگر سیون فوق ن شانگر اقالم تعهدی اختیاری (مديريت م صنوعی سود)
میباشد.
 هزينههای تولید غیرعادی (( )APCنماينده مديريت واقعی ساااود) میباشاااد که از الگویتعديل شااده رویچاودوری ( )2006توسااط گانی ( )2010اسااتفاده شااده اساات .سااطح عادی
هزينههای تولید غیرعادی ( )APCطبق الگوی رویچاودوری ( )2006به قرار مدل ( )5اسااات
(يانگ:)2014 ،
مدل ()5
𝑡𝑃𝑅𝑂𝐷𝑖,
1
𝑡𝑆𝑎𝑙𝑒𝑖,
𝑡∆𝑆𝑎𝑙𝑒𝑖,
= ∝𝑂 + ∝1
+ ∝2
+ ∝3
𝐴𝑖,𝑡−1
𝐴𝑖,𝑡−1
𝐴𝑖,𝑡−1
𝐴𝑖,𝑡−1
∆𝑆𝑎𝑙𝑒𝑖,𝑡−1
+ ∝3
𝑡+ 𝜀𝑖,
𝐴𝑖,𝑡−1
( :PRODi,tبهای تمامشاااده کاالی فروشرفته  +تغییر موجودی کاال) شااارکت i

سال t؛
 :Ai,t-1کل دارايیهای شرکت  iدر سال t-1؛
 :Salei,tفروش شرکت  iبین سال  tو t-1؛
 :∆Salei,tتغییرات فروش شرکت  iبین سال  tو t-1؛
الگوی تعديلشاااده ساااطح عادی هزينه های تولید غیرعادی ( )APCمدل روی چاودوری
( )2006توساااط گانی ( )2010به قرار الگوی ( )6میباشاااد؛ به گونهای که قدرمطلق باقیمانده
مدل زير به عنوان معیار هزينههای تولید غیرعادی ( )APCدرنظرگرفته میشود (يانگ:)2014 ،
مدل ()6
𝑡𝑃𝑅𝑂𝐷𝑖,
1
𝑡𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 𝐹𝑢𝑛𝑑𝑠𝑖,
= ∝𝑂 +∝1
+∝2 𝑀𝑉𝑖,𝑡 +∝3 𝑄𝑖,𝑡 +∝4
𝐴𝑖,𝑡−1
𝐴𝑖,𝑡−1
𝐴𝑖,𝑡−1
𝑡𝑆𝑎𝑙𝑒𝑖,
𝑡∆𝑆𝑎𝑙𝑒𝑖,
∆𝑆𝑎𝑙𝑒𝑖,𝑡−1
+∝5
+∝6
+∝7
𝑡+ 𝜀𝑖,
𝐴𝑖,𝑡−1
𝐴𝑖,𝑡−1
𝐴𝑖,𝑡−1

 :MVi,tحاصلضرب قیمت سهام پايان سال در تعداد سهام شرکت  iدر سال t؛
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)Qi,t: / Ai,t (MVi,t + DLTTi,t؛
 :DLTTi,tکل بدهیهای بلندمدت شرکت  iدر سال t؛
 ( :Internal Fundsi,tسود قبل از اقالم غیرمترقبه  +هزينه تحقیق و توسعه  +هزينه
استهالک دارايیهای ثابت و نامشهود) شرکت  iدر سال .t
مطابق پژوهش ايمن خانچل ( ،)2015متغیرهای کنترل عبارت است از:
 عدم تقارن اطالعاتی ( :)IAمکالگلین و همکاران ( ،)1998از نساابت ارزش بازار به ارزشدفتری ساااهام ( )MBبه عنوان شااااخص عدم تقارن اطالعاتی ( )IAياد میکنند .باالتر بودن
نسبت فوق بیانگر عدم تقارن اطالعاتی باال میباشد؛
 تضااااد نمايندگی ( :)ACمکالگلین و همکاران ( ،)1998از جريان نقدی آزاد ( )FCFبهعنوان پروکسی تضاد نمايندگی ( )ACياد میکنند؛
کل دارايی( /سود سهام -مالیات -هزينه بهره -سود عملیاتی قبل از استهالک) = FCF

 ريسک عملیاتی ( :)RISKانحراف استاندارد سود عملیاتی به فروش (چهارسال قبل)؛ ريسااک تجاری ( :)OCFVانحراف اسااتاندارد جريان نقد عملیاتی به دارايی (چهارسااالقبل)؛
 مخارج سرمايهای ( :)CAPEXPمخارج سرمايهای  /دارايی؛ اندازه شرکت ( :)SIZEلگاريتم طبیعی کل دارايی شرکت؛ اهرم مالی ( :)ENDکل بدهی  /کل دارايی.یافتههای پژوهش
 -آمار توصیفی متغیرهای پژوهش :نگاره ( ،)3آمار توصیفی متغیرها را نشان میدهد:
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نگاره ( :)3آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
انحراف معیار

کمینه

بیشینه

میانگین

متغیرها

0/288

0/358

1/275

0/878

D_BU

0/187

0/000

1/000

0/109

D_GE

0/120

0/0001

1/092

0/112

DISAC

0/086

0/0006

0/881

0/076

APC

3/934

0/303

87/78

2/403

MB

0/091

-0/486

0/492

-0/004

FCF

0/082

0/002

0/674

0/072

RISK

0/048

0/012

0/365

0/086

OCFV

0/109

-0/356

0/784

0/088

CAPEXP

1/325

9/949

18/45

13/66

SIZE

0/183

0/017

0/996

0/582

END

مقدار میانگین متنوعساااازی تجاری ( )0/878و جغرافیايی ( )0/109حاکی از آن اسااات که
گرايش شاارکتهای ايرانی در طی بازه زمانی پژوهش ،به متنوعسااازی تجاری بیشااتر بوده و تا
حدودی از متنوعساااازی جغرافیايی نیز برخوردار بودهاند .مقدار میانگین مديريت مصااانوعی و
واقعی سود ن شان میدهد به طور متو سط شرکتهای ايرانی در بازه زمانی پژوهش از مديريت
ساااود بااليی برخوردار نبوده اسااات .مقدار میانگین اهرم مالی بیانگر آن اسااات که تا حدودی
شرکتهای مورد بررسی در نمونه از جرگه شرکتهای اهرمی و نه سرمايهای بوده است.
 آزمون مانايی متغیرهای پژوهش :از آنجايی که احتمال متغیرهای پژوهش در آزمون لوين،لین و چو و آزمون هادری کمتر از  5ا ست ،تمامی متغیرهای پژوهش مانا میبا شند؛ اين بدان
معنی اسااات که میانگین و واريانس متغیرها در طول زمان و کوواريانس متغیرها بین ساااالهای
مختلف ثابت بوده است .در نتیجه شرکتهای مورد بررسی تغییرات ساختاری نداشته و استفاده
از اين متغیرها در مدل باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمیشود.
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نگاره ( :)4آزمون مانایی متغیرهای پژوهش
آزمون لوين ،لین و چو

آزمون هادری
احتمال

آماره F

احتمال

آماره F

متغیرها

0/0000

14/25

0/0013

-3/01

D_BU

0/0000

19/28

0/0000

-61/2

D_GE

0/0000

15/14

0/0000

-33/8

DISAC

0/0000

18/07

0/0000

-34/6

APC

0/0000

20/9

0/0000

-45/6

MB

0/0000

18/70

0/0000

-26/5

FCF

0/0000

14/13

0/0000

-43/4

RISK

0/0000

13/73

0/0000

-35/8

OCFV

0/0000

15/28

0/0000

-49/8

CAPEXP

0/0000

17/08

0/0000

-44/9

SIZE

0/0000

15/56

0/0000

-25/5

END

 آزمون فرضیه اول و دوم :خالصه نتايج آماری فرضیه اول و دوم به شرح زير است:نگاره ( :)5خالصه نتایج آزمون فرضیه اول و دوم پژوهش
فرضیه اول (متغیر مستقل :متنوعسازی تجاری)

فرضیه دوم (متغیر مستقل :متنوعسازی
جغرافیايی)

متغیرها

ضريب β

آماره t

احتمال t

VIF

ضريب β

آماره t

VIF

احتمال
t

α

-0/06

-1/20

0/227

-

-0/04

-0/865

0/387

-

D_BU / D_GE

0/026

1/68

0/093

1/017

-0/06

-2/30

0/021

1/120

MB

-0/0003

-0/21

0/829

1/040

-0/00003

-0/024

0/980

1/052

FCF

0/277

5/37

0/000

1/092

0/290

5/606

0/000

1/099

OCFV

0/537

5/79

0/000

1/004

0/543

5/868

0/000

1/004

RISK

0/153

2/62

0/008

1/039

0/172

2/906

0/0038

1/031

CAPEXP

-0/01

-0/24

0/808

1/014

-0/003

-0/086

0/931

1/014

SIZE

0/005

1/46

0/143

1/040

0/006

1/729

0/084

1/056

0/052

1/96

0/050

1/130

0/038

1/440

0/150

1/197

END

 Fلیمر = 0/717

R2 =0/108

 Fلیمر = 0/719

R2 =0/111

D-W = 1/727

Prob. F = 0/000

D-W = 1/743

Prob. F = 0/000

آزمون هاروی = 0/013

آزمون وايت = 0/000

آزمون هاروی = 0/000

آزمون وايت =
0/000

روش :دادههای تلفیقی ()Pooling

روش :دادههای تلفیقی ()Pooling
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مقادير احتمال آزمون هاروی و وايت برای هرکدام از فرضاایهها کمتر از  5اساات؛ مشااکل
ناهمساانی واريانس در مدلهای فوق قابل رويت اسات ،برای رفع آن از روش EGLSاساتفاده
می شود .همچنین مقادير D-Wن شان میدهد که فرض عدم همب ستگی بین خطاها قابل پذيرش
است .احتمال Fلیمرکه بیشتر از  5است ،از روش تلفیقی استفاده می شود .اعتبار آماره Fنشان
از معنادار بودن الگوی رگرسیون خطی است .ضريب تعیین نشان میدهد که متغیرهای مستقل
و کنترلی حاادوداً  11از تغییرات متغیر وابساااتااه را تبیین مینماااينااد .مقااادير VIFبااه معنی
قابلاغماض بودن هم خطی میان متغیرها میباشد .احتمال  tمتغیر D_BUکه بیشتر از  5است؛
فرضاایه اول در سااطح اطمینان  95تأئید نمیشااود .همچنین احتمال  tمتغیر D_GEکه کمتر از
 5است؛ فرضیه دوم در سطح اطمینان  95تأئید میشود .بنابراين بین متنوعسازی جغرافیايی و
مديريت م صنوعی سود ارتباط منفی و معنادار وجود دارد .از بین متغیرهای کنترلی ،بین ت ضاد
نمايندگی ،ريسک تجاری و ريسک عملیاتی با مديريت مصنوعی سود ارتباط مثبت و معنادار
وجود دارد و ساير متغیرهای کنترلی معنادار نیستند.
 آزمون فرضیه سوم و چهارم :خالصه نتايج آماری فرضیه سوم و چهارم به شرح زير است:نگاره ( :)6خالصه نتایج آزمون فرضیه سوم و چهارم پژوهش
فرضیه سوم (متغیر مستقل :متنوعسازی تجاری)

فرضیه چهارم (متغیر مستقل :متنوعسازی
جغرافیايی)
ضريب

آماره t

احتمال t

VIF

متغیرها

ضريب

آماره t

احتمال t

VIF

2/62

0/009

-

α

β
0/102

2/73

0/006

-

β
0/092

0/112

1/121

D_BU / D_GE

-0/012

-1/12

0/262

1/018

0/028

1/59

1/052

MB

0/0007

0/702

0/482

1/040

0/0005

0/571

0/567

FCF

0/219

6/08

0/000

1/092

0/214

5/91

0/000

1/098

OCFV

0/213

3/35

0/000

1/004

0/210

3/32

0/000

1/004

RISK

0/093

2/31

0/020

1/039

0/083

2/04

0/041

1/031

CAPEXP

0/010

0/377

0/706

1/014

0/008

0/294

0/768

1/014

SIZE

-0/005

-2/32

0/020

1/040

-0/005

-2/47

0/013

1/056

END

0/059

3/26

0/001

1/130

0/065

3/55

0/000

1/197

 Fلیمر = 0/363

R2 =0/101

 Fلیمر = 0/365

R2 =0/103

D-W = 1/849

Prob. F = 0/000

D-W = 1/843

Prob. F = 0/000

آزمون هاروی = 0/000

آزمون وايت = 0/000

آزمون هاروی =

آزمون وايت =

0/000

0/000

روش :دادههای تلفیقی ()Pooling

روش :دادههای تلفیقی ()Pooling
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مقادير احتمال آزمون هاروی و وايت برای هرکدام از فرضاایهها کمتر از  5اساات؛ مشااکل
ناهمساانی واريانس در مدلهای فوق قابل رويت اسات ،برای رفع آن از روش EGLSاساتفاده
می شود .همچنین مقادير D-Wن شان میدهد که فرض عدم همب ستگی بین خطاها قابل پذيرش
است .احتمال Fلیمرکه بیشتر از  5است ،از روش تلفیقی استفاده می شود .اعتبار آماره Fنشان
از معنادار بودن الگوی رگرسیون خطی است .ضريب تعیین نشان میدهد که متغیرهای مستقل
و کنترلی حاادوداً  10از تغییرات متغیر وابساااتااه را تبیین مینماااينااد .مقااادير VIFبااه معنی
قابلاغماض بودن هم خطی میان متغیرها میباشد .احتمال  tمتغیر D_BUکه بیشتر از  5است؛
فر ضیه سوم در سطح اطمینان  95تأئید نمی شود .همچنین احتمال  tمتغیر D_GEکه بی شتر از
 5اساات؛ فرضاایه چهارم در سااطح اطمینان  95تأئید نمیشااود .از بین متغیرهای کنترلی ،بین
ت ضاد نمايندگی ،ري سک تجاری ،ري سک عملیاتی و اهرم مالی با مديريت واقعی سود ارتباط
مثبت و معنادار وجود دارد و بین اندازه شاارکت و مديريت واقعی سااود ارتباط منفی و معنادار
وجود دارد و بین عدم تقارن اطالعاتی و مخارج سرمايهای با مديريت واقعی سود ارتباط وجود
ندارد.
نتیجهگیری و پیشنهادهای پژوهش
در اين پژوهش به برر سی ارتباط بین ا ستراتژی متنوع سازی شرکتی و پديده مديريت واقعی
و مصنوعی سود در بین سالهای  1388تا ( 1392با لحاظ نمودن اطالعات مالی  1384تا )1393
با تعداد  124شرکت پرداخته شده است .نتايج پژوهش نشان میدهد بین متنوع سازی تجاری و
مديريت م صنوعی سود ارتباط وجود ندارد و بین متنوع سازی جغرافیايی و مديريت م صنوعی
سود ارتباط منفی و معنادار وجود دارد .همچنین بین متنوعسازی شرکتی و مديريت واقعی سود
ارتباط وجود ندارد .ضااامن اشااااره به مبانی نظری پژوهش ،متنوعساااازی شااارکتی شاااکلی از
استراتژی شرکتی است که بسیاری از مديران برای بهبود عملکرد خود از آن استفاده میکنند.
متنوع سااازی جغرافیايی از طريق تنوع صااادرات محصااوالت میتواند رشااد شاارکت را افزايش
داده و باعث بهبود شرايط شرکت شود ،ايفای اين نقش حسابداری ،به توسعه اقتصادی کمک
میکند .مديريت سود که از پديده عدم تقارن اطالعاتی و تضاد نمايندگی ناشی می شود ،طبق
پژوهشهای انجام گرفته در اين زمینه ،مع ضالتی را برای شرکت فراهم میکند .نتايج پژوهش
حاضااار ،متنوع ساااازی جغرافیايی يکی از عوامل تأثیرگذار بر دساااتکاری ساااود از طريق اقالم

پژوهشهای تجربی حسابداری ،سال هفتم ،شماره  ،25پاییز 1396

209

تعهدی می شود؛ شرکتهايی که تنوع جغرافیايی بااليی دارند ،د ستکاری سود از طريق اقالم
تعهدی کمتری دا شتهاند .شرکتها با تنوع صادرات میتوانند اطمینان بازار سرمايه را افزايش
دهند و از اين طريق فرصاااتهای سااارمايهگذاری بهتری را به دسااات آورند .افزايش تنوع بازار
سرمايه نیز موجب سرمايهگذاری بیشتر ،کارايی بازار ،تخصیص بهینه منابع و در نهايت رشد و
شکوفايی اقت صادی می شود .تو ضیح بر اينکه سهامداران و مالکان نهادی شرکتها با توجه به
نفوذ قاابال مالحظاهای کاه در امر تصااامیمگیری وکنترل دارناد ،بهتر میتوانناد نقشااای در
محدودکردن رفتارهای فر صتطلبانه مديران نا شی از د ستکاری سود ايفا نمايند .سهامداران به
منظور درک اهمیت باالی تنوع صاادرات که منجر به بهبود اعتبار و ارزش شارکت و در نتیجه
شهرت يافتن توان رقابتی شرکت در اقتصاد کشور میگردد ،بهتر میتوانند عملکرد مديران را
در زير ذرهبین خودشاااان قرار دهند .بنابراين فروش صاااادراتی به عنوان نماينده متنوعساااازی
جغرافیايی شاارکت در بازار ساارمايه ايران آن چنان از اهمیت بااليی برخوردار اساات که حتی
میتواند به تنزل مديريت سااود از طريق اقالم تعهدی نیز بیانجامد .در حالت کلی نتايج پژوهش
از عدم ارتباط متنوع سازی شرکتی و مديريت سود حکايت میکند؛ يعنی مديريت سود تحت
تأثیر متنوع سازی شرکتی نمیگردد .دلیل اين امرکمتوجهی سهامداران ،سرمايهگذاران و ساير
ذينفعان شرکتها نسبت به استراتژی متنوع سازی شرکتها میباشد و البته در اين امر نمیتوان
شرايط حاکم بر بازار سرمايه ايران را ناديده گرفت .نتايج پژوهش با يافتههای گونزالو و استفان
( ،)2010آجای و مدهوماتی ( ،)2015آمیدو و کويپو ( ،)2015ايمن خانچل ( )2015و نیکومرام
و هاديان ( )1392مطابقت دارد.
در خصوص ارتباط معکوس متنوع سازی جغرافیايی و مديريت مصنوعی سود ،به سهامداران
و سرمايهگذاران شرکتها پیشنهاد میگردد توجه بیشتری به استراتژی متنوع سازی جغرافیايی
داشته باشند و آن را در مدلهای تصمیمگیری خود لحاظ نمايند .به سازمان بورس اوراق بهادار
پی شنهاد میگردد شرکتها را به رعايت کامل ا ستاندارد ح سابداری شماره  25مبنی بر اف شای
فروش به طورکامل بر اساااس فروش جغرافیايی از سااوی شاارکتها موکف نمايند .با توجه به
نتايج پژوهش ،پیشانهادهايی به منظور بهبود وضاع موجود به سارمايهگذاران توصایه میشاود تا
وجود راهبرد متنوعسااازی و نیز کارايی نساابی آن را در شاارکتهای پذيرفته شااده در بورس
مدنظر قرار دهند .به مديران شرکتها توصیه می شود تا در خصوص شفاف سازی هرچه بیشتر
ارائه اطالعات در خصااوص اهداف راهبرد متنوعسااازی و لزوم و منافع آن و نیز تأثیرات آن بر
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فعالیتهای عمومی شرکت در بازار تالش بی شتری انجام دهند .يکی از محدوديتهای پژوهش،
دوره زمانی و مکانی مورد بررسی است که استفادهکنندگان از نتايج اين پژوهش در تسری آن
به شارکتهای غیربورسای و همچنین برای دورههای زمانی به غیر از دوره زمانی مورد برر سی
الزم اسااات بااحتیاط عمل کنند .همچنین ،در اين پژوهش اطالعات مالی بدون تعديل برای
اثرات نا شی از تورم ا ستفاده شده ا ست .لذا پیامدهای احتمالی نا شی از تورم بر اطالعات مالی
وجود دارد .بديهی اساات در صااورتیکه اطالعات مالی بر اساااس تورم تعديل شااوند ،ممکن
است نتايج متفاوتی به دست آيد.
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