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 چکيده

کند. علت متنوع سازی  های مدیریتی و عملکرد شرکت ایفا می گیری مدیره و مدیران نقش بسزایی در تصمیم تعامل بین هیئت
امداران نیز تأثیر بسزایی مندی از مزایای گسترش اقتصادی است که بر عملکرد شرکت و ثروت سه جغرافیایی شرکت، بهره

ف پژوهش حاضر بررسی تأثیر دوگانگی وظایف مدیرعامل بر رابطه بین متنوع سازی جغرافیایی و عملکرد هددارد. از این رو، 
های  های آن از صورت آوری داده باشد. برای جمع شرکت است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی می

شده در  های پذیرفته شرکت از شرکت 601ونه آماری پژوهش شده است. نم های بورس اوراق بهادار تهران استفاده مالی شرکت
باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد بین متنوع سازی  می 6931الی  6931های  بورس اوراق بهادار تهران طی سال

بطه جغرافیایی و عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری برقرار است و دوگانگی وظایف مدیرعامل موجب تعدیل این را
 شود. می

 .دوگانگی وظایف، عملکرد شرکت، متنوع سازی جغرافیایی: واژه های کليدی

 

 مقدمه

مدیره یک شرکت را  سهامداران اشخاصی هستند که بر اساس میزان سهام خود در شرکت حق رأی دارند، سهامداران هیئت
مشاوره به مدیران وظیفه اتخاذ تصمیمات تجاری  عنوان نماینده سهامداران عالوه بر حمایت و کنند. این هیئت به انتخاب می

(. تحت نظارت 1063وهمکاران،  دارند )سانگ منطبق با منافع سهامداران و نظارت بر مدیران و عملکرد شرکت را بر عهده
شرکت  باشند. به بیانی دیگر، مدیران مدیره، مدیران مسئولیت مدیریت یک شرکت منطبق با بهترین منافع سهامداران می هیئت

(. بر این اساس، 1060سازی ثروت سهامداران یک شرکت را مدیریت نمایند )گیولت و همکاران،  بایست در راستای بیشینه می
کند )اوک وهمکاران،  های مدیریتی و عملکرد شرکت ایفا می گیری مدیره و مدیران نقش بسزایی در تصمیم تعامل بین هیئت

مدیره، دوگانگی وظایف مدیرعامل )مدیرعامل، رئیس  نده رابطه بین مدیران و هیئتکن (. از بین چندین عامل تعیین1003
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 و جغرافيایی سازی متنوع بين رابطه بر رعاملمدی وظایف دوگانگی تأثير

 شرکت عملکرد
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دهد مدیران قدرت زیادی در کنترل حاکمیت شرکتی و  مدیره نیز باشد( یک مسئله اساسی است چرا که اجازه می هیئت
 (.1001مدیره برخوردار باشند )پنگ و همکاران،  مدیریت شرکت در مقایسه با هیئت

 

 مسالهبيان 

پذیری سازمانی، از دوگانگی  پذیری و تطبیق منظور افزایش انعطاف ها به نظرهای موجود، تعداد زیادی از شرکت رغم اختالف علی
ها همچنان به استفاده  ترین دالیلی که شرکت (. یکی از مهم1009 همکاران، و کنند )فینکلستین وظایف مدیرعامل استفاده می

وهمکاران،  پذیری بیشتر با نوسانات و عدم اطمینان در محیط اقتصادی است )اوک باشند، تطبیق مند می از مدیران دوگانه عالقه
ها در صنایع مختلف به سمت  شود، شرکت مدیره یک شرکت اتخاذ می (. مطابق تصمیماتی که توسط مدیرعامل و هیئت1003

علت  (.6332دهند )رامسوامی،  ر جغرافیایی گسترش میآورند و عملیات خود را چندین بازا متنوع سازی جغرافیایی روی می
مندی از مزایای گسترش اقتصادی است که بر عملکرد شرکت و ثروت سهامداران نیز  متنوع سازی جغرافیایی شرکت، بهره

کاهش منظور فرار از بازار اشباع شده و اجتناب از  ها به (. بسیاری از شرکت1001تأثیر بسزایی دارد )چانگو همکاران، 
وسیله ضمن حداکثر سازی ثروت  کنند تا بدین عنوان یک راهکار اصلی استفاده می درآمدهایشان از متنوع سازی جغرافیایی به

 سهامداران، سطح ریسک حساسیت عملکرد شرکت به فاکتور های اقتصادی و فصلی یک مکان خاص را کاهش دهند )کانگ

 (.1060و همکاران، 

شیوع متنوع سازی در صنایع مختلف مطالعات بسیاری به بررسی تأثیر این امر بر عملکرد شرکت تا به امروز با توجه به 
رغم گستردگی مطالعات، نتایج واحدی در خصوص تأثیر متنوع سازی  (. با این وجود علی1063اند )سانگ و همکاران،  پرداخته

 بر عملکرد شرکت مشاهده نگردیده است. 
معتقدند که متنوع سازی جغرافیایی برعملکرد شرکت تأثیر مثبتی دارد. این  (6331) همکاران و مطالعات مانند هان گروهی از

(. با این حال، مطابق با تئوری هزینه معامالت و 6336نتایج منطبق بر تئوری پرتفوی، قدرت بازار و تئوری منابع است )برنی، 
زی بر عملکرد شرکت تأثیر منفی دارد )جونس و همکاران، های نمایندگی، گروهی از محققان معتقدند که متنوع سا هزینه
تواند ناشی از این امر باشد که تأثیر متنوع سازی جغرافیایی  های پیشین می (. عدم دستیابی به نتایج واحدی در پژوهش6311

بستگی دارد  های شرکت و بازار بر عملکرد شرکت امری پیچیده است و به شرایط بسیاری از جمله شرایط صنایع، ویژگی
 (. به بیانی دیگر، سایر عوامل ممکن است تأثیر بسزایی بر رابطه یاد شده داشته باشند.1060)کانگ و همکاران، 

مدیره، اختیارات و  گیری در خصوص توسعه دامنه تجارت شرکت به مناطق دیگر، عالیق مدیرعامل و هیئت هنگامی تصمیم
ی داشته باشد. با توجه به تأثیر دوگانگی بر تعادل قدرت در ساختار مدیریتی و ا کننده تواند نقش تعیین ها می منافع آن

رود که دوگانگی نقش بسزایی در اتخاذ تصمیمات متنوع سازی جغرافیایی شرکت ایفا کند  گیری شرکت، انتظار می تصمیم
ا تسریع در دستیابی به منافع تواند ب (. این بدان معنی است که دوگانگی وظایف مدیرعامل می1063)سانگ و همکاران، 

ها مزایای متنوع سازی شرکت را از بین ببرد و یا برعکس، با ایجاد یک رهبری قدرتمند ناشی از دوگانگی وظایف  شخصی آن
(. در 1063های آن نیز کمتر شود )سانگ و همکاران،  مدیرعامل، در منافع متنوع سازی جغرافیایی تسریع صورت گیرد و هزینه

توان گفت تأثیر دوگانگی وظایف مدیرعامل بر متنوع سازی جغرافیایی و عملکرد شرکت با توجه به رفتار مدیران  واقع می
 تواند متفاوت باشد. می
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بنابراین مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر دوگانگی وظایف مدیرعامل بر رابطه بین متنوع سازی جغرافیایی و عملکرد 
 ورس اوراق بهادار تهران است.شده در ب های پذیرفته شرکت

 

 اهميت پژوهش
و به وجود آمدن مشکالت  سازی ثروت سهامداران آن است ولیکن جدایی مدیریت از مالکیت اگرچه هدف شرکت بیشینه

های نظارتی از  منظور حفاظت از منافع خود در شرکت، نسبت به برقراری مکانیسم نمایندگی منجر گردید که سهامداران به
تواند به تقویت یا  های مدیرعامل می مدیره و ویژگی مدیره اقدام نمایند. با این حال، ترکیب هیئت تصاب اعضای هیئتجمله ان

رسد که  نظرهای موجود در این زمینه، به نظر می ها و اختالف مدیره بیانجامد. با توجه به تئوری تضعیف وظایف نظارتی هیئت
هش از اهمیت باالیی برخوردار باشد. همچنین از سوی دیگر، عملکرد شرکت و رابطه های موردنظر در این پژو روابط و فرضیه

مدیره و  آن با متنوع سازی شرکت نیز موردتوجه طیف وسیعی از ذینفعان قرار دارد. به بیانی دیگر به سبب تأثیر ترکیب هیئت
های نمایندگی و  ک اعتباری شرکت، هزینهمتنوع سازی جغرافیایی بر عملکرد شرکت بر ثروت سهامداران، ریسک شرکت، ریس

مدیره و ... از اهمیت  های پژوهش حاضر برای سهامداران، حسابرسان، اعتباردهندگان، اعضای هیئت ... پرداختن به فرضیه
 بسزایی برخوردار است.

 

 هدف پژوهش
رکت و سپس تعیین تاثیر دوگانگی هدف از انجام پژوهش در وهله اول تعیین رابطه بین متنوع سازی جغرافیایی و عملکرد ش

 وظایف مدیرعامل بر رابطه بین متنوع سازی جغرافیایی و عملکرد شرکت است. 

 

 چارچوب نظری و پيشينه پژوهش 

های نظیر قدرت بازار، تئوری منابع و پرتفوی تشریح  برخی محققان مزایای متنوع سازی جغرافیایی را بر اساس تئوری
های  (. بر اساس تئوری پرتفوی، متنوع سازی جغرافیایی منجر به کاهش ریسک و هزینه1060، نمایند )کنگو همکاران می

های مختلف سود ببرند )سانگ و همکاران،  توانند از قوانین و مقررات مکان های متنوع می شود و شرکت ورشکستگی می
آورد که به  ن را برای شرکت فراهم میهمچنین بر اساس دیدگاه قدرت بازار، متنوع سازی جغرافیایی این امکا (.1063
زنی شرکت،  کنندگان و مشتریان بیشتری دست یابد که این امر در نهایت منجر به افزایش قدرت چانه کنندگان، توزیع تأمین

( نیز بر اساس تئوری منابع 6336(. برنی )6330شود )مونتگومری،  کاهش رقابت و دستیابی به یک موقعیت غالب در بازار می
 توانند به مزیت رقابتی دست یابند. کند که شرکت ضمن تقویت منابع و ایجاد قابلیت متنوع سازی عملیات می یان میب

های نمایندگی معتقدند که متنوع سازی بر  های نظیر هزینه معامالت و هزینه های فوق، تئوری با این حال و برخالف تئوری
های تجاری خود را در چند بازار  هایی که فعالیت هزینه معامالت شرکت عملکرد شرکت تأثیر منفی دارد. بر اساس تئوری

تر خواهند شد این درگیری و پیچیدگی به وجود آمده ناشی از شرایط محیطی، فرهنگی و قانونی  دهند، پیچیده گسترش می
توان  شود. بنابراین می یهای هماهنگی و اطالعات( در داخل شرکت منجر م متنوع به افزایش هزینه معامالت داخلی )هزینه

های  (. عالوه بر این، تئوری هزینه1060همکاران،  ها، بر عملکرد شرکت تأثیر منفی خواهد داشت )کانگ و گفت افزایش هزینه

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد دوم(                                              0411 ، بهار93 ، شماره4دوره   

 

01 
 
 

رو شوند  طلبی مدیران روبه های نمایندگی ناشی از منفعت های متنوع، ممکن است هزینه کند شرکت نمایندگی نیز بیان می
. در واقع، مدیران برخالف سهامداران، تمایل دارند تا ثروت خود را از یک منبع واحد کسب نمایند، در واقع آنان (6311)جنسن، 

(. بنابراین مدیران 1001تمایل به دستیابی به شهرت، ثروت، منابع انسانی از یک منبع واحد و متمرکز دارند )وانگ و همکاران، 
به متنوع سازی جهت دستیابی به منافع شخصی خودشان و دور کردن  ممکن است حتی به قیمت تخریب ارزش شرکت

 (.6313همکاران،  و آورند )شیلفر های مزاحم روی موقعیت

 همکاران، از سوی دیگر، دوگانگی وظایف مدیرعامل در بسیاری از اقتصاد های مدرن نیز به تصویب رسیده است )پنگ و
عامل در ساختار حاکمیت شرکتی، مطالعات متعددی در این خصوص صورت (. با توجه به شیوع دوگانگی وظایف مدیر1001

شوند که معایب و  های شناخته می عنوان تئوری (. دو نظریه نمایندگی و رهبری به1063 همکاران، گرفته است )سانگ و
ری مخالف دوگانگی (. تئوری نمایندگی، تئو1003همکاران،  کنند )کیم و مزایایی دوگانگی وظایف مدیرعامل را تشریح می

مدیره نیز باشد، وظایف نظارتی  وظایف مدیرعامل است. بر اساس این تئوری در صورتی که مدیرعامل، رئیس هیئت
شود و مانع ایجاد نظارت و نظم دهی عملکرد مدیران  مدیره بر عملکرد مدیران به دلیل قدرت مدیرعامل، مختل می هیئت

احتمال بیشتری به سمت  شود به که مدیرعامل شرکت با چنین قدرتی مواجه می میویژه هنگا (. به1061گردد )تانگ،  می
 کند. دستیابی به منافع شخصی خود و نه منافع سهامداران سوق پیدا می

کند. بر اساس مفاهیم این تئوری در صورتی که  ا این حال، تئوری رهبری بر مزایای دوگانگی وظایف مدیرعامل تأکید میب
مدیره شرکت نیز باشد، با ترکیب این دو پست، کارایی رهبری و وحدت فرماندهی در شرکت ایجاد  هیئت مدیرعامل رئیس

کند و قدرت مدیرعامل را  (. وحدت فرماندهی، اقتدار و مسئولیت در یک سازمان را روشن می1006همکاران،  و شود )بگات می
این ساختار رهبری  (.1063همکاران،  شود )سانگ و خاذ میدهد، بنابراین تصمیمات مهم وفوری را با سرعت ات افزایش می

داند. عالوه بر این، به  عنوان رهبر مسئول کنترل منابع تحت اختیار خود می شود که مدیرعامل خود را به منجر به شرایطی می
ست یابد که در نهایت تواند به منابع داخلی و خارجی بیشتری د دلیل ارائه تصویر مدیرعامل با قدرت رهبری قوی، شرکت می

 (.6311نتیجه این امر بهبود عملکرد شرکت خواهد بود )پففر و همکاران، 
های صحیح در خصوص تطبیق مناسب با هر  گیری مدیره شرکت نیاز به اتخاذ تصمیم هنگام متنوع سازی، مدیران و هیئت

(. در شرایطی که مدیرعامل رئیس 1069باشند )گیولت و همکاران،  محیط عملیاتی ناشی از متنوع سازی شرکت می
تری به رخدادهای خارجی  های سریع گیری، واکنش مدیره شرکت نیز می باشد، از طریق ایجاد وحدت فرماندهی و تصمیم هیئت

های هماهنگی و عدم تقارن اطالعاتی بین مدیرعامل و  صورت می گیرد )مطابق تئوری منابع( و در همان زمان، هزینه
های معامالتی  توان گفت، دوگانگی وظایف مدیرعامل هزینه (. بنابراین می1069کند )کیم،  ت کاهش پیدا میمدیره شرک هیئت

ویژه در صنایع رقابتی از اهمیت  دهد، این امر به ها را کاهش می گیری ناشی از متنوع سازی جغرافیایی و تسریع در تصمیم
است نسبت به سایر ذینفعان اطالعات بیشتری در خصوص بازارهای  ای برخوردار است. عالوه بر این، مدیرعامل ممکن ویژه

شود )دسای و همکاران،  سازی منافع ناشی از متنوع سازی شرکت می دیگر داشته باشند که این امر در نهایت موجب بیشینه
تجاری در یک  (. همچنین، دوگانگی مدیرعامل شرکت با تخصیص مقدار مناسب سرمایه با هزینه مناسب به هر واحد1009

ایجاد  مکان خاص و دارا بودن اطالعات دقیق در مورد عملکرد و کاهش پردازش اطالعات اساسی، مزیت کارایی بازار سرمایه
 (.1063همکاران،  کند )سانگ و شده توسط تنوع جغرافیایی را تسریع می
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 پيشينه پژوهش
گذاری و عملکرد شرکت با توجه به نقش حاکمیت شرکتی  ایههای سرم ( به بررسی رابطه بین فرصت1010الکرامر و همکاران )

می  1061الی  1001های حاضر در بورس اوراق بهادار امارت متحده عربی در بازه زمانی  پرداختند. جامعه آماری آنان شرکت
اری برقرار است و گذاری شرکت و عملکرد رابطه منفی و معناد های سرمایه دهد که بین فرصت های آنان نشان می باشد. یافته

 کند. حاکمیت شرکتی این رابطه را تضعیف می

( به بررسی تأثیر نقش تعدیل گری دوگانگی وظایف مدیرعامل بر رابطه بین متنوع سازی جغرافیایی 1063سانگ و همکاران )
هادار آمریکا می های حاضر در صنعت ساختمان در بورس اوراق ب و عملکرد شرکت پرداختند. نمونه آماری آنان شامل شرکت

دهد که متنوع سازی جغرافیایی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شرکت دارد  باشد. نتایج حاصل از رگرسیون خطی نشان می
 شود. و این تأثیر در صورت وجود دوگانگی وظایف مدیرعامل، تشدید می

های  ت در بازار محصول بر عملکرد شرکتمدیره و رقاب ( به بررسی تأثیر نقش نظارتی هیئت1063سینگال و همکاران )
مدیره تأثیر منفی بر عملکرد  دهد که استقالل هیئت های آنان نشان می شده در بورس اوراق بهادار هند پرداختند. یافته پذیرفته

رابطه  شرکت دارد ولیکن این تأثیر برای استقالل کمیته حسابرسی مثبت و معنادار است. همچنین رقابت در بازار محصول بر
 مدیره و عملکرد شرکت تأثیر معناداری ندارد. بین نظارت هیئت

گری سهامداران ارزش شرکت با توجه به نقش تعدیل ( به بررسی رابطه بین متنوع سازی و1063برهمانا و همکاران )
 1001های  ر بازه زمانی سالشده در بورس اوراق بهادار اندونزی د های پذیرفته کننده پرداختند. جامعه آماری آنان شرکت کنترل

دهند که متنوع سازی صنعتی بر ارزش شرکت تأثیر مثبت دارد. همچنین نتایج  های آنان نشان می پرداختند. یافته 1060الی 
 باشد. کننده بر رابطه بین متنوع سازی و ارزش شرکت می کنندگی سهامداران کنترل حاکی از نقش تعدیل
سیستماتیک سهام با  ررسی تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل بر بازده و ریسک غیر(  به ب6931ساعدی و همکاران )

های   توجه به نقش دوگانگی وظیفه مدیرعامل در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. جامعه آماری این پژوهش شرکت
 6911-6932ساله  شرکت طی دوره هشت 601های  شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری آن شامل داده پذیرفته

گیری، حذف سیستماتیک بوده و روش مورد استفاده برای برآورد الگو، روش رگرسیون چندمتغییره به روش  روش نمونه است.
شوند و هم ریسک بیشتری تقبل  اعتماد هم باعث افزایش بازده سهام می های ترکیبی است. نتایج نشان داد مدیران بیش داده
مدیره باشد، تأثیر معنادار مثبتی بر بازده و  اعتماد بوده و هم عضو هیئت کنند. نتایج دیگر نشان داد اگر مدیرعامل هم بیش می

 .سیستماتیک شرکت دارد تأثیر معنادار منفی بر ریسک غیر
شده در  ای پذیرفتهه سازی بر کاهش ریسک ورشکستگی در شرکت ( به بررسی تأثیر استراتژی متنوع6931قادری و همکاران )

عنوان عوامل  سازی جغرافیایی به سازی تجاری و متنوع بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این راستا، از دو معیار متنوع
ها از مدل تحلیل ممیزی  گیری ریسک ورشکستگی شرکت سازی استفاده شده است. جهت اندازه گیری استراتژی متنوع اندازه

شده در بورس  های پذیرفته ستانی و تاتلی بهره گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکتبومی شده توسط کرد
-6930های  شرکت طی سال 11باشد و نمونه پژوهش با اعمال شرایط متغییرهای پژوهش به تعداد  اوراق بهادار تهران می

های ترکیبی استفاده  ا از تکنیک آماری رگرسیون دادهه ها و آزمون فرضیه تحلیل داده  و انتخاب شده است. برای تجزیه  6932
سازی تجاری کاهش  ها با افزایش متنوع نتایج پژوهش حاکی از آن است که میزان ریسک ورشکستگی شرکت .شده است

دهند و توانند سهم خود از بازار فروش را افزایش  سازی محصوالت خود می ها با اجرای استراتژی متنوع یابد. در واقع شرکت می
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سازی جغرافیایی و ریسک  ریسک ورشکستگی را کاهش دهند. همچنین نتایج حاکی از عدم وجود ارتباط بین متنوع
 .ها است ورشکستگی در شرکت

 

 فرضيه های پژوهش

در این پژوهش برای روشن شدن چگونگی تاثیر دوگانگی وظایف مدیرعامل بر رابطه بین متنوع سازی جغرافیایی و عملکرد 
 و با توجه به مبانی نظری پژوهش فرضیه هایی به شرح زیر مطرح می شود:شرکت 

 بین متنوع سازی جغرافیایی و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد. فرضيه اول:

 دوگانگی وظایف مدیرعامل بر رابطه بین متنوع سازی جغرافیایی و عملکرد شرکت تأثیر معناداری دارد. فرضيه دوم:

 

 روش پژوهش
شوند که  شده توصیف می آوری گیرد و صرفاً اطالعات جمع این پژوهش با توجه به اینکه تغییری در متغیرها صورت نمی در

کند. هدف اصلی در این نوع پژوهش مشخص کردن  رابطه بین متغیرها را با استفاده از ضریب همبستگی کشف یا تعیین می
رابطه با استفاده از تحلیل رگرسیون است. زیرا رابطه بین متغیرهای مختلف چند  رابطه بین دو یا چند متغییر، اندازه و مقدار آن

 کند. متغیره کشف یا تعیین می

این پژوهش از نظر هدف بنیادی تجربی است و از نظر ماهیت از نوع همبستگی است که رابطه بین متغیرها را با استفاده از 
 .کند ریب همبستگی کشف یا تعیین میض
 

 ه و تحليل اطالعاتفنون تجزی

تجزیه و تحلیل اطالعات در دو بخش آماره های توصیفی و آماره های استنباطی می باشد. در این پژوهش پس از بررسی آمار 
( و مدل 6( مدل )1063توصیفی متغیرهای پژوهش، برای بررسی فرضیه اول و دوم پژوهش به پیروی از سانگ و همکاران )

 د:گرد ( به ترتیب آزمون می1)
 (6مدل )

                                                                                 
 (1مدل )

                                                                                
               

 

 تعریف متغير های مورد مطالعه و تعریف عملياتی آن ها
 :متغیر های پژوهش به شرح زیر است

 متغير مستقل 

 گیری  منظور اندازه به
 GD متنوع سازی جغرافیایی : 
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گیری متنوع سازی جغرافیایی از نسبت درآمد فروش  ظور اندازهمن ( به6939( و حاجیها و همکاران )1060به پیروی از آپوستو )
 شود. صادراتی به کل درآمد فروش استفاده می

 متغير وابسته 
 : عملکرد شرکت          

 شود: گیری عملکرد شرکت از نسبت کیو توبین به شرح زیر استفاده می منظور اندازه به
 ارزش دفتری بدهی های شرکت(/ ارزش دفتری کل دارایی های شرکت + ار شرکتنسبت کیوتوبین برابر است با )ارزش باز

 متغير تعدیل گر 
 DUALمدیره شرکت نیز باشد، عدد یک به  : دوگانگی وظایف مدیرعامل، در صورتی که مدیرعامل، رئیس هیئت

 این متغیر تعلق می گیرد و در غیر این صورت عدد صفر.

 متغيرهای کنترلی 
 Sizeبا لگاریتم کل دارایی های شرکت  : برابر است 
 LEVبرابر است با نسبت کل بدهی به کل دارایی های شرکت : 

GOوجوه نقد پرداخت شده بابت خرید دارایی های ثابت( تقسیم بر درآمد فروش شرکت) ای : نسبت مخارج سرمایه 
FR :( استفاده میبه منظور اندازه گیری فرانچایز )ران فقط دو شرکت شود که در ای برای شرکت های خرده فروشی

شرکت افق کوروش و نماد قاسم( به صورت فرانچایز می باشد. بنابراین این متغیر برای دو شرکت ذکر شده، موجود در بورس )
 عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر لحاظ می گردد.

 

 جامعه آماری

گری  های واسطه ورس اوراق بهادار تهران، غیر از شرکتشده در ب های پذیرفته شامل کلیه شرکت جامعه آماری این پژوهش
 .باشد میها دارد، ها تفاوت اساسی با بقیه شرکت ؛ که نوع فعالیت آنها و بانک، بیمه مالی

 

 حجم نمونه و روش نمونه گيری

با در نظر راج و استخ 6931تا  6931های  از سالشده در بورس اوراق بهادار  های پذیرفته ها از میان شرکت انتخاب نمونه
 شود: گرفتن معیارهای زیر انجام می

 در بورس پذیرفته شده اند. 36هایی که بعد از سال  شرکت -6

 ها نباشند. ها و یا لیزینگ های مالی، بانک گری ها، واسطه گذاری شرکت هایی که جزء هلدینگ، سرمایه -1

یا سال مالی آن منتهی به پایان اسفند که در قلمرو زمانی تحقیق تغییر سال مالی داده و  ییها شرکتتعداد  -9
 باشد. نمی

ماه داشته اند و شرکت هایی که  1قلمرو زمانی تحقیق وقفه معامالتی بیش از  که در ییها شرکتتعداد  -0
 اطالعات آن ها در ناقص بوده است.

 اطالعات شرکت در دسترس باشد. -2
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فی سیستماتیک از جامعه آماری انتخاب خواهد شد به این ترتیب با توجه به موارد فوق، نمونه این پژوهش از طریق روش حذ
 شوند. های فاقد شرایط فوق با استفاده از روش حذف هدفمند، از نمونه حذف می که شرکت

 انتخاب نمونه آماری با اعمال محدودیت ها و شرایط جامعه :(0)جدول 

 شرح ردیف
تعداد 
 شرکت

 030  .6931در پایان سال های پذیرفته شده در بورس  تعداد شرکت 6

  601 .هایی که در قلمرو زمانی پژوهش در بورس فعال نبوده اند تعداد شرکت 1

  11 .در بورس پذیرفته شده اند 30هایی بعد از سال  تعداد شرکت 9

  00 د.ان ها بوده ها و یا لیزینگ های مالی، بانک گری ها، واسطه گذاری هایی که جزء هلدینگ، سرمایه تعداد شرکت 0

  19 .باشد که در قلمرو زمانی تحقیق تغییر سال مالی داده و یا سال مالی آن منتهی به پایان اسفند نمی ییها شرکتتعداد  2

1 
ماه داشته اند و شرکت هایی که اطالعات آن ها در  1که در قلمرو زمانی تحقیق وقفه معامالتی بیش از  ییها شرکتتعداد 

 .ناقص بوده است
11  

 910  هایی که حذف شدند. داد کل شرکتتع 1

 601 های عضو نمونه تعداد شرکت 

 

 یافته های پژوهش

 مدل برای الگو انتخاب
در ابتدا به منظور تعیین و انتخاب بین ساختار داده های تابلویی و تلفیقی از آزمون چاو استفاده می شود. در صورتی که فرضیه 

داده های تابلویی و در غیر این صورت از ساختار تلفیقی تبعیت می کند. در صورتی که صفر این آزمون رد شود مدل از ساختار 
براساس نتایج آزمون اول، الگو انتخابی از نوع تابلویی باشد، در مرحله بعد الگوی اثرات ثابت و تصادفی با استفاده از آزمون 

اسمن مدل از الگوی اثرات ثابت و در غیر این صورت هاسمن مورد مقایسه قرار می گیرند. در صورت رد فرضیه صفر آزمون ه
 از اثرات تصادفی پیروی می کند.

 انتخاب الگوی مناسب برآورد مدل :(2)جدول 

 روش تایید شده نتیجه سطح معناداری مقدار آماره آزمون مدل

 (6مدل )
 های تابلویی روش داده صفر Hرد  000/0 02/91 آزمون چاو

 الگوی اثرات ثابت صفر H رد 000/0 31/11 آزمون هاسمن

 (1مدل )
 تابلویی های داده روش صفر Hرد  000/0 11/91 آزمون چاو

 ثابت اثرات الگوی صفر H رد 006/0 61/10 آزمون هاسمن

بنابراین با توجه به نتایج جدول فوق، به منظور آزمون فرضیه های پژوهش می بایست از روش داده های تابلویی با الگوی 
 ت ثابت استفاده نمود.اثرا
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 نتایج آزمون مدل اول

فرضیه اول پژوهش بیان می کند که بین متنوع سازی جغرافیایی و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد. با عنایت به 
وهش ، بین متنوع سازی جغرافیایی و عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در نتیجه فرضیه اول پژ9نتایج جدول 

 شود. درصد رد نمی 32در سطح اطمینان 
 درصد برقرار است. 32همچنین بین دوگانگی وظایف مدیرعامل و عملکرد شرکت رابطه منفی و معناداری در سطح اطمینان 

 همچنین متغیرهای کنترلی اهرم مالی، اندازه شرکت و مخارج سرمایه ای دارای رابطه معناداری با عملکرد شرکت است.
که معناداری کل رگرسیون را نشان  f هآمار سطح معناداریشود که  به نتایج آزمون مدل رگرسیون مشاهده می با توجه

عدیل شده ضریب تعیین ت .درصد معنادار است 32است؛ به این مفهوم که مدل در سطح اطمینان  %2کمتر از دهد،  می
همچنین با شود.  درصد از تغییرات متغیر وابسته با متغیرهای مستقل مدل تبیین می 91این مطلب است که تقریباً  هکنند بیان

های پژوهش مشکل خود همبستگی است می توان گفت بین متغیر 2/1و  2/6توجه به اینکه مقدار دوربین واتسون بین 
 سریالی وجود ندارد.

 ل پژوهش به شرح زیر تدوین می شود:با عنایت به معناداری متغیر های مورد اشاره مدل نهایی فرضیه او
                                                                                   

      
 نتایج حاصل از برآورد آزمون مدل اول :(9)جدول 

 معناداری tآماره  خطای استاندارد ضریب نماد نام فارسی

 GD 08111 08032 98061 08009 زی جغرافیاییمتنوع سا

 DUAL 08116- 08600 18160- 08001 دوگانگی وظایف مدیرعامل

 SIZE 08699- 08061 18939- 08000 اندازه شرکت

 LEV 08201- 08631 18103- 08002 اهرم مالی

 GO 68111 08110 18062 08061 مخارج سرمایه ای

 FR 08031- 08111 08921- 08116 فرانچایز

 C 08101 08111 628190 08000 عرض از مبدا

 10/11 آماره اف (91/0) 99/0 ضریب تعیین ) تعدیل شده(

 000/0 احتمال آماره اف 69/1 دوربین واتسون

 
فرضیه اول پژوهش بیان می کند که بین متنوع سازی جغرافیایی و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد. با عنایت به 

، بین متنوع سازی جغرافیایی و عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در نتیجه فرضیه اول پژوهش 9جدول نتایج 
 درصد رد نمی شود. 32در سطح اطمینان 

 درصد برقرار است. 32همچنین بین دوگانگی وظایف مدیرعامل و عملکرد شرکت رابطه منفی و معناداری در سطح اطمینان 
 رهای کنترلی اهرم مالی، اندازه شرکت و مخارج سرمایه ای دارای رابطه معناداری با عملکرد شرکت است.همچنین متغی

که معناداری کل رگرسیون را نشان  f هآمار سطح معناداریشود که  با توجه به نتایج آزمون مدل رگرسیون مشاهده می
عدیل شده ضریب تعیین ت .درصد معنادار است 32 است؛ به این مفهوم که مدل در سطح اطمینان %2کمتر از دهد،  می
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همچنین با شود.  درصد از تغییرات متغیر وابسته با متغیرهای مستقل مدل تبیین می 91این مطلب است که تقریباً  هکنند بیان
 است می توان گفت بین متغیر های پژوهش مشکل خود همبستگی 2/1و  2/6توجه به اینکه مقدار دوربین واتسون بین 

 سریالی وجود ندارد.
 با عنایت به معناداری متغیر های مورد اشاره مدل نهایی فرضیه اول پژوهش به شرح زیر تدوین می شود:

                                                                                   
      

 

 نتایج آزمون مدل دوم
ه دوم پژوهش بیان می کند که دوگانگی وظایف مدیرعامل بر رابطه بین متنوع سازی جغرافیایی و عملکرد شرکت تاثیر فرضی

، بین متغیر اثرات همزمان دوگانگی وظایف مدیرعامل و متنوع سازی جغرافیایی با 0معناداری دارد. با عنایت به نتایج جدول 
 درصد رد نمی شود. 32است. بنابراین فرضیه دوم پژوهش در سطح اطمینان  عملکرد شرکت دارای رابطه منفی و معناداری

همچنین متغیرهای کنترلی اهرم مالی، فرانچایز، اندازه شرکت و مخارج سرمایه ای دارای رابطه معناداری با عملکرد شرکت 
 است.

معناداری کل رگرسیون را نشان  که f هآمار سطح معناداریشود که  با توجه به نتایج آزمون مدل رگرسیون مشاهده می
عدیل شده ضریب تعیین ت .درصد معنادار است 32است؛ به این مفهوم که مدل در سطح اطمینان  %2کمتر از دهد،  می

همچنین با شود.  درصد از تغییرات متغیر وابسته با متغیرهای مستقل مدل تبیین می 91این مطلب است که تقریباً  هکنند بیان
است می توان گفت بین متغیرهای پژوهش مشکل خود همبستگی  2/1و  2/6مقدار دوربین واتسون بین  توجه به اینکه

 سریالی وجود ندارد.
 با عنایت به معناداری متغیر های مورد اشاره مدل نهایی فرضیه دوم پژوهش به شرح زیر تدوین می شود:

                                                (           )               
                                            

 نتایج حاصل از برآورد آزمون مدل دوم :(4)جدول 

 معناداری tآماره  خطای استاندارد ضریب نماد شرح

 GD 08911 08601 98009 08001 متنوع سازی جغرافیایی

 DUAL 08161- 08010 18111- 08001 عاملدوگانگی مدیر

اثرات همزمان متنوع سازی جغرافیایی و 
 دوگانگی وظایف مدیرعامل

GD*DUAL 
08120- 08611 08031- 08000 

 SIZE 08690- 08011 28311- 08000 اندازه شرکت

 LEV 08202- 08612 18301- 08009 اهرم مالی

 GO 68111 08160 18911 08061 مخارج سرمایه ای

 FR 08013- 08001 18616- 08090 فرانچایز

 C 08101 08911 618310 08000 عرض از مبدا

 11/10 آماره اف 91/0 ضریب تعیین تعدیل شده

 000/0 احتمال آماره اف 69/1 دوربین واتسون
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 نتيجه گيری وپيشنهادات
کت رابطه معناداری وجود دارد. بین متنوع فرضیه اول پژوهش بیان می کند که بین متنوع سازی جغرافیایی و عملکرد شر

 32سازی جغرافیایی و عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در نتیجه فرضیه اول پژوهش در سطح اطمینان 
درصد رد نمی شود. این یافته ها نشان می دهد که افزایش فروش های صادراتی شرکت )معیار اندازه گیری متنوع سازی 

ی( موجب بهبود عملکرد شرکت می شود. در واقع شرکت هایی که در بحث صادرات کاال فعالیت بیشتری دارند، جغرافیای
عملکرد مطلوب تری نیز از خود نشان می دهند. این رابطه مثبت به چند دلیل و استدالل می تواند توجیه شود. از جمله مهم 

دراتی که در نهایت افزایش کیفیت و بهره وری عملکرد شرکت را ترین این دالیل لزوم رعایت استاندارد های محصوالت صا
نیز به دنبال خواهد داشت. به بیانی دیگر، شرکت های صادراتی می بایست به منظور ماندن در رقابت در بازار های خارجی در 

ح می شود. همچنین بهره وری باالیی باشند. حضور در بازار های بین المللی موجب افزایش کیفیت شرکت در تمامی سطو
های باالتر از تغییرات محیط عملیاتی  حضور در بازار های خارجی به شرکت اجازه می دهد تا ضمن دستیابی به سطح درآمد

داخلی در امان باشند. به بیانی دیگر، صادرات می تواند از طریق افزایش پایداری درآمد های شرکت، عملکرد آن را نیز بهبود 
های داخلی از عملکرد باالتری برخوردار  یافته ها، می توان گفت شرکت های صادراتی نسبت به شرکت دهد. منطبق با این

 هستند.
( معتقدند که متنوع سازی جغرافیایی بر عملکرد شرکت تأثیر مثبتی دارد. این 6331و همکاران ) گروهی از مطالعات مانند هان

(. با این حال، مطابق با تئوری هزینه معامالت و 6336برنی، ) ی منابع استنتایج منطبق بر تئوری پرتفوی، قدرت بازار و تئور
و همکاران،  جونس) های نمایندگی، گروهی از محققان معتقدند که متنوع سازی بر عملکرد شرکت تأثیر منفی دارد هزینه
د که تأثیر متنوع سازی جغرافیایی تواند ناشی از این امر باش های پیشین می (. عدم دستیابی به نتایج واحدی در پژوهش6311

 های شرکت و بازار بستگی دارد بر عملکرد شرکت امری پیچیده است و به شرایط بسیاری از جمله شرایط صنایع، ویژگی
 .که تنوع درآمدی اثری مثبت برعملکرد بانک دارند ( نشان می دهند6932(. ابراهیمی و همکاران )1060کانگ و همکاران، )

 ( بیان می کنند که متنوع سازی جغرافیایی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شرکت دارد.1063و همکاران ) همچنین سانگ

فرضیه دوم پژوهش بیان می کند که دوگانگی وظایف مدیرعامل بر رابطه بین متنوع سازی جغرافیایی و عملکرد شرکت تاثیر 
ف مدیرعامل و متنوع سازی جغرافیایی با عملکرد شرکت دارای رابطه معناداری دارد. بین متغیر اثرات همزمان دوگانگی وظای

درصد رد نمی شود. این یافته ها حاکی از آن است  32منفی و معناداری است. بنابراین فرضیه دوم پژوهش در سطح اطمینان 
تاثیر متنوع سازی که افزایش قدرت مدیرعامل )تصدی همزمان پست مدیرعاملی و ریاست هیات مدیره( موجب می شود که 

بر عملکرد شرکت منفی شود. بر اساس مفاهیم تئوری نمایندگی حضور مدیرعامل شرکت در پست ریاست هیات مدیره موجب 
افزایش تضاد منافع و هزینه های نمایندگی می شود که این امر به ویژه با افزایش و توسعه شعب شرکت موجب تضعیف 

ست که تئوری رهبری بیان می کند که به منظور وحدت رویه در تصمیمات شرکت و عملکرد شرکت می شود. این در حالی ا
شود. به بیانی دیگر، بر  ایجاد هماهنگی بیشتر، حضور مدیرعامل در پست ریاست هیات مدیره برای شرکت مفید تلقی می
این یافته ها منطبق با اساس تئوری رهبری، دوگانگی وظایف مدیرعامل موجب بهبود عملکرد شرکت می شود. بنابراین 

 تئوری نمایندگی است.
گیری،  مدیره شرکت نیز می باشد، از طریق ایجاد وحدت فرماندهی و تصمیم در شرایطی که مدیرعامل رئیس هیئت

های هماهنگی و  مطابق تئوری منابع( و در همان زمان، هزینه) تری به رخدادهای خارجی صورت می گیرد های سریع واکنش
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توان گفت، دوگانگی  (. بنابراین می1069کیم، ) کند مدیره شرکت کاهش پیدا می اطالعاتی بین مدیرعامل و هیئتعدم تقارن 
دهد، این امر  ها را کاهش می گیری های معامالتی ناشی از متنوع سازی جغرافیایی و تسریع در تصمیم وظایف مدیرعامل هزینه

وردار است. عالوه بر این، مدیرعامل ممکن است نسبت به سایر ذینفعان ای برخ ویژه در صنایع رقابتی از اهمیت ویژه به
سازی منافع ناشی از متنوع  اطالعات بیشتری در خصوص بازارهای دیگر داشته باشند که این امر در نهایت موجب بیشینه

متغیرهای ند که ( در پژوهش خود نشان می ده6931(. همتی و همکاران )1009و همکاران،  دسای) شود سازی شرکت می
مدیره تأثیر مثبت و معنادار و  مدیره و مدت زمان تصدی مدیر عامل در هیأت  تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، استقالل هیأت 

با این حال یافته  .مدیره و دوگانگی وظایف مدیرعامل تأثیر منفی و معنادار بر عملکرد شرکت دارند متغیرهای اندازه هیأت 
( نشان می دهد که رابطه مثبت متنوع سازی جغرافیایی و عملکرد شرکت به واسطه تاثیر 1063ان )های سانگ و همکار

 دوگانگی وظایف مدیرعامل تشدید می شود.
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