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 چکيده
قلمداد کرد که مدیران برای بهبود عملکرد شرکت از آن استفاده  ها شرکتتوان شکلی از استراتژی  یممتنوع سازی را 

دهند که مشکالت نمایندگی بین مدیران و سهامداران کاهش  یمهای متنوع سازی وضعیتی را نشان  یاستراتژکنند.  یم
باشد که انحرافات را  یممنوط به وجود گروهی تحت عنوان حسابرسان مستقل  نمایندگی مشکالتیافته است. کاهش 

های حسابرس بر  یژگیویر تأثسازند. هدف پژوهش حاضر مطالعه  یمشناسایی و مدیران را در جهت عملکرد بهتر رهنمون 
وع سازی محصوالت یری متنوع سازی شرکتی از شاخص آنتروپی متنگ اندازهباشد. برای  یمارزش متنوع سازی شرکتی 

شرکت و متنوع سازی جغرافیایی استفاده شده است، همچنین برای تعیین ارزش متنوع سازی از مدل فاما و فرنچ استفاده 
های حسابرس با استفاده از سه معیار اندازه حسابرس، تخصص صنعت حسابرس و دوره تصدی حسابرس  یژگیوگردید. 

ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی ها شرکتهش شامل مورد سنجش قرار گرفت. جامعه آماری پژو
ها از تجزیه و تحلیل رگرسیون و آزمون همبستگی اسپیرمن  یهفرضباشد. برای آزمون  یم 7931تا  7937ی ها سال

اندازه حسابرس، تخصص صنعت حسابرس و دوره تصدی های حسابرس ) یژگیودهد  یماستفاده شده است. نتایج نشان 
 سابرس( بر ارزش متنوع سازی شرکتی و جغرافیایی تاثیر معناداری ندارد.ح

 های حسابرس، متنوع سازی، ارزش متنوع سازی. یژگیو کليدی: واژگان

 

 مقدمه
ی تولیدی برای اینکه بتوانند در واحدهاشود، واحدهای اقتصادی به ویژه  یمدر شرایط امروزی که عصر رقابت نامیده 

ت خود ادامه دهند، ضرورت دارد که بتوانند به عنوان یک مزیت رقابتی منابع خود را به بهترین شکل عرضه رقابت به حیا
ی امروزی در دنیا به سمت ها سازمانممکن به محصوالت متنوع و حاوی نوآوری تبدیل کنند، همچنین بسیاری از 

از دالیل این امر، پاسخگویی به  روند، شاید یکی یمشدن و افزایش محیط فعالیت کسب و کارشان پیش  تر بزرگ
را به  ها آنکنند از طریق برآوردن نیازهای چندجانبه مشتریان  یمنیازهای چندگانه مشتریان باشد. مدیران سعی 

یر برآورده ساختن مواد اولیه و سیستم توزیع پخش نظ یگردسازمانشان وفادارتر سازند. به همین دلیل و دالیل فنی 
پذیری  یبآسیل به دلسازمان، بسیاری از سازمان به تنوع روی آورند. در نیمه آخر قرن بیستم  محصول نهایی در درون

 ها شرکتی تخصصی در برابر تغییرات سریع و غیرمنتظره محیط تنوع به مبنایی ضروری برای رشد و بقای ها شرکت
ییر طیف محصوالت، حوزه فعالیت یا (، واژه تنوع را گسترش یا تغ9003) (. فرهنگ آکسفورد7393، 7)پنروز تبدیل شد
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 شرکتی سازی متنوع ارزش بر حسابرس های ویژگی تاثير
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رو،  یناکند. از  یم( تعریف ها بنگاه)در مورد  به منظور کاهش وابستگی بنگاه به یک بازار خاص و مانند آن ها آنمانند 
، منابع انسانی و منابع مادی را دستخوش تغییرات و ها سازمانهای مدیریت در مسیر تحول خویش؛  یهنظرو  ها سبک

. این تغییرات و تحوالت سبب شده است که دیدگاه مدیران به متنوع سازی شرکتی جلب شود. اند کردهر تحوالت بسیا
 (. 7939)حاجیها و مقامی،  باشد یمین اجزای متنوع سازی شرکتی، متنوع سازی تجاری و متنوع سازی جغرافیایی تر مهم

 افیایی بدین گونه تعریف شده است:ایران، تنوع سازی تجاری و جغر 99در استاندارد حسابداری شماره 
کند.  یمشود، در دو یا چند بخش)قسمت( مختلف از بازار فعالیت  یمتنوع سازی تجاری: به شرکت یا شرکت هایی اطالق 

پذیر از واحد تجاری است که یک محصول یا خدمت گروهی از محصوالت یا  یکتفکدر واقع، هر قسمت تجاری جزئی 
 ی واحد تجاری است.ها قسمتکند و دارای مخاطره و بازدهی متفاوت از سایر  یمخدمات مرتبط را ارائه 

کنند.  یمشود، در دو یا چند منطقه جغرافیایی مختلف فعالیت  یمیی اطالق ها شرکتتنوع سازی جغرافیایی: به شرکت یا 
ت یا خدمات در منطقه پذیر از واحد تجاری است که به ارائه محصوال یکتفکدر واقع، هر قسمت جغرافیایی جزئی 

جغرافیایی مشخصی بر یک منطقه یا مناطق جغرافیایی دیگر اشتغال دارد و دارای مخاطره و بازدهی متفاوت از اجزایی 
 (.99)استاندارد حسابداری ایران، شماره  کنند یماست که در سایر مناطق جغرافیایی فعالیت 

 

 مبانی نظری

 متنوع سازی شرکتی
گیری متنوع سازی شرکتی  سازی تجاری و متنوع سازی جغرافیایی به عنوان دو معیار برای اندازه در این پژوهش متنوع
  :در نظر گرفته میشوند

 متنوع سازی تجاری
در متنوع سازی تجاری شرکت از نظر فعالیت دارای تنوع بوده و در دو یا چند بخش مختلف از بازار فعالیت میکند و هر 

کیک از واحد تجاری است که یک محصول یا خدمت یا گروهی از محصوالت  یا خدمات قسمت تجاری جزیی قابل تف
مرتبط را ارائه میکند و دارای مخاطره و بازدهی متفاوت از سایر قسمتهای واحد تجاری است. )استاندارد حسابداری ایران، 

 (.99شماره 
پیش می آید، یک  کیتکنولوژه در شرایط رقابت و به تغییر ذائقه و سلیقه مصرف کنندگان و همچنین تحوالتی ک با توجه

به کاالهای تولیدی فعلی خود متکی باشد زیرا مشتریان خواهان کاالهای جدید و  منحصراًشرکت نمیتواند و نباید 
 (.7951)اخباری،  پیشرفتهتر هستند

 

 متنوع سازی جغرافيایی
شهرها و کشورهای مختلف فعالیت میکنند. در واقع هر  در متنوع سازی جغرافیایی شرکت دارای شعب گوناگون بوده و در

قسمت جغرافیایی جزیی قابل تفکیک از واحد تجاری است که به ارائه محصوالت یا خدمات در منطقه جغرافیایی 
مشخصی مشتمل بر یک منطقه یا مناطق جغرافیایی دیگر اشتغال دارد و دارای مخاطره یا بازدهی متفاوت از اجزایی 

(. هر قدر که شرکتهای بیشتری پا 99ر سایر مناطق جغرافیایی فعالیت میکند. )استانداردهای حسابداری، شماره است که د
به عرصه بازارهای بین المللی میگذارند، موضوع حیطه و دامنه مناسب فعالیت در بازارهای بین المللی از اهمیت بیشتری 

شرکتهای بازرگانی که تالش میکنند عملیات بازرگانی خود را در برخوردار میشود. به طور کلی دو راهبرد بدیل برای 
 (.7959)کریمی،  )گسترش( بازار بازارهای خارجی مختلف توسعه دهند وجود دارد: تمرکز بازار و تنوع
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 عوامل اثرگذار بر کيفيت حسابرسی
 تخصص حسابرس در یک صنعت و دالیل نیاز به حسابرسان متخصص در صنعت

ها و مسائل خاص یک صنعت دارند، نقش اطالعاتی و  ی متخصص صنعت، با شناختی که از پیچیدگیمؤسسات حسابرس
اتکایی را برای  توانند اطالعات قابل نظارتی بارزتری نسبت به سایر مؤسسات حسابرسی در آن صنعت خاص دارند و می

این دلیل بدنبال کسب تخصص در رسیدگی  حسابرسان بهبنابراین (.7939 سجادی و همکاران،) گذاران فراهم کنند سرمایه
به شرکت های فعال در یک صنعت هستند که می توانند از این طریق بین خود و سایر حسابرسان نوعی تمایز بوجود 

برای  ترآورند. وجود این تمایز، به حسابرسان امکان می دهد که بجای برخورداری از فقط یک گزینه جذاب )قیمت کم
صاحبان سهام به خود، همزمان از دو گزینه قیمت کمتر و کیفیت  یای جلب نظر مجامع عمومانجام حسابرسی( بر

(. در عمل شرکت های صاحبکار نیز به چند دلیل 9004 ،)کیمبرلی خدمات باالتر )کیفیت افشاء بهتر( بهره مند شوند
فه جویی در هزینه ها ناشی از بدنبال بکارگیری حسابرسان متخصص هستند یکی از این دالیل کاهش هزینه هاست. صر

 بکارگیری حسابرسان متخصص بیش از صرفه جویی ناشی از بکارگیری سایر حسابرسان است.

 

 معيارهای اندازه گيری تخصص حسابرس در صنعت
، و مایهو 9009، )بالسام و همکاران دو معیار اولیه برای شناسایی حسابرس متخصص صنعت عبارتند از: رویکرد سهم بازار

( یک معیار ترکیبی جدید که  تابعی از 9004عالوه بر این نیل و ریلی ) (.9009 ،( و رویکرد سهم پرتفوی )کریشنان9004
(. در رویکرد سهم بازار، یک موسسه 7939 طبری و عارف منش،علوی پیشنهاد کردند) ،سهم بازار و سهم پرتفوی است

عنوان حسابرس  ر در یک صنعت خاص متمایز کرده است، بهحسابرسی که خود را از سایر رقیبان از نظر سهم بازا
حسابرسی که به   یها نسبی بازار موسسه ی که با مشاهده کند ی. این رویکرد فرض مشود یمتخصص صنعت شناخته م

صنعت پی  ی حسابرسی در حوزه ی به میزان دانش تخصصی موسسه توان ی، مکنند یه مئیک صنعت خاص خدمت ارا
 از بازار را در اختیار دارد، از دانش تخصصی باالتری در مورد آن صنعت برخوردار است. یتر که سهم بزرگ یا برد. موسسه

حسابرسی مدنظر قرار  ی رویکرد سهم پرتفوی، توزیع نسبی خدمات حسابرسی را در صنایع مختلف برای هر موسسه
که پرتفوی آن موسسه را شکل می دهند. به بیانی ساده هر موسسه ی حسابرسی دارای صاحبکارانی است  .دهد یم

صنعتی که صاحبکاران بیشتری از لحاظ فروش، مجموع دارایی ها و ... را در پرتفوی مربوط تشکیل می دهد 
صنعتی است که موسسه حسابرسی در آن از تخصص برخوردار است. این رویکرد بر این اساس است که  ی دهنده نشان

 (.9009 ، )کریشنان ر حسابرس چقدر مهم استهر صنعت برای کل پرتفوی صاحبکا

 

 دوره تصدی حسابرس و کيفيت حسابرسی
کیفیت حسابرسی است که به تعداد سالهای متوالی که مؤسسات  یریگ دوره تصدی حسابرس یکی از معیارهای اندازه

حسابرسی صاحبکار انجام عملیات  حسابرسی یک صاحبکار را مورد رسیدگی و حسابرسی قرار می دهد اطالق می شود.
توسط یک موسسه حسابرسی طی سنوات متمادی بدلیل آشنایی تیم حسابرسی با عملیات حسابرسی صاحبکار می تواند 
مؤثر صورت گیرد. چنانچه موسسه حسابرسی تجربه حسابرسی موسسه صاحبکار را برای چندین سال داشته باشد، عالوه 

سبت به صاحبکار خواهد داشت، موجب تسریع در انجام عملیات بر اینکه اعضای تیم حسابرسی شناخت بیشتری ن
حسابرسی، کاهش هزینه های حسابرسی و افزایش کیفیت حسابرسی می گردد. یکی از راهبردهای مورد توصیه مراجع 

و بورس اوراق بهادار اغلب کشورها برای حل مسأله استقالل حسابرسان و افزایش کیفیت خدمات حسابرسی،  یا حرفه
 موسسات حسابرسی بوده است. شچرخ
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پدیده تصدی حسابرس باعث مطرح شدن استدالل هایی از سوی مخالفان و موافقان این پدیده گردید. موافقان تصدی 
در رابطه های  کنند یکمتر حسابرس،تأکیدشان بر جنبه استقالل حسابرس و نگاهی تازه به حسابرسی است که ادعا م

خدشه دار می شوند. از سوی دیگر مخالفان تغییر حسابرس بر ضعف اطالعاتی صاحب کار  -طوالنی مدت حسابرس
آمدن ضعف اطالعاتی  کید کرده و معتقدند چرخش اجباری باعث بوجودأحسابرس در مدت کوتاه تصدی حسابرس ت

 شودحسابرس و در نتیجه، باعث افزایش عدم تقارن اطالعاتی بین حسابرس و صاحبکار و کاهش کیفیت حسابرسی می 
 (.7930 )سجادی و دلفی،

 

 اندازه حسابرس

با توجه به تعاریف مختلف ارائه شده در بخش کیفیت حسابرسی مالحظه میشود که تعاریف مذکور درجات متفاوتی از 
)استقالل واقعی( و همچنین چگونگی درک استفاده کنندگان از استقالل  ابعاد شایستگی و استقالل در انجام حسابرسی

بر میگیرند. اگرچه کیفیت درک شده حسابرسی میتواند با کیفیت واقعی حسابرسی مرتبط باشد، اما لزوماً یکسان  آنها را در
واقعی کیفیت حسابرسی و کیفیت درک شده  یها یژگینیست. بنابراین، از حسن شهرت و مراقبت حرفهای برای حفظ و

ذینفعان از اطالعات مذکور را متأثر میسازد و استفاده میشود. پس میتوان گفت حسن شهرت حسابرس چگونگی درک 
)استقالل ظاهری( حسابرس مرتبط میشود. این امر توانایی  یطرف یحسن شهرت حسابرس به درک بازار از شایستگی و ب

)قراچورلو،  )حتی در صورت فقدان اطالعات با کیفیت( را نمایش میدهد حسابرس برای افزایش اعتبار صورتهای مالی
مترین شاخص اندازهگیری حسن شهرت حسابرس، اندازه مؤسسه حسابرسی است که این دو با هم رابطه . مه(7939

با اندازه  یها مستقیم دارند طوری که هرچه اندازه حسابرس بزرگتر باشد، کیفیت حسابرسی هم باالتر خواهد بود. شرکت
و حفظ استقالل)ظاهری و واقعی( در برابر حسابرسی بزرگتر عالوه بر شهرت و اعتبارشان، در امر آموزش کارکنان 

 (.9004، )کارسلو و ناجی صاحبکاران و دیگر موارد مهم اثرگذار در افزایش کیفیت حسابرسی موفق عمل میکنند

 

 پيشينه تحقيق
، در بررسی تاثیر متنوع سازی شرکتی بر کیفیت اقالم تعهدی اختیاری و ثبات سود (7400مال و رجایی زاده هرندی )

وجود ن دادند که بین متنوع سازی شرکتی و کیفیت اقالم تعهدی اختیاری و ثبات سود رابطه مثبت و معناداری نشا
، در بررسی متنوع سازی تجاری برعملکرد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (7933دارد.دارابی و دادبه )

کارایی عملکرد شرکتی رابطه مثبت و معناداری وجود  تهران به این نتیجه رسیدند که بین متنوع سازی تجاری و
(، در بررسی تاثیر استراتژی های متنوع سازی شرکتی بر خطر سقوط 7931) دارد.برادران حسن زاده و تقی زاده خانقاه

قیمت سهام با تاکید بر هزینه های نمایندگی نشان دادند که استراتژی های متنوع سازی شرکتی بر خطر سقوط قیمت 
(، طی پژوهشی ارتباط استراتژی متنوع سازی 7931) هام تاثیر مثبت و معناداری دارد. داداش زاده و برادران حسن زادهس

شرکتی و پدیده مدیریت واقعی و مصنوعی سود رت مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که بین متنوع سازی 
وع سازی تجاری و مدیریت سود مصنوعی ارتباط منفی و معنادار وجود تجاری و مدیریت سود ارتباط وجود ندارد. بین متن

(، تاثیر استراتژی 7939) دارد. همچنین بین متنوع سازی شرکتی و مدیریت واقعی سود ارتباط وجود ندارد.حاجیها و مقامی
را مورد آزمون قرارا های متنوع سازی شرکتی بر هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

 7داده و به این نتیجه رسیدند که متنوع سازی جغرافیایی و هزینه بدهی رابطه معکوس و معنی داری دارد. چو و چانگ

در پژوهشی با عنوان آیا متنوع سازی شرکتی کیفیت اقالم تعهدی اختیاری را بهبود می بخشد ؟ از طریق تحلیل ( 9090)
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به این نتیجه رسیدند که متنوع  9071تا  7335ه در بورس نیویورک در طی دوره زمانی اطالعاتشرکتهای پذیرفته شد
( در پژوهشی با  9073) 7سازی شرکتی بر کیفیت اقالم تعهدی اختیاری و ثبات سود تاثیر مثبتی دارد . کریم و سرکار

، و یادداشت های موسسه حسابرسیعنوان کیفیت حسابرسان ، یادداشت ها و پایداری سود به بررسی رابطه بین اندازه 
. نتایج پژوهش توضیحی گزارش های مالی پرداختند توضیحی گزارش های مالی رابطه بین پایداری سود و یادداشت های

آن ها نشان داد که بین اندازه موسسه حسابرسی و یادداشت های توضیحی گزارش های مالی رابطه معناداری وجود دارد 
 د و یادداشت های توضیحی گزارش های مالی رابطه معناداری وجود دارد.همچنین بین پایداری سو

در پژوهشی به بررسی تاثیر ویژگی های حسابرس بر متنوع سازی شرکتی  (،9075) 9شو مایو الیا و چی لیانگ لیو
همچنین کیفیت  پرداخته و به این نتیجه رسیدند که ویژگی های حسابرسان بر متنوع سازی شرکتی تاثیر با اهمیتی دارد.
نشان ( 9071) 9ارگزارشگری مالی می تواند زمینه های افشای بیشتر را در این رابطه افزایش دهد  هم چنین فانگ و میش

دادند که متنوع سازی شرکتی موجب کاهش عملکرد شرکت می شود. آنها بیان می کنند که ضعف سیستم های 
راتژی های متنوع سازی شرکتی را انجام دهند که در نهایت حاکمیت شرکتی، شرکت ها را تشویق می کند تا است

(، پژوهش خود به این نتیجه رسید که متنوع سازی تجاری و 9079) 4ایمن خانچل سودآوری شرکت را مختل می کند.
متنوع سازی جغرافیایی به ترتیب موجب کاهش و افزایش مدیریت سود می شود. پژوهش انجام شده توسط تاستان و 

ترکیه انجام داده  و بلژیک بین مقایسه ای عملکرد،که به صورت و تنوع استراتژی بین رابطه که (،9079) 9نهمکارا
نیز  ترکیه در است، باال متنوع غیر و غالب تک محصولی، شرکتهای عملکرد بلژیک در که زمانی داد؛ نشان بودند

 عملکرد باال است.
 به شرح زیر بیان میشود:با توجه به مطالب پیش گفته فرضیه های تحقیق 

 یر دارد.تأثاندازه حسابرس بر ارزش متنوع سازی تجاری  :7فرضیه 

 یر دارد.تأثتخصص صنعت حسابرس بر ارزش متنوع سازی تجاری  :9فرضیه 

 یر دارد.تأثدوره تصدی حسابرس بر ارزش متنوع سازی تجاری  :9فرضیه 
 یر دارد.تأثیایی اندازه حسابرس بر ارزش متنوع سازی جغراف :4فرضیه 
 یر دارد.تأثتخصص صنعت حسابرس بر ارزش متنوع سازی جغرافیایی  :9فرضیه 
 یر دارد.تأثدوره تصدی حسابرس بر ارزش متنوع سازی جغرافیایی  :1فرضیه 

 

 روش پژوهش
و از . را مدنظر قرار داده است پژوهشو کاربرد عملی دانش و نتایج  بوده در دسته تحقیقات کاربردی پژوهشاین 

و از لحاظ روش شناسی، یک تحقیق پس نوع هم بستگی  آنجاییکه در پی یافتن ارتباط بین چندین متغیر است، از
وابسته و متغیر هدف پژوهش با لحاظ کردن اثر سایر متغیرهای برای بررسی ارتباط بین متغیر  .آید یرویدادی به حساب م

بررسی پیشینه تحقیق از روش  ست. برای مطالعه ادبیات موضوع واز روش رگرسیون تلفیقی استفاده شده اکنترلی، 
های  ها از طریق مراجعه به صورت شواهد موردنیاز برای آزمون فرضیه ها و داده استفاده شده است. و ای مطالعات کتابخانه

و برای  Excelافزار در مرحله بعدی برای محاسبات و گردآوری اطالعات مورد نیاز از نرم مالی، سایت کدال و هم چنین 
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شده در  های پذیرفته جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت استفاده شد. stataها از نرم افزار  تجزیه و تحلیل داده
اند همچنین از اطالعات سال مالی  در بورس فعالیت داشته 7931تا  7937های  بورس اوراق بهادار تهران که در سال

ها باشند. و  گری مالی، هلدینگ و بانک ها نباید عضو صنایع واسطه الزم به ذکر است شرکت هم استفاده شده است. 7931
همچنین اطالعات مالی مورد نیاز شرکتها در دسترس باشد. در این پژوهش به علت محدود بودن جامعه، کل جامعه مورد 

شرکت  -سال 154های مالی برای  ق، دادهگیری نیازی نیست. با لحاظ کردن شرایط فو بررسی قرار گرفته و لذا به نمونه
 آوری گردید. جمع

 

 مدل پژوهش

 متنوع سازی شرکتی
 متنوع سازی شرکتی در دو بخش متنوع سازی تجاری و جغرافیایی به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد.

 متنوع سازی تجاری -الف

 شاخص آنتروپی

      ∑      
 

  
 

 

   

 

 فروش بخش تجاری به عنوان درصدی از کل فروش شرکت است. : قسمتی از  
 : تعداد بخش های تجاری شرکت. 

الزم به ذکر است محاسبات برای هر دسته یا قسمت از محصوالت انجام شده است و در نهایت آنتروپی شکل گرفته 
 است.

 متنوع سازی جغرافيایی -ب

به متنوع سازی جغرافیایی از نسبت فروش صادراتی به کل برای محاس 9070بر اساس پژوهش آندرا آپستو در سال 
 فروش استفاده می شود.

      ∑      
 

  
 

 

   

 

 : قسمتی از فروش صادراتی بخش تجاری به عنوان درصدی از کل فروش شرکت است.  
 

 تعيين ارزش متنوع سازی

 نوسانات ویژه بازده
 که است ییدارا گذاری قیمت مدل به مربوط هرحال، . بهستین مشاهده قابل میمستق شکل بهنوسانات ویژه یک سهم 

 مدل از ماندهیباق از استفاده با ژهیو نوسانات برآورد رویکرد نیاشود.  می برآورد سهام کیستماتیس نوسانات به نسبت
 از استفاده باگیرد.  ده قرار میصورت گسترده در ادبیات مالی و حسابداری محبوب بوده و مورداستفا به ییدارا گذاری قیمت

 کنند. استفاده می ژهیو نوسانات برآوردمنظور  به CAPM مدل از آمده دست به بازار مدل استاندارد
             

 شاخص بازده بازار.    بازده سهام شرکت،    که در مدل فوق
 TEPIXماه انجام شده است. از شاخص  79ای هرسال در دوره های موجود در نمونه بر معادله فوق بر هر یک از شرکت

 عنوان بازده بازار استفاده شده است. به
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 ویژه و سيستماتيك اجزای به سهام بازده های نوسان تجزیه
 ویژه، و سیستماتیک به اجزای سهام بازده های نوسان تجزیه (، برای9074) گرینستین و گائو از پیروی به بعد، مرحله در

 .است شده برآورد زیر شرح به (7339) فرنچ و فاما عاملی سه مدل
                                           

 بازده بازار Rmصرف ریسک،  R- RF نرخ سود بانکی ساالنه(،) بازده بدون ریسک RFبازده ساالنه سهام،  Rکه در آن،
 و  شرکت اندازه از ناشی ریسک عامل SMBصرف بازار،  Rm- Rfازده نقدی و قیمت(، درصد تغییرات شاخص ب)

HML تعریف سهام ارزش دفتری به بازار ارزش نسبت معادل شرکت رشد که است شرکت رشد از ناشی ریسک عامل 

 .شود می
 در ابتدا شرکت، ازهاز اند ناشی ریسک عامل ی محاسبه برای (،9009) کوگلی و ناگل دیمسون، روش از پیروی به

 بندی دسته بزرگ و متوسط کوچک، سه پرتفوی به و شده مرتب بزرگ به کوچک از اندازه اساس بر ها شرکت هرسال

 ترتیب: بدین شوند، می

    
 
 
  

 
  

 
  

 
 

 
 
  

 
  

 
  

 
 

 

 
 ها پایین است. رزش دفتری آنهایی که ازنظر اندازه کوچک هستند و نسبت ارزش بازار به ا : شرکت

 

 
 ها متوسط است. هایی که ازنظر اندازه کوچک هستند و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری آن : شرکت

 

 
 ها باال است. هایی که از نظر اندازه کوچک هستند و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری آن : شرکت

 

 
 ها پایین است. د و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری آنهایی که از نظر اندازه بزرگ هستن : شرکت

 

 
 ها متوسط است. هایی که از نظر اندازه بزرگ هستند و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری آن : شرکت

 

 
 ها باال است. : شرکتهایی که از نظر اندازه بزرگ هستند و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری آن

عنوان عامل  های بزرگ به های کوچک و پرتفوی سهام شرکت های پرتفوی سهام شرکت نگین بازدهبنابراین، تفاوت میا
 باشد. ریسک ناشی از اندازه شرکت می

 

 شرکت رشد از ناشی ریسك عامل

    
(
 
 

 
 
 
)

 
 

(
 
 
 

 
 
)

 
 

ارزش بازار به ارزش دفتری باال و ها با نسبت  های پرتفوی سهام شرکت در این مورد هم تفاوت بین میانگین بازده
 شود. های با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری پایین است که به آن عامل ارزش نیز گفته می پرتفوی سهام شرکت

 درنهایت:
                                             

ای معادل  های سرمایه گذاری دارایی باشد که در فرضیه مدل قیمت می iادی سهام میانگین بازده غیرع    در این فرمول
 صفر فرض گردیده است.

 باشد. می iبه ترتیب عوامل بازار، اندازه و ارزش پرتفوی    ،  ،  
 (.7959مجتهدزاده و طارمی، ) با میانگین صفر است iبازده خاص دارایی پرتفوی      
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 )ویژگی های حسابرس( تقلمتغير مس
در پژوهش حاضر ویژگی های حسابرس به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است که به شرح زیر اندازه گیری 

 شده است:

 

 اندازه حسابرس
 برای معیاری عنوان به شود که می استفاده حسابرس شهرت حسن جانشین عنوان به حسابرسی مؤسسه از اندازه

 (.7931. )غفرانی و متقی، باشد می حسابرسی یتکیف گیری اندازه
 

 تخصص صنعت حسابرس
 شود: می محاسبه زیر رابطة از حسابرسی مؤسسة بازار سهم
 اولویت زیراشود.  می  استفاده حسابرس صنعت تخصص گیری اندازه برای شاخصی عنوان به بازار سهم از تحقیق،ین در ا

 و تجربه صنعت تخصص ،باشد یشترب حسابرس بازار سهم هرچه .دهد می نشان حسابرسان سایر به نسبت را صنعت
 :شود می محاسبه زیر شرح به  نیز حسابرسان بازار سهم .است باالتر رقبا سایر به نسبت حسابرس

 کاران یک مؤسسه حسابرسی خاص در یک صنعت خاص های تمام صاحب مجموع فروش
 سهم بازار حسابرسان =

 ران کل آن صنعتکا های صاحب مجموع  فروش
 

 شود. می  استفاده حسابرس صنعت تخصص گیری اندازه برایاز رابطه زیر 

(
 

    
)  (

 

 
)  (

  

     
) 

 
 
 
 

 آنها بازار سهم که شوند می گرفته نظر در در صنعت متخصص عنوان به تحقیق این در یمؤسسات ،7پالمروز از پیروی با

 یک ضرب بر   (FN)صنعت یک در موجود های شرکت تعداد روی بر یک معادله از راستی( بیش )معادله سمت یعنی

آمده از مدل پالمروز از سهم بازار حسابرسان  دست یت اگر عدد بهدر نها .باشد چپی( سمت معادله تقسیم بر دو یعنی
)غفرانی و متقی،  گیرد تر باشد عدد یک و حسابرسان متخصص و در غیر این صورت عدد صفر به خود اختصاص می بزرگ
7931.) 

 

 دوره تصدی حسابرس
برای کمی کردن این معیار نیز به  دوره تصدی حسابرس به عنوان معیاری برای کیفیت حسابرسی استفاده شده است و

که اگر واحد مورد رسیدگی حسابرس خود را در دوره مورد تحقیق تغییر نداده باشد در سال شده است این صورت عمل 
و اگر  9و اگردر سال سوم تغییر نداده باشد به آن عدد  داده شده استنسبت  9، در سال دوم به آن عدد 7اول به آن عدد
. برای حداقل کردن تأثیر (7931شاملو و بادآور نهندی،  )خداداده شده است استفاده 7دوباره از عدد  تغییر داده باشد

                                                           
1
 Palmros 

SR کاران یک مؤسسه حسابرسی خاص در یک صنعت خاص های تمام صاحب مجموع فروش 

SRT کاران کل آن صنعت های صاحب مجموع فروش 
FN صنعتیک موجود درهای  تعداد شرکت 
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و از آنجا که  گرفته شده استهرگونه خطای اندازه گیری دوره تصدی از دو سال قبل از شروع دوره پژوهش را در نظر 
 شده است.شروع  7955می باشد، در این مورد از سال  7930سال مورد بررسی از سال 

 

 متغيرهای کنترلی

 اندازه شرکت

اندازه شرکت تعیین کننده حجم و گستردگی فعالیت یک شرکت است و بعنوان یک متغیر کنترلی برای چشم انداز شرکت 
(، بین اندازه شرکت و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت 9004) 7و هزینه سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد. کوهن

پژوهش های نظری صورت گرفته نشان می دهد که اندازه ی شرکت تأثیر منفی بر کیفیت گزارشگری مالی دارد و یافت. 
برای این ادعا دالیل متعددی را بیان می کنند. نخست شرکت های بزرگ در مقایسه با شرکت های کوچک در معرض 

بزرگ امکان بیشتری برای استفاده از دامنه  (. دوم شرکت های9009، 9فشارهای زیادی قرار دارند )بارتون و سیمکو
(. اندازه شرکت برابر با لگاریتم طبیعی کل 7311، 9)جنسن و مک لینگ گسترده رویه های حسابداری برخوردارند

 می باشد. tدر سال  iداراییهای شرکت 
)( ,, titi ALnSize  

 .tدر سال  iاندازه شرکت :        
 .tدر سال  iبیعی کل داراییهای شرکت لگاریتم ط:         

 

 اهرم مالی
 یبده زانیم یمال اهرم از منظور. باشد یم شرکت یها نهیهز فهرست در ثابت یها نهیهز وجود از است عبارت  اهرم

 لیدل به شرکتها رانیمد شود یم شتریب یمال سکیر درجه باشد، بزرگتر یمال اهرم درجه اندازه هر. است شرکتها یها
 قیطر از یمال نیتام اما کنند، نیتام را شرکت یمال یازهاین قیطر نیا از دارند لیتما ،یبده قیطر از یمال نیتام یایمزا
 یها سال در را خود یدرآمدها از یبخش شرکتها که شد خواهد باعث موضوع نیا و دارد یپ در را بهره نهیهز ،یبده

 یم نشان قاتیتحق .افتی خواهد کاهش آنها ندهیآ یسودآور جه،ینت در. کنند یمال نیتام یها نهیهز پرداخت صرف ندهیآ
 شاخص عنوان به دارایی کل به بدهی کل نسبت از تحقیق، این در. باشد موثر عوامل از تواند یم زین سکیر که دهد
 .شود یم استفاده یمال اهرم

 

 مالکيت نهادی

 و دهند یم صیتخص شرکت کنترل یبرا  را یا مالحظه  قابل  منابع ،یمال و یفن یهایی توانا بخاطر  ینهاد سهامداران
 یکی نهادی مالکیت که دهد یم نشان ،(7335) بوش. کنند یم استفاده شرکت اداره یبرا یمال خبره کارشناسان نظرات از
 بانکها، رینظ بزرگ گذاران هیسرما ،ینهاد گذاران هیسرما. است یشرکت تیحاکم بر موثر یرونیب کنترل یسازوکارها از

در پژوهش حاضر میزان مالکیت نهادی بوسیله سهام نگهداری  .هستند … و یگذار هیسرما یشرکتها مه،یب یشرکتها
 % باشد، اندازه گیری شده است.9شده بوسیله سهامداران عمده که بیش از 
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 نرخ بازده دارایی ها

در ادبیات تخصصی به رسمیت شناخته شده است. اهمیت بازده دارایی به عنوان یک ابزار اندازه گیری عملکرد شرکت، 
بازده دارایی به عنوان نشان دهنده توانایی مدیریت در استفاده کارا از دارایی ها می باشد و بیشتر بر روی بازدهی بخش 
 عملیات متمرکز است. نسبت بازده دارایی ها از حاصل تقسیم سود خالص بعد از کسر مالیات بر کل دارایی ها بدست می

 آید.
 

 استقالل هيات مدیره 
موثرتری به وظایف صورت غیر موظف هستند و مسئولیت اجرایی در شرکت ندارند، بطور اعضای هیات مدیره که ب

( به بررسی نقش 9009) 7کنترلی و  نظارتی خود می پردازند و از  ابزار های الزم استفاده می نمایند. ارگان و همکاران
گیری پرداختند و به این نتیجه رسیدند که از دیدگاه مدیران مالی، اعضای غیرموظف تصمیماعضای غیرموظف در فرآیند 

کنند. استقالل هیات مدیره نشان دهنده نسبت اعضای غیرموظف هیات در حاکمیت شرکتی خوب، نقش مهمی را ایفا می
یرموظف وظیفه نظارت بر سایر باشد. طبق دیدگاه تئوری نمایندگی، مدیران غمدیره به کل اعضای هیات مدیره می

 ها در جلسات پرداخت خواهد شداعضای هیات مدیره را بر عهده دارند و حقوق آنان بر اساس ساعات حضور آن
(. نحوه محاسبه، تقسیم تعداد اعضای غیر موظف هیات مدیره به تعداد کل اعضای هیات 9003، 9و اهیکیو 9)بنجامین

 مدیره می باشد. 
 

 سن شرکت
ت یکی از معیارهای مهم در میزان تنوع بخشی محصوالت شرکت ها می باشد. با افزایش سن شرکت انتظار سن شرک

می رود تصمیمات و نحوه انتخاب استراتژی ها بهینه تر باشد، یعنی تنوع بخشی تجاری افزایش و تنوع سازی جغرافیایی 
 نیز منطقی تر صورت گیرد.

 تفاده شده است:برای محاسبه سن شرکت از فرمول زیر اس
 Ln  =AGEسال مورد نظر( -)سال تاسیس شرکت 

 

 یافته های پژوهش

 نتایج آمار توصيفی
ها، آشنایی با آمار توصیفی مربوط به متغیرها الزم  و تحلیل دقیق آن  منظور بررسی مشخصات عمومی متغیرها و تجزیه به

دهد. آمار توصیفی مربوط  استفاده در تحقیق را نشان میهای مربوط به متغیرهای مورد  ، آمار توصیفی داده7است. جدول 
 باشد. ( می7931تا  7937ساله ) 1شرکت نمونه طی دوره زمانی  774به 

 آمار توصيفی متغيرهای پژوهش (:1)جدول 

 بیشترین کمترین انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

 030014005 -93315977 034349139 -03459599 154 بازده های غیرعادی

 033977097 030009593 039739995 037999199 154 تخصص صنعت حسابرس

 4 7 033919941 73199394 154 دوره تصدی حسابرس
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 -030070959 -039011919 030149733 -030149901 154 کیفیت گزارشگری مالی

 9394151 0 039171731 73091179 154 متنوع سازی تجاری

 93119101 0 039145959 73947949 154 متنوع سازی جغرافیایی

 73309019 77379539 73990499 74309901 154 اندازه شرکت

 73799915 037703791 039049019 039570591 154 اهرم مالی

 033509 03799 037397911 031977194 154 مالکیت نهادی

 039779795 030005997 037757759 037973317 154 نرخ بازده دارایی

 7 039 037510171 031135597 154 قالل هیئت مدیرهاست

 43791794 9310509 039159794 93993349 154 سن شرکت

( و بیشترین میزان آن -9331) شرکت مشاهده کمترین میزان بازده های غیرعادی -سال 154طی  7با توجه به جدول 
( می باشد که نشان می دهد یکسری -0345) ر بانزدیک به صفر است و بطور میانگین میزان بازده های غیرعادی براب

بازده هایی ناشی از شرکت و بازار نیست که از ناکارایی بازار سرمایه ایران دارد. کمترین میزان تخصص صنعت حسابرس 
نشان می دهد شرکتی در نمونه آماری وجود داشته که حسابرس آن از حداقل تخصص در آن صنعت برخوردار بوده و 

وجود داشته است که توسط یک حسابرس متخصص رسیدگی شده است. بطور میانگین میزان تخصص  شرکتی نیز
 می باشد. 0379صنعت حسابرسان شرکت های بورسی 

قرار دادند و بیشترین دوره تصدی حسابرس نشان می دهد در کمترین حالت ممکن یکسال شرکت ها را مورد رسیدگی 
سال به عنوان حسابرس در شرکت ها فعالیت داشته اند. کمترین میزان متنوع سازی تجاری صفر  4آن نیز نشان می دهد 

 می باشد. 7309می باشد که بطور میانگین در بورس اوراق بهادار تهران تقریبا  9394و بیشترین آن از افزایش 
یی صفر می باشد که نشان می دهد شرکتی فروش خارجی نداشته است و بیشترین کمترین میزان متنوع سازی جغرافیا

 متنوع سازی جغرافیایی در بورس تهران اتفاق افتاده است. 7394می باشد که بطور میانگین  9311آن نیز نشان می دهد 
درصد دارایی  95می دهد  شرکت های بورسی دارد و میانگین اهرم مالی نیز نشان 74309میانگین اندازه شرکت از وسعت 

درصد  79های شرکت های بورسی از طریق بدهی تامین می شود. نرخ بازده دارایی ها نیز نشان می دهد بطور متوسط 
 می باشد.

درصد اعضای هیئت مدیره  90کمترین میزان استقالل اعضای هیئت مدیره نیز نشان میدهد شرکتی وجود داشته فقط 
 درصد اعضای آن غیرموظف هستند. 700یز وجود داشته که آن مستقل هستند و شرکتی ن

 می باشد. 9399متوسط سن شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران 

 

 های کيفیآمار توصيفی متغير
 اندازه حسابرستوزیع فراوانی متغير  (:2)جدول 

 درصد فراوانی فراوانی شرح

 13394 949 سایر موسسات

 903111 749 راهبر سازمان حسابرسی و موسسه مفید

 700300 154 جمع کل

می باشد که از بین  154سال های مورد بررسی برابر با  -قابل مشاهده است، جمع کل شرکت  9همانطور که در جدول 
شرکت مشاهده توسط دو موسسه بزرگ و صاحب نام کشور یعنی سازمان حسابرسی و موسسه  -سال 749آنها تعداد 

 درصد توسط سایر موسسات. 13رد رسیدگی قرار گرفته اند و حسابرسی مفید راهبر مو
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 نتيجه آزمون فرضيه اول
صورت  توان به  رو فرضیه را می دارد. از این  اندازه حسابرس بر ارزش متنوع سازی تجاری تاثیرفرضیه اول بیان می دارد: 

 زیر نوشت:
 رد.ندا اندازه حسابرس بر ارزش متنوع سازی تجاری تاثیرفرضیه صفر: 

 دارد. اندازه حسابرس بر ارزش متنوع سازی تجاری تاثیرفرضیه مقابل: 
 خالصه مدل رگرسيون فرضيه اول پژوهش (:3)جدول 

 بازده غیر عادی سهاممتغیر وابسته: 

 همخطی .Prob (zآماره ) خطای استاندارد (Coefficientضرایب ) نام متغیر

 7397 03914 -7303 030959395 -030473319 متنوع سازی تجاری

 1319 03104 -0399 037947143 -030500919 اندازه حسابرس

اندازه حسابرس*متنوع سازی 
 تجاری

030311191 037910199 0317 03411 1359 

 7303 03099 9390 030790999 030933991 اندازه شرکت

 7349 03031 -7311 037711354 -037391599 اهرم مالی

 7309 03077 9391 030301401 039971997 مالکیت نهادی

 7391 03001 -9319 039049399 -039959075 نرخ بازده دارایی ها

 7301 03991 0319 037959193 0307134407 استقالل هیأت مدیره

 7301 03077 9399 03019174 037101595 سن شرکت

 NA 03000 -4399 039953171 -73991534 مقدار ثابت

 درصد R-squared 90 ضریب تعیین

 030091 99399 والد  آماره

 030000 90139340 ناهمسانی واریانس

 031990 03794 خودهمبستگی سریالی

 ---- ---- H- hausmanآماره 

 F-limer 7374 037101آماره 

ه های بنابراین رویکرد داد ،از پنج درصد می باشد بیشترلیمر  Fنشان می دهد که سطح معناداری آزمون  9نتایج جدول 
درصد است که نشان دهنده وجود ناهمسانی  9کمتر از  ناهمسانی واریانسپذیرفته شده است. سطح معناداری آزمون  پولد

رفع شده است. چون  glsواریانس بین خطاهای مدل بوده است که این مشکل در تخمین نهایی مدل با اجرای دستور 
وجود خود همبستگی سریالی بین عدم پنج درصد بوده بیانگر از  بیشتر خودهمبستگی سریالیسطح معناداری آزمون 

( تاثیر 03411داری ) ( و سطح معنی03031) با ضریب *متنوع سازی تجاریاندازه حسابرسمتغیر . خطاهای مدلها است
درصد مورد پذیرش قرار  39فرضیه اول پژوهش در سطح اطمینان  ارزش متنوع سازی تجاری ندارد ومعناداری بر 

متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، مالکیت نهادی و سن شرکت تاثیر مستقیم و معنی داری بر ارزش متنوع سازی یرد. گ مین
تجاری دارند و نرخ بازده دارایی ها تاثیر معکوس و معنی داری بر ارزش متنوع سازی تجاری دارد. سایر متغیرهای کنترلی 

درصد  90ضریب تعیین برابر با  ی بر ارزش متنوع سازی تجاری ندارند.استقالل هیأت مدیره و اهرم مالی تاثیر معنی دار
درصد از تغییرات متغیر وابسته را  90اند  دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته باشد که نشان می می

توان گفت که مدل  رو می ازاین ،باشد درصد می 9و سطح معناداری آن کمتر از  99399توضیح دهند. آماره والد برابر با 
 برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است.
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 نتيجه آزمون فرضيه دوم
توان  رو فرضیه را می از این . تخصص صنعت حسابرس بر ارزش متنوع سازی تجاری تاثیر داردفرضیه دوم بیان می دارد: 

 صورت زیر نوشت: به 
 ندارد.تجاری تاثیر تخصص صنعت حسابرس برارزش  متنوع سازی فرضیه صفر: 

 دارد.تخصص صنعت حسابرس بر ارزش متنوع سازی تجاری تاثیر فرضیه مقابل: 
 خالصه مدل رگرسيون فرضيه دوم پژوهش (:0)جدول 

 بازده غیر عادی سهاممتغیر وابسته: 

 همخطی .Prob (zآماره ) خطای استاندارد (Coefficientضرایب ) نام متغیر

 7349 03795 -7345 03041747 -030135199 متنوع سازی تجاری

 4333 03915 -0330 039009007 -037509349 تخصص صنعت حسابرس

تخصص صنعت 
 حسابرس*متنوع سازی تجاری

039994909 039910114 7301 03959 9379 

 7345 03010 7357 030745105 030913991 اندازه شرکت

 7349 03039 -7315 037757353 -037351357 اهرم مالی

 7309 03001 9319 030515551 039475754 مالکیت نهادی

 7394 03001 -9319 039010794 -039194979 نرخ بازده دارایی ها

 7309 03990 0314 037914397 030590011 استقالل هیأت مدیره

 7309 03090 9399 030145109 037979791 سن شرکت

 NA 03000 -9313 039539991 -73499351 مقدار ثابت

 درصد R-squared 90 ضریب تعیین

 030094 99391 والد  آماره

 030000 93903319 ناهمسانی واریانس

 031997 03949 خودهمبستگی سریالی

 ---- ---- H- hausmanآماره 

 F-limer 7397 030519آماره 

بنابراین رویکرد داده های  ،شداز پنج درصد می با بیشترلیمر  Fنشان می دهد که سطح معناداری آزمون  4نتایج جدول 
درصد است که نشان دهنده وجود ناهمسانی  9کمتر از  ناهمسانی واریانسپذیرفته شده است. سطح معناداری آزمون  پولد

رفع شده است. چون  glsواریانس بین خطاهای مدل بوده است که این مشکل در تخمین نهایی مدل با اجرای دستور 
وجود خود همبستگی سریالی بین عدم از پنج درصد بوده بیانگر  بیشتر مبستگی سریالیخودهسطح معناداری آزمون 

داری  ( و سطح معنی039994) با ضریب *متنوع سازی تجاریتخصص صنعت حسابرسمتغیر . خطاهای مدلها است
درصد مورد  39پژوهش در سطح اطمینان  دومفرضیه  ارزش متنوع سازی تجاری ندارد و( تاثیر معناداری بر 03959)

متغیرهای کنترلی مالکیت نهادی و سن شرکت تاثیر مستقیم و معنی داری بر متنوع سازی تجاری گیرد.  مینپذیرش قرار 
دارند و نرخ بازده دارایی ها تاثیر معکوس و معنی داری بر متنوع سازی تجاری دارد. سایر متغیرهای کنترلی اندازه 

 90ضریب تعیین برابر با  لی تاثیر معنی داری بر متنوع سازی تجاری ندارند.شرکت، استقالل هیأت مدیره و اهرم ما
درصد از تغییرات متغیر وابسته  90اند  دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته باشد که نشان می درصد می

توان گفت که مدل  رو می ازاین ،باشد درصد می 9و سطح معناداری آن کمتر از  99391را توضیح دهند. آماره والد برابر با 
 برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است.
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 نتيجه آزمون فرضيه سوم
توان به  رو فرضیه را می از این . دوره تصدی حسابرس بر متنوع سازی تجاری تاثیر داردبیان می دارد:  سومفرضیه 

 صورت زیر نوشت: 
 ندارد.ی تجاری تاثیر دوره تصدی حسابرس بر متنوع سازفرضیه صفر: 

 دارد.دوره تصدی حسابرس بر متنوع سازی تجاری تاثیر فرضیه مقابل: 
 پژوهش سومخالصه مدل رگرسيون فرضيه  (:5)جدول 

 بازده غیر عادی سهاممتغیر وابسته: 

 همخطی .Prob (zآماره ) خطای استاندارد (Coefficientضرایب ) نام متغیر

 9379 03911 -0391 03099143 -030901359 متنوع سازی تجاری

 3399 03199 0349 030995594 030799194 دوره تصدی حسابرس

دوره تصدی حسابرس*متنوع 
 سازی تجاری

030093399 030997713 0374 03539 7310 

 7309 03099 9391 030795974 030937501 اندازه شرکت

 7347 03707 -7314 037799193 -037539994 اهرم مالی

 7309 03005 9311 030530557 039910997 یت نهادیمالک

 7394 03003 -9317 03909357 -039939559 نرخ بازده دارایی ها

 7309 03991 0319 037913911 030505974 استقالل هیأت مدیره

 7309 03001 9310 03175999 0371133 سن شرکت

 NA 03000 -4311 039409957 -73951 مقدار ثابت

 درصد R-squared 90 ضریب تعیین

 030009 97395 والد  آماره

 030000 47179399 ناهمسانی واریانس

 035919 03045 خودهمبستگی سریالی

 ---- ---- H- hausmanآماره 

 F-limer 7305 039309آماره 

رویکرد داده های  بنابراین ،از پنج درصد می باشد بیشترلیمر  Fنشان می دهد که سطح معناداری آزمون  9نتایج جدول 
درصد است که نشان دهنده وجود ناهمسانی  9کمتر از  ناهمسانی واریانسپذیرفته شده است. سطح معناداری آزمون  پولد

رفع شده است. چون  glsواریانس بین خطاهای مدل بوده است که این مشکل در تخمین نهایی مدل با اجرای دستور 
وجود خود همبستگی سریالی بین عدم از پنج درصد بوده بیانگر  بیشتر یخودهمبستگی سریالسطح معناداری آزمون 

( 0353داری ) ( و سطح معنی03009) با ضریب *متنوع سازی تجاریدوره تصدی حسابرسمتغیر . خطاهای مدلها است
رش قرار درصد مورد پذی 39پژوهش در سطح اطمینان  سومفرضیه  متنوع سازی تجاری ندارد و ارزش تاثیر معناداری بر

متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، مالکیت نهادی و سن شرکت تاثیر مستقیم و معنی داری بر متنوع سازی گیرد.  مین
تجاری دارند و نرخ بازده دارایی ها تاثیر معکوس و معنی داری بر متنوع سازی تجاری دارد. سایر متغیرهای کنترلی 

درصد  90ضریب تعیین برابر با  داری بر متنوع سازی تجاری ندارند.استقالل هیأت مدیره و اهرم مالی تاثیر معنی 
درصد از تغییرات متغیر وابسته را  90اند  دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته باشد که نشان می می

توان گفت که مدل  می رو ازاین ،باشد درصد می 9و سطح معناداری آن کمتر از  97395توضیح دهند. آماره والد برابر با 
 برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است.
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 چهارمنتيجه آزمون فرضيه 
صورت  توان به  رو فرضیه را می دارد. از این  اندازه حسابرس بر متنوع سازی جغرافیایی تاثیربیان می دارد:  چهارمفرضیه 

 زیر نوشت:
 ندارد. تاثیراندازه حسابرس بر متنوع سازی جغرافیایی فرضیه صفر: 

 دارد. اندازه حسابرس بر متنوع سازی جغرافیایی تاثیرفرضیه مقابل: 
 پژوهش چهارم خالصه مدل رگرسيون فرضيه (:6)جدول 

 بازده غیر عادی سهاممتغیر وابسته: 

 همخطی .Prob (zآماره ) خطای استاندارد (Coefficientضرایب ) نام متغیر

 1313 03979 -7394 030994493 -030447094 متنوع سازی جغرافیایی

 7391 03414 -0319 037494194 -037091911 اندازه حسابرس

اندازه حسابرس*متنوع سازی 
 جغرافیایی

030390107 030317934 0335 03995 1373 

 7309 03099 9395 030790473 030931191 اندازه شرکت

 7395 03011 -7311 037719411 -039091105 اهرم مالی

 7309 03003 9319 030309531 039914403 یت نهادیمالک

 7399 03001 -9313 03909559 -039991935 نرخ بازده دارایی ها

 7301 03434 0315 03793199 030551911 استقالل هیأت مدیره

 7309 03005 9311 030199417 037137595 سن شرکت

 NA 03000 -4390 039959391 -73949411 مقدار ثابت

 درصد R-squared 90 تعیینضریب 

 030095 99379 والد  آماره

 030000 44313395 ناهمسانی واریانس

 031115 03050 خودهمبستگی سریالی

 ---- ---- H- hausmanآماره 

 F-limer 7379 037344آماره 

براین رویکرد داده های بنا ،از پنج درصد می باشد بیشترلیمر  Fنشان می دهد که سطح معناداری آزمون  1نتایج جدول 
درصد است که نشان دهنده وجود ناهمسانی  9کمتر از  ناهمسانی واریانسپذیرفته شده است. سطح معناداری آزمون  پولد

رفع شده است. چون  glsواریانس بین خطاهای مدل بوده است که این مشکل در تخمین نهایی مدل با اجرای دستور 
وجود خود همبستگی سریالی بین عدم از پنج درصد بوده بیانگر  بیشتر سریالیخودهمبستگی سطح معناداری آزمون 

( تاثیر 0335داری ) ( و سطح معنی0303) با ضریب *متنوع سازی جغرافیاییاندازه حسابرسمتغیر . خطاهای مدلها است
صد مورد پذیرش قرار در 39پژوهش در سطح اطمینان  چهارمفرضیه  ارزش متنوع سازی جغرافیایی ندارد ومعناداری بر 

متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، مالکیت نهادی و سن شرکت تاثیر مستقیم و معنی داری بر متنوع سازی گیرد.  مین
تجاری دارند و نرخ بازده دارایی ها تاثیر معکوس و معنی داری بر متنوع سازی جغرافیایی دارد. سایر متغیرهای کنترلی 

 90ضریب تعیین برابر با  الی تاثیر معنی داری بر ارزش متنوع سازی جغرافیایی ندارند.استقالل هیأت مدیره و اهرم م
درصد از تغییرات متغیر وابسته  90اند  دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته باشد که نشان می درصد می

توان گفت که مدل  رو می ازاین ،باشد درصد می 9و سطح معناداری آن کمتر از  99379را توضیح دهند. آماره والد برابر با 
 برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است.
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 پنجمنتيجه آزمون فرضيه 
توان  رو فرضیه را می از این . تخصص صنعت حسابرس بر متنوع سازی جغرافیایی تاثیر داردیان می دارد: پنجم بفرضیه 

 صورت زیر نوشت: به 
 ندارد.برس بر متنوع سازی جغرافیایی تاثیر تخصص صنعت حسافرضیه صفر: 

 دارد.تخصص صنعت حسابرس بر متنوع سازی جغرافیایی تاثیر فرضیه مقابل: 
 پژوهشپنجم خالصه مدل رگرسيون فرضيه  (:7)جدول 

 بازده غیر عادی سهاممتغیر وابسته: 

 همخطی .Prob (zآماره ) خطای استاندارد (Coefficientضرایب ) نام متغیر

 7399 03013 -7311 03049559 -030117091 تنوع سازی جغرافیاییم

 9317 03997 -7379 039009591 -039935799 تخصص صنعت حسابرس

تخصص صنعت 
حسابرس*متنوع سازی 

 جغرافیایی
039941957 037547101 7395 03711 1305 

 7343 03777 7393 030799994 030941393 اندازه شرکت

 7393 03010 -7357 037711711 -03979594 اهرم مالی

 7309 03001 9319 030559551 03940119 مالکیت نهادی

 7394 03001 -9313 03905491 -039105954 نرخ بازده دارایی ها

 7301 03490 0311 037939919 030319119 استقالل هیأت مدیره

 7309 03074 9349 030194091 037994057 سن شرکت

 NA 03000 -9391 039371919 -73935793 مقدار ثابت

 درصد R-squared 90 ضریب تعیین

 030099 99343 والد  آماره

 030000 99959339 ناهمسانی واریانس

 031197 03755 خودهمبستگی سریالی

 ---- ---- H- hausmanآماره 

 F-limer 7375 037719آماره 

بنابراین رویکرد داده های  ،از پنج درصد می باشد بیشتریمر ل Fنشان می دهد که سطح معناداری آزمون  1نتایج جدول 
درصد است که نشان دهنده وجود ناهمسانی  9کمتر از  ناهمسانی واریانسپذیرفته شده است. سطح معناداری آزمون  پولد

چون رفع شده است.  glsواریانس بین خطاهای مدل بوده است که این مشکل در تخمین نهایی مدل با اجرای دستور 
وجود خود همبستگی سریالی بین عدم از پنج درصد بوده بیانگر  بیشتر خودهمبستگی سریالیسطح معناداری آزمون 

داری  ( و سطح معنی03994) با ضریب *متنوع سازی جغرافیاییتخصص صنعت حسابرسمتغیر . خطاهای مدلها است
درصد مورد  39پژوهش در سطح اطمینان  پنجمفرضیه  ارزش متنوع سازی جغرافیایی ندارد و( تاثیر معناداری بر 03711)

متغیرهای کنترلی مالکیت نهادی و سن شرکت تاثیر مستقیم و معنی داری بر ارزش متنوع سازی گیرد.  مینپذیرش قرار 
 تجاری دارند و نرخ بازده دارایی ها تاثیر معکوس و معنی داری بر ارزش متنوع سازی جغرافیایی دارد. سایر متغیرهای

ضریب  کنترلی اندازه شرکت، استقالل هیأت مدیره و اهرم مالی تاثیر معنی داری بر ارزش متنوع سازی جغرافیایی ندارند.
درصد از  90اند  دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته باشد که نشان می درصد می 90تعیین برابر با 

رو  ازاین ،باشد درصد می 9و سطح معناداری آن کمتر از  99343ه والد برابر با تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. آمار
 توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است. می
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 ششمنتيجه آزمون فرضيه 
ان به تو رو فرضیه را می از این . دوره تصدی حسابرس بر متنوع سازی جغرافیایی تاثیر داردبیان می دارد:  ششمفرضیه 

 صورت زیر نوشت: 
 ندارد.دوره تصدی حسابرس بر متنوع سازی جغرافیایی تاثیر فرضیه صفر: 

 دارد.دوره تصدی حسابرس بر متنوع سازی جغرافیایی تاثیر فرضیه مقابل: 
 پژوهش ششمخالصه مدل رگرسيون فرضيه  (:5)جدول 

 بازده غیر عادی سهاممتغیر وابسته: 

 همخطی .Prob (zآماره ) خطای استاندارد (Coefficientضرایب ) نام متغیر

 9379 03317 -0304 030971034 -030075944 متنوع سازی جغرافیایی

 9399 03999 0333 03099941 030997194 دوره تصدی حسابرس

دوره تصدی حسابرس*متنوع 
 سازی جغرافیایی

030709909- 030909309 0399- 03109 4399 

 7309 0397 9390 030795934 030939911 اندازه شرکت

 7395 03059 -7314 037749939 -037337391 اهرم مالی

 7309 03001 9317 030539999 039499199 مالکیت نهادی

 7394 03079 -9399 039093395 -039773991 نرخ بازده دارایی ها

 7301 03999 0319 037933777 030570939 استقالل هیأت مدیره

 7309 03001 9319 030175974 037113999 سن شرکت

 NA 03000 -4313 039401993 -73190599 مقدار ثابت

 درصد R-squared 90 ضریب تعیین

 030009 90353 والد  آماره

 030000 40393300 ناهمسانی واریانس

 035941 03043 خودهمبستگی سریالی

 ---- ---- H- hausmanآماره 

 F-limer 7305 039599آماره 

بنابراین رویکرد داده های  ،از پنج درصد می باشد بیشترلیمر  Fنشان می دهد که سطح معناداری آزمون  5یج جدول نتا
درصد است که نشان دهنده وجود ناهمسانی  9کمتر از  ناهمسانی واریانسپذیرفته شده است. سطح معناداری آزمون  پولد

رفع شده است. چون  glsخمین نهایی مدل با اجرای دستور واریانس بین خطاهای مدل بوده است که این مشکل در ت
وجود خود همبستگی سریالی بین عدم از پنج درصد بوده بیانگر  بیشتر خودهمبستگی سریالیسطح معناداری آزمون 

داری  ( و سطح معنی03994) با ضریب *متنوع سازی جغرافیاییدوره تصدی حسابرسمتغیر . خطاهای مدلها است
درصد مورد  39پژوهش در سطح اطمینان  ششمفرضیه  ارزش متنوع سازی جغرافیایی ندارد ور معناداری بر ( تاثی03711)

متغیرهای کنترلی مالکیت نهادی و سن شرکت تاثیر مستقیم و معنی داری بر ارزش متنوع سازی گیرد.  مینپذیرش قرار 
ارزش متنوع سازی جغرافیایی دارد. سایر متغیرهای  تجاری دارند و نرخ بازده دارایی ها تاثیر معکوس و معنی داری بر

ضریب  کنترلی اندازه شرکت، استقالل هیأت مدیره و اهرم مالی تاثیر معنی داری بر ارزش متنوع سازی جغرافیایی ندارند.
صد از در 90اند  دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته باشد که نشان می درصد می 90تعیین برابر با 

رو  ازاین ،باشد درصد می 9و سطح معناداری آن کمتر از   90353تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. آماره والد برابر با 
 توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است. می
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 بحث و نتيجه گيری
 از که است بخشی استراتژی تنوع آنها، از یکی میکند، دهاستفا استراتژیها از انواعی از خود اهداف با توجه با سازمان هر

 داشتن بین انتخاب به قادر شرکتها این استراتژی بکارگیری با .میشود یاد تغییر و رشد ادامه برای روشی عنوان به آن

 تفعالی خطوط شرکتی که هستند. هنگامی( متنوع شرکت) بخش عملیاتی چند یا و( متمرکز شرکت) عملیاتی بخش یک
 آن که می شود گفته می دهد گسترش محصوالت و کارها و کسب دیگر ایجاد یا برای تحصیل متعدد صنایع در را خود

(. 7937همکاران،  و سجادید )می شو شرکت رشد فرایند افزایش سبب که است زده بخشی تنوع به شرکت دست
ان در قبال منابعی که در اختیار مدیران قرار داده فرایند رشد شرکت بستگی به ساز و کارهای نظارتی مدیران دارد. مالک

اند از آنها خواستار عملکرد بی نقص هستند، اما همیشه مالکان فرصت رسیدگی عملکرد مدیران را ندارند. لذا از گروهی 
ا گزارش که صالحیت و ویژگی این کار را دارند استفاده می کنند. حسابرسان با رسیدگی فعالیت های مدیران می توانند ب

به مالکان آنها را در تدوین استراتژی مناسب یاری رسانند. همچنین دستکاری فعالیت توسط مدیران نیز می تواند به نحوه 
 رسیدگی حسابرسان تاثیر گذار باشد.

با توجه به بررسی های به عمل آمده در رابطه با تاثیر ویژگی های حسابرس بر ارزش متنوع سازی شرکتی ، مشخص 
: ویژگی های حسابرسان تاثیر معناداری بر ارزش متنوع سازی شرکتی ندارند. اما با توجه به همبستگی بین متغیرها گردید

با افزایش اندازه حسابرس و میزان تخصص صنعت آنها به میزان متنوع سازی تجاری افزوده می شود و تنها تخصص 
هد. این نتایج نشان می دهد حسابرسان می توانند در صنعت حسابرس می تواند متنوع سازی جغرافیایی را افزایش د

هدایت کسب و کارهای شرکت ها موثر واقع شوند، چرا که با بررسی های دقیق و ارائه نقطه نظرات مناسب جهت 
کاهش انحرافات موجود در شرکت ها آنها را به سوی یک فعالیت مطمئن رهنمون خواهند ساخت. همانطور که مطرح شد 

تجاری به دو دسته متنوع سازی محصوالت و متنوع سازی جغرافیایی از منظر صادرات تقسیم می شود. در  متنوع سازی
ادبیات مربوط به کسب و کار به تمرکز بازار محصوالت تأکید می شود و متنوع سازی محصوال شرکت را بدون برنامه و 

دهد وجود حسابرسان بزرگ و متخصص منجر به  استراتژی، معموال توصیه نمی کنند. اما نتایج این پژوهش نشان می
 تنوع بیشتر محصوالت شرکت خواهد شد.

اما نکته مهم این مورد است که هیچ اقتصادی بدون صادرات نمی تواند فعالیت چندانی داشته باشد. از آنجائیکه در 
ر حسابرسان متخصص صادرات می تواند منجر به کارایی شرکت شود. حضو عه یافته مطرح می گردد؛کشورهای توس

نشان می دهد با ورود حسابرسان مستقل و متخصص صنعت  میزان تنوع محصوالت و جغرافیایی افزایش پیدا می کند. 
در حالیکه حسابرسان ارزشی برای شرکت ایجاد نخواهند کرد و میزان رسیدگی ها آنها می تواند استراتژی های کسب و 

 کار را مشخص کند.
 ( همراستا می باشد.9075مطالعات شو مایو الیا و چی لیانگ لیو)به لحاظ مطابقت با 

 

 پيشنهادات حاصل از پژوهش
ی مختلف قرار گیرد و هر کدام از ها گروهتواند مورد کاربرد  یمهمانگونه که در قبل نیز اشاره گردید تحقیق حاضر 

 شوند. یمموارد به صورت جداگانه مطرح  که در این بخش هر یک از این ی مختلف تحقیق حاضر استفاده نمایندها جنبه
  با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش

  سهامداران و سرمایه گذاران
؛ نقش حسابرسان بزرگ و متخصص بیشتر به چشم می آید. لذا به سهامداران به نتایج حاصل از آزمون فرضیه هابا توجه 

اب این گروه از حسابرسان، اطالعات تهیه شده توسط مدیریت شرکت را بیمه و سرمایه گذاران پیشنهاد می گردد با انتخ
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نمایند و از هر گونه دستکاری مصون دارند. این نکته نیز حایز اهمیت است که در صورت بکارگیری حسابرسان بزرگ و 
 . متخصص، میزان اقالم تعهدی کاهش خواهد یافت و تنوع تجاری و جغرافیایی را در پی خواهد داشت

به مدیران شرکت پیشنهاد می گردد؛ در فعالیت های خود با حسابرسان بزرگ نهایت همکاری را داشته باشند. چرا که 
حسابرسان بزرگ توانایی رسیدگی های ارزی و ریالی را دارا هستند و مدیران نیز راحت می توانند با انتخاب استراتژی 

 ش شرکت نمایند.های تجاری متنوع جغرافیایی سعی در افزایش ارز
به بورس اوراق بهادار نیز پیشنهاد می گردد در راستای پیوستن به اتحادیه های بین المللی با رصد اطالعات مربوط متنوع 
سازی شرکت ها آنها را ارزیابی نموده و رتبه بندی نمایند تا زمینه امکان و حضور فعالیت شرکت ها در خارج از کشور 

 امکان پذیر باشد.
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