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Abstract 

Today, with rapid and sustained changes in business markets, a growing number of 
companies have turned diversification into new product segments or global markets by 
shifting their business to increase the importance of long-term financial viability and 
sustainability. Moreover, increasing the variety of products, covering the uncertain demand of 
customers, managing inventories and timely action have been important issues in 
manufacturing companies. Accordingly, the main purpose of this study is to investigate the 
impact of diversification strategy on inventory performance, which is one of the topics of 
operations management by considering the classification of the diversity into related, 
unrelated and international. The statistical population studied includes all companies listed in 
the Tehran Stock Exchange during the years 2009-2018. Sampling has been done by 
screening method, and the number of companies in the final sample has reached 120 
companies. The hypotheses have been tested by the estimated generalized least squares 
method. The results show that related and international diversification have positive and 
significant effects on inventory performance. The findings also indicate that unrelated 
diversification has an adverse effect on inventory performance, but this relationship is not 
statistically significant. Based on the acquired results, an increase in related and international 
variety of products, relying on higher safety stock, has led to an increase in sales. In addition, 
the insignificancy in the effect of unrelated diversification on inventory performance can be 
attributed to production costs and marketing programs of manufactured products. 
Keywords: Related diversification, Unrelated diversification, International diversification, 
Inventory performance
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 موجودي کالا سازي بر عملکرد هاي متنوعتاثیر استراتژي

 
 کارشناس ارشد حسابداري،  دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران     زهرا یوسف زاده

  

 دانشیار حسابداري، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران غلامرضامنصورفر 

  

 استادیار حسابداري، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران  فرزاد غیور

  چکیده
ها براي تداوم امروزه همراه با تغییرات سریع و مداوم در بازارهاي کسب و کار تعداد رو به رشدي از شرکت

سازي را با تغییر تجارت خود به سودآوري و به منظور افزایش اهمیت ماندگاري و پایداري درازمدت مالی، متنوع
ازطرفی افزایش تنوع محصولات، پوشش تقاضاي اند. هاي محصول جدید یا بازارهاي جهانی پیاده کردهبخش

هاي تولیدي بوده است. براین ها و اقدام به هنگام از موارد با اهمیت در شرکتغیرقطعی مشتریان، مدیریت موجودي
سازي بر عملکرد موجودي که یکی از موضوعات اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر استراتژي متنوع

المللی بوده است. جامعه آماري بررسی با در نظرگرفتن افراز تنوع به مرتبط، غیر مرتبط و بینمدیریت عملیات بوده 
بوده و  1397-1388هاي هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالشده مشتمل بر کلیه شرکت

 120نمونه نهایی پژوهش به هاي مورد کاوش در گیري به روش غربالگري صورت گرفته است و تعداد شرکتنمونه
اند. نتایج حاصله نشان ها به روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردي مورد آزمون قرار گرفتهشرکت رسید و فرضیه

ها چنین یافتهداري بر عملکرد موجودي داشته است. همالمللی تاثیر مثبت و معنیسازي مرتبط و بینداده است که متنوع
سازي غیر مرتبط داراي اثر معکوس بر عملکرد موجودي بوده اما، این رابطه از لحاظ است که متنوعحاکی از آن بوده 

المللی محصولات با اتکا به آماري معنادار نبوده است. بر پایه نتایج اکتساب شده، افزایش در تنوع مرتبط و بین
سازي غیر وه، علت معنادار نبودن تاثیر متنوعموجودي احتیاطی بالاتر افزایش در فروش را در پی داشته است. به علا

هاي بازاریابی محصولات تولیدي بیان هاي مربوط به تولید و برنامهتوان ناشی از هزینهمرتبط بر عملکرد موجودي را می
 نمود.

  المللی، عملکرد موجودي. سازي بینسازي غیر مرتبط، متنوعسازي مرتبط، متنوعمتنوع ها:کلیدواژه
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  مقدمه
-در عصر حاضر مشخصه اصلی محیطی که موسسات و صنایع مختلف در آن به فعالیت می

پردازند تغییرات مداوم، سریع و عظیم تکنولوژیکی و رقابت گسترده است. در چنین 
-انداز رقابتی شرکتمحیطی به منظور حفظ بقا و عدم واگذاري بازار فروش به رقبا، چشم

باشد. بدین منظور توجه به انگیزي در حال تغییر میگفتهاي دنیا به طور سریع و ش
تقاضاهاي متنوع بازار و تقاضاهاي غیر قطعی مشتریان ، تولید محصولاتی با کیفیت بالا در 

کالا به موقع و تدابیر نگهداشت موجوديها، پاسخگویی سریع و به حجم کم، کاهش هزینه
ها در ها و تداوم سودآوري شرکتاستراتژيعنوان عوامل حیاتی موفقیت براي دستیابی به 

این شرایط از ضرورتی صد چندان برخوردار شده است. لذا در بازار رقابتی امروز که 
هاي امروزي، یافتن هاي اساسی شرکتشود، یکی از چالشتغییرات به سرعت انجام می

واحدها هاي تجاري، با هدف افزایش سود این راهکاري در جهت بهبود عملکرد واحد
باشد. بنابراین، مدیریت دامنه عملیاتی براي یک شرکت به لحاظ دستیابی به مزیت می

ترین مطالعات معیارهاي عملکرد موجودي یکی از گسترده رقابتی بسیار مهم است. عملکرد
است. با توجه به اینکه سطح موجودي و عملکرد  1"مدیریت عملیات"عملیاتی در مقالات 
م داراي ارتباط مستقیم بوده و نیز سطح موجودي بر عملکرد یک عملیاتی یک سیست

کالا، رود نگهداشت موجوديباشد. بر این اساس، انتظار میسیستم عملیاتی تاثیر گذار می
ها در پی داشته باشد. در صورت هایی را براي شرکتتر از حد معقول هزینهکمتر یا بیش

هایی نظیر رکود سرمایه، استهلاك و بیمه ینهنگهداشت موجودي بیش از حد مورد نیاز هز
ها را هاي اضافی سلامت مالی سازمانهاي نگهداشت موجوديوجود دارد. در مقابل، هزینه
ي از دست دان دهند. از طرفی دیگر، کمبود موجودي هزینهنیز به طور جدي کاهش می

راین، این امر منجر شده ). بناب1388فرصت را در پی دارد (جعفرنژاد و مروتی شریف آباد، 
ها و موسسات پیوسته تلاش کنند مقدار معقولی از موجودي کالا را است که سازمان

نگهداري نمایند، که این سیاست تا حد زیادي با مدیریت دامنه عملیاتی در جهت اتخاذ 

1. Operation management (OM)  
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). یک جریان مهم تحقیق تحلیلی 2008، 1باشد (فالگا و سربنتصمیمات مالی مرتبط می
دهد (از قبیل مقدار هاي موجودي قطعی و تصادفی را توسعه میدارد که مدلوجود 

اي) به دنبال سیاست موجودي بهینه هاي بازنگري مستمر و دورهسفارش اقتصادي، سیاست
). افزون بر 2018، 2براي به حداکثر رساندن سود یا به حداقل رساندن هزینه است (کوئن

کنند، بر تولید به موقع رفتار موجودي را بررسی می این، بسیاري از مطالعات تجربی که
تمرکز دارند و دریافتند که اتخاذ تولید به موقع عملکرد موجودي را با تسریع در گردش 

 3بخشد. اولیوارز و کاچونموجودي یا کاهش سطوح موجودي در طول زمان بهبود می
موجودي بیشتري نزد خود  شود که نمایندگان،دهند که رقابت باعث می)  نشان می2009(

ها دریافتند در حالی که داشتن نمایندگی مجزا و گسترده با سطح موجودي داشته باشند. آن
دهد. از بالاتر ارتباط دارد، انعطاف پذیري محصول در واقع سطح موجودي را کاهش می

نتظارات هاي اخیر و با ایجاد کسب و کار نوین و مدرن، به دلیل افزایش اطرفی در طی سال
گیري اند که با بهرهمشتریان و از مد افتادگی سریع محصولات، واحدهاي اقتصادي دریافته

-هاي تولید انبوه و صرفا با تولید کالاهاي فعلی خود قادر به رقابت با سایر شرکتاز سیستم

پذیر نیستند. لذا رویکردهایی که جهت بهبود هاي انعطافارز در این محیطهاي هم
گیرد بر پایه ارتقاي محصولات ها در چنین شرایطی مورد استفاده قرار میشرکت عملکرد

 5سازي غیر مرتبط)یا تولید محصولات متفاوت و جدید (متنوع 4سازي مرتبط)فعلی (متنوع
باشند هاي پیشرفته ساخت و تولید میباشد که هر کدام از این راهکارها، نیازمند سیستممی

پذیري خود، تقاضاهاي غیرقطعی مشتریان را با بهبود کیفیت بر انعطافکه با تمرکز و تکیه 
سازند (حسینی ي بسیار کوتاه عمر محصول را برآورده میو تقاضاهاي متنوع بازار با چرخه

رود منجر به بهبود ). بر این اساس، یکی از عواملی که انتظار می2013نصب و همکاران، 
هاي پیشین حاکی ). پژوهش2013، 6باشد (نشتتنوع می عملکرد شود، استفاده از راهبرد

1. Fulga, C., & Serban, F.  
2. Qian, Z.  
3. Olivares, M., & Cachon. G. P.  
4. related Diversification  
5. unrelated Diversification  
6. Knecht, M.  
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تواند عملکرد شرکت را با استفاده از مزایاي تنوع محصول میاز آن است که استراتژي 
هاي تولید، کاهش ریسک، افزایش قدرت بازار، کاهش هزینهجویی ناشی از تنوع صرفه

تواند بخشی میعلاوه تنوع ). به2018معاملاتی و اثرات یادگیري بهبود بخشد (کوئن، 
هاي کسب و کار از طریق ها را به وسیله درونی کردن فعالیتعملکرد عملیاتی شرکت

سازي ). به دیگر سخن،  تنوع1394افزایی در عملیات ارتقاء دهد (کریمی،ایجاد هم
باشد شرکتی به معناي ورود شرکت به بازارها یا کسب و کارهاي تجاري جدید می

ي )؛ به عبارت دیگر به جاي تک محصولی شدن در چندین زمینه2015، 1(مارویان
سازي به دو روش ي محصولات متنوع و مختلف اقدام شود. تنوعمتفاوت، به تولید و ارائه

شود که مطابق با آن خدمات و همگون (مرتبط) یا ناهمگون (غیر مرتبط) انجام می
یا خدمات و محصولات جدید غیر  محصولات مرتبط جدید براي مشتریان (همگون) و

 ). 1389گردد (علی احمدي و همکاران، مرتبط براي مشتریان (ناهمگون) ارائه می
اي تجربی براي بررسی اثرات تنوع محصولات ) مطالعه2013( 2به علاوه، راجاگوپالان

م فروشان ایالات متحده را انجاموجودي خرده هاي سیستم توزیع را بر عملکرد و ویژگی
موجودي را تایید دهد. این بررسی نه تنها همبستگی منفی بین تنوع محصول و کارایی می
ها با سطح کند که بین تعداد فروشگاهکند، بلکه همچنین این موضوع را مشخص میمی

موجودي  موجودي بالاتر، ارتباط وجود دارد، در حالی که بین تعداد انبارها و عملکرد
سازي متنوع با وجود گسترگی تحقیقاتی که در زمینه چگونگی تاثیر ارتباطی وجود ندارد.

محصول بر عملکرد تجاري وجود دارند، مقالات مدیریت استراتژیک در بررسی ارتباط 
سازي محصول شرکت و عملکرد عملیاتی مانند عملکرد موجودي کار متنوعبین استراتژي 

باشند کسانی که می )2002( 3ناراسمیان و کیماند. یکی از موارد استثناء خاصی انجام نداده
ي منحنی شکل با عملکرد شرکت سازي محصول داراي یک رابطهکنند متنوعتایید می

است؛ به این مفهوم که در سطوح پایین تنوع مرتبط سودآوري کمتر شده و میزان سوددهی 
یابد، افزون بر این، تنوع غیر سازي مرتبط افزایش میها در سطوح بالاي متنوعشرکت

1. Marouan, K.  
2. Rajagopalan, S. 
3. Narasimhan, R., & Kim, S. W.  
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مرتبط در سطوح پایین منجر به افزایش سوددهی و در سطوح بالا موجب به کاهش 
کنند که این رابطه منحنی شکل به طور ها تشریح میچنین آنسودآوري خواهد شد. هم

-شود. بنابراین، بررسیي تامین تعدیل میمثبت توسط یکپارچگی داخلی در سراسر زنجیره

ها تا حد سازي محصولات باعث افزایش سودآوري سازماندهد که تنوعنشان می ها
نماید. با توجه به ها فراهم میهایی را براي شرکتگردد و مازاد بر آن، هزینهمعقولی می

هاي صورت گرفته به دلیل نبود تحقیقات درخور توجه، مطالب مطرح شده و بررسی
ها از سازي بر عملکرد موجودي شرکتبردهاي متنوعمطالعه و بررسی تاثیر مستقیم راه

 شود.اهمیت خاصی برخوردار می
جهت دستیابی به اهداف پژوهش، در ادامه نخست مبانی نظري و پیشینه پژوهش مطرح 

ها و استنباط آماري در ارتباط با شود. سپس با بیان روش پژوهش و تجزیه وتحلیل دادهمی
شوند. در نهایت براساس مبانی نظري اکتساب شده ارائه میهاي پژوهش، نتایج فرضیه

گیري انجام شده و با بیان پیشنهادات مطرح شده و نتایج آزمون فرضیات پژوهش، نتیجه
 یابد. کاربردي خاتمه می

 مبانی نظري

ها به کالا در سازمانطی دو دهه گذشته تغییرات زیادي در تدابیر نگهداشت موجودي
کالا باید در تعدادي از پژوهشگران بر این باورند که نگهداري موجودي وجود آمده است.

کالا را با طرح مسائلی نظیر موجوديها کاهش یابد. آنان کاهش در سطح شرکت
 3، خدمات لجستیک شخص ثالث2، فلسفه تولید به موقع، برون سپاري1تکنولوژي اطلاعات

ها بایستی برخی دیگر باور دارند که شرکت کنند. در مقابل،بیان می 4و مقاطعه کاري فرعی
ها بر پایه طرح مسائلی همچون سطح کالاي بیشتري نگهداري کنند. استدلال آنموجودي
شود. بنابراین با رسانی به مشتریان و رشد تقاضا براي محصولات گوناگون بیان می خدمات

هاي نگهداري سیاستتوجه به فقدان تقاضاي قابل اطمینان در طول زمان،  تضاد بین 
1. information technology  
2. outsourcing  
3. third-party logistics service 
4. subcontracting  
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کند که کالا شده است و این سوال را مطرح میکالا موجب تغییراتی در موجوديموجودي
تواند عملکرد عملیاتی شرکت را تحت تاثیر قرار کالا میموجوديآیا تغییرات در عملکرد 

 ).  2005، 1دهد؟ (چن و همکاران
بینی شده آتی هرگاه تقاضاي پیش) اظهار دارند که 1991( 2در این میان برنارد و نول

بیشتري به فروش  گردد حدالامکان موجوديشرکتی روند نزولی داشته باشد، تلاش می
کالا کاهش چشمگیري خواهد داشت. بنابراین، رسانده شود، در نهایت سطح موجودي

باشند. همچنین در صورت کالا در ارتباط میهاي آتی مستقیما با سطح موجوديفروش
بینی شده آتی نیز کاهش خواهند یافت. بینی شده آتی، سودهاي پیشتقاضاي پیش کاهش

 باشد.کالا با سودهاي آتی به طور مستقیم در ارتباط میبنابراین، سطح موجودي
-سازي محصول را به استراتژي سازي محصول بیشتر استراتژي متنوعمقالات متنوع

سازي مرتبط اشاره به گسترش به کنند. متنوعمی سازي مرتبط و غیر مرتبط طبقه بنديمتنوع
سازي غیر مرتبط، هایی از محصول دارد که به یکدیگر مرتبط اند. در مقایسه با متنوعبخش

ها سازي مرتبط، صرفه اقتصادي ناشی از وجود ارتباط در سراسر بخشمزیت اصلی متنوع
در انتظارات مشتریان، منجر به تولید ). با توجه به اینکه تغییرات دائم 2018باشد (کوئن، می

محصولاتی با تنوع زیاد و در حجم کم شده است. بدیهی است تغییرات به وجود آمده 
بایستی به طریقی انجام گیرد تا بتواند پاسخگویی لازم را متناسب با نیازهاي مشتریان داشته 

کنند ازي استدلال میسسازي مرتبط، مقالات متنوع). بر طبق متنوع1990، 3باشد (زلنویک
کنند تا براي نیازهاي مشتریان خدمت ها پرتفوي محصولات مرتبط را ایجاد میکه شرکت

پذیري استراتژیک را برقرار کنند و پاسخگویی و رسانی بهتري داشته باشند، انعطاف
پذیري و واکنش به تغییرات در محل بازار را بهبود بخشند. تاکید فوق بر انعطاف

کننده باشد (کوپرا و گیري مدیریت موجودي تعیینتواند براي جهتمی پاسخگویی
-اي از محصولات مرتبط می). از طرفی حفظ و برقراري مجموعه گسترده2015، 4میندل

1. Chen et al.  
2. Bernard, V., & Noel, J. 
3. Zelenvic, C.  
4. Chopra, S. & Meindle, P.  
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بندي مشتري و استفاده از تنوع تواند فروش را افزایش دهد که این افزایش به دلیل تقسیم
دلیل افزایش تنوع محصولات و همراه با فقدان ). به 2018باشد (کوئن، در محصولات می

بینی پذیري محصول پیشبندي مشتري و انعطافاطلاعات تقاضاي قابل اطمینان، تقسیم
). در مقابل با توجه به اینکه 2012، 1سازد (وان و همکارانتقاضا را با مشکل مواجه می

ارد که باعث افزایش پذیري و پاسخگویی نیاز به تراکم کم موجودي دکارایی، انعطاف
احتیاطی را افزایش خواهد داد. به عدم اطمینان تقاضا شده و در نهایت سطح موجودي

دهد که سطح موجودي با عدم هاي کلاسیک موجودي نشان میعلاوه بسیاري از مدل
افزایش تنوع ). بر این اساس، 2015یابد (کوپرا و میندل، اطمینان تقاضا افزایش می

 احتیاطی بیشتري استیل عدم قطعیت بالاتر تقاضا، نیازمند موجوديدله محصولات ب
-). مطابق با مبانی نظري مطرح شده فرضیه اول پژوهش به ارتباط بین متنوع2018(کوئن، 

 پردازد. سازي مرتبط و عملکرد موجودي می
 موجودي اثر مثبت و معناداريسازي مرتبط بر عملکرد متنوعفرضیه نخست : استراتژي 

 دارد.
هاي هاي تولیدي غیر مرتبط با بخشسازي غیر مرتبط به استراتژي توسعه به بخشمتنوع

سازي غیر مرتبط به دهند که متنوعموجود اشاره دارد. اگر چه برخی از محققان نشان می
کند تا از اقتصاد مالی (بازار سرمایه داخلی کارا) بهتر بهره گیرد، ریسک شرکت کمک می

هاي هماهنگی و کنترل کمتري شود. در مقابل برخی از د و متحمل هزینهرا کاهش ده
سازان مرتبط عموما عملکرد بهتري اند که متنوعهاي پیشین به این اتفاق نظر رسیدهپژوهش
هاي غیر مرتبط، ). با گسترش به بخش2018سازان غیر مرتبط دارند (همان منبع، از متنوع
-هاي مرتبط میاز یک بخش منفرد یا گروهی از بخش ها قادر به کاهش وابستگیشرکت

هاي چنین نشان داده است که به علت وابستگی کمتر بین بخشباشند. این مورد هم
کند. به طور مشابه، نوا و هماهنگ حرکت میها کمتر به صورت هممحصول، بازده آن

دارد که به  هاي محصول غیر مرتبط احتمال کمتريعدم قطعیت تقاضاي هر یک از بخش
ها را به آوا حرکت کنند و ممکن است موجودي در سطح قسمتصورت هماهنگ و هم

1. Wan et al.  
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سازي غیر هاي اجراکننده متنوعهاي مختلفی حرکت دهند. بر این اساس، شرکتروش
مرتبط، از عدم قطعیت تقاضاي کاهش یافته سود برده و بنابراین تمایل دارند که موجودي 

تواند به خوبی با . بنابراین عدم قطعیت تقاضاي سطح شرکت میکمتري را نگهداري کنند
سازي غیرمرتبط متحد شده و توسط آن کاهش یابد. بر این اساس، نیاز به فهرست متنوع

احتیاطی کمتر است و با افزایش تنوع غیر مرتبط محصولات، سطح موجودي موجودي
یه دوم پژوهش به تشریح اثر ). بر این اساس، در فرض2018یابد (همان منبع، کاهش می

 سازي غیر مرتبط بر عملکرد موجودي پرداخته شده است. متنوع
موجودي اثر منفی و معناداري سازي غیر مرتبط بر عملکرد متنوعفرضیه دوم : استراتژي 

 دارد.
هاي جغرافیایی یا بازارهاي المللی استراتژي توسعه به سراسر مکانسازي بینمتنوع

-هاي سازگار با استراتژي متنوعدر راستاي دیدگاه مبتنی بر منابع، شرکت جهانی است.

هاي اصلی خود را که در بازارهاي داخلی توسعه شوند تا تواناییالمللی قادر میسازي بین
یافته در  یافته در بازارهاي خارجی به اشتراك بگذارند. با استفاده از مزایاي رقابتی توسعه

ها براي بهبود دهد تا شرکتسازي اجازه میهاي متنوعاستراتژيبازار داخلی، چنین 
افزایی با به سودبخشی خود، استفاده بهتر از منابع ملموس و ناملموس، دستیابی به هم

مند شوند (همان منبع، سازي بهرهالمللی از متنوعاشتراك گذاري منابع به صورت بین
2018 .( 

المللی بر عملکرد سازي بیني مرتبط کردن متنوعترین تلاش برادر این میان، نزدیک
ها ارتباط بین نفوذ ) است. به طور خاص، آن2013( 1موجودي، پژوهش هان و همکاران

بازار در حال ظهور و سطح موجودي را پیشنهاد کردند و اثرات کاهش موجودي نفوذ 
سترسی به محصول) بازار در حال ظهور را به دلیل عدم حساسیت به کیفیت خدمات (مثلا د

 کنند. و استفاده از تولیدکنندگان قراردادي در بازار نوظهور را تایید می
المللی نیاز به سر و کار داشتن و معامله کردن با عدم قطعیت سازي بیناز طرفی، متنوع

). با توجه به اینکه 2013هاي اقتصادي و روند بازار دارد (هان و همکاران، اضافی از فعالیت

1. Han et al.  
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کند، با عدم قطعیت بیشتر المللی در جهت انطباق عرضه با تقاضا تلاش میسازي بینوعمتن
احتیاطی ها اقدام به نگهداري موجوديشود که شرکتتقاضا ارتباط دارد و باعث می

ي المللی دربردارندههاي بین). در نهایت، حضور در عرصه2018بیشتري نمایند (کوئن، 
کاري است. بنابراین العملنظیر هزینه حمل و نقل و هزینه حقهاي سفارش بیشتري هزینه

هاي تراکنش افزایش یافته با موجودي چرخه مطابق با مدل مقدار سفارش اقتصادي، هزینه
). بنابراین، در فرضیه سوم پژوهش به تبیین تاثیر 2018بالاتر در ارتباط است (همان منبع، 

 عملکرد موجودي پرداخته شده است.المللی بر سازي بیناستراتژي متنوع
موجودي اثر مثبت و معناداري  المللی بر عملکردسازي بینمتنوع فرضیه سوم : استراتژي

 دارد.

 پیشینه پژوهش

) در بررسی عملکرد شرکت و تنوع در بخش انرژي استدلال 2020( 1وسترمن و همکاران
هاي انرژي نسبت به شرکت هاي انرژي تجدید پذیر سودآوري بالاتريکردند که شرکت

سازي و اي منفی بین استراتژي متنوعها دریافتند که رابطهچنین آنمتعارف دارند. هم
) در پژوهشی که به بررسی مدیریت 2019( 2عملکرد شرکت وجود دارد. امبا و همکاران

 هاي تولیدي از طریق پرسشنامه در جنوب شرقی نیجریهموجودي و عملکرد عملیاتی بنگاه
به انجام رساندند به این نتیجه رسیدند که بین هزینه موجودي، رویکرد تولید به موقع، 

-ریزي مواد موردنیاز، مشارکت استراتژیک تامین کننده و عملکرد عملیاتی شرکتبرنامه

) به بررسی 2018( 3هاي تولیدي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.  نواکوبی و آگوستاین
ها هاي منتخب در نیجریه پرداختند. نتایج تحقیق آنلکرد مالی شرکتتاثیر تنوع در عم

دهد که عملکرد مالی نیجریه به طور قابل توجهی تحت تاثیر محصول است، از نشان می
این رو بین عملکرد مالی و تنوع مرتبط همبستگی نسبتا معناداري وجود دارد، اما تنوع 

) در پژوهشی با عنوان 2016( 4د. فانگ و میشراباشکسب و کار از نظر آماري معنادار نمی
1. Westermann et al.  
2. Mbah et al.  
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 بخشی منجر بهاستفاده از راهبرد تنوع ها بیان کردند کهبرعملکرد شرکت بخشیتنوعتاثیر
-که ضعف سیستم حاکمیتدریافتند ها آنهمچنین  شود.می هاعملکرد شرکتتقلیل 

این امر که نماید بخشی ترغیب میرا در جهت بکارگیري راهبرد تنوعها شرکتی، شرکت
در  )2015( 1سازد.آجاي و مدهوماتیها را با خلل مواجه میسودآوري شرکت  انهایت

شرکتی پرداختند. سازيمتنوعاستراتژي و مدیریت سود بین رابطه جووجستپژوهشی به 
تشدید مدیریت سود  به شرکتیبخشیتنوعراهبرد  هاي پژوهش حاکی از آن است کهیافته

شرکتی در سازي ) دریافتند راهبرد متنوع2013( 2وانگمین و سوچیونگ .گرددیمن نجرم
-تاثیر معنی ، اما بر روي رشد فروششتهدا ها اثر منفیسودآوري شرکتبر کوتاه مدت 

بر رشد  نه دارامثبت و معناي رابطه بخشیبه علاوه آنها استدلال کردند که تنوعندارد.  داري
 ها در بلندمدت دارد.  شرکتسودآوري  و نه بر فروش

شرکتی و ریسک ورشکستگی با ) در پژوهشی تنوع1398در ایران داداشی و لولاکی (
دهد تاکید بر راهبردهاي تمایز و رهیري هزینه را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان می

شرکتی داراي اثر معناداري بر ریسک ورشکستگی که برخلاف مباحث تئوریکی، تنوع 
گونه تاثیر معناداري از سوي راهبرد تمایز و رهبري هزینه باشد. همچنین هیچها نمیرکتش

شرکتی مشاهده نشده است. حاجیها و مقامی بر رابطه بین ریسک ورشکستگی و تنوع
بخشی شرکتی بر هزینه بدهی استدلال کردند ) در تحقیقی به بررسی اثر راهبرد تنوع1395(

داري وجود دارد. به المللی ارتباط معکوس و معنیبخشی بینتنوعکه میان هزینه بدهی و 
-المللی منجر به تقلیل هزینه بدهی و استراتژي تنوعبخشی بینها دریافتند که تنوععلاوه آن

هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران بخشی شرکتی منجر به فزونی رشد شرکت
اي استدلال کردند که میان ساختار العه) در مط1393گردیده است. ناظمی و همکاران (

مالکیت (مالکیت نهادي، مالکیت شرکتی و مالکیت مدیریتی) با کارایی مدیریت 
دار و مستقیمی حاکم است. به علاوه بین کارایی مدیریت کالا ارتباط معنیموجودي
اط ي معنادار و معکوس و ارتبکالا و درصد اعضاي غیرموظف هیأت مدیره رابطهموجودي

1. Ajoy, R., & Maadhumathi, R.  
2. Kwangmin, P., & Soocheong. J.  
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دار و مستقیم است. همتی و کالا با اندازه هیأت مدیره معنیبین کارایی مدیریت موجودي
ي ها رابطهبخشی شرکت) دریافتند که بین بازده غیرعادي و راهبرد تنوع1392یوسفی راد (

بخشی ها به این نتیجه رسیدند که راهبرد تنوعچنین آنمنفی و معناداري وجود دارد. هم
شده یر مثبت و معنادار در رابطه بین بازده غیرعادي و ارزش وجه نقد نگهداريداراي تاث

 باشد. ها میشرکت

 روش

هاي اثباتی بندي تحقیقات علمی براساس هدف از نوع پژوهشمطالعه حاضر، از بابب گروه
چنین درصدد پاسخ به این سوال است که آیا بکارگیري باشد. همو پس رویدادي می

ها اثرگذار است یا خیر. در این سازي شرکتی بر عملکرد موجودي شرکتمتنوعاستراتژي 
هاي پذیرفته شده در بورس پژوهش جامعه آماري بررسی شده، مشتمل بر کلیه شرکت

گیري بوده و نمونه 1397-1388ساله از سال  10اوراق بهادار تهران در طی یک دوره 
ذا به منظور همگن بودن اطلاعات، جامعه آماري به روش غربالگري صورت گرفته است. ل

 آماري مورد بررسی به صورت زیر محدود شده است: 
 

 سال شرکت) 4200( 1388هاي پذیرفته شده در سال تعداد شرکت
 سال شرکت) 120تغییر سال مالی داشته است ( 1397تا  1388در طی سال 

 شرکت) سال 1050شود (ها به پایان اسفند منتهی نمیسال مالی آن
 سال شرکت) 1130گري مالی و هلدینگ و بیمه (گذاري، گروه صنایع بانکی، واسطههاي سرمایهشرکت

 سال شرکت)700اطلاعات موردنیاز جهت محاسبه در پایان هر سال مالی قابل دسترس و موجود نباشد (
 سال شرکت ) 1200هاي مورد کاوش در نمونه نهایی پژوهش (تعداد شرکت

 
هاي خطوط تولید محصول و تهیه اطلاعات مربوط به متغیرهاي پژوهش از دادهبراي 

هاي مالی، سامانه کدال و هاي توضیحی صورتها در یادداشتآمار تولید و فروش شرکت
چنین جهت اجراي تحلیل در این پژوهش آورد نوین استفاده گردیده است. همنرم افزار ره

 2ها، کدهاي براي کلیه کالاها و محصولات تولیدي شرکت، ISICبندي مطابق با نظام گروه
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راهنماي کدگذاري کلیه کالاها و خدمات  "برگرفته از کتابچه  ISICرقمی  4رقمی و 
آوري و مستخرج گردید. گرد "سازمان بورس اوراق بهادار تهران"و نیز سایت  "1صنعتی

چندین صنعت و یا چندین هاي موجود در نمونه آماري در بدین سان معین شد که شرکت
 کسب و کار مختلف فعالیت دارند.

 ها مدل آزمون فرضیه
-سازي بینسازي محصول و متنوعبه طور خاص، از مدل زیر براي تست تاثیرات متنوع

 موجودي استفاده شده است : المللی بر عملکرد 
 )1مدل 

(Inventory- Performance it ) = β0 + β1(Related− Diversificationit) +
β2(Unrelated −  Diversificationit) + β3(International−
Diversificationit) + β4(Gross − Marginit) + β5(Capital −
Intensityit) + β6(Hohding − Costit) + εit 
 

 ) به شرح ذیل است: 1نمادهاي بررسی شده در مدل (
Inventory Performance   موجودي؛ : عملکردRelated Diversification متنوع :-

 Internationalغیر مرتبط؛ سازي : متنوعUnrelated Diversificationبط؛ سازي مرت

Diversificationالمللی؛ سازي بین: متنوعGross Margin   حاشیه سود ناخالص؛ :
Capital Intensityهاي ثابت؛ گذاري در اقلام داراییبري، سرمایه: سرمایه: Holding Cost 

 هزینه نگهداري.  
 

 متغیرهاي پژوهش گیرياندازه

 الف) متغیر وابسته
) جهت 2018؛ کوئن، 2013، 2در پژوهش حاضر، مطابق با تحقیقات (میشرا و همکاران

 گردد.موجودي از نسبت میانگین موجودي به فروش استفاده میسنجش سطح 

 اداره کل آمار وراهنماي کدگذاري کلیه کالاها و خدمات صنعتی براساس ویرایش سوم آیسیک، وزارت صنایع،  1.
 ).1376اطلاعات، فروردین (

2. Mishra et al.  
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عملکرد موجودي  )        2مدل  =
میانگین موجودي اول و پایان دوره 

فروش
 

 ب) متغیرهاي مستقل
؛ تقی زاده خانقاه 2016؛ فانگ و میشرا، 2018هاي (کوئن، در این پژوهش، مشابه پژوهش

گیري جهت اندازه )1985( 1) از شاخص آنتروپی پیشنهاد شده توسط پالپو1396و زینالی، 
بندي سازي قادر به طبقهگیري از متنوعگردد. چنین اندازهسازي کل استفاده میمتنوع
 باشد.ت (کل) به مرتبط و غیرمرتبط میسازي محصولامتنوع

 کنیم به صورت:سازي کل آنتروپی را محاسبه مینخست متنوع

TD   )                   3مدل  = ∑𝑝𝑝𝑠𝑠 ∗  Ln ( 1

ps
) 

 ) به شرح ذیل است : 2نمادهاي موجود در مدل (
sP تناسب فروش در بخش :S است که با کدISIC شود.چهاررقمی تعیین می 

: ln ( 1
ps

 Sوزن بخش  (
سازي آنتروپی، به دست آوردن میزان تنوع مرتبط است. پیرو مرحله دوم در اقدامات متنوع

، jDRشود. نخست سازي مرتبط در دو گام محاسبه می)، متنوع1985کار تحقیقی پالپو (
شود که دو رقمی است تعریف می ISICام بخش  jسازي مرتبط گروه که به عنوان متنوع

 دست آید:  این صورت بهتواند به می

∑ )            4مدل PS 
J ∗ Ln � 1

𝑝𝑝𝑠𝑠
𝑗𝑗� 

 ) به شرح ذیل است :3نمادهاي موجود در مدل (

 ∶ Ps
j ام  j در گروه S سهم فروش از بخش 

 ∶ Ln � 1
ps
j  وزن سهم فروش از بخشS در گروه j ام �

 گردد: سازي مرتبط به صورت ذیل محاسبه میدوم : متنوع
∗ DRj∑ )          5مدل pj 

 ) عبارت اند از : 4نماد موجود در مدل (

1. Palpo. 
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: pj تناسب فروش در گروه j  سازي شده ام در فروش کل شرکت متنوع 
سازي آنتروپی، بدست آوردن میزان تنوع غیر مرتبط است. به مرحله سوم در اقدامات متنوع

هستند و نیز اکنون در دسترس سازي مرتبط همسازي کل و هم متنوعاین دلیل که هم متنوع
سازي کل شرکت به صورت مجموع تنوع غیر مرتبط و تنوع مرتبط تعریف شده متنوع

 است : 
 سازي کلسازي مرتبط = متنوعسازي غیر مرتبط + متنوع)   متنوع6مدل 

-سازي کل به دست میسازي   مرتبط از متنوعسازي غیر مرتبط از تفریق متنوعلذا، متنوع

 آید:
 سازي غیر مرتبطسازي کل = متنوعمتنوع -زي مرتبط سا) متنوع7مدل 

). براي 2018المللی نسبت فروش صادراتی است (کوئن، سازي بینترین معیار متنوعمعمول
؛ کپر و 2010، 1؛ آپوستو2018ها (کوئن، المللی مطابق با پژوهشسازي بینمحاسبه متنوع

) از نسبت فروش صادراتی به کل فروش 2000، 3؛ گرینجر و همکاران2003، 2کوتب
 استفاده شده است. 

متنوعسازي بینالمللی)        8مدل  =  
المللیبین فروش 

  کل فروش
 

 ج) متغیرهاي کنترلی
هاي کلاسیک با دقت موجودي و حاشیه سود ناخالص نه تنها در مدلارتباط بین سطح 

، 4یز مستند شده است (گایور و همکارانتشریح شده، بلکه به خوبی در تحقیقات تجربی ن
ناخالص به صورت ذیل محاسبه گردیده ). بنابراین، حاشیه سود2013؛ راجاگوپالان، 2005
 است: 

حاشیه سود ناخالص)       9مدل =
�بهاي تمام شده کالاي فروش رفته−فروش کل�

فروش کل
 

1. Apostu, A.  
2. Capar, N., & Kotab, M.  
3. Geringer et al.  
4. Gaure et al.  
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هاي اطلاعات و سیستمگذاري در انبار، فناوري دهد که سرمایههاي قبلی نشان میپژوهش
موجودي را احتیاطی و بهبود گردش مرتبط با موجودي ممکن است کاهش موجودي

) از روش 2013). بنابراین، مطابق با پژوهش راجاگوپالان (2018تسریع نمایند (کوئن، 
 بري (فزونی سرمایه) به صورت زیر استفاده شده است:محاسبه سرمایه

سرمایه بري)              10مدل =
هايدارایی ثابت

فروش کل
 

ها، انبارداري، گذاري شده در موجوديهزینه نگهداري شامل بهاي فرصت وجوه سرمایه
-باشد. مطابق با مدل مقدار سفارش اقتصادي فرض میها میفاسد و از مد افتادن موجودي

تمایل ها کنیم هزینه نگهداري موجودي با سطح موجودي ارتباط منفی دارد. زیرا شرکت
هاي نگهداري اند، کاهش دهند تا از هزینهها نگه داشتههایی را که آندارند که موجودي

دهد که سطح موجودي بالا اجتناب کنند. افزون بر این، مدل موجودي تصادفی نشان می
ي اي به دورهیابد چرا که هزینه حمل و نگهداري موجودي از دورهموجودي کاهش می

؛ هان و 2018بد. لذا روش سنجش استفاده شده مطابق با مدل (کوئن، یادیگر افزایش می
 باشد. ) می2013همکاران، 

= هزینه نگهداري موجودي) 11مدل
هزینههاي مالی کل

بدهیهاي کل
 

 ها یافته

 . آمارتوصیفی متغیرهاي پژوهش1جدول 

 نام  متغیر
عنوان 
 متغیر

 کمترین بیشترین میانه میانگین
انحراف 

 معیار
 احتمال جارك برا

-عملکرد 

 INP 311/0 260/0 046/1 049/0 209/0 166/911 000/0 موجودي

سازي متنوع
 RD 005/1 988/0 357/2 000/0 623/0 484/29 000/0 مرتبط

سازي متنوع
 URD 118/0 008/0 700/0 000/0 187/0 929/829 000/0 غیر مرتبط

سازي متنوع
 IND 103/0 023/0 869/0 000/0 183/0 220/3524 000/0 المللیبین
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حاشیه سود 
 GM 251/0 229/0 633/0 034/0- 154/0 789/47 000/0 ناخالص

سرمایه 
 CIN 351/0 223/0 656/1 041/0 346/0 067/1403 000/0 بري

هزینه 
نگهداري 
 موجودي

INHC 062/0 056/0 165/0 000/0 043/0 737/62 000/0 

سازي متنوع
 TD 125/1 128/1 428/2 000/0 634/0 826/19 000/0 کل

 آمار توصیفی
 

شود ) ارائه شده است. همانطور که مشاهده می1آمارتوصیفی متغیرها در جدول (
هاي ایرانی به نسبت میانگین موجودي کالاي اول و پایان دوره به کل فروش در شرکت

سازي مرتبط، غیر باشد. مقدار میانگین متنوعدرصد می 31صورت میانگین در حدود 
) حاکی از آن است که 103/0)و (118/0)، (005/1المللی به ترتیب برابر با (مرتبط و بین

سازي مرتبط بیشتر بوده و ي زمانی پژوهش، به متنوعهاي ایرانی در طی بازهگرایش شرکت
سود  اند. مقدار مینیمم حاشیهالمللی نیز برخوردار بودهسازي غیر مرتبط و بیناز متنوع

) بوده که به دلیل کمتر بودن درآمد عملیاتی از بهاي تمام شده -034/0ناخالص برابر با (
ي زمانی مورد بررسی است. در بین متغیرهاي ها در طی بازهآن براي تعدادي از شرکت
بري داراي بري و هزینه نگهداري موجودي، متغیر سرمایهحاشیه سودناخالص، سرمایه

درصد است. قیاس میانگین متغیرهاي عملکرد موجودي و  35ر حدود بیشترین میانگین د
کالاي اول و پایان دوره به فروش دهد که نسبت میانگین موجوديبري نشان میسرمایه

باشد. مقدار میانگین هزینه هاي ثابت به فروش کل میکمتر از نسبت میانگین دارایی
هاي مورد بررسی از هزینه هاينگهداري موجودي نشان دهنده آن است که شرکت

سازي کل چنین مقدار میانگین متنوعتري برخوردارند. همنگهداري موجودي پایین
باشد و با توجه به اینکه مقدار این متغیر از صفر تا مقادیر بزرگتر بزرگتر از ) می125/1(

متغیرهاي هاست. در بین سازي مناسب شرکتیک است، مقدار این متغیر نشان از متنوع
سازي کل بیشترین انحراف حول میانگین را دارد و متغیر هزینه نگهداري تحقیق، متنوع
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باشد، لذا متمرکزتر بوده و از دقت بیشتري موجودي داراي کمترین انحراف معیار می
 %95دهد که در سطح اطمینان برخوردار است. به علاوه، نتایج آزمون جارگ برا نشان می

 باشند. پژوهش داراي توزیع غیر نرمال می تمامی متغیرهاي
 نتایج تخمین

هاي مورد بررسی در پژوهش از دو آزمون به منظور تفکیک و ارزیابی نوع الگوي داده
ها پاگان و هاسمن استفاده شده است که به ترتیب فرض صفر هر یک از آزمونبوروش

) 2کتساب شده در جدول (باشد. نتایج امعادل تجمیعی بودن و اثرات تصادفی بودن می
 نمایش داده شده است. 

الگوي نهایی  %95توان بیان نمود که در سطح اطمینان ) می2مطابق با نتایج جدول (
 باشد. متغیرهاي پژوهش از نوع ترکیبی با اثرات تصادفی می

 

 . نتایج آزمون بروش پاگان و هاسمن2جدول

مدل 
 پژوهش

 آزمون هاسمن آزمون بروش پاگان

 مقدار آماره
احتمال 

 آماره
نتیجه 
 آزمون

 مقدارآماره
احتمال 

 آماره
 نتیجه آزمون

هاي فرضیه
 پژوهش

 517/0 205/5 پانلی 000/0 221/2665
اثرات 
 تصادفی

 

 بررسی فروض کلاسیک 
همبستگی مدل پیش از تخمین نهایی، ارزیابی فروض کلاسیک ناهمسانی واریانس و خود

طرفی با توجه به نتایج اکتساب شده، الگوي اثرات تصادفی  مورد بررسی ضروري است. از
براي برآورد مدل انتخاب شده است، بنابراین بررسی و ارزیابی آزمون ناهمسانی واریانس 

: 291هاي مدل در الگوي اثرات تصادفی ضروري نیست (بنی مهد و همکاران، ماندهباقی
1395 .( 

همبستگی ولدریج با فرض عدم وجود خود) حاوي نتایج حاصله از آزمون و3جدول (
دهد که در نشان می %95آمده از این آزمون در سطح اطمینان باشد. نتایج بدستسریالی می
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همبستگی همبستگی وجود دارد. در نتیجه براي رفع خودهاي پژوهش مشکل خودفرضیه
 1افته برآورديسریالی (مرتبه اول) و تخمین مدل نهایی، از روش حداقل مربعات تعمیم ی

 ).1397: 336هاي پژوهش استفاده شده است (افلاطونی، براي آزمون فرضیه
 

 .  نتایج آزمون والدریج3جدول
 احتمال آماره آماره آزمون مدل پژوهش

 000/0 758/28 فرضیه اول، دوم و سوم

 

 هاي پژوهشنتایج آزمون فرضیه
 1روش  -موجوديالمللی بر عملکرد مرتبط و بینسازي مرتبط، غیر . نتایج مدل تاثیر متنوع4جدول

 VIF سطح معناداري tآماره  خطاي استاندارد ضریب نماد نام متغیر

 RD 008/0 005/0 652/1 099/0 048/1 سازي مرتبطمتنوع

 URD 020/0- 016/0 292/1- 197/0 022/1 سازي غیر مرتبطمتنوع

 IND 126/0 017/0 616/7 000/0 079/1 المللیسازي بینمتنوع
 GM 134/0- 020/0 833/6- 000/0 047/1 حاشیه سود ناخالص

 CIN 156/0 009/0 837/17 000/0 043/1 بريسرمایه
 INHC 452/0 069/0 579/6 000/0 062/1 هزینه نگهداري موجودي

 - REST1 877/0 014/0 732/60 000/0 مقادیر باقیمانده
 - 0β 240/0 010/0 701/24 000/0 مقدار ثابت

079/2=D. W 000/0=Prob. F 767/0 R-squared=  768/0=2R 

 
دهد که مقدار ثابت ) نشان می4نتایج اکتساب شده از تخمین نهایی مدل در جدول (

)، حاشیه سودناخالص 126/0المللی (سازي بین) و ضریب متغیرهاي متنوع240/0(
درصد و  5) در سطح 452/0نگهداري موجودي () و هزینه 156/0بري ()، سرمایه134/0(

دار است. به علاوه با درصد معنی 10) در سطح 008/0سازي مرتبط (ضریب متغیر متنوع
1. Estimated least square (EGLS) 
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سازي غیر مرتبط )، ضریب برآورد شده براي متنوع4هاي مندرج در جدول (توجه به یافته
غیر مرتبط و عملکرد  سازيدهنده رابطه منفی بین متنوع) به دست آمده که نشان -020/0(

سازي غیر مرتبط در مدل چنین، به دلیل آنکه سطح معناداري متنوعموجودي است. هم
سازي غیر باشد، بنابراین در کلیه سطوح اطمینان متنوع) می197/0بررسی شده معادل (

داري با عملکرد موجودي است. بر این اساس، فرضیه دوم ي معنیمرتبط فاقد رابطه
شود. در بررسی فرضیه اول با اتکا به نتایج حاصله از تخمین مدل بررسی میپژوهش رد 

سازي مبنی بر وجود رابطه بین متنوع %90)، فرضیه اول در سطح اطمینان 4شده در جدول (
سازي چنین، از آنجایی که ضریب متغیر متنوعشود. هممرتبط و عملکرد موجودي تایید می

سازي مرتبط منجر به افزایش (کاهش) (کاهش) متنوعباشد، افزایش مرتبط مثبت می
توان گفت؛ هر چه عملکرد موجودي آتی خواهد شد. در بررسی فرضیه سوم پژوهش می

المللی شرکتی بیشتر باشد عملکرد موجودي نیز افزایش خواهد یافت. در سازي بینمتنوع
المللی با سازي بینمتنوع افزایش در میزان %95شود که در سطح اطمینان بینی مینتیجه پیش

افزایش در میزان عملکرد موجودي همراه خواهد شد. احتمال آماره مدل بررسی شده 
باشد. مقدار مدل رگرسیونی قابل تایید می %95باشد، بنابراین در سطح اطمینان می 0001/0

ل ضریب تعیین مدل عملکرد موجودي مبین آن است که متغیرهاي مستقل و کنترلی این مد
ي تمام از تغییرات عملکرد موجودي را تشریح کنند. به علاوه، مقادیر آماره %76توانند می

کمتر است و این موضوع بیانگر عدم وجود همبستگی بین  5متغیرهاي مستقل از عدد 
چنین، به دلیل آنکه آماره دوربین واتسون مدل معادل باشد. هممتغیرهاي پژوهش می

همبستگی بین ین در مدل پژوهش احتمال بروز مشکلات ناشی از خودباشد. بنابرامی 079/2
-بینی میجملات خطا به حداقل رسیده است. افزون بر این، بر پایه نتایج بدست آمده پیش

بري افزایش یافته، اما با حاشیه سود ناخالص کاهش شود که عملکرد موجودي با سرمایه
ودي و جلوگیري از عدم قطعیت تقاضا، چنین جهت افزایش عملکرد موجیابد و هممی

 هاي مورد بررسی افزایش یافته است. هزینه نگهداري موجودي در شرکت
 



 133|و همکاران  یوسف زاده

 )Robustnessاستحکام نتایج (
 2روش  -موجوديالمللی بر عملکرد سازي مرتبط، غیر مرتبط و بین. نتایج مدل تاثیر متنوع5جدول

خطاي  ضریب نماد نام متغیر

 استاندارد

سطح  tآماره 

 معناداري

VIF 

 RD 009/0 005/0 866/1 062/0 074/1 سازي مرتبطمتنوع

 URD 005/0- 013/0 407/0- 684/0 277/1 سازي غیر مرتبطمتنوع

 IND 123/0 018/0 762/6 000/0 305/1 المللیسازي بینمتنوع

 GM 133/0- 020/0 773/6- 000/0 054/1 حاشیه سود ناخالص

 CIN 155/0 009/0 720/17 000/0 044/1 بريسرمایه

 INHC 441/0 069/0 401/6 000/0 074/1 هزینه نگهداري موجودي

 - REST1 877/0 014/0 769/60 000/0 مقادیر باقیمانده

 - 0β 235/0 010/0 365/23 000/0 مقدار ثابت

081/2=D. W 000/0=Prob. F 767/0 R-squared=  769/0=2R 

 
سازي کل استفاده گیري متنوعازشاخص آنتروپی جهت اندازهدر مطالعه حاضر، 

سازي کل به روش فروش مجموع و روش فروش گردیده است. در صورت محاسبه متنوع
سازي غیر مرتبط، مطابق با مبانی نظري بیان شده در داخلی و خارجی و تغییر رقم متنوع

-به نتایج یکسانی رسیده) 5) و (4هاي پژوهش و نتایج مندرج در جدول (خصوص فرضیه

سازي مرتبط و عملکرد موجودي در ایم. فرضیه اول پژوهش در خصوص رابطه بین متنوع
مورد تایید قرار گرفته است. فرضیه دوم پژوهش علارغم وجود رابطه  90سطح اطمینان %

ي سازي غیر مرتبط در کلیه سطوح اطمینان فاقد رابطهمنفی بین عملکرد موجودي و متنوع
-نادار با عملکرد موجودي است و فرضیه سوم پژوهش که به بررسی ارتباط بین متنوعمع

اي ، داراي رابطه%95پردازد در سطح اطمینان المللی و عملکرد موجودي میسازي بین
دار با عملکرد موجودي است. در خصوص متغیرهاي کنترلی همانطورکه در مثبت و معنی

بري منجر به افزایش ) بیان گردید سرمایه4ایج جدول (شود و در نت) مشاهده می5جدول (
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شود. عملکرد موجودي شده و حاشیه سود ناخالص به کاهش عملکرد موجودي منتهی می
به دلیل جلوگیري از عدم قطعیت تقاضا هزینه نگهداري موجودي در شرکتهاي مورد 

 سنجش افزایش یافته است. 

 گیري بحث و نتیجه

سازي شده و عملکرد هاي متنوعط بین انتخاب استراتژیک شرکتدر این مطالعه ارتبا
-هاي تنوعدهد که انواع مختلف استراتژيایم. نتایج نشان میموجودي را بررسی نموده

گذارند. بر هاي مختلف تاثیر میبخشی، عواملی هستند که بر عملکرد موجودي در جهت
توان بیان نمود که به دلیل مواجه با می هاي پژوهشپایه نتایج اکتساب شده از آزمون فرضیه

عدم قطعیت بالاتر تقاضا، افزایش در تنوع مرتبط محصولات با اتکا به موجودي احتیاطی 
تواند افزایش در فروش را در پی داشته باشد. بدین ترتیب اضافه نمودن محصولات بالاتر می

و افزایش سهم از بازار  جدید مرتبط با محصولات موجود، ضمن دستیابی به مزیت رقابتی
گردد و در نتیجه منجر به بهبود عملکرد عملیاتی به افزایش عملکرد موجودي منتج می

سازي غیر مرتبط بر عملکرد موجودي ها خواهد شد. علت معنادار نبودن تاثیر متنوعشرکت
هاي ها و هزینهتوان ناشی از این موضوع دانست که شرایط اقتصادي حاکم بر شرکترا می

هاي بازاریابی محصولات تولیدي در تنوع غیر مرتبط بیشتر از تنوع مربوط به تولید و برنامه
بخشی غیر همگن به باشد. افزون بر این در صورت بکارگیري استراتژي تنوعمرتبط می

هاي کسب و کار از منابع تامین مالی جدید بیشتر استفاده دلیل الزامات وجود زیرساخت
سازي نهایت در خصوص معنادارنبودن رابطه بین عملکرد موجودي و متنوع خواهد شد. در
هاي نظارت، هماهنگی و کنترل داخلی توان بیان نمود که ممکن است هزینهغیر مرتبط می

هاي اجراکننده این استراتژي بیشتر از منافع سازي محصول غیر مرتبط براي شرکتمتنوع
ها و سودآوري هاي متنوع در مواردي نظیر هزینهتآن باشد. به عبارت دیگر عملکرد شرک

ها پایین آمده و منجر به کاهش هاي متمرکز بوده و بنابراین بازده شرکتکمتر از شرکت
-سازي بینچنین، پژوهش حاضر بیانگر آن است که متنوععملکرد موجودي گردد. هم

دلیل داشتن مشکلات المللی ممکن است باعث فشار زیادي بر مدیریت موجودي شود و به 



 135|و همکاران  یوسف زاده

هاي جهانی در مدیریت زنجیره تامین طولانی و افزایش عدم قطعیت تقاضا، به شرکت
اساس سازي شده فشار وارد کند تا موجودي احتیاطی بیشتري نگهداري نمایند. براین

دار و مثبتی بر المللی تاثیر معنیها در کشورهاي متنوع و در بازارهاي بینفعالیت شرکت
ها داشته و نهایتا منجر به افزایش عملکرد عملیاتی و بهبود د موجودي شرکتعملکر

) 2018سودآوري خواهد شد. به طور کلی، نتایج اکتساب شده با نتایج پژوهش کوئن (
باشد. ) همسو می2007( 1مطابقت دارد. به علاوه نتایج این پژوهش با نتایج چانگ و وانگ

سازي در داخل ها تعیین شد که متنوعاز پژوهش آنبدین دلیل که براساس نتایج حاصل 
هاي چند ملیتی دارد. هاي مرتبط، تاثیر مطلوبی بر عملکرد مالی شرکتها و حوزهبخش

بخشد. ها را بهبود میالمللی به طور مثبت و معنادار عملکرد مالی شرکتچنین تنوع بینهم
پژوهش برخلاف نتایج فخاري و هاي صورت گرفته در ایران، نتیجه این بر طبق پژوهش

-دهد که بین متنوعها نشان میهاي حاصل از پژوهش آنباشد. یافته) می1393طاطاري (

هاي ایرانی رابطه هاي نقدي آزاد و عملکرد مالی در شرکتسازي مرتبط با جریان
 معناداري وجود ندارد.

   پیشنهاد

ها پیشنهاد کارگیري راهبرد تنوع در شرکتي بهموضوعات زیر براي بررسی بیشتر در زمینه
 شود: می

 بخشی واحدهاي تجاري؛ ي بین ریسک سیستماتیک و راهبرد تنوعبررسی رابطه-1
 ي عمر واحدهاي تجاري؛ ي رشد از چرخهسازي شرکتی در مرحلهتاثیر متنوع-2
 مدت؛تاهها در بلندمدت و کوبخشی شرکتی بر میزان سودآوري شرکتبررسی اثر تنوع-3
 بخشی در طول چرخه تبدیل وجه نقد.بررسی تاثیر راهبرد تنوع-4

 هامحدودیت
هاي پژوهش حاضر، عدم کنترل شرایط سیاسی و اقتصادي ترین محدودیتیکی از اصلی

چنین در حاکم بر بازارها است که در فواصل زمانی متفاوت ثابت فرض شده است. هم

1. Chang, S.C., & Wang, C.F.  
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ایی از قبیل نوع فعالیت و صنعت و اثرات تورمی که خور ذکر است که عدم کنترل متغیره
توانند در تعمیم نتایج باشد مییک فاکتور بسیار مهم در کشورهاي در حال توسعه می
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