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 چکیده

ها در مراحل مختلف چرخۀۀ عمۀر، ا     طبق تئوری چرخۀ عمر، شرکت هدف:

بۀدن  مننۀی کۀ      ؛نمودگرها و رفتارهای خاصی هستند نظر مالی و اقتصادی دارای

ای ا  چرخۀ عمۀر اتۀت    تأثیر مرحل  اقتصادی نک شرکت تحت های مالی و ونژگی

. با توج  ب  ان  موضوع، پژوهش حاضر با هدف بررتی ک  شرکت در آن قرار دارد

 شرکت مورد بررتی قرار گرفت. چرخۀ عمرتفاوت مالکیت و تنوع شرکت در طی 

شرکت بورس اوراق بهادار تهران  771نمونۀ آماری ان  پژوهش شامل  روش:

هۀای   اتت. در ان  پژوهش ب  منظور بررتۀی فرضۀی    7933-7934ۀ  مانی با  در

 LSD آ مۀون  ا مقانس  میۀانیی  متییرهۀا    ب  منظور و تجزن  وارنانسپژوهش ا  

 کمک گرفت  شده اتت.

 تۀاختار مالکیۀت  تفاوت منناداری بی  های پژوهش نشان داد ک   نافت  ها:یافته

ناشۀی ا    اخۀتفف  . بدن  مننا ک در مراحل مختلف چرخۀ عمر شرکت وجود دارد

اتۀت.   بیشۀتر  مرحلۀ رشۀد شۀرکت، بۀا مراحۀل بلۀوف و افۀو        در تاختار مالکیت

ی در هۀا  شۀرکت هۀای   همچنی  بررتی نتانج پژوهش حاکی ا  آن بود کۀ  فنالیۀت  

ی در مرحلۀ رشد و افو  اتت.ها شرکتتر ا   مرحل  بلوف متنوع

تثبیۀت نۀا    ۀهانی ک  در مرحلۀ  ها بیانیر ان  اتت ک  شرکت  نافتگیری:نتیجه

بلوف هستند توتط عموم و دولت بیشتر موردتوج  بوده و تحت کنتر  تۀهامداران  
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نهادی هستند، همچنی  ان  شرکت ها ب  خاطر ثبات بیشترشان تنوع بخشی بیشتری 

دارند.

 .LSDشرکت،مالکیتشرکت،تنوعشرکتی،آزمونچرخۀعمر ی کلیدی:ها واژه

 مقدمه

 برابهر  در تخصصهی  یهها  شهرکت  شهدن  پهذیر  آسهی   دلیهل  بهه  بیستم قرن آخر ۀمین در

 هها  شهرکت  بقهای  و رشهد  برای مبنایی ضروری به «تنوع» محیط، ۀغیرمنتظر و سریع تغییرات

 شهدن  تهر  بزرگ سمت به دنیا در امروزی های سازمان از . بسیاری(1661، 1رز پن)شد  تبدیل

 امهر  ایهن  دالیهل  از یکهی  شهاید . رونهد  مهی  پهیش  وکارشهان  کسه   فعالیت محیط افزایش و

 بهرآوردن  طریه   از کننهد  مهی  سهعی  مهدیران  .باشد مشتریان ۀچندگان نیازهای به پاسخگویی

 فنهی  دالیهل  و دلیل همین به. سازند وفادارتر سازمانشان به را آنها مشتریان ۀچندجانب نیازهای

 درون در نههایی  محصهول  پخهش  و توزیهع  سیسهتم  و اولیه مواد ساختن برآورده نظیر ،دیگر

 ارتبها   یافتهه  تنهوع  یهها  شهرکت در . انهد  آورده روی تنهوع  بهه  ها سازمان از بسیاری سازمان

 نزدیک وابستگی دلیل به که دارد وجود شرکت وکار کس  مختلف های بخش بین زیادی

 تعهادل  بهه  دستیابی لذا .داد خواهد قرار تأثیر را تحت درگیر های بخش تمامی منافع آنها بین

 اهمیهت  رابطهه  طهرفین  از یهک  ههر  منهافع  و حفه   یافتهه  تنهوع  شهرکت  یک درونی توازن و

 روی بهر  توانهد  مهی  تعامل و ارتبا  این ۀنحو زیرا (؛1161 و مقامی، هایحاجیابد ) می ای ویژه

باشد. از طرفی در طول زمان و دوران فعالیت شرکت این تنوع شهرکتی   مؤثر شرکت ارزش

 تواند دستخوش تغییر و تحوالت قرارگیرد. می

 چرخۀ عمر ها انسان و جانوران گیاهان، از اعم زنده موجودات که تمامی با توجه به این

 از یکهی  درواقهع  ،اسهت  شهده  تشهکیل  افهول  و بلهو   و رشهد  مراحهل  از کهه  دارند مشخصی

 هها  بنگاه و مؤسسات عمر نظریۀ چرخۀ است. طب  شرکت چرخۀ عمر اقتصادی، های ویژگی

 و مهالی  های ویژگی که معنی بدین ؛دارند مختلفی خصوصیات و رفتارها خود عمر طول در

بر اساس دارد.  قرار آن در شرکت که است چرخۀ عمر مراحل تأثیر تحت شرکت اقتصادی

 ،از مراحل عمر خهود متفهاوت اسهت    یکت در هر کشر یرفتار اقتصاد ،چرخۀ عمرات یادب

 از مرحلهه  ههر  در زنهده  یهها  نظها   ایهن ز متفاوت خواههد بهود.   ین یزان تنوع بخشیاز جمله م
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 از انتقال صورت در مشکالتی و دوره آن به مربو  مسائل بر غلبه منظور به شان،چرخۀ عمر

 پیهری  و دارنهد. رشهد   خها   رفتاری الگوی ،شوند یم مواجه آن با که بعد دوره به ای دوره

 واحهدهای  دهنهد.  مهی  نشهان  پهذیری  انعطها   و کنتهرل  قابلیهت  برمبنای را تجاری یواحدها

 شهدنی  کنتهرل  مواقهع  بیشهتر  در ولهی  پذیرنهد؛  انعطها   بسیار( دورۀ رشد)جوانی  در تجاری

 و یافتهه  افهزایش  هها  کنتهرل  ،کنهد  مهی  تغییهر  روابط تجاری، واحدهای عمر افزایش نیستند. با

 .یابد می کاهش پذیری انعطا 

عمهر شهرکت متفهاوت اسهت. نقهش حاکمیهت        ۀنظا  راهبری شرکتی نیز در طول دور

ای به مرحله دیگهر متفهاوت باشهد، درنتیجهه      تواند از مرحله شرکتی و ساختار مالکیت نیز می

اثهربخش و یها حتهی بهرخال  آن، نقشهی      تواند در طی هر مرحله نقشی  ساختار مالکیت می

انهواع   یه اثربخشه که چهرا   قدرتمند و مؤثر در هدایت مراحل گوناگون شرکتی داشته باشد.

ت مهرتبط  کشهر  یرینتهرل پهذ  کو  یریبه رفتار و انعطا  پهذ  قاًیدق ،تکشر تکیساختار مال

گهذاران   ماننهد میهزان و درصهد سهرمایه     ،با توجه به ساختارمالکیت و خصوصهیات آن است. 

سهاختار مالکیهت شهرکتی متهل تغییهر و ترکیه         عناصهر توانهد بهر دیگهر     نهادی که خود می

گهذاران راهبهرد و    ایهن گهروه از سهرمایه   دیره و ... بسهیار تأثیرگهذار باشهد،    اعضای هیئت مه 

تغییهر   هها  شهرکت  چرخهۀ عمهر  های خهود را طهی مراحهل     گذاری استراتژی مربو  به سرمایه

تواند بر کارایی و اثر بخشی ساختار مالکیت و نظا  راهبری شرکت در  دهند که خود می می

باعه    ،اگهر بهه درسهتی اجهرا شهود      تنهوع بخشهی در شهرکت،   تأثیرگهذار باشهد.    ها شرکت

منابع بین کس  و کارهای مختلف شرکت و ایجاد سازگاری بین بخشههایی   ۀبهینی صیتخص

گهذاری و ارزش   ، لهذا باعه  افهزایش کهارایی سهرمایه     شهود مهی د که در تعامل با یکدیگرن

 (. 1169اران، کو هم یمیابراه) خواهد شدشرکت 

از روابههط   یا شهبکه بههه صههورت    توان یمسهاز و کارههای نظها  راهبهری را  ییاز سو

 یاز ذ یهادیه تعههداد ز  هن شههرکت و یه هن شهرکت و سههامداران بلکهه بیهد کهه نهه تنهها بید

ان، فروشههندگان، دارنههدگان اوراق قرضههه و ... وجههود     ینفعهان از جملهه کارکنان، مشههتر 

اصهههول راهبهههری  .شههود یمهههان یههنفعهههان ب یذ ۀهیههدر قالههه  نظر یدگاههههیهن دیههدارد. چن
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ان یه میرح) ردیه گ یمرا در بهر  یاقتصهاد یها دهیپداز  یاری، در حالهت بالقهوه، بسهها شرکت

ت کشهر  یو اقتصهاد  یمهال  یهها  یژگیوبر  ییبه تنها ها دهیپدن یا یهر دو. (1161، یو رجب

 یریه گ میز بهه لحهات تصهم   یه نت کشهر  تایه رفتار آنها در مراحل مختلهف ح  یموثرند، بررس

 توجهه  بها نرو، یضرورت دارد. از ا کامالً، چرخۀ عمرنفعان در هر مرحله از یر ذیران و سایمد

 شهرکتی و سهاختار مالکیهت    تنهوع  تفاوت بررسی به نیز پژوهش این شده، در بیان مباح  به

 اوراق بهورس  در شهده  پذیرفتهه  یهها  شرکت در چرخۀ عمرمراحل مختلف  یت در طکشر

ادوار مختلهف   یبهرا  تهوان  یمه  هها  تفهاوت سهه  یو مقا یبا بررس شود. پرداخته می تهران بهادار

 رد.ک یزیر برنامهت کشر چرخۀ عمر

 مبانی نظری پژوهش

نظریهۀ   طبه   هها  شهرکت است.  تکشر چرخۀ عمر ،ها شرکت یاقتصاد یها یژگیاز و

 و نمودگرهها  یدارا یاقتصهاد  و یمهال  نظهر  از چرخۀ عمهر  مختلف مراحل در ،عمر چرخۀ

 تحهت  تکشهر  یلک یاقتصاد و یمال یها یژگیو هک یمعن نیبد هستند، یخاص یرفتارها

 ها شرکت(. 2،2007بیکسیادارد ) قرار آن در تکشر هک است چرخۀ عمر از یا مرحله ریتأث

 متولهد  زنهده  موجودات تما  مانند شرکت،عمر نظریۀ چرخۀ براساس یاقتصاد یها بنگاه و

 یفراوانه  نند. مطالعاتک یم یط را چرخۀ عمریا  یمنحن رند ویم یکنند، م یشوند، رشد م یم

 جملهه  از یعلهو  انسهان   گونهاگون  یهها  حهوزه  بهه  تکشهر  چرخۀ عمر مفهو  ورود درباره

؛ 1672 ،1مهولر  ؛1662 ،1رامهش  و یآنتهون ) تتهه اسه  گرف صهورت  یمهال  و یحسهابدار 

 طهول  در گونهاگون  مراحهل  وجهود محهور   دو بر مطالعات نیا یاصل ی(. محتوا1،2010انی

 اسهت  اسهتوار  گهر یمراحهل د  از مرحله هر فرد به منحصر یها یژگیو و تکشر چرخۀ عمر

 (.2008 ،9لوالیس و یالونگک)

معمهوالً ضهروری بهه نظهر      هها  شهرکت  چرخۀ عمهر از مواردی است که در  ،سازی تنوع

 طیمحه  شیافهزا  و شهدن  تهر  بزرگ سمت به ایدن در یامروز یها سازمان از یاریرسد. بس می

 یازهها ین بهه  ییپاسخگو امر، نیا لیدال از یکی دیشا .روند یم شیپ ارشانکو س ک تیفعال

 چندجانبههه یازهههاین بههرآوردن  یههطر از ننههدک یمهه یسههع رانیمههد .باشههد انیمشههتر چندگانههه
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 ریه نظ ،گهر ید یفنه  لیه دال و لیه دل نیهمه  بهه . سهازند  وفهادارتر  سازمانشان به را آنها ان،یمشتر

 یاریبسه  سهازمان،  درون در یینها محصول پخش عیتوز ستمیس و هیاول مواد ساختن برآورده

 هها  شهرکت  مالی عملکرد بر نامشخصی اثر، پدیده این .اند آورده یرو تنوع به ها سازمان از

 یا متمرکزند یها شرکت کاراتر از متنوع یها شرکت آیا که موضوع این بر توافقی و دارد

حوزههای   بهه  شهرکت  یهک  ورود را سهازی  تنهوع  ن،محققها  واقهع  ندارد. در وجود بالعکس

 جدیهد  ارک و کس  جدید یا بخشی یا (،1676، 7جکویمن و بریجدید ) صنعتی یا جدید،

 نهوع  دو شهامل  ،شهرکتی  سهازی  تنهوع  (1671) 8آنسو  نظر طب  عالوه اند. به کرده تعریف

هیهت و  جغرافیهایی( )  المللهی  بهین  تنهوع  و دیگهری  محصهول  تنوع یکی شود، می سازی تنوع

بها تغییهرات زیهادی در سهاختار      چرخهۀ عمهر  در طی  ها شرکت(. از سویی 2007، 6همکاران

توانهد بها توجهه بهه ایهن کهه        اند کهه ایهن تغییهرات مهی     مالکیت و نظا  راهبری شرکت مواجه

 خود باشند متفاوت باشد. چرخۀ عمرای از  در چه مرحله ها شرکت

سهاختار مالکیهت، تنهوع     ت،کشهر  چرخۀ عمهر  اتیادب بر یاجمال یمرور بخش نیا در

 .شود یم انجا  تنوع شرکتی، ساختار مالکیت ت،کشر چرخۀ عمرن یب ارتبا  شرکتی و

 شرکت چرخۀ عمر

 دارای و دارد قهرار  آن در شرکت که گردد می اطالق زمان از یا دوره به چرخۀ عمر

 ها شرکت که دارد یممفروض  چرخۀ عمراست. تئوری  ای ویژه های و مشخصه ها استراتژی

 منحنهی  دارای میرنهد،  مهی  و کنند می رشد ،شوند یم که متولد زنده موجودات تمامی مانند

در  و مؤسسهات  هها  شرکت چرخۀ عمر(. 1186عمرانی،  و کرمیهستند ) چرخۀ عمر یا عمر

 ،چرخهۀ عمهر   یبهرا  علهو   نیه ات ایه ادب شهود. در  یمه  میتقسه  یمراحل به ت،یریمد و اقتصاد

 کهه  اسهت  یا هها بهه گونهه    الگهو  نیه ا اسهت. چهارچوب   شهده  ارائه مرحله چند با ییها الگو

 یمشه  خهط  اسهت و یس ،خهود  یاقتصهاد  عمهر  از مرحلهه  هر به توجه با ها شرکت و مؤسسات

 اطالعهات  در هها  اسهت یس نیه ا .گر آن مرحلهه اسهت  ه نشهان که د کننه  یمه  دنبهال  را یمشخص

 چرخهۀ عمهر   ۀحهوز  (. در1189 ،یقربهان  و حقیقهت شود ) یم منعکس ها شرکت یحسابدار

 و یریه گ انهدازه  نیهمچنه  و تکشر چرخۀ عمر مراحل فیتعر یبرا ییالگو ۀارائ ت،کشر
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اسهت.   برخهوردار  یفراوان تیاهم از تکشر چرخۀ عمر گرید مراحل از مرحله هر کیکتف

 و لهر یمو  (1682) 10پهر یوکل گهورت  یا مرحلهه  پهن   الگهوی  از توان یمها  الگو نیا ۀجمل از

 و یآنتهون  یا مرحله سه الگوی و (1686) 12زسیآد یا مرحله 10الگوی  ؛(1681) 11زنیفرا

هها، شهرایط و یها     در برخهی زمینهه   چرخهۀ عمهر  ههای   الگوتما   باًیتقر .برد نا  (1662) رامش

استراتژیک، مسئولیت اخذ تصمیم و مشخصات سهاختاری اسهتوارند تها بتواننهد      های گرایش

بایهد ارائهه    الگوخود را شرح دهند. تعیین قطعی اینکه چند مرحله در هر  ۀهر مرحله از توسع

حیهات را تعریهف کننهد     ۀچرخه  ۀبستگی به ایهن دارد کهه محققهان چگونهه ههر مرحله       ،شود

 .(1161نیا و همکاران،  ایزدی)

 از یمهال  و یحسهابدار  در (1662رامهش) آنتهونی و  از دیهدگاه   چرخهۀ عمهر  مراحهل  

 یا هیسهرما  مخهار   ت،کشهر  ۀانهداز  شهرکت،  فهروش  رشهد  شهرکت،  سن مانند ییرهایمتغ

 ۀهزینه  میهزان  رشهد،  گهذاری و  ههای سهرمایه   فرصت سهم، هر یمیتقس سود نسبت ت،کشر

 و میهزان سهودآوری   نقهدی،  ههای  الگوههای جریهان   سود، تقسیم میزان مالی، اهر  سرمایه،

 آنتهونی د )نک یم استفاده تکشر چرخۀ عمر از مرحله هر یریگ اندازه یبرا سرمایه ساختار

 و نگودایرامهال ؛ 2007 ،11دیکینسهون  ؛2009 ،11همکهاران  آنجلهو و  دی ؛1662 رامهش،  و

 شهرکت، مخهار    سن ت،کشر اندازه ،ارهایمع نیا انیم (. از2010 ان،ی ؛2011 ،11همکاران

 یمهال  اههر   و تکشر سهم هر یمیتقس سود نسبت شرکت، فروش رشد ت،کشر یا هیسرما

 اتیادب در تکشر چرخۀ عمر از مرحله هر یریگ اندازه یبرا ارهایمع ریسا از شتریب تکشر

 بهه  مؤسسهات  و ها شرکت ،چرخۀ عمر تیریمد و اقتصاد یها هینظر در .است شده استفاده

 یاقتصهاد  اتیه ح از مرحلهه  ههر  بهه  توجه با ها شرکت و شوند. مؤسسات یم میتقس یمراحل

هها   ن سیاستیاکننده در  نقش تعیینه کنند ک یم دنبال را یمشخص یمش و خط استیس خود

 .هستندها ساختار مالکیت و اجزای آن  مشی و خط

 
 شرکت چرخۀ عمرساختار مالکیت و 
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اصهول   بهه  توجهه  بهدون  کهه  کنهد  یمه  یط را یمراحل خود یزندگ طول در شرکت هر

 از ههر  خهرو   کهه  داشهت  نظهر  در دیه با. مودیپ یدرست به را آنها توان ینم یشرکت تیحاکم

 نظهر  از یا هیه اول طیشهرا  و هها  رسهاخت یز بهه  دیجد مرحله به ورود و شرکت یزندگ مرحله

 شهرکت  یکهار  سهاختار  در خها   یراته ییتغ اعمهال  بهدون  امهر  نیه ا کهه  دارد ازین یتیحاکم

 گهذار  در زیه آم تیانتقال موفق کی به یابیدست یبرا که است آن مهم ۀنکت. ستین ریپذ امکان

 یشهرکت  تیحاکم ییاجرا یابزارها و ساختار در یمجدد تعادل دیبا شرکت عمر مراحل از

. آورد فهراهم  دیجد یها دوره به ورود یبرا را نهیزم و کرد جادیا ت آنکیدر مال خصوصاًو 

 شهرکت،  چرخۀ عمهر  با توانند همگا  یم یشرکت تیحاکم یها ستمیس فوق، ۀنکت به توجه با

 حاکمیهت  کهه ( و بها توجهه بهه این   1180،یعلهو کننهد )  تجربهه  را یشگرف راتییتغ و راتیتأث

 یسهو  و کهه سهمت   شود می ینهاد و فرهنگی حقوقی، ترتیباتشامل  شرکتی در نگاه کلی،

دارنهد   حضهور  صهحنه  ایهن  در کهه  یعناصر ،کنند تعیین می را ها شرکت عملکرد و حرکت

 مدیریت شان، ترکیبات و مدیره هیئت یاعضا شان، مالکیت ساختار و سهامداران: ند ازعبارت

 کهه  ذینفعهان  سهایر  و شهود  مهی  ههدایت  اجرایهی  ارشد مدیر یا عامل مدیر که توسط شرکت

 جله  توجهه   بیشهتر  کهه  آنچهه  میهان  ایهن  در. دارنهد  را حرکت شهرکت  بر یاثرگذار امکان

 یهها  شهرکت  مهالکین  دایهره  در حقهوقی  و یگذاران نهاد سرمایه روزافزون کند، حضور می

 و هها  سهازمان  بهر  حکمرانهی  ۀنحهو بهر   گهروه  این فعال حضور که است یتأثیر و سهامی عا 

ان بهه  کن مالیه اکن یا (.1162بیابانی و کاظمی، باشد ) داشته تواند می آنها عملکردهمچنین 

 توانهد  یمه ز یه ن ،دهنهد  یمه ح یشهتر تهرج  یرا ب هها  شهرکت عمر  ۀرخچدا  مرحله از ک یلکطور 

 باشد. یا مطالعهوع در خور ضمو
 شرکت چرخۀ عمرتنوع شرکتی و 

 محصهوالت،  طیهف  تغییر یا گسترش را ها بنگاه مورد تنوع در ۀواژ ،آکسفورد فرهنگ

آن  ماننهد  و خها   بهازار  یک به بنگاه وابستگی کاهش منظور به ،آنها مانند یا فعالیت ۀحوز

 محصهول  یها  جدیهد  بهازار  از ذهنهی  تفسهیر  بهه  بسهتگی  ،تنوع شرکتی کند. مفهو  تعریف می

 کنهد،  مهنعکس  محصول یا بازار آن از را مدیران جای به مشتریان درک باید که دارد جدید
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 جدیهد  بازارههای  و شهوند  یم جدید بازارهای تحریک یا ایجاد به منجر ،محصوالت درواقع

 عنهوان  بهه  جغرافیهایی  سهازی  متنوع و تجاری سازی متنوع .دهند می ارتقا را محصول نوآوری

 باقرآبهادی،  و دادبهه ) دشهو  یم گرفته نظر در شرکتی سازی متنوع گیری اندازه برای معیار دو

 را شهرکت  موفقیهت  اسهاس  که است عواملی نیتر مهم از ،جدید محصوالت ۀتوسع (.1161

 اسهت  مههم  بسیار ،صحیح اولیه ۀاید یک داشتن ها شرکت این برای چراکه ؛دهد می تشکیل

موضهوع  (. 1160سهرافراز،  و خمسه)کند  می تضمین آینده در را شرکت رشد ۀتوسع ۀزمین و

 مهدیران  برای اهمیت حائز موضوعی هد ، بازارهای به جدید محصوالت ۀارائ در موفقیت

 اقتصادی های بنگاه که رقابتی شرایط دادن قرار مدنظر با. است کارها و کس  این مالکان و

 محسهوب  آنهان  برای سودآوری بقاء راه تنها جدید محصوالت ۀتوسع است، کرده احاطه را

 تعیهین  در مدیریت به تواند توجه به موارد فوق می (؛ لذا19،2001بندتو و کراوفورد)شود  می

 ای مرحلهه  همچنهین  و دارنهد  قرار مراحل از یک کدا  در اینکه جهت از شرکت، استراتژی

 شهرکت  رشهد  و محصوالت، سهودآوری  تنوع بر تواند می تأثیری چه دارند، قرار آن در که

ی انجها  گرفتهه در ایهن راسهتا اشهاره      هها  پهژوهش باشهد. در ادامهه بهه     اهمیت دارای گذارد،

 شود. می

 پژوهش ۀنیشیپ
 چرخهۀ عمهر  و مراحهل   18ژهیه نوسهانات و  رابطۀ بین یسربه بر (2017) 17 یحسن و حب

چرخهۀ   یبه اطالعات در ط یرد و دسترسکه چون عملکنمودند  انیب آنهات پرداختند. کشر

و بهازده سهها     ینقهد  یها انیجر ینانینااطم ین نوسانات رویو ا ت متفاوت استکشر عمر

ه که   آنهها نشهان داد   یه   تحقیرد. نتایبپذ ریتأثژه هم ینوسان و رود یم، انتظار گذارد یم ریتأث

اسهترو و  ک است. تر نییپاباالتر و در دوران رشد و بلو   ،ژه در مراحل تولد و افولینوسان و

مراحهل مختلهف    یل آن در طه یاهر  و سرعت تعهد  ۀسیو مقا یبه بررس (2019) 16ارانکهم

ل اههر  همزمهان   ی  آنها نشان داد سرعت تعدیپرداختند. نتا ییاروپا یها شرکت چرخۀ عمر

ل ین سهرعت تعهد  یشتریتولد ب ۀه در مرحلکبل ؛شود ینمل یتعدعتر یرس ،تکرتر شدن شریبا پ

 .شود یم تر آرا ت کل با گذشت عمر شریرا داراست. سرعت تعد
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 بهر  بهزرگ  یهها  شهرکت  تنهوع  اثهر  بررسی به پژوهشی در (2011) 20تاسمیو لکا و

 و شرکتی تنوع بین داد نشان نتای  آنها. پرداختند اقتصادی افول های دوره در شرکت ارزش

ه که ن بهود  یه آنهها ا  یهها  افتهه یگر یاز د. دارد وجود معناداری و تبمت ارتبا  ،شرکت ارزش

 بهه  بیشهتر  دسهتیابی  باعه   اقتصهادی  افهول  زمهان  در متنهوع  یهها  شهرکت  نسهبی  ارزش بهبود

 در نسهبی  ارزش بهبهود  کهه  داد نشهان  نتهای   همچنهین . گهردد  نمهی  خارجی سرمایه بازارهای

 21بیهت  ا  و الهیراکها  .شهود  مهی  مهدیریت  بهتهر  مهالی  ههای  محهدودیت  بها  متنوع یها شرکت

 تغییرات و پایدار اقتصادی رشد داشتن برای صادرات و تولید تنوع که کنند می بیان (2011)

 زیهر  سهرانه،  درآمهد  که داد نشان آنها نتای . است الزامی افریقایی کشورهای برای اقتصادی

 تنهوع  بهر  مؤثر عوامل نهادی چهارچوب و انسانی سرمایه عمومی، گذاری سرمایه ،ها ساخت

 .هستند صادرات

 ارزش و بخشهی  تنهوع  رابطۀ بین بررسی به پژوهشی در (2011) 22همکاران و اردور 

 شهرکت  ارزش بهر  بخشهی  تنهوع  اثهرات  کهه  بهود  این بیانگر آنها های یافته. پرداختند شرکت

 ستندین شرکت ارزش افزایش یا کاهش عامل تنهایی به خود ها شرکت تنوع و است متفاوت

 شهرکتی  حاکمیهت  ساختار و اقتصادی شرایط صنعت، خا  های ویژگی مانند عواملی بلکه

 و عمر نظریۀ چرخۀ بررسی به (2011) 21تاناتاوی باشد. تأثیرگذار شرکت ارزش بر تواند می

. پرداخهت  تایلنهد  بهورس  در 2008 تها  2002 ههای  سهال  طهی  آزاد نقهدی  ههای  جریان ۀفرضی

 ههای  جریهان  دارای کهه  تهر  بهزرگ  و سهودآورتر  یها شرکت که دهد یم نشان وی های یافته

. دارنهد  بهاالتری  سهها   سهود  پرداخهت  بهه  تمایهل  هسهتند،  بیشهتری  انباشته سود و آزاد نقدی

 پرداخهت  بهه  شیگرا باالتر، رشد یها فرصت با یها شرکت هک داد نشان یو  ینتا نیهمچن

 .دارند یتر مک یپرداخت سها  سود نرخ

. پرداخهت  شرکت چرخۀ عمر و سها  سود پرداخت نوع بررسی به (2010) 21استفانیان

 بازخریهد  شهامل  نقهد،  وجهه  ۀکننهد  توزیهع  یهها  شرکت از متفاوت دسته سه پژوهش این در

 ایهن . اسهت  شهده  گرفتهه  نظهر  در سها  بازخرید و نقدی سود از ترکیبی و نقدی سود سها ،

 پرداخت یها روش انتخاب برای دالیل نیتر مهم از شرکت چرخۀ عمر که نشان داد مطالعه
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 یهها  شهرکت  درکردنهد   ثابهت  خهود  در تحقی  (1161)طاطاری  و فخاری است. سها  سود

و  آزاد نقهدی  ههای  جریهان  بها ( نهاهمگن  و همگهن ) بخشهی  تنهوع  بین معناداری ۀرابط ،ایرانی

. دارد شهرکت  عملکهرد  با عکس ۀرابط ،آزاد نقدی جریانات همچنین. ندارد وجود عملکرد

 دههد  مهی  نشهان  ایرانهی  یهها  شرکت در نمایندگی های هزینه وجود بیان بر عالوه ها یافته این

 ندارد. رابطه ،شرکت عملکرد با مدیریت داخلی استراتژی یک عنوان به بخشی تنوع که

 گروههی  درون ههای  بدهی که دادند نشان خود در مطالعه (1161)فدوی  و پورحیدری

 سهه  در )متهال  غیرمتنهوع  بهه  نسبت (یا چندرشتهمتنوع ) تجاری های گروه عضو یها شرکت

 کهه  بهود  موضهوع  نیه ا بیهانگر  تحقیه    ینتها  ،گهر ید عبارت به. است باالتر تر( کم ای صنعت

 همچنهین . است بیشتر متنوع غیر به نسبت متنوع تجاری های گروه گروهی درون مالی روابط

 .است گروهی درون یها یبده نسبت بر ذاریگ تأثیر عامل صنعت نوع که داد نشان  ینتا

 یها شرکت در نقد وجه نگهداشت بر شرکتی سازی متنوع تأثیر بررسی به (1162)زاده  عالم

 آن از حهاکی  تحقیه   ایهن  نتهای  . اسهت  پرداختهه  تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

 و معکهوس  و معنهادار  نقهد  وجهه  نگهداشهت  بر تجاری و شرکتی سازی متنوع تأثیر که است

 .ندارد یا رابطه ،نقد وجه نگهداشت بر جغرافیایی سازی متنوع

 اختیهاری  تعههدی  اقهال   بهر  شهرکت  چرخۀ عمر تأثیر بررسی به (1161)قیطاسی  و استا

 در اختیهاری  تعههدی  اقهال   از اسهتفاده  میهزان  کهه  بهود  این از حاکی بررسی نتیجه. پرداختند

 اقهال   از اسهتفاده  میهزان  کهه  طهوری  بهه  اسهت؛  متفهاوت  شهرکت  چرخۀ عمر مختلف مراحل

 از اسهتفاده  میهزان  و است بیشتر افول و بلو  مرحله به نسبت مرحلۀ رشد در اختیاری تعهدی

 .است تر کم افول به نسبت بلو  مرحله در اقال  این

 های پژوهش فرضیه

شهرکت، مالکیهت    چرخهۀ عمهر   ۀرابطو اهمیت بررسی  با توجه به مبانی نظری مطروح

 گردد: تبیین می ه های زیرفرضی ،شرکت و تنوع شرکتی

 تفاوت معناداری دارد. ،ها شرکت چرخۀ عمر: ساختار مالکیت شرکت در طی فرضیۀ اول

 تفاوت معناداری دارد. ،ها شرکت چرخۀ عمر: تنوع شرکتی در طی فرضیۀ دو 
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 تحقیق روش

مالکیهت شهرکت و تنهوع     ای بررسهی مقایسهه   ،جا کهه ههد  اصهلی ایهن تحقیه       از آن

بهوده   در بهورس اوراق بههادار تههران   ی پذیرفتهه شهده   ها شرکت چرخۀ عمرشرکتی در طی 

و روش شناسهی تحقیه  از نهوع     اسهت در همبسهتگی  تفاوت  ۀلذا روش تحقی ، مقایس ،است

. همچنین این تحقیه  از نظهر تئهوری در    استپس رویدادی )با استفاده از اطالعات گذشته( 

 مبنای هد  از نهوع کهاربردی اسهت و    بندی تحقی  بر تحقیقات اثباتی، و از نظر دستهگروه 

استقرایی است. بدین معنهی کهه مبهانی نظهری      -انجا  پژوهش در چارچوب استدالل قیاسی

یا رد  دییتأآوری برای  مقاالت در استدالل قیاسی جمع، یا کتابخانه ۀبا مطالعپژوهش  ۀپیشین

ههای   بهه منظهور بررسهی فرضهیه    ها از استدالل استقرایی استفاده شده اسهت. همچنهین    فرضیه

 افهزار  نهر  و  LSD آزمهون  ازمقایسه میانگین متغیرهها   به منظور و تجزیه واریانسپژوهش از 

SPSS .فرضبدین صورت که  کمک گرفته شده است H0:μi=μj  را برای تما i≠j  آزمون

، بهه  باشهد  LSD بهیش از مقهدار ثابهت    )تیمار( اختال  میانگین بین دو گروهچنانچه . نمائیم

 .استبین دو گروه  دار معنامعنی اختال  

 تعریف عملیاتی متغیرها

سهازی   بررسهی متنهوع   بهه منظهور  . است TD)) تنوع شرکتی ،یکی از متغیرهای پژوهش

 .گردد آنتروپی استفاده می شاخص از (2010) آپوستوتجاری مطاب  با پژوهش 

(1)    ∑     
 

  

 

   

  

Pi نسبت فروش شرکت در بخش تجاری به کل فروش شرکت :i  در سال tاست. 

Nهای تجاری شرکت  : تعداد بخشi  در سال tاست. 

دو نههوع متنههوع سههازی تجههاری و متنههوع سههازی  یحسههابدار یبههر اسههاس اسههتانداردها

اسهتفاده شهده اسهت. طبه       یتجهار  ی  از متنهوع سهاز  یه ن تحقیه جغرافیایی وجود دارد. در ا

قسهمت  ( مختلهف  یهها  قسهمت بر حس   یگزارشگرران )یا 21 ۀشمار یاستاندارد حسابدار

ا یه محصهول   یهک ه که اسهت   یاز واحد تجهار  کیکقابل تف یجزئ ،یا بخش تجاری یتجار

مخهاطره و   یو دارا کنهد  یمه ا خهدمات مهرتبط را ارائهه    یه از محصهوالت   یا گروهیخدمت 
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استاندارد فهوق   21در بند  .(9)بند  است یواحد تجار یها قسمتر یمتفهاوت از سها یا بازده

مهورد   یا بخهش تجهار  یه قسهمت   یاتیشامل درآمد عمل یتجارقسمت مهم اطالعات  یافشا

 یهها  قسهمت  یز از اطالعهات افشها شهده بهرا    یه   نیه ن تحقیه در ا ،د قرار گرفته است. لذاکیتا

ن تعههداد یبهههره گرفتههه شههد. همچنهه یمههال یههها صههورتوسههت یپ یههها ادداشههتیدر  یتجههار

 ت قابل استخرا  است.کشر یمال یها گزارشز از ین کیکقابل تف یتجار یها بخش

. بهه منظهور   اسهت ( OWNitیکی دیگر از متغیرهها در ایهن پهژوهش سهاختار مالکیهت )     

شود. براساس موضوع  گیری این متغیر از درصد مالکیت سهامداران نهادی استفاده می اندازه

 :اند از یک قانون بازار اوراق بهادار  .ا.ا سهامداران نهادی عبارت ماده 27بند 

 ها، ها و بیمه بانک  -1

سهرمایه  ، صندوق بازنشستگی، شرکت تهأمین  یگذار سرمایه یها شرکتها،  هلدینگ  -2

 ،ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار یگذار سرمایه یها و صندوق

میلیهارد ریهال از ارزش    1درصد یها بهیش از    1هر شخص حقیقی یا حقوقی که بیش از  -1

 کند، یاسمی اوراق بهادار در دست انتشار ناشر را خریدار

   ،دولتی و عمومی یها و نهادها سازمان  -1

 دولتی، یها شرکت -1

 .هیأت مدیره و مدیران ناشر یا اشخاصی که کارکرد مشابه دارند یاعضا -9

و رامهش   یآنتهون . اسهت Life Cycle i,t) شهرکت )  چرخهۀ عمهر   پهژوهش  دیگر متغیهر 

از چههار متغیهر    چرخۀ عمهر به مراحل  ها شرکت کیکدر پژوهش خود به منظور تف (1662)

 یای، نسبت سود تقسیمی و سن شرکت اسهتفاده کردنهد. مبنهها    رشد فروش، مخار  سرمایه

مههورد   یههها  هیه ز مشههابه رو یه هن پهژوهش ن یه در ا چرخۀ عمهر بهه مراحل  ها شرکتک یتفک

بهه صهورت زیهر     (2009) 21رک و چنپاو  (1662و رامش ) یآنتون یها پژوهشاستفاده در 

 یمی، نسبت سود تقسه یا هیرشد فروش، مخار  سرما یرهایک از متغیابتدا مقدار هر  است:

براسهاس   هها  شهرکت  -سهال  .شرکت محاسبه شده است -هر سال یو سن )عمر( شرکت برا

در هر صنعت به پهن  طبقهه    یآمار یها ر مذکور و با استفاده از پنجکیک از چهار متغیهر 
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سهپس   .رنهد یگ یمه  1تها   1ن یبه  یا توجه به قرار گرفتن در پنجک، نمره شود که با یم میتقس

از  یکیر در یط زید که با توجه به شرایآ یدست مه مرک  ب یا نمرهشرکت، _هر سال یبرا

 :شود یم یبند مراحل رشد، بلو  و افول طبقه

 ،مرحلۀ رشدباشد، در 20و  19ن یکه مجموع نمرات ب یدر صورت -الف

 و ا بلو (ی) مرحلۀ تتبیتباشد، در  11و  6ن یکه مجموع نمرات ب یدر صورت -ب

 .مرحلۀ افولباشد، در  8و  1ن یکه مجموع نمرات ب یدر صورت -پ

 آماری ۀه و نمونجامع

رفته شده در بهورس اوراق  یپذ یها شرکتمورد مطالعه در این پژوهش،  جامعۀ آماری

 یریه گ که نمونه انتخابی بها اسهتفاده از نمونهه    ،است 1161 -1186های  بهادار تهران طی سال

ی بهورس اوراق  هها  شهرکت . بها توجهه بهه شهرایط خها       گیرد انجا  می یکستماتیس یحذف

 گردند: ی مورد بررسی به شرح زیر تعدیل میها شرکتبهادار تهران، 

 .سال مالی به پایان اسفند منتهی باشد -1

 .دوره مورد بررسی، تغییر سال مالی نداده باشددر  -2

 .باشد معادالت در دسترس و افشا شده یرهایمتغتمامی اطالعات مربو  به اجزای محاسبه  -1

 ها نباشد. کها و بان مهیو ب یمال یگر و واسطه یگذار هیسرما یها شرکتشامل  -1

 بهه عنهوان نمونهه    شهرکت  127تعداد در نهایت های اعمال شده،  به محدودیت توجهبا 

از سهازمان بهورس اوراق بههادار تههران، سهایت       هها  شهرکت که اطالعات ایهن   انتخاب شدند

 آوری شده است. ورد نوین جمعآ افزار ره بورس اوراق بهادار تهران و نر 

 ها داده لیوتحل هیتجز
 آمار توصیفی

  یه دق لیه وتحل هیه تجزو  الگهو رها، همچنین بهرآورد  یمتغ یمشخصات عموم یبررس منظور به

 ۀرهها الز  اسهت. آمهار توصهیفی بهه محاسهب      یمربهو  بهه متغ   یفیبها آمهار توصه    یی، آشناآنها

. اسهت ...  جامعهه و  پراکنهدگی مرکهزی و   یها شاخصو شامل  پردازد یمپارامترهای جامعه 

آمار توصیفی متغیرهای پژوهش شهامل میهانگین، میانهه، بیشهینه، کمینهه،       1ۀ در جدول شمار
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مشاهده  11بررسی مشاهدات برمبنای چرخۀ عمر نشان داد  انحرا  معیار آورده شده است.

 مشاهده در دورۀ رشد بودند. 61مشاهده در دورۀ بلو  و  918در دورۀ افول، 
 براساس چرخۀ عمر ها شرکت. فروانی 1جدول شماره 

 

 چرخۀ عمر فراوانی درصد

 افول 11 1/1

 بلو  918 7/81

 رشد 61 6/11
 

طهور کهه    نشان داده شده اسهت. همهان   2شمارۀ نتای  آمار توصیفی در جدول  همچنین

 161/0و تنهوع محصهوالت برابهر     612/11میانگین مالکیت نههادی برابهر    ،گردد مالحظه می

 .استمالکیت نهادی دارای بیشترین مقدار بوده است. همچنین انحرا  معیار متغیر 
 . آمار توصیفی متغیرهای پژوهش2جدول شمارۀ 

 آماره مالکیت نهادی تنوع محصوالت

 میانگین 612/11 161/0

 میانه 01/11 2/0

 انحرا  معیار 67/17 12/0

 ترین کم 21/20 0

 بیشترین 86/61 18/0

 آمار استنباطینتایج 
( اسهتفاده  ANOVA) اسهتنباطی از تجزیهه واریهانس    آزمهون در این پژوهش به منظهور  

ای  زمهون مقایسهه  شهرکت در ایهن پهژوهش از آ    چرخۀ عمرشود. با توجه به ماهیت متغیر  می

فهرض صهفر    ،. لهذا شود استفاده می)بیش از دو گروه( یا چند جامعه  های چند گروه میانگین

آن به معنای مهؤثر نبهودن اثهر متغیهر     ها و رد نشدن  در این آزمون برابری میانگین تما  گروه

دههد میهانگین    و نشان می است الگوبیانگر معناداری  ،رد فرض صفر ،گروهی است. بنابراین

هها وجهود    اما اینکه تفاوت بین کدا  گروه .ها متفاوت از دیگری است حداقل یکی از گروه

هها   میهانگین ای جفهت جفهت    ههایی بهرای مقایسهه    مشخص نیست و باید به سرا  روش ،دارد
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بهه  شهود.   شناخته مهی   post Hocهای ای با عنوان آزمون ها در بسته رفت. این مجموعه روش

 استفاده شده است.   LSDمنظور انجا  این روش از آزمون 

 .تفاوت معناداری دارد ها شرکت چرخۀ عمرساختار مالکیت شرکت در طی  :فرضیۀ اول

شهرکت   چرخهۀ عمهر  واریانس ساختار مالکیت شرکت نشهان داد در طهی    ۀتجزی نتای 

پهذیرش   H1رد و فهرض   H0فهرض   رو نیه ا(، از sig<01/0بها ههم دارنهد )    یدار معناتفاوت 

بلهو  و افهول    یهها  دورهنشهان داد در   هها  شرکت. مقایسات میانگین ساختار مالکیت شود یم

 یدار معنها تفهاوت   دورۀ رشهد بها  ت کیه سهطح مال کهه   وجود ندارد در حالی یدار معناتفاوت 

 .شته استاد
 در چرخۀ عمر مالکیت تجزیه واریانس ساختار .3 ۀجدول شمار

 نتیجۀ آزمون یدار معناسطح  Fآمارۀ  انحرا  معیار میانگین چرخۀ عمر متغیر

 مالکیت ساختار

 296/19 17/887 رشد

111/9 002/0 
     تفاوت دارند

 (H0رد )
 011/18 891/11 بلو 

 811/17 211/19 افول
 

 ی میانگین ساختار مالکیت در چرخه عمر شرکتها سهیمقا .1نمودار شماره 
 تفاوت معناداری دارد. ها شرکت چرخۀ عمرتنوع شرکتی در طی  :فرضیۀ دو 

شهرکت   چرخهۀ عمهر  شرکت نشان داد در طهی   یها تیفعالتجزیه واریانس تنوع  نتای 

پهذیرش   H1 رد و فهرض  H0 فهرض  رو نیه ا(، از sig<01/0بها ههم دارنهد )    یدار معناتفاوت 

بهاالترین تنهوع فعالیهت مشهاهده گردیهد. از طرفهی        ،دورۀ بلهو  طهوری کهه در   ه . به شود یم
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و  دورۀ رشهد بها   یدار معنها تفهاوت   ،دورۀ بلهو  مقایسات میانگین نشان داد تنوع فعالیهت در  

 مشاهده گردید. یدار معناو افول نیز تفاوت  دورۀ رشدافول داشت. همچنین بین 
 تجزیه واریانس تنوع فعالیت در چرخۀ عمر .4جدول شمارۀ 

 نتیجۀ آزمون یدار معناسطح  Fآمارۀ  انحرا  معیار میانگین چرخۀ عمر متغیر

 تنوع فعالیت

 067/0 171/0 رشد

60/7 000/0 
 تفاوت دارند

 (H0رد )
 11/0 168/0 بلو 

 101/0 121/0 افول

 
 ها شرکت چرخۀ عمرهای میانگین تنوع فعالیت در  مقایسه -2نمودار شماره 

 ها تحلیل یافته و  تجزیه

، از نظهر مهالی و   چرخهۀ عمهر  در مراحهل مختلهف    هها  شهرکت ، چرخۀ عمر تئوریطب  

 ههای مهالی و   اقتصادی دارای نمودگرها و رفتارهای خاصی هستند، بدین معنی کهه ویژگهی  

اسهت کهه شهرکت در آن قهرار      چرخهۀ عمهر  ای از  مرحلهاقتصادی یک شرکت تحت تأثیر 

مالکیهت شهرکت و    سهاختار  ۀسه یمقا. با توجه به این موضوع، پژوهش حاضر بها ههد    دارد

ههای   مهورد بررسهی قهرار گرفهت. یافتهه      چرخهۀ عمهر   مراحهل مختلهف   یدر طتنوع شرکت 

 چرخهۀ عمهر  در مراحل مختلف  ساختار مالکیتتفاوت معناداری بین پژوهشی نشان داد که 

شهرکت، بها مراحهل     مرحلۀ رشهد  در ساختار مالکیتناشی از  اختال و  شرکت وجود دارد
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 ۀدر مرحله  یهها  شهرکت ن موضوع است که یاز ا ی  ناشین نتایاست. ا متفاوت بلو  و افول

عمهو  و   توجهه شهتر در معهرض   ی، بمرحلهۀ رشهد  در  یهها  شهرکت سه با یو  و افول، در مقابل

ن یه . اانهد  شدهشتر جاافتاده و شناخته یدر بازار و جامعه ب ها شرکتن یه اک، چرا دولت هستند

امهور   ۀجامعه را بهه عههده دارنهد و در ادار    یاقتصاد یها تیاز فعال یمی، بخش عظها شرکت

دولت، ر آنها را با یکنند که ناگز یاستفاده م یا ار گستردهیبس یو انسان یخود از امکانات مال

م یها در ارتبا  مسهتق  ر گروهیان و سایه، مشتریگذاران، فروشندگان مواد اول هیها، سرما بانک

در مهورد   اطالعهاتی افهت  یمزبور به در یها ل گروهید تماین امر موج  تشدیدهد. ا یقرار م

و  گهردد  یمه  هها  شهرکت ر یسه بها سها  یدر مقا ها شرکتن یا یو آت یت و عملکرد جاریوضع

 مطاب  بها نتهای   نتای   این. گردد یم یه گذاران نهادیشتر آنها توسط سرماینظارت بنترل و ک

 .است (1161رحیمیان و رجبی )

جاافتهاده   یها شرکتدر  یه سهامداران نهادکرد کر ین گونه تفسید ایگر باید یاز سو

شهتر حضهور دارنهد و اداره    یدارنهد، ب  ینییپا کسیر نسبتاًو  ه در مراحل بلو  و افول هستندک

و حسهن   یهها  افتهه ی  با ین تحقیا یها افتهین جهت ی)از ا الن را به عهده دارندک یها استیس

شهتر و قهدرت و نفهوذ    یب یاسه یروابهط س  یدارا هها  شهرکت ن ی. اسو است(هم (2017) جبی 

همچنهین بررسهی   . ترنهد  جهذاب  یسههامداران نههاد   ین برایدر اقتصاد هستند و بنابرا یشتریب

 دورۀ بلهو  در  هها  شهرکت  یتجهار  یها بخشهای  نتای  آماری پژوهش نشان داد که فعالیت

 هها  افتهین یباالتر است. ا دورۀ رشدبعد از آن  و افول است. دورۀ رشددر  ها شرکتاز شتر یب

 یهها  بخهش از  یبهاالتر  یاتیعمل یدرآمدها ،بلو  ۀت در مرحلکشر یاست. به عبارت یمنطق

ا در کشهر  دههد  یمه افتهه نشهان   ین یه ت داراست. اکشر یل درآمدهاکخود نسبت به  یتجار

رده و در که جهاد  یرا ا یمتنهوع  یهها  بخهش اسهت   تر جاافتادهتر و  افتهیه توسعه کمرحله بلو  

در مرحله بلهو  نسهبت بهه     یها شرکتتنوع محصوالت  یز موف  است. به عبارتیآنها ن ۀادار

وارد مرحله  مرحلۀ رشدبا توجه به اینکه از  ها شرکتاست.  شتریب دورۀ افولدر  یها شرکت

ن، فروش متعادلی برای انتظارات مشتریان خود دارند و با توجهه بهه گهذر زمها     ،اند شدهبلو  

 نهایهت بها توجهه بهه     . دراسهت ها بیشهتر   دارایی ۀانداز ،طبعشود و بال ارزش شرکت بیشتر می
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است؛ لذا تنوع محصول نسهبت   دهیرس ثبات به یا طور گسترده به یتجار واحد فروش نکهیا

همچنهین یکهی دیگهر از دالیهل تنهوع محصهول بیشهتر در        بیشتر خواهد بهود.   مرحلۀ افولبه 

ههای   که مدیریت ارشهد، تمرکهز خهود را بهر روی اسهتراتژی      استاین  ا بلو ی مرحلۀ تتبیت

و مغایر بها   (1681دفت و ویک )گذارند. نتای  این فرضیه مطاب  با نتای   فروش و رقابت می

 .است (2001) پنمن و میسیننتای  

 عضهو  یهها  شهرکت  شهتر ینمهود، ب  انیه ب تهوان  یم های آماری نهایت با توجه به یافته در

 ننهدگان ک تکمشار به اساس نیهم بر دارند. قرار بلو  ۀمرحل در تهران اوراق بهادار بورس

 ماتیتصهم  بورسهی در  یهها  شهرکت  یابیه ارز بهه منظهور   هکه  شود یم شنهادیه پیسرما بازار

 فرضهیۀ اول آزمهون   یهها  افتهیبر اساس  یاز طرفبه سن شرکت توجه نمایند.  منابع صیتخص

را  یمتهر ک کسه یبها بهازده و ر   یه گهذار یه گذاران راهبرد سهرما یاگر سرما شود یمشنهاد یپ

دارد،  یشهتر یب یه گهذاران نههاد  یه سرماکمرحله بلو  و افول  یها شرکتدر  کنند یمدنبال 

 یدر صهورت  فرضهیۀ دو  حاصهل از آزمهون    یها افتهیص دهند. بر اساس یمنابع خود را تخص

در مرحله  یها شرکتدر  ،کنند یمباالتر را دنبال  یریپذ کسیه گذاران تنوع و ریه سرماک

منهدان و   همچنین بهه عالقهه  دارند.  یشتریب یه تنوع بخشک کنند یه گذاریبلو  و رشد سرما

)مانند  تکشر یراهبر ارکان ریسا ۀرابط یبررسشود در پژوهشی به  پژوهشگران پیشنهاد می

چرخهۀ  از مراحهل   یهک  در ههر ( یتیریو سهامداران مهد  یداخل ی، حسابرسیحسابرس ۀتیمک

ههای رقابهت    اسهتراتژی  ۀشود در پژوهشی به مقایسه  در نهایت پیشنهاد می پرداخته شود. عمر

در طهی عمهر شهرکت    ز محصهول(  ینهه و تمها  یاهش هزکه  یهها  یاسهتراتژ )مانند محصوالت 

 پرداخته شود.
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