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بر شرکت های ساختاری و عملکردی  ویژگیو  کاری بررسی تاثیر محافظه

 کیفیت افشا

 

 مهذی محمذآبادی

 داًطدَی کبسضٌبسی اسضذ حسبثذاسی داًطکذُ هذیشیت داًطگبُ تْشاى

 بیتا مشایخیدکتر 

 گشٍُ حسبثذاسی داًطکذُ هذیشیت داًطگبُ تْشاى داًطیبسٍ  ػضَ ّیبت ػلوی

 آباد عباس مهذی میرزاییمحمذ
 داًطدَی کبسضٌبسی اسضذ حسبثذاسی داًطکذُ ػلَم التػبدی

 

 :چکیذه

ص ٍیژگی ا ی حسبثذاسی تبکیذ فشاٍاًی ثش ثشخَسداس ثَدى اعالػبت افطب ضذُدس هجبًی ًظش

کبسی حسبثذاسی ثِ ػٌَاى یک  هحبفظِثیٌی کشد  تَاى پیص هی. اتکب ضذُ است لبثلیت

 اتکب ٍ ثِ ایي تشتیت افضایص کیفیتِ َاًذ ًمص ثسضایی دس افضایص لبثلیتثت صیشٍیژگی کیفی

آٍسی ٍ ثشسسی  دسغذد خوغ یي ساستب پژٍّص حبضشدس ا .افطبی اعالػبت داضتِ ثبضذ

 .است کبسی حسبثذاسی ثش کیفیت افطب ضَاّذ تدشثی هَخَد پیشاهَى تبثیشگزاسی هحبفظِ

ضذُ دس ثَسس اٍساق ثْبداس  ضشکت پزیشفتِ 111ّبی هشثَط ثِ  دادُآهبسی تدضیِ ٍ تحلیل 

ضهبى ثب اػوبل دسخبت ّو دّذ ًطبى هی 1386تب  1383 ّبی سبل تْشاى دس فبغلِ صهبًی

 .سغح کیفی افطبی اًدبم ضذُ تَسظ ضشکت ًیض افضایص یبفتِ است کبسی ثبالتشی اص هحبفظِ

ایي ًتبیح دس ضشایغی ثِ دست آهذُ کِ تبثیشات هتغیشّبی هشتجظ ثب سبختبس ٍ هتغیشّبی هشتجظ 

َاى گفت ت ثٌبثشایي هی. ثب ػولکشد ثش کیفیت افطب تحت کٌتشل ٍ ثشسسی لشاس گشفتِ است

تبثیش هستمین ثیبًگش  ،ساستب ثب هجبًی ًظشی حسبثذاسی ّن ،هتمبػذکٌٌذُ هَخَد ضَاّذ تدشثیِ

 .ّستٌذ اعالػبت هبلی کبسی ثش کیفیت افطب ٍ گضاسشِ هحبفظِ
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سَدآٍسی، ًسجت ثذّی، کبسی، کیفیت افطب، اًذاصُ ضشکت،  هحبفظِ :های کلیذی واژه

 .ًمذیٌگی

 ذمهمق

اسدّب ٍ کٌٌذُ استبًذ ّبی اخیش تَسظ هشاخغ تذٍیي س دِّهفَْهی کِ دّبی  ثٌبثش چبسچَة

تجییي ضذُ، ّذف اغلی حسبثذاسی ٍ گضاسضگشی هبلی ػجبست اص  هجبًی ًظشی حسبثذاسی

ّبی هبلی  کٌٌذگبى غَست گیشی التػبدی تَسظ استفبدُ ای تػویناعالػبت سَدهٌذ ثش اسایِ

 حسبثذاسی ٍ گضاسضگشی هبلی ًظشی هجبًیگبى استبًذاسدّب ٍ  کٌٌذ تذٍیي .>14= است

ّبی کیفی  داًٌذ کِ داسای ٍیژگی گیشی التػبدی سَدهٌذ هی اعالػبتی سا ثشای تػوین

کیفیت گضاسضگشی ٍ افطب صهبًی حسبثذاسی  ّبی هفَْهی اص هٌظش چبسچَة. هطخػی ثبضٌذ

 ٍ فْن ، لبثلاتکب هشثَط، لبثل ،هتٌبست ثب اخز تػویوبت التػبدی ثْیٌِ است کِ اعالػبت

ثشخَسداسی اص است  فشؼ ضذُّبی هفَْهی  دس تذٍیي چبسچَة .>4=همبیسِ ثبضٌذ لبثل

گزاسی  تبثیشهَخت گضاسضگشی هبلی ٍ افطب ضذُ ٍ ثبػث ثْجَد کیفیت  ّبی کیفی ٍیژگی

سَدهٌذ ثَدى دس ) سٍ ّبی پیصِ گیشًذگبى دس ساثغِ ثب گضیٌِ ّبی تػوین اعالػبت ثش دیذگبُ

خَد، داسای اثؼبد  ،ّبی کیفی ٍیژگیایي ّش یک اص  .ضًَذ هی (التػبدی گیشی تػوین

اتکب ثَدى دس صهیٌِ  دس هفبّین ًظشی گضاسضگشی هبلی ایشاى لبثل ًوًَِثشای . گًَبگًَی است

عشفی، ثیبى غبدلبًِ ٍ سخحبى هحتَا ثش ضکل تجییي  ، ثی(کبسی هحبفظِ) کبهل ثَدى، احتیبط

ثبػث اغلی ّبی کیفی  سٍد ثشخَسداسی اص ٍیژگی ِ اًتظبس هیاص آًدب ک .>4= گشدیذُ است

ّبی کیفی  ثیٌی کشد ثشخَسداسی اص صیشٍیژگی تَاى پیص گشدد هی ثْجَد کیفیت اسایِ ٍ افطب

کبسثست  .آٍسد ًیض هَخجبت ثْجَد کیفیت افطب سا فشاّن هی( کبسی هحبفظِ)ًظیش احتیبط 

سا اتکب افضایص کیفیت اسایِ ٍ افطبی اعالػبت  ثلیتاتکب ٍ استمب لب کبسی، استمب لبثلیت هحبفظِ

 ثیٌی غشفب هٌؼکس کٌٌذُ دیذگبُ ٌّدبسی  ایي پیصاص آًدب کِ  .ثِ دًجبل خَاّذ داضت

دسغذد پژٍّص حبضش ، >9= ٍ >1=دس تذٍیي هجبًی ًظشی حسبثذاسی استثکبسگشفتِ ضذُ 

کبسی  سی هحبفظِثِ ًَع تبثیشگزاآٍسی ٍ ثشسسی ضَاّذ تدشثی هشثَط  خوغاست ثِ 

ضشکت  111ّبی  ثذیي هٌظَس دادُ .ثپشداصد حسبثذاسی ثش کیفیت افطب ٍ گضاسضگشی هبلی

 1386تب  1383ّبی  ضذُ دس ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاى دس فبغلِ صهبًی سبل پزیشفتِ
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ًطبًگش آى ًتبیح ایي تدضیِ ٍ تحلیل . ذُ استتدضیِ ٍ تحلیل ضاص ًظش آهبسی آٍسی ٍ  خوغ

ثب  .کیفیت افطبی ضشکت ًیض ثْجَد یبفتِ است کبسی ِ هَاصات افضایص سغح هحبفظِث است کِ

پس . ضَد کبسی ثب کیفیت افطب اسایِ هی ساثغِ هحبفظِپطتَاًِ ًظشی  هجبًی اداهِدس ایي همذهِ ٍ 

ٍ  اًذاصُ ضشکت، ًسجت ثذّی، سَدآٍسیاص آى دیگش ػَاهل اثشگزاس ثش کیفیت افطب، ضبهل 

، ّبی تدشثی یبفتِ، سپس سٍش تحمیك تجییي ضذُ. گیشد شسسی لشاس هیهَسد ث ،ًمذیٌگی

 .گشدًذ اسایِ هیتحمیك  ّبی پیطٌْبدّب ٍ هحذٍدیتگیشی،  ًتیدِ

 افشاکیفیت کاری و  محافظه

دس هبلی اعالػبت  کبسی دس حسبثذاسی، گضاسضگشی ٍ افطبی ثکبسگیشی ٍ اػوبل هحبفظِ

  کٌٌذگبى تْیِ": ّین ًظشی گضاسضگشی هبلی ایشاىثٌبثش هفب. اغل ًبضی اص ٍخَد اثْبم است

  سٍیذادّب ٍ ضشایظ  ًبپزیش ثشثسیبسی اختٌبة  ای گًَِ ثِ  کِ  هبلی ثبیذ ثب اثْبهبتی  ّبی غَست

  ٍ ّوشاُ  هبلی  غَستْبی  دس تْیِ  احتیبط  ثب سػبیت  هَاسدی  چٌیي... .ثشخَسد کٌٌذ  افکٌذُ سبیِ

ادثیبت حسبثذاسی دالیل حبل دس  ثب ایي. >4= "ضَد هی  آًْب ضٌبسبیی  ٍ هیضاى  هبّیت  ثب افطبی

کبسآتش ضذى لشاسدادّبی . تجییي ضذُ است کبسی هحبفظِثشای تَخیِ ثکبسگیشی دیگشی ًیض 

 ثش ضشکتبلیبتی کِ ، کبّص ثبس ه>33=ٍ  >32=، >13= ضشکتّبی ریٌفغ دس هٌؼمذُ ثیي گشٍُ

، >33= ضشکت ٍ هذیشاى آىػبٍی حمَلی ػلیِ کبّص احتوبل عشح د ،>21= ضَد ٍاسد هی

ٍ  >32= ًمذ ٍ ًکَّصچبلص، اص ی حسبثذاسی کٌٌذگبى استبًذاسدّب تذٍیيداضتي  هػَى ًگبُ

ثشخی اص ایي > 11=ٍ > 10= هبلی گضاسضگشیدس  ضفبفیت ثْجَد کیفیت افطب ٍ افضایص دس ًْبیت

کبسی ثش کیفیت  ش هیضاى هحبفظِدًجبل ثشسسی تبثی اص آًدب کِ تحمیك حبضش ثِ .دالیل ّستٌذ

 .ضَد هیتطشیح آخشیي هَسد فَق  دس اداهِ غشفبافطب است، 

گزاساى، اػتجبسدٌّذگبى ٍ دیگش ریٌفؼبى  داساى، سشهبیِ ّب دس همبیسِ ثب سْبم هذیشاى ضشکت

. ّستٌذ ای ّبی اعالػبتی ٍیژُ ٍ ثشخَسداس اص هضیت( خبظ)ضشکت داسای اعالػبت هحشهبًِ 

سَ ثِ دًجبل حذاکثش کشدى هٌبفغ ضخػی خَد ٍ اص سَی دیگش، دس اغلت هَاسد،  آًبى اص یک

ثبػث  پیشٍی اص ًفغ ضخػی. >7= ثِ دًجبل ثْتش اص ٍالغ ًطبى دادى ػولکشد خَیص ّستٌذ

ّب ٍ  گزاسی ضَد اًگیضُ هذیشاى ثشای افطبی اخجبس ًبخَضبیٌذ دس ساثغِ ثب ثبصدُ سشهبیِ هی

دس ایي . کوتش اص اًگیضُ آًبى ثشای افطبی اخجبس خَضبیٌذ ثبضذ ّبی ًمذی آتی ثسیبس خشیبى
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هذیشیت ثش افطبی اعالػبت تَاًذ اص تبثیشگزاسی توبیالت خبًجذاساًِ  هی کبسی ضشایظ هحبفظِ

اتکب ثشای ضٌبسبیی  ثب ثکبسگیشی دسخبت ثبالتشی اص لبثلیت. >23= ػول آٍسد خلَگیشی ثِ

تمبسى  کبسی ثِ کبّص ػذم ّب، هحبفظِ لع داساییّبی احتوبلی دس خب سَدّب یب افضایص

اعالػبتی ثیي هذیشاى ٍ دیگش ریٌفؼبى ضشکت کوک کشدُ ٍ ثبػث ثْجَد هحیظ اعالػبتی 

تَاًذ ثِ اسایِ ٍ افطبی اعالػبتی  ثکبسگیشی آى دس ًْبیت هیصیشا  گشدد پیشاهَى ضشکت هی

ٍ  >11= فطبی آًْب ًذاضتِ ثبضٌذبیلی ثِ اکبسی هذیشاى تو ثیٌدبهذ کِ ضبیذ دس ًجَد هحبفظِ

=23<. 

گزاساى  داساى، سشهبیِ تٌْب هٌجغ اعالػبتی دس دستشس سْبمحسبثذاسی هبلی ّبی ًظبم  خشٍخی

ًظشاى  حبل ثِ اػتمبد ثسیبسی اص غبحت ثب ایي. >7= ٍ دیگش ریٌفؼبى یک ضشکت ًیستٌذ

ثسیبس  عالػبتی هَخَدهٌبثغ اّبی هبلی دس همبیسِ ثب سبیش  حسبثذاسی ٍ غَستّبی  اسشگض

 ٍ >8= گیشًذگبى داسًذ ّبی تػوین ثسیبس ثسضایی دس هتبثش سبختي دیذگبًُمص ثباّویت ثَدُ ٍ 

ثبػث کِ  ػالٍُ ثش ایي ٍ افطبی اعالػبتتْیِ کبسی دس  ثکبسگیشی ٍ اػوبل هحبفظِ .>9=

تَاًذ  هی گشدد، هی( ضشکت)کٌٌذُ تَسظ هذیشاى  خلَگیشی اص اسایِ ٍ افطبی اعالػبت گوشاُ

کٌٌذُ تَسظ سبیش هٌبثغ اعالػبتی  ثب فشاّن کشدى یک هجٌبی هٌغمی، اص اسایِ اعالػبت گوشاُ

ػول آٍسدُ ٍ ثذیي تشتیت ثبػث ثْجَد کیفیت هحیظ اعالػبتی پیشاهَى  ًیض خلَگیشی ثِ

کِ هوکي است ثؼضب ثسیبس  ،اعالػبت اسایِ ضذُ تَسظ سبیش هٌبثغ اعالػبتی. ضشکت ضَد

اسایِ ٍ افطب ضذُ تحت ضشایظ اػوبل  ثب اعالػبت ،ثبضٌذکٌٌذُ  یب حتی گوشاًُِ ثیٌب خَش

گیشی  آٍسی اعالػبت ٍ تػوین اتکب اص فشآیٌذ خوغ غیشلبثلکبسی همبیسِ ٍ الالم  هحبفظِ

ایي اهش ّوبًغَس کِ گفتِ ضذ . >23= ضًَذ ّبی هبلی حزف هی گبى غَست کٌٌذ استفبدُ

اص ایي هٌظش اػوبل  .آٍسد ػبتی پیشاهَى ضشکت سا فشاّن هیکیفیت هحیظ اعال ثْجَدهَخجبت 

تَاًذ ثِ  گزاسد، هی تبثیش هستمیوی کِ ثش کیفیت افطب ثشخبی هی ًظش اص کبسی، غشف هحبفظِ

 .ضکل غیش هستمین ًیض کیفیت افطبی ضشکت سا هتبثش سبصد

سبیی سَدّب ٍ ّب ٍ دس همبثل ثِ تؼَیك اًذاختي ضٌب ّب ٍ ّضیٌِ تسشیغ دس ضٌبسبیی صیبى

ًظبم ساّجشی ّبی  تَاى یکی اص هکبًیضم ّب سا هی بلی دس خبلع داساییّبی احتو فضایصا

کبسی ثبػث ثْجَد کیفیت  هحبفظِ دیذگبُ ّناص ایي . ثِ ضوبس آٍسدًیض ضشکتی ( حبکویت)
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 ٍ ًیض تمبسى اعالػبتی ٍ افضایص ضفبفیت دس هحیظ اعالػبتی پیشاهَى ضشکت افطب، کبّص ػذم

ّب دس همبیسِ ثب سَدّب، تَخِ  ضٌبسبیی سشیؼتش صیبى. گشدد ّبی ریٌفغ هی سٍاثظ ثیي گشٍُدس 

سا ثِ تػویوبت ًبدسست هذیشاى ٍ  داساى ّبی هبلی، ثِ ٍیژُ سْبم گبى غَست کٌٌذ استفبدُ

کبسی اص آًدب  دس ًجَد هحبفظِ. >10=ٍ>11=کٌذ ًتبیح هٌفی حبغل اص ایي تػویوبت خلت هی

داساى ٍ دیگش  گًَِ اعالػبت ًذاسًذ، احتوبل آگبُ ضذى سْبم یلی ثِ افطبی ایيهذیشاى توب کِ

اص ایي هٌظش . ّبی هَخَد پیشاهَى ضشکت ثِ ضذت کبّص خَاّذ یبفت ریٌفؼبى اص ٍالؼیت

 .هسبػذ ثشای ثْجَد کیفیت افطب استکبسی هتشداف ثب فشاّن کشدى صهیٌِ  ثکبسگیشی هحبفظِ

کبسی  اًدبم ضذُ ًیض حبکی اص آى است کِ هحبفظِتش پیط ّبی تحمیمبت تدشثی کِ یبفتِ

سضبصادُ ثشای ًوًَِ  .ایفب ًوبیذ بلمَُ هَثشی دس ثْجَد کیفیت افطبتَاًذ ًمص ث حسبثذاسی هی

کبسی اًگیضُ ٍ تَاى هذیشاى ثشای دستکبسی اعالػبت حسبثذاسی  ًطبى دادًذ هحبفظِ ٍ آصاد

ّبی  ّضیٌِ ٍ ثذیي تشتیت ی پیشاهَى ضشکت ضذُ، ثبػث ثْجَد هحیظ اعالػبتسا تملیل دادُ

ًیض  ّبی الفًَذ ٍ ٍاتض یبفتِ .>2= دّذ سا کبّص هی تمبسى اعالػبتی ًوبیٌذگی هتشتت ثش ػذم

ػذم تمبسى اعالػبتی ثیي )کیفیت افطب  کبسی حسبثذاسی لبدس است ًطبًگش آى ثَد کِ هحبفظِ

ًیض ًطبى دادًذ  بسیب ٍ ّوکبساىثبتبچ. >23= دّذ( کبّص)سا افضایص ( ریٌفؼبى هختلف

ٍیژُ اعالػبت  افطبی ًبهٌبست اعالػبت هبلی، ثِتَاًذ ثِ غَست هَثشی اص  کبسی هی هحبفظِ

ثب افضایص هیضاى ثیٌی کشد  پیص تَاى هیگفتِ  ثٌبثش هغبلت پیص .>11=هشتجظ ثب سَد، ثکبّذ

ی تحمیك حبضش ثِ ضکل ثٌبثشایي فشضیِ اغل .یبثذ ثْجَد ضشکت  یکبسی، کیفیت افطب هحبفظِ

 :گشدد صیش ثیبى هی

 .یبثذ  هیکیفیت افطبی ضشکت ثْجَد  کبسی ثب افضایص هیضاى هحبفظِ: فشضیِ اغلی
سغح ، کیفیت افطب هوکي است تحت تبثیش اًذاصُ ضشکت، سبختبس سشهبیِدس ػیي حبل 

ٍ  ساستبدس ایي . لشاس گیشدًیض ، ًمذیٌگی ضشکت ٍ یب ػَاهل دیگشی اص ایي دست سَدآٍسی

دٍ ات احتوبلی تبثیش ،ذداسی لبثل تفسیش ثبض یکِ ًتبیح پژٍّص حبضش ثِ ضکل هؼٌ ثشای ایي

 دس اداهِکِ  گشفتِثشسسی لشاس هَسد  ًیض هشتجظ ثب ػولکشد هتغیشدٍ  ٍ هشتجظ ثب سبختبس هتغیش

 .گشدد هی طشیحتساثغِ هَسد اًتظبس ایي هتغیشّب ثب کیفیت افطب 

 ختارمتغیرهای مرتبط با سا
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سٍد ثب گزضت صهبى  ّبیی اص ضشکت ّستٌذ کِ اًتظبس هی ثٌبثشتؼشیف ایي هتغیشّب هجیي ٍیژگی

دس ایي . >24=ثِ غَست ًسجی ثبثت ثبلی ثوبًٌذ ٍ دچبس تغییشات ٍ ًَسبًبت ضذیذ ًگشدًذ 

ثش کیفیت  (هشتجظ ثب سبختبس ثِ ػٌَاى هتغیشّبی)ُ ٍ ًسجت ثذّی اثش دٍ هتغیش اًذاص پژٍّص

 .ِ استلشاس گشفت هَسد ثشسسیافطب 

ّبی  ّبی تْیِ ٍ افطبی اعالػبت ثشای ضشکت خَیی دس همیبس ّضیٌِ ثِ دلیل ٍخَد غشفِ

ّوچٌیي ثِ دلیل تٌَع ٍ . >29=ّب است   ثضسگ ثِ غَست ًسجی کوتش اص دیگش ضشکت

ّب ثب  گًَِ ضشکت گًَبگًَی هٌبثغ اعالػبتی کِ پیشاهَى یک ضشکت ثضسگ ٍخَد داسد، ایي

فطبس ػالٍُ ثش ایي  .>27=دٌّذ  اص دست هی فطبی ثیطتش ٍ ثْتش، هضیت سلبثتی کوتشی ساا

> 16= ضَد ّبی ثضسگ ٍاسد هی اختوبػی صیبدی ثشای افضایص کویت ٍ کیفیت افطب ثش ضشکت

کیفیت افطبی آى ساثغِ هستمیوی  ثیٌی کشد ثیي اًذاصُ ضشکت ٍ پیص تَاى هیثٌبثشایي . >13=ٍ 

ضشکت ٍ کیفیت افطبی ثیٌی کشد ثیي اًذاصُ  پیصتَاى  هی اص سَی دیگش. ٍخَد داضتِ ثبضذ

ٍ خَساًب  خئًَگ ٍ سَِّ، ّوبًغَس کِ لًَِِتیس ٍ ٍیتوي. داضتِ ثبضذهؼکَس ٍخَد   آى ساثغِ

صًی آى دس  تَاى فشؼ کشد ثب افضایص اًذاصُ ضشکت لذست چبًِ هیداسًذ  ثیبى هی ٍ ساهبى

وبػی، ًظیش حسبثشسبى هستمل یب ًْبدّبی ًبظش ثش ثبصاس سشهبیِ، ّبی کٌتشل اخت ثشاثش هکبًیضم

ًظش  ثِاص آًدب کِ  .>20=ٍ > 18=، >25= یبثذ افضایص ٍ دس ًتیدِ کیفیت افطبی آى کبّص هی

اٍلیي فشضیِ  ثبضذآى داضتِ  ثش کیفیت افطبیثباّویتی  تبثیشتَاًذ  سسذ اًذاصُ ضشکت هی هی

 :ضَد فشػی تحمیك ثِ ضکل صیش ثیبى هی

 .داسی ثش کیفیت افطبی آى داسد اًذاصُ ضشکت تبثیش ثب اّویت ٍ هؼٌی: فشضیِ فشػی اٍل

کَضٌذ ثب افطبی ثیطتش ٍ ثْتش دسغذد کبّص دادى ػذم  ّب هی ضشکت ّب ثب افضایص هجلغ ثذّی

ٍ دس ًْبیت کبّص دادى  ٍ ثشآٍسدى ًیبصّبی اعالػبتی آًبى اػتجبسدٌّذگبى اعویٌبى

ثیٌی کشد ثیي ًسجت ثذّی ٍ  تَاى پیص اص ایي هٌظش هی. >31=ٍ > 26=ثشآیٌذ ذگیّبی ًوبیٌ ّضیٌِ

ثبال ثَدى ًسجت ثذّی اص سَی دیگش  .کیفیت افطبی ضشکت ساثغِ هستمیوی ٍخَد داضتِ ثبضذ

دس  .است ٍسضکستگی ثِ هؼٌی پبییي ثَدى ظشفیت استمشاضی ضشکت ٍ ًیض ثبال ثَدى سیسک

سٍد  اًتظبس هیضشکت ثِ دًجبل داضتِ ثبضذ ٍ ذ تجؼبت هٌفی ثشای تَاً ایي حبلت افطبی ثْتش هی

اًتظبس اص آًدب کِ  .>28=ٍ > 27=، >18=ًوبیذ ضشکت اص ثْجَد کیفیت افطبی خَیص خَدداسی
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 داضتِ ثبضذ یاّویت ثبضشکت تبثیش  ثش کیفیت افطبی (سبختبس سشهبیِ)سٍد ًسجت ثذّی  هی

 :ضَد بى هیدٍهیي فشضیِ فشػی تحمیك ثِ ضکل صیش ثی

 .داسد داسی ثش کیفیت افطبی ضشکت ًسجت ثذّی تبثیش ثب اّویت ٍ هؼٌی: فشضیِ فشػی دٍم

 مرتبط با عملکرد هایمتغیر

ای ثِ دٍسُ دیگش دچبس تغییشات ػوذُ  اص دٍسُ ثٌبثش تؼشیف هتغیشّبی هشتجظ ثب ػولکشد

ػٌَاى ًوبیٌذُ  لت ثِایي دستِ اص هتغیشّب اغهشتجظ ثب کیفیت افطب دس تحمیمبت . ضًَذ هی

ّبی خبظ  دلیل ثشخَسداسی اص هضیت سسذ هذیشیت ضشکت ثِ ًظش هی اعالػبتی کِ ثِ

دس  .>24= گیشًذ استفبدُ لشاس هیسد هَسد اعالػبتی، ثْتش ٍ ثیطتش اص سبیشیي ثِ آًْب دستشسی دا

 سغح، اص ثیي هتغیشّبی هشتجظ ثب ػولکشدثب الگَثشداسی اص لًَِتیس ٍ ٍیتوي پژٍّص حبضش 

 .>25=اًذ هَسد ثشسسی لشاس گشفتِ گیٌٍ ًمذی سَدآٍسی

ٍ ًیض دس ساستبی  ّبی سَدآٍس دس ساستبی افضایص سفبُ ٍ هٌبفغ ضخػی خَیص هذیشاى ضشکت

ٍ > 8=، >17= ًوبیٌذ الذام ثِ گستشش کوی ٍ کیفی افطب هیداساى ضشکت  ثْجَد ٍضؼیت سْبم

ّبی کوتش  یب ضشکت دُ ّبی صیبى د کِ ضشکتاص سَی دیگش ایي احتوبل ًیض ٍخَد داس. >25=

افطب ػجبست  حَصُ دس ایي حبلت ّذف اص ثسظ. ّن ثِ استمب کیفیت افطب خَد ثپشداصًذ سَددُ

ػولکشد ضؼیف دّذ  گزاساى ًطبى هی داساى ٍ سشهبیِ ماعالػبتی کِ ثِ سْب اسایِاست اص 

 کِ ثب ثشعشف ضذى دالیلی هطخع ٍ اغلت خبسج اص کٌتشل داضتِدس دٍسُ خبسی ضشکت 

 سَدآٍسی سسذ ًظش هی ثِ اص آًدب .>25=آیٌذُ ثْجَد خَاّذ یبفت  دسضشکت  ػولکشدآًْب 

 :ضَد سَهیي فشضیِ فشػی تحمیك ثِ ضکل صیش ثیبى هی ثبضذ ػبهلی اثشگزاس ثش کیفیت افطب

داسی ثش کیفیت افطبی  ٍضؼیت سَدآٍسی ضشکت تبثیش ثب اّویت ٍ هؼٌی: فشضیِ فشػی سَم

 .داسدآى 
هذت، ثذٍى آًکِ ًیبصی ثِ فشٍش  ّب ٍ تؼْذات کَتبُ تَاًبیی ضشکت ثشای ثبصپشداخت ثذّی

یب هتَلف کشدى ػولیبت خبسی خَیص داضتِ ثبضذ، ػبهل هْوی دس اسصیبثی  ّبی ثبثت داسایی

ثِ ضوبس  داساى ٍ اػتجبسدٌّذگبى سْبم پزیشی هبلی یک ضشکت تَسظ ٍضؼیت ٍ اًؼغبف

اص هٌظش  .>25=ٍ > 30=کٌٌذ دلیل اغلت ًمذیٌگی سا هؼیبسی اص سیسک تلمی هیثِ ّویي  .سٍد هی

ّبیی کِ داسای ًمذیٌگی ثبال ّستٌذ،  ثیٌی کشد ضشکت تَاى پیص هی دّی تئَسی ػالهت
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ّذف اص ایي کبس آى است . آیٌذ کوی ٍ کیفی حَصُ افطبی خَیص ثشهی دسغذد گستشش

 هغلَةًبپزیشی هبلی  اسای ٍضؼیت ٍ اًؼغبفّبیی کِ د کِ ضشکت ثتَاًذ ثیي خَد ٍ ضشکت

اًتظبس اص آًدب کِ  .>8=ٍ  >13=ٍخَد آٍسد ثبضٌذ توبیض غشیحی ثِ هی( سیسک ًمذیٌگی ثبال)

چْبسهیي فشضیِ فشػی تحمیك ثِ ضکل صیش  کیفیت افطب ثْجَد یبثذ سٍد ثب افضایص ًمذیٌگی هی

 :ضَد ثیبى هی

 .داسی ثش کیفیت افطبی آى داسد ستمین ٍ هؼٌیًمذیٌگی ضشکت تبثیش ه: فشضیِ فشػی چْبسم

استفبدُ اص ًمذیٌگی ثِ ػٌَاى یک هتغیش هشتجظ ثب ػولکشد هجتٌی ثش ایي فشؼ است کِ 

ک دٍسُ هبلی ّبی خبسی تب حذ صیبدی اص ػولکشد ضشکت دس ی ّب ٍ ثذّی تغییشات داسایی

 .>25=پزیشد  هطخع تبثیش هی

 روش تحقیق

ضذُ  ّبی پزیشفتِ تؼذادی اص ضشکت یك ثب تَخِ ثِ هؼیبسّبی صیشّبی تحم ثشای آصهَى فشضیِ

 :ضذًذاًتخبة ػٌَاى ًوًَِ  دس ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاى ثِ

 .سبل هبلی ضشکت هَسد ثشسسی هٌتْی ثِ پبیبى اسفٌذ هبُ ثبضذ -1

 .سبل هبلی خَد سا تغییش ًذادُ ثبضذ 1386تب  1383عی سبل ّبی  -2

 .فؼبلیت ًذادُ ثبضذ تغییش 1386تب  1383عی سبل ّبی  -3

 .دستشس ثبضذدس  ضشکت تحت ثشسسیاستجبط ثب اعالػبت هبلی هَسد ًیبص دس  -4

 -سبل 444)ضشکت  111 پس اص حزف الالم پشت ثب تَخِ ثِ هؼیبسّبی هضثَس، دس ًْبیت

س استجبط ثب آًْب ّبی تحمیك د ثیٌی ّبی هَسد ًیبص ثشای آصهَى پیص اًتخبة ٍ دادُ( ضشکت

هذل سگشسیًَی صیش ثشای تخویي ضشایت  SPSSافضاس  سپس اص عشیك ًشم .آٍسی گشدیذ وغخ

هَسد داسی ساثغِ هتغیشّبی هستمل ثب هتغیش ٍاثستِ  خْت ٍ سغح هؼٌیٍ استٌجبط دس خػَظ 

 :لشاس گشفت استفبدُ

DISCit+1 = α0+ α1BTMit+ α2SIZEit+ α3LEVit+ α4ROAit+ α5CURit +εit 
(1)هذل    

گیشی کیفیت افطب، اص اهتیبصات  ثشای اًذاصُ .است ًطبًگش کیفیت افطب DISC ،هذلایي  دس

ّبی  کِ تَسظ سبصهبى ثَسس اٍساق ثْبداس دس ساثغِ ثب کیفیت افطبی ضشکت ای سبالًِ
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گًَِ  پیطتش ّن اص ایي. >3= ، استفبدُ گشدیذُ استضَد هیضذُ دس ثَسس اػالم  پزیشفتِ

تَاى اص  ِ هیثشای ًوًَتحمیمبت حسبثذاسی استفبدُ ضذُ است کِ  ّب دس ثٌذی اهتیبصات یب ستجِ

 اضبسُ کشد ًَسٍش ٍ حسیٌیٍ  ّیَ کیوجشلی ٍ هیِ ّبی پژٍّصٍ داخلی ثِ تحمیمبت خبسخی 

=22 < ٍ=6<. 

ّب ثِ  اساییخبلع ددفتشی کبسی ٍ ػجبست اص ًسجت اسصش  ًطبًگش هحبفظِ BTM( 1)دس هذل 

کبسی ثیطتشی دس تْیِ،گضاسش ٍ افطبی اعالػبت  ذاصُ کِ هحبفظِّش اً. ًْب استس آثبصااسصش 

اسصش ثبصاس خَاٌّذ ثَد ٍ ًسجت  ّبی سٍصِ ّبی دفتشی کوتش اص اسصش ، اسصشاػوبل ضذُ ثبضذ

کبسی  ثِ ػجبست دیگش هحبفظِ. خَاّذ ضذّب ثِ اسصش ثبصاس آًْب کوتش  دفتشی خبلع داسایی

ثسیبسی دیگش اص  ٍ> 19= خبى ٍ ٍاتض ٍ> 15= ّبیي گیَلی ٍ. کوتش است BTMثیطتش ثِ هؼٌبی 

کبسی استفبدُ  اضکبل تؼذیل ضذُ آى ثشای سٌدص هحبفظِاص اص ایي ًسجت یب پژٍّطگشاى 

 .اًذ کشدُ

اسصش اص لگبسیتن عجیؼی غَست ػولیبتی  ٍ تؼشیف آى ثِ( SIZE)اًذاصُ هتغیش  ثشای سٌدص

ثشای  .استفبدُ ضذُ است( یبلحست هیلیَى سثش )ثبصاس حمَق غبحجبى سْبم ضشکت 

ّب  ًسجت خوغ ثذّی اصیؼٌی دٍهیي هتغیش هشتجظ ثب سبختبس ( LEV)ًسجت ثذّی  گیشی اًذاصُ

ػولکشد هشتجظ ثب ّبی گیشی هتغیش اًذاصُ. استفبدُ ضذُ است حمَق غبحجبى سْبمثِ خوغ 

سَد مسین ثِ تشتیت ثب ت، (CUR)ٍ ًمذیٌگی  (ّب ، ثبصدُ داساییROA) سغح سَدآٍسییؼٌی 

ّبی  ّبی خبسی ثش ثذّی داساییٍ تمسین  سبلپبیبى ّبی آى دس  خبلع ضشکت ثش خوغ داسایی

 .خبسی غَست گشفتِ است

 

 های تجربی تحقیق یافته

ثشای  سبصهبى ثَسس ٍ اٍساق ثْبداسی ّب گضاسش ثٌذی هٌذسج دس اص ستجِدس پژٍّص حبضش 

ثٌذی کِ تَسظ سبصهبى  دس ستجِ .>3= گیشی کیفیت افطب استفبدُ ضذُ است سٌدص ٍ اًذاصُ

ٍ ثِ  100ّب اص ًظش کیفیت افطب اهتیبص کتثِ ثشتشیي ضش گیشد غَست هیثَسس اٍساق ثْبداس 

ی داسای اهتیبصات ّب ضشکتّشچٌذ . گیشد ص غفش یب هٌفی تؼلك هیاهتیب ّب ثذتشیي ضشکت

( ّبی ضشکت –سبل)ات ص هطبّذاثشخی حبل  ستٌذ ثب ایيًی وبسضُپشاص ًظش تؼذاد هٌفی، اغلت 
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دس ثیي کَچکتشیي اهتیبص کیفیت افطب . ٌذثبض هی تحمیك حبضش داسای اهتیبص هٌفی کیفیت افطب

ثخطی اص هطبّذات تحمیك دس گشٍُ دس همبثل . ثبضذ هی( 1ثِ ضشح ًگبسُ )  -4 هطبّذات

هدوَع دس  ثٌبثشایي. لشاس داسًذ( ٍ ثیطتش 65اهتیبص ) ّبی داسای کیفیت افطبی ثبال ضشکت

سغح کیفیت افطب داسای تٌَع ٍ اص ًظش  تحمیكایي تَاى گفت ًوًَِ هَسد ثشسسی دس  هی

آًْب ّب ثِ اسصش ثبصاس  ًسجت اسصش دفتشی خبلع داساییکوتشیي همذاس  .هٌبسجی استپَضص 

ٍ ثیطتشیي همذاس آى  070/0 ّبی ثشسسی ضذُ دس ثیي ضشکت (کبسی ثیطتشیي سغح هحبفظِ)

تمشیجب دس ، 43/0، هیبًگیي تَصیغ ایي هتغیش .استثَدُ  964/0( کبسی ظِکوتشیي سغح هحبف)

غ یهؼیبس تَصآًکِ اًحشاف ٍالغ ضذُ ٍ ثب تَخِ ثِ ، 38/0، ٍسظ تَصیغ ٍ ًضدیک ثِ هیبًِ آى

 .داًست ًضدیک ثِ ًشهبلسا آى تَصیغ  تَاى یههتغیش هضثَس ًیض ثضسگ ًیست 

 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق -1نگاره 

 کمتریه متغیر
چارک 

 ايل
 میاوٍ

چارک 

 سًم
 میاوگیه بیشتریه

اوحراف 

 معیار

DISC 4 -32 45 65 96 218/47 281/22 

BTM 070/0 247/0 380/0 604/0 964/0 437/0 244/0 

SIZE 36/9 797/11 669/12 957/13 830/16 898/12 484/1 

LEV 20/0 131/1 992/1 485/3 950/10 707/2 222/2 

ROA 190/0 -079/0 161/0 257/0 580/0 178/0 138/0 

CUR 16/0 882/0 100/1 340/1 33/3 186/1 528/0 

 

ّبی ثشسسی  ضشکت .، است669/12، ًیض ًضدیک ثِ هیبًِ آى، 898/12هیبًگیي هتغیش اًذاصُ، 

ّب اص هحل حمَق غبحجبى  ضذُ ثِ غَست هیبًگیي دس ثشاثش ّش یک سیبل تبهیي هبلی داسایی

ّش چٌذ ثشخی اص . اًذ ّب ًوَدُ ّب اص هحل ثذّی سیبل اصداسایی 707/2ِ تبهیي هبلی سْبم الذام ث

ّبی آًْب هٌفی  اًذ ٍ ثِ ّویي دلیل ثبصدُ داسایی آٍس ثَدُ ّبی ثشسسی ضذُ صیبى ضشکت

اص . اًذ اص سَدآٍسی هٌبسجی ثشخَسداس ثَدُ حبل ثیطتش هطبّذات ضذُ است، ثب ایي( -190/0)
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ّبی  داساییتَاى گفت  هی ذثبض تمشیجب ثشاثش یک هی( CUR)یش ًسجت خبسی آًدب کِ هیبًِ هتغ

ٍضؼیت ًیوِ دیگش ػکس ّبی خبسی آًْب ٍ  کوتش اص ثذّیهطبّذات  خبسی تمشیجب ًیوی اص

 .ایي حبلت ثَدُ است

اًدبم ضذُ دس استجبط آهبسی  تدضیِ ٍ تحلیلًتبیح ٍ ثستگی ثیي هتغیشّبی تحمیك  شایت ّنض

ثستگی پیشسَى ٍ دس  دس ًیوِ ثبالیی ایي ًگبسُ ضشایت ّن .اسایِ ضذُ است 2گبسُ آًْب دس ًثب 

ٍ ( DISC)ثیي کیفیت افطب  .اًذ ضذُ ًوبیص دادُ ثستگی اسپیشهي ًیوِ پبییٌی آى ضشایت ّن

( -122/0) ثستگی هٌفی ّن (BTM) ّب ثِ اسصش ثبصاس آًْب ًسجت اسصش دفتشی خبلع داسایی

 BTMاص آًدب کِ  .داسی است هؼٌیدسغذ خغب  1 هبسی دس سغحکِ اص ًظش آ ٍخَد داسد

 داس ضَاّذ همذهبتی ثستگی هٌفی هؼٌی ، ٍخَد ایي ّنکبسی ثیطتش است کوتش ثِ هؼٌبی هحبفظِ

ّبی  یبفتِ .آٍسد کبسی ٍ کیفیت افطب فشاّن هی هحبفظِ دس خػَظ ٍخَد ساثغِ هستمین ثیي

ٍ اًذاصُ، ًسجت  BTMداس ثیي  هؼٌی هٌفیتگی ثس ، حبکی اص ٍخَد ّن2ثِ ضشح ًگبسُ  تحمیك

کِ هٌغجك ثش هجبًی هغشح ضذُ  ّستٌذ (سَدآٍسیسغح )ّبی ضشکت  ثذّی ٍ ثبصدُ داسایی

داس  ثستگی هٌفی هؼٌی ّن ثیبًگش ٍخَد ّبی تحمیك یبفتِچٌیي  ّن .>33=ثبضذ  تَسظ ٍاتض هی

ٍ کیفیت افطب ( سجت ثذّیاًذاصُ ٍ ً)ثیي هتغیشّبی هشتجظ ثب سبختبس ( -176/0ٍ-018/0)

ثیي هتغیشّبی ( 137/0ٍ  216/0)داسی  ثستگی هثجت هؼٌی ایي دس حبلی است کِ ّن. ّستٌذ

 .ٍ کیفیت افطب لبثل هطبّذُ است( سَدآٍسی ٍ ًمذیٌگی)هشتجظ ثب ػولکشد 

 

 

 

 بستگی پیرسون و اسپیرمن ماتریس ضرایب هم - 2 نگاره

 

 DISC BTM SIZE LEV ROA CUR متغیر

DISC 1 **122/0 -018/0 -**176/0 -**216/0 **137/0 

BTM *116/0 -1 **292/0 -**174/0 -**429/0 -**166/0 
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SIZE 007/0 **342/0 -1 045/0 -**371/0 001/0 

LEV **236/0 -**177/0 -**142/0 -1 **333/0 -**224/0 -

ROA **275/0 **444/0 -**353/0 **517/0 -1 *109/0 

CUR **195/0 **188/0 *121/0 -**585/0 -**281/0 1 

 .درصد َستىد 1ي  5بستگی در سطح  داری ضریب َم وشاوگر معىی **ي  *

 

استٌجبط دس خػَظ خْت ٍ سغح ثشای ( 1)هذل سگشسیًَی ثشاصش دس پژٍّص حبضش اص 

ّبی  هذلاستفبدُ اص ثشای  .ضذُ است داسی ساثغِ هتغیشّبی هستمل ثب هتغیش ٍاثستِ استفبدُ هؼٌی

گبسُ دس ً ّب ًتبیح ثشسسی ایي پیص ضشطکِ  ّبی هطخػی ٍخَد داسًذ سیًَی پیص فشؼسگش

یکی اص هفشٍضبت سگشسیَى ثستگی ثیي خغبّبی هذل  ػذم ٍخَد ّن .است تطشیح ضذُ 3

چٌبًچِ آهبسُ ایي . ثبضذ هی ٍاتسَى -اًدبم آصهَى دٍسثیيآگبّی اص آى ًیبصهٌذ است کِ 

ثستگی ثیي خغبّبی هذل سا  تَاى فشؼ ًجَد ّن گیشد هی لشاس 5/2تب  5/1آصهَى دس ثبصُ 

 .>5=پزیشفت 

 های رگرسیون فرض پیش - 3 نگاره

 َای يضعیت شاخص 116/2 (:DW)آمارٌ ديربیه ياتسًن

 134/1 000/1 961/3 (:K-S)آمارٌ کًلمًگريف اسمیروًف

 421/8 510/2 152/0 :داری آمارٌ کًلمًگريف اسمیروًف سطح معىی

 925/18 228/3 000/0 خطاَای مدلمیاوگیه 

   99/0 ياریاوس خطاَای مدل

چٌیي ثکبسگیشی تدضیِ ٍ تحلیل سگشسیَى ًیبصهٌذ آى است کِ هتغیش ٍاثستِ هَسد ثشسسی  ّن

( DISCخب کیفیت افطب،  دس ایي) آگبّی اص ًَع تَصیغ هتغیش ٍاثستِ. داسای تَصیغ ًشهبل ثبضذ

 -اص آًدب کِ آهبسُ کَلوَگشٍف. است اسویشًَف -ًیبصهٌذ اًدبم آصهَى کَلوَگشٍف

اص ًظش آهبسی دس  ، 134/1، دس ساثغِ ثب ًَع تَصیغ هتغیش کیفیت افطب اسویشًَف هحبسجِ ضذُ

هضثَس هجٌی ثش ًشهبل  فشضیِ غفش آصهَىتَاى  هیثٌبثشایي لشاس داسد  152/0 داسیِ هؼٌی سغح
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خغبّبی هذل ٍ ( اهیذ سیبضی)ى هیبًگیي غفش ثَد .سا پزیشفت ثَدى تَصیغ هتغیش کیفیت افطب

ثستگی  ًجَد ّن .اص دیگش هفشٍضبت سگشسیَى ّستٌذ ی هضثَسخغبّب ثبثت ثَدى ٍاسیبًس

ثیي هتغیشّبی هستمل یکی دیگش اص هفشٍضبت سگشسیَى است کِ آگبّی اص آى ( خغی ّن)

ًوبیص  3دس ًگبسُ ًیض  ّبی ٍضؼیت ضبخع .ثبضذ ّبی ٍضؼیت هی ًیبصهٌذ هحبسجِ ضبخع

کِ هشثَط ثِ یکی اص ، غیش اص یک هَسد  ّبی سگشسیَى فشؼ ی پیصتوبه .اًذ دادُ ضذُ

ٍ سگشسیَى اص ایي ًظش  ، داسای همبدیش هغلَةثبضذ هی (925/18)ّبی ٍضؼیت  ضبخع

ًطبًگش آى ، 4ثِ ضشح ًگبسُ ، ثستگی چٌذگبًِ ضشیت ّن. >5= ثبضذ هٌبست ٍ لبثل استفبدُ هی

ثب تَخِ ثِ چٌیي  ّن .است ثَدُ 300/0تغیشّبی هستمل ثب هتغیش ٍاثستِ است کِ ضذت ساثغِ ه

تَاى فشؼ ٍخَد ساثغِ خغی ثیي هتغیش ٍاثستِ ٍ  هی( F;  614/8)آهبسُ فیطش هحبسجِ ضذُ 

( sig;  000/0)داسی  سا دس سغح هٌبسجی اص هؼٌی( خغی ثَدى هذل)هتغیشّبی هستمل 

 .پزیشفت

 (خطی)های مدل رگرسیون  آماره -4 نگاره

 R2 090/0ضریب تعییه،  R 300/0بستگی چىدگاوٍ،  ضریب َم

ضریب تعییه تعدیل شدٌ، 

Adjusted R2 

 398/21 خطای معیار برآيرد 079/0

داری آمارٌ  سطح معىی F 614/8آمارٌ 

F 

000/0 

 

 

ثِ دست  ضشیت( 1)دس ثشاصش هذل  حبکی اص آى است کِ ،5ثِ ضشح ًگبسُ  ،ًتبیح حبغل

داس  هؼٌی 020/0ٍ اص ًظش آهبسی دس سغح ( -851/11)اص ًظش خجشی هٌفی  BTM آهذُ ثشای

ثِ هؼٌبی ٍخَد ساثغِ هستمین ثیي  BTMهٌفی ثَدى ضشیت هحبسجِ ضذُ ثشای . است

دس  BTMگًَِ کِ پیطتش گفتِ ضذ تغییشات  ّوبى اثبضذ صیش کبسی ٍ کیفیت افطب هی حبفظِه

ضَاّذ تَاى گفت  ّب هی َخِ ثِ ایي یبفتِت ثب. کبسی است خْت ػکس تغییشات هحبفظِ
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کبسی ٍ کیفیت  داس ثیي هحبفظِ ثشای تبییذ فشضیِ ٍخَد ساثغِ هستمین هؼٌیای  هتمبػذکٌٌذُ

 .>23= ثبضذ هی ّبی الفًَذ ٍ ٍاتض گیشی هطبثِ یبفتِ ایي ًتیدِ .افطب ٍخَد داسد

 

 های ضرایب رگرسیون آماره -5 نگاره

 tآمارٌ  (αi)اودازٌ ضریب  متغیر
 سطح

 داری معىی
 تًلراوس

 عامل تًرم

 ياریاوس

BTM 851/11 -330/2 -020/0 668/0 497/1 

SIZE 867/1 -497/2 -013/0 840/0 190/1 

LEV 794/0 -405/2 -017/0 752/0 330/1 

ROA 242/0 534/2 012/0 588/0 702/1 

CUR 488/2 490/2 013/0 918/0 089/1 

 

، ثِ -867/1داسی،  ش اًذاصُ دس ثشاصش هذل ضشیت هٌفی هؼٌیکِ ثشای هتغی ثب تَخِ ثِ ایي

ایي . ضَد تَاى گفت ثب افضایص اًذاصُ ضشکت کیفیت افطبی آى کوتش هی دست آهذُ است هی

 .ثبضذ هی> 20= ٍ خَساًب ٍ ساهبى> 18= ّبی تدشثی خئًَگ ٍ سَِّ گیشی هطبثِ یبفتِ ًتیدِ

، ثشای هتغیش ًسجت -794/0شیت هٌفی، ثشاصش هذل سگشسیًَی تحمیك هٌدش ثِ هحبسجِ ض

اص آًدب کِ ایي ضشیت اص ًظش آهبسی دس سغح هٌبسجی اص . گشدیذُ است( LEV)ثذّی 

ای دس خػَظ ٍخَد ساثغِ  تَاًذ ضَاّذ هتمبػذکٌٌذُ ، لشاس داسد، هی017/0داسی،  هؼٌی

ٍ صِلٌِکب ٍ پبتَى  >18=خئًَگ ٍ سَِّ . هؼکَس ثیي ًسجت ثذّی ٍ کیفیت افطب فشاّن آٍسد

 .اًذ ًیض ثِ ًتبیح ّوبًٌذی دس خػَظ ساثغِ ًسجت ثذّی ٍ کیفیت افطب دست یبفتِ >28=

داسی لبثل  هؼٌیٍ ّش چٌذ ثیي هتغیشّبی هشتجظ ثب سبختبس ٍ کیفیت افطب ساثغِ هؼکَس 

ّبی تدشثی تحمیك حبکی اص آى است کِ ثیي کیفیت افطب ٍ هتغیشّبی  ، یبفتِهطبّذُ است

 ثشاصش هذل، 5هغبثك ًگبسُ داسی ٍخَد داسد صیشا  کشد ساثغِ هستمین هؼٌیهشتجظ ثب ػول

ثشای  (012/0ٍ013/0)داس  ٍ هؼٌی ( 242/0ٍ488/2)ٌدش ثِ هحبسجِ ضشایت هثجت هتحمیك 

ّبی تحمیك حبضش هطبثِ ًتبیح  اص ایي ًظش یبفتِ .گشدیذُ استٍ ًمذیٌگی  هتغیشّبی سَدآٍسی
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ّبی تحمیك ثِ ضشح  یبفتِ .>25=ٍ > 17=ثبضذ هی یس ٍ ٍیتويلًَِِتٍ  ّبی ایٌچبئَستی پژٍّص

خیلی کن ٍ ػبهل ثشاصش ضذُ تَلشاًسِ ّیچ یک اص ضشایت حبکی اص آى است کِ  5ًگبسُ 

تَاى ضشایت  اص ایي ًظش ًیض هی دس ًتیدِ تَسم ٍاسیبًس ّیچ یک اص آًْب خیلی صیبد ًیست

 .>5= حبغل اص ثشاصش سگشسیَى سا لبثل اتکب داًست

 

 گیری نتیجه

اعالػبت سَدهٌذ ثشای  تْیِ ٍ افطبی ّذف اغلی حسبثذاسی ٍ گضاسضگشی هبلی ػجبست اص

 اص دیذگبُ ٌّدبسیِ .ّبی هبلی است کٌٌذگبى غَست گیشی التػبدی تَسظ استفبدُ تػوین

دس حسبثذاسی ٍ کبسی  هحبفظِ اػوبلضَد  ثیٌی هی پیصبسگشفتِ ضذُ دس تذٍیي هجبًی ًظشی ثک

ٍ اص ایي عشیك  اعالػبت افطب ضذُ یسجت ثْجَد لبثلیت اتکبتَاًذ  هیبلی گضاسضگشی ه

ثِ  پژٍّص حبضشدس ایي ساستب  .گشدد هَخت ثْجَد کیفیت افطب ٍ گضاسشِ اعالػبت هبلی

دس هحیظ گضاسضگشی کبسی ٍ کیفیت افطب  فشضیِ ٍخَد ساثغِ هستمین ثیي هحبفظِ آصهَى

ّبی تحمیك ثِ ضکل  ثشای آًکِ یبفتِدس ایي صهیٌِ ٍ  .دپشداص هیهبلی ٍ ثبصاس سشهبیِ کطَسهبى 

ٍ تبثیش ( ًسجت ثذّیٍ  اًذاصُ) هشتجظ ثب سبختبستبثیش هتغیشّبی  داسی لبثل تفسیش ثبضٌذبهؼٌ

ًیض هَسد کٌتشل ٍ ثشسسی لشاس ( سغح سَدآٍسی ٍ ًمذیٌگی)هتغیشّبی هشتجظ ثب ػولکشد 

ضشکت حبکی اص آى است کِ ساثغِ  –سبل  444ّبی  دادُتدضیِ ٍ تحلیل آهبسی  .گشفتِ است

ثِ ثیبى دیگش، فشضیِ اغلی  .کبسی ٍ کیفیت افطب ٍخَد داسد داسی ثیي هحبفظِ هستمین هؼٌی

ّبی تحمیك اص یک سَ حبکی  یبفتِ. گشدد ّبی تدشثی هَخَد تبییذ هی تحمیك ثب تَخِ ثِ یبفتِ

فیت افطب ٍ اص دیگش سَ گَیبی اص ٍخَد ساثغِ هؼکَس ثیي هتغیشّبی هشتجظ ثب سبختبس ٍ کی

دس خػَظ ساثغِ  .ٍخَد ساثغِ هستمین ثیي هتغیشّبی هشتجظ ثب ػولکشد ٍ کیفیت افطب ّستٌذ

ّبی تحمیك حبضش هَیذ هفبّین تئَسی  هتغیشّبی هشتجظ ثب ػولکشد ٍ کیفیت افطب یبفتِ

 .دّی ّستٌذ ػالهت

 

 تحقیقی پیشنهادهاو  یتمحذود
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ضًَذ  ّبی تدشثی داخلی کِ دس حَصُ حسبثذاسی اًدبم هی صتحمیك حبضش هبًٌذ دیگش پژٍّ

تشیي هحذٍدیت پژٍّص حبضش سا  تَاى هْن سسذ هی ثِ ًظش هی. ّبیی است داسای هحذٍدیت

ایي هحذٍدیت هشثَط ثِ دٍسُ صهبًی . ّبی هغلَة داًست آٍسی ٍ ثشسسی دادُ هشتجظ ثب گشد

. ت، گشیضًبپزیش ثَدى آى استًکتِ لبثل رکش دس خػَظ ایي هحذٍدی. ثبضذ تحمیك هی

ّب ٍ  ثٌذی کیفیت افطبی ضشکت ّبی اخیش الذام ثِ ستجِ سبصهبى ثَسس ٍ اٍساق ثْبداس دس سبل

ایي اهش ثبػث ضذُ است دس پژٍّص حبضش اص . ثٌذی ًوَدُ است سپس اًتطبس ایي ستجِ

س غَست ثذیْی است کِ د. استفبدُ ضَد( چْبس سبل) 1386تب  1383ّبی ثبصُ صهبًی  دادُ

 .پزیشی ًتبیح تحمیك افضایص خَاّذ یبفت گستشش داهٌِ ایي ثبصُ صهبًی تؼوین

کبسی ثش کیفیت اسایِ ٍ افطبی  ّبی تدشثی تحمیك حبضش گَیبی تبثیش هغلَة هحبفظِ یبفتِ

ضَد ًْبد تذٍیي کٌٌذُ استبًذاسدّبی حسبثذاسی  ثٌبثشایي پیطٌْبد هی. اعالػبت ّستٌذ

بى سٍیِ خَد هجٌی ثش تذٍیي ٍ الضام استبًذاسدّبی حسبثذاسی کوبک (سبصهبى حسبثشسی)

ٍ خَاست الصم ثشای  دس غَست ٍخَد اسادٍُ  کبساًِ سا اداهِ دّذ ّبی هحبفظِ حبٍی سٍیِ

ایي تحَل کبهال  کبساًِ ّبی غیشهحبفظِ حشکت ثِ سوت استبًذاسدّبی حسبثذاسی حبٍی سٍیِ

اص یک سَ ّبی هبلی  ُ کٌٌذگبى غَستتذسیدی غَست پزیشد تب دس دٍسُ گزاس استفبد

ٍ اص دیگش سَ ثتَاًٌذ ثِ  هٌذ ضًَذ ثْشُ کبسی ثتَاًٌذ هبًٌذ گزضتِ اص هضایبی ثکبسگیشی هحبفظِ

ًَیي ّبی ًظبم حسبثذاسی ٍ گضاسضگشی هبلی  خشٍخی بخَد سا ثگیشی  فشآیٌذ تػوینتذسیح 

 .ّوبٌّگ سبصًذ

ّبی آى ثش  هغلَة اًذاصُ ضشکت ٍ هیضاى ثذّیتحمیك ًطبًگش تبثیش ًبایي ّبی تدشثی  یبفتِ

اٍساق ٍ تَاًذ ثشای سبصهبى ثَسس  ّب هی ایي یبفتِ .کیفیت اسایِ ٍ افطبی اعالػبت ّستٌذ

پیطٌْبد  .ولی ثبضذداسای کبسثشدّبی هطخع ػ ًْبد ًبظش ثش ثبصاس سشهبیِ کطَسیؼٌی  ثْبداس

ّب  ثش افطبی اعالػبت تَسظ ضشکتداس ًظبست  سبصهبى ثَسس اٍساق ثْبداس کِ ػْذُضَد  هی

ّبی ثضسگ یب  ، ضشکتیب خذاگبًِ ی خذیذّب دستَسالؼولثب پیگیشی ٍ تػَیت  است

 .ّبی ػوذُ سا ثِ افطبی هَاسد خبظ یب اضبفی ٍاداسد داسای ثذّیّبی  ضشکت

داساى یب دیگش فؼبالى  گزاساى، سْبم تَاًذ ثشای سشهبیِ ّبی تحمیك حبضش هی آگبّی اص یبفتِ

ضذُ  ّبی پزیشفتِ گیشی ثشای خشیذ یب فشٍش سْبم ضشکت صاس سشهبیِ دس خػَظ تػوینثب
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یب ًگْذاسی  تحػیلّبی ایي تحمیك  اص هٌظش یبفتِ. سَدهٌذ ثبضذاٍساق ثْبداس تْشاى دس ثَسس 

پزیشش سیسک ًبضی اص افطبی هؼبدل ّبی ثضسگ یب داسای ًسجت ثذّی ثبال  سْبم ضشکت

اص سَی دیگش تحػیل ٍ ًگْذاسی سْبم . است ّب ي ضشکتبهٌبست اعالػبت تَسظ ایً

ّبی ثشخَسداس اص ًمذیٌگی ٍ اًؼغبف پزیشی هبلی ثبال، ثِ  ّبی سَدآٍس یب ضشکت ضشکت

هٌذ ضذى اص هضیت  ّب کیفیت افطبی ثْتشی داسًذ، هتشادف ثب ثْشُ کِ ایي ضشکت سجت آى

ضَد  پیطٌْبد هیثشاسبس ایي ًتبیح . تمبسى اعالػبتی است کبّص سیسک ٍ ػذم

داًص کوی اص ّبیی کِ  ، ثِ ٍیژُ آىدیگش فؼبالى ثبصاس سشهبیٍِ  داساى ، سْبمگزاساى سشهبیِ

ٌّگبم  ّبی هبلی داسًذ، ثشای تدضیِ ٍ تحلیل گضاسشاًذکی  یب تَاًبیی حسبثذاسی ٍ هبلی

 ثٌذی کیفیت گیشی دس ساثغِ ثب خشیذ، ًگْذاسی یب فشٍش سْبم یک ضشکت ثِ ستجِ تػوین

 .افطبی آى تَسظ سبصهبى ثَسس ٍ اٍساق ثْبداس تَخِ ًوبیٌذ
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