بررسی تاثیر محافظهکاری و ویژگیهای ساختاری و عملکردی شرکت بر
کیفیت افشا
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داًطدَی کبسضٌبسی اسضذ حسبثذاسی داًطکذُ هذیشیت داًطگبُ تْشاى
دکتر بیتا مشایخی
ػضَ ّیبت ػلوی ٍ داًطیبس گشٍُ حسبثذاسی داًطکذُ هذیشیت داًطگبُ تْشاى
محمذمهذی میرزایی عباسآباد
داًطدَی کبسضٌبسی اسضذ حسبثذاسی داًطکذُ ػلَم التػبدی
چکیذه:
دس هجبًی ًظشی حسبثذاسی تبکیذ فشاٍاًی ثش ثشخَسداس ثَدى اعالػبت افطب ضذُ اص ٍیژگی
لبثلیتاتکب ضذُ است .هیتَاى پیصثیٌی کشد هحبفظِکبسی حسبثذاسی ثِ ػٌَاى یک
صیشٍیژگی کیفی ثتَاًذ ًمص ثسضایی دس افضایص لبثلیتاتکب ٍ ثِ ایي تشتیت افضایص کیفیتِ
افطبی اعالػبت داضتِ ثبضذ .دس ایي ساستب پژٍّص حبضش دسغذد خوغآٍسی ٍ ثشسسی
ضَاّذ تدشثی هَخَد پیشاهَى تبثیشگزاسی هحبفظِکبسی حسبثذاسی ثش کیفیت افطب است.
تدضیِ ٍ تحلیل آهبسی دادُّبی هشثَط ثِ  111ضشکت پزیشفتِضذُ دس ثَسس اٍساق ثْبداس
تْشاى دس فبغلِ صهبًی سبلّبی  1383تب ً 1386طبى هیدّذ ّوضهبى ثب اػوبل دسخبت
ثبالتشی اص هحبفظِکبسی سغح کیفی افطبی اًدبم ضذُ تَسظ ضشکت ًیض افضایص یبفتِ است.
ایي ًتبیح دس ضشایغی ثِ دست آهذُ کِ تبثیشات هتغیشّبی هشتجظ ثب سبختبس ٍ هتغیشّبی هشتجظ
ثب ػولکشد ثش کیفیت افطب تحت کٌتشل ٍ ثشسسی لشاس گشفتِ است .ثٌبثشایي هیتَاى گفت
ضَاّذ تدشثیِ هتمبػذکٌٌذُ هَخَدّ ،نساستب ثب هجبًی ًظشی حسبثذاسی ،ثیبًگش تبثیش هستمین
هحبفظِکبسی ثش کیفیت افطب ٍ گضاسشِ اعالػبت هبلی ّستٌذ.
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واژههای کلیذی :هحبفظِکبسی ،کیفیت افطب ،اًذاصُ ضشکتً ،سجت ثذّی ،سَدآٍسی،
ًمذیٌگی.
مقذمه
ثٌبثش چبسچَةّبی هفَْهی کِ دس دِّّبی اخیش تَسظ هشاخغ تذٍیي کٌٌذُ استبًذاسدّب ٍ
هجبًی ًظشی حسبثذاسی تجییي ضذُّ ،ذف اغلی حسبثذاسی ٍ گضاسضگشی هبلی ػجبست اص
اسایِ اعالػبت سَدهٌذ ثشای تػوینگیشی التػبدی تَسظ استفبدُکٌٌذگبى غَستّبی هبلی
است = .<14تذٍیيکٌٌذگبى استبًذاسدّب ٍ هجبًی ًظشی حسبثذاسی ٍ گضاسضگشی هبلی
اعالػبتی سا ثشای تػوینگیشی التػبدی سَدهٌذ هیداًٌذ کِ داسای ٍیژگیّبی کیفی
هطخػی ثبضٌذ .اص هٌظش چبسچَةّبی هفَْهی حسبثذاسی کیفیت گضاسضگشی ٍ افطب صهبًی
هتٌبست ثب اخز تػویوبت التػبدی ثْیٌِ است کِ اعالػبت ،هشثَط ،لبثلاتکب ،لبثلفْن ٍ
لبثلهمبیسِ ثبضٌذ= .<4دس تذٍیي چبسچَةّبی هفَْهی فشؼ ضذُ است ثشخَسداسی اص
ٍیژگیّبی کیفی ثبػث ثْجَد کیفیت گضاسضگشی هبلی ٍ افطب ضذُ ٍ هَخت تبثیشگزاسی
اعالػبت ثش دیذگبُّبی تػوینگیشًذگبى دس ساثغِ ثب گضیٌِّبی پیصِسٍ (سَدهٌذ ثَدى دس
تػوینگیشی التػبدی) هیضًَذّ .ش یک اص ایي ٍیژگیّبی کیفی ،خَد ،داسای اثؼبد
گًَبگًَی است .ثشای ًوًَِ دس هفبّین ًظشی گضاسضگشی هبلی ایشاى لبثلاتکب ثَدى دس صهیٌِ
کبهل ثَدى ،احتیبط (هحبفظِکبسی) ،ثیعشفی ،ثیبى غبدلبًِ ٍ سخحبى هحتَا ثش ضکل تجییي
گشدیذُ است = .<4اص آًدب کِ اًتظبس هیسٍد ثشخَسداسی اص ٍیژگیّبی کیفی اغلی ثبػث
ثْجَد کیفیت اسایِ ٍ افطب گشدد هیتَاى پیصثیٌی کشد ثشخَسداسی اص صیشٍیژگیّبی کیفی
ًظیش احتیبط (هحبفظِکبسی) ًیض هَخجبت ثْجَد کیفیت افطب سا فشاّن هیآٍسد .کبسثست
هحبفظِکبسی ،استمب لبثلیتاتکب ٍ استمب لبثلیتاتکب افضایص کیفیت اسایِ ٍ افطبی اعالػبت سا
ثِ دًجبل خَاّذ داضت .اص آًدب کِ ایي پیصثیٌی غشفب هٌؼکس کٌٌذُ دیذگبُ ٌّدبسی
ثکبسگشفتِ ضذُ دس تذٍیي هجبًی ًظشی حسبثذاسی است= ،<9= ٍ <1پژٍّص حبضش دسغذد
است ثِ خوغآٍسی ٍ ثشسسی ضَاّذ تدشثی هشثَط ثِ ًَع تبثیشگزاسی هحبفظِکبسی
حسبثذاسی ثش کیفیت افطب ٍ گضاسضگشی هبلی ثپشداصد .ثذیي هٌظَس دادُّبی  111ضشکت
پزیشفتِضذُ دس ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاى دس فبغلِ صهبًی سبلّبی  1383تب 1386
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خوغآٍسی ٍ اص ًظش آهبسی تدضیِ ٍ تحلیل ضذُ استً .تبیح ایي تدضیِ ٍ تحلیل ًطبًگش آى
است کِ ثِ هَاصات افضایص سغح هحبفظِکبسی کیفیت افطبی ضشکت ًیض ثْجَد یبفتِ است .ثب
ایي همذهِ ٍ دس اداهِ هجبًیًظشی پطتَاًِ ساثغِ هحبفظِکبسی ثب کیفیت افطب اسایِ هیضَد .پس
اص آى دیگش ػَاهل اثشگزاس ثش کیفیت افطب ،ضبهل اًذاصُ ضشکتً ،سجت ثذّی ،سَدآٍسی ٍ
ًمذیٌگی ،هَسد ثشسسی لشاس هیگیشد .سپس سٍش تحمیك تجییي ضذُ ،یبفتِّبی تدشثی،
ًتیدِگیشی ،پیطٌْبدّب ٍ هحذٍدیتّبی تحمیك اسایِ هیگشدًذ.
محافظهکاری و کیفیت افشا
ثکبسگیشی ٍ اػوبل هحبفظِکبسی دس حسبثذاسی ،گضاسضگشی ٍ افطبی اعالػبت هبلی دس
اغل ًبضی اص ٍخَد اثْبم است .ثٌبثش هفبّین ًظشی گضاسضگشی هبلی ایشاى" :تْیِکٌٌذگبى
غَستّبی هبلی ثبیذ ثب اثْبهبتی کِ ثِگًَِای اختٌبةًبپزیش ثشثسیبسی سٍیذادّب ٍ ضشایظ
سبیِافکٌذُ ثشخَسد کٌٌذ ....چٌیي هَاسدی ثب سػبیت احتیبط دس تْیِ غَستْبی هبلی ٍ ّوشاُ
ثب افطبی هبّیت ٍ هیضاى آًْب ضٌبسبیی هیضَد" = .<4ثب ایيحبل دس ادثیبت حسبثذاسی دالیل
دیگشی ًیض ثشای تَخیِ ثکبسگیشی هحبفظِکبسی تجییي ضذُ است .کبسآتش ضذى لشاسدادّبی
هٌؼمذُ ثیي گشٍُّبی ریٌفغ دسضشکت = ،<33= ٍ <32= ،<13کبّص ثبس هبلیبتی کِ ثش ضشکت
ٍاسد هیضَد = ،<21کبّص احتوبل عشح دػبٍی حمَلی ػلیِ ضشکت ٍ هذیشاى آى =،<33
هػَى ًگبُداضتي تذٍیيکٌٌذگبى استبًذاسدّبی حسبثذاسی اص چبلصً ،مذ ٍ ًکَّص =ٍ <32
دس ًْبیت ثْجَد کیفیت افطب ٍ افضایص ضفبفیت دس گضاسضگشی هبلی = <11= ٍ <10ثشخی اص ایي
دالیل ّستٌذ .اص آًدب کِ تحمیك حبضش ثِدًجبل ثشسسی تبثیش هیضاى هحبفظِکبسی ثش کیفیت
افطب است ،دس اداهِ غشفب آخشیي هَسد فَق تطشیح هیضَد.
هذیشاى ضشکتّب دس همبیسِ ثب سْبمداساى ،سشهبیِگزاساى ،اػتجبسدٌّذگبى ٍ دیگش ریٌفؼبى
ضشکت داسای اعالػبت هحشهبًِ (خبظ) ٍ ثشخَسداس اص هضیتّبی اعالػبتی ٍیژُای ّستٌذ.
آًبى اص یک سَ ثِ دًجبل حذاکثش کشدى هٌبفغ ضخػی خَد ٍ اص سَی دیگش ،دس اغلت هَاسد،
ثِ دًجبل ثْتش اص ٍالغ ًطبى دادى ػولکشد خَیص ّستٌذ = .<7پیشٍی اص ًفغ ضخػی ثبػث
هیضَد اًگیضُ هذیشاى ثشای افطبی اخجبس ًبخَضبیٌذ دس ساثغِ ثب ثبصدُ سشهبیِگزاسیّب ٍ
خشیبىّبی ًمذی آتی ثسیبس کوتش اص اًگیضُ آًبى ثشای افطبی اخجبس خَضبیٌذ ثبضذ .دس ایي
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ضشایظ هحبفظِکبسی هیتَاًذ اص تبثیشگزاسی توبیالت خبًجذاساًِ هذیشیت ثش افطبی اعالػبت
خلَگیشی ثِػول آٍسد = .<23ثب ثکبسگیشی دسخبت ثبالتشی اص لبثلیتاتکب ثشای ضٌبسبیی
سَدّب یب افضایصّبی احتوبلی دس خبلع داساییّب ،هحبفظِکبسی ثِ کبّص ػذمتمبسى
اعالػبتی ثیي هذیشاى ٍ دیگش ریٌفؼبى ضشکت کوک کشدُ ٍ ثبػث ثْجَد هحیظ اعالػبتی
پیشاهَى ضشکت هیگشدد صیشا ثکبسگیشی آى دس ًْبیت هیتَاًذ ثِ اسایِ ٍ افطبی اعالػبتی
ثیٌدبهذ کِ ضبیذ دس ًجَد هحبفظِکبسی هذیشاى توبیلی ثِ افطبی آًْب ًذاضتِ ثبضٌذ =ٍ <11
=.<23
خشٍخیّبی ًظبم حسبثذاسی هبلی تٌْب هٌجغ اعالػبتی دس دستشس سْبمداساى ،سشهبیِگزاساى
ٍ دیگش ریٌفؼبى یک ضشکت ًیستٌذ = .<7ثب ایيحبل ثِ اػتمبد ثسیبسی اص غبحتًظشاى
گضاسشّبی حسبثذاسی ٍ غَستّبی هبلی دس همبیسِ ثب سبیش هٌبثغ اعالػبتی هَخَد ثسیبس
ثباّویت ثَدُ ٍ ًمص ثسیبس ثسضایی دس هتبثش سبختي دیذگبُّبی تػوینگیشًذگبى داسًذ =ٍ <8
= .<9ثکبسگیشی ٍ اػوبل هحبفظِکبسی دس تْیِ ٍ افطبی اعالػبت ػالٍُ ثش ایيکِ ثبػث
خلَگیشی اص اسایِ ٍ افطبی اعالػبت گوشاُکٌٌذُ تَسظ هذیشاى (ضشکت) هیگشدد ،هیتَاًذ
ثب فشاّن کشدى یک هجٌبی هٌغمی ،اص اسایِ اعالػبت گوشاُکٌٌذُ تَسظ سبیش هٌبثغ اعالػبتی
ًیض خلَگیشی ثِػول آٍسدُ ٍ ثذیي تشتیت ثبػث ثْجَد کیفیت هحیظ اعالػبتی پیشاهَى
ضشکت ضَد .اعالػبت اسایِ ضذُ تَسظ سبیش هٌبثغ اعالػبتی ،کِ هوکي است ثؼضب ثسیبس
خَشثیٌبًِ یب حتی گوشاُکٌٌذُ ثبضٌذ ،ثب اعالػبت اسایِ ٍ افطب ضذُ تحت ضشایظ اػوبل
هحبفظِکبسی همبیسِ ٍ الالم غیشلبثلاتکب اص فشآیٌذ خوغآٍسی اعالػبت ٍ تػوینگیشی
استفبدُکٌٌذگبى غَستّبی هبلی حزف هیضًَذ = .<23ایي اهش ّوبًغَس کِ گفتِ ضذ
هَخجبت ثْجَد کیفیت هحیظ اعالػبتی پیشاهَى ضشکت سا فشاّن هیآٍسد .اص ایي هٌظش اػوبل
هحبفظِکبسی ،غشفًظش اص تبثیش هستمیوی کِ ثش کیفیت افطب ثشخبی هیگزاسد ،هیتَاًذ ثِ
ضکل غیش هستمین ًیض کیفیت افطبی ضشکت سا هتبثش سبصد.
تسشیغ دس ضٌبسبیی صیبىّب ٍ ّضیٌِّب ٍ دس همبثل ثِ تؼَیك اًذاختي ضٌبسبیی سَدّب ٍ
افضایصّبی احتوبلی دس خبلع داساییّب سا هیتَاى یکی اص هکبًیضمّبی ًظبم ساّجشی
(حبکویت) ضشکتی ًیض ثِ ضوبس آٍسد .اص ایي دیذگبُ ّن هحبفظِکبسی ثبػث ثْجَد کیفیت
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افطب ،کبّص ػذمتمبسى اعالػبتی ٍ افضایص ضفبفیت دس هحیظ اعالػبتی پیشاهَى ضشکت ٍ ًیض
دس سٍاثظ ثیي گشٍُّبی ریٌفغ هیگشدد .ضٌبسبیی سشیؼتش صیبىّب دس همبیسِ ثب سَدّب ،تَخِ
استفبدُکٌٌذگبى غَستّبی هبلی ،ثِ ٍیژُ سْبمداساى سا ثِ تػویوبت ًبدسست هذیشاى ٍ
ًتبیح هٌفی حبغل اص ایي تػویوبت خلت هیکٌذ= .<10=ٍ<11دس ًجَد هحبفظِکبسی اص آًدب
کِ هذیشاى توبیلی ثِ افطبی ایي گًَِ اعالػبت ًذاسًذ ،احتوبل آگبُ ضذى سْبمداساى ٍ دیگش
ریٌفؼبى اص ٍالؼیتّبی هَخَد پیشاهَى ضشکت ثِ ضذت کبّص خَاّذ یبفت .اص ایي هٌظش
ثکبسگیشی هحبفظِکبسی هتشداف ثب فشاّن کشدى صهیٌِ هسبػذ ثشای ثْجَد کیفیت افطب است.
یبفتِّبی تحمیمبت تدشثی کِ پیطتش اًدبم ضذُ ًیض حبکی اص آى است کِ هحبفظِکبسی
حسبثذاسی هیتَاًذ ًمص ثبلمَُ هَثشی دس ثْجَد کیفیت افطب ایفب ًوبیذ .ثشای ًوًَِ سضبصادُ
ٍ آصاد ًطبى دادًذ هحبفظِکبسی اًگیضُ ٍ تَاى هذیشاى ثشای دستکبسی اعالػبت حسبثذاسی
سا تملیل دادُ ،ثبػث ثْجَد هحیظ اعالػبتی پیشاهَى ضشکت ضذُ ٍ ثذیي تشتیت ّضیٌِّبی
ًوبیٌذگی هتشتت ثش ػذمتمبسى اعالػبتی سا کبّص هیدّذ = .<2یبفتِّبی الفًَذ ٍ ٍاتض ًیض
ًطبًگش آى ثَد کِ هحبفظِکبسی حسبثذاسی لبدس است کیفیت افطب (ػذم تمبسى اعالػبتی ثیي
ریٌفؼبى هختلف) سا افضایص (کبّص) دّذ = .<23ثبتبچبسیب ٍ ّوکبساى ًیض ًطبى دادًذ
هحبفظِکبسی هیتَاًذ ثِ غَست هَثشی اص افطبی ًبهٌبست اعالػبت هبلی ،ثٍِیژُ اعالػبت
هشتجظ ثب سَد ،ثکبّذ= .<11ثٌبثش هغبلت پیصگفتِ هیتَاى پیصثیٌی کشد ثب افضایص هیضاى
هحبفظِکبسی ،کیفیت افطبی ضشکت ثْجَد یبثذ .ثٌبثشایي فشضیِ اغلی تحمیك حبضش ثِ ضکل
صیش ثیبى هیگشدد:

فشضیِ اغلی :ثب افضایص هیضاى هحبفظِکبسی کیفیت افطبی ضشکت ثْجَد هییبثذ.
دس ػیي حبل کیفیت افطب هوکي است تحت تبثیش اًذاصُ ضشکت ،سبختبس سشهبیِ ،سغح
سَدآٍسیً ،مذیٌگی ضشکت ٍ یب ػَاهل دیگشی اص ایي دست ًیض لشاس گیشد .دس ایي ساستب ٍ
ثشای ایيکِ ًتبیح پژٍّص حبضش ثِ ضکل هؼٌیداسی لبثل تفسیش ثبضذ ،تبثیشات احتوبلی دٍ
هتغیش هشتجظ ثب سبختبس ٍ دٍ هتغیش هشتجظ ثب ػولکشد ًیض هَسد ثشسسی لشاس گشفتِ کِ دس اداهِ
ساثغِ هَسد اًتظبس ایي هتغیشّب ثب کیفیت افطب تطشیح هیگشدد.
متغیرهای مرتبط با ساختار
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ثٌبثشتؼشیف ایي هتغیشّب هجیي ٍیژگیّبیی اص ضشکت ّستٌذ کِ اًتظبس هیسٍد ثب گزضت صهبى
ثِ غَست ًسجی ثبثت ثبلی ثوبًٌذ ٍ دچبس تغییشات ٍ ًَسبًبت ضذیذ ًگشدًذ = .<24دس ایي
پژٍّص اثش دٍ هتغیش اًذاصُ ٍ ًسجت ثذّی (ثِ ػٌَاى هتغیشّبی هشتجظ ثب سبختبس) ثش کیفیت
افطب هَسد ثشسسی لشاس گشفتِ است.
ثِ دلیل ٍخَد غشفِخَیی دس همیبس ّضیٌِّبی تْیِ ٍ افطبی اعالػبت ثشای ضشکتّبی
ثضسگ ثِ غَست ًسجی کوتش اص دیگش ضشکتّب است =ّ .<29وچٌیي ثِ دلیل تٌَع ٍ
گًَبگًَی هٌبثغ اعالػبتی کِ پیشاهَى یک ضشکت ثضسگ ٍخَد داسد ،ایيگًَِ ضشکتّب ثب
افطبی ثیطتش ٍ ثْتش ،هضیت سلبثتی کوتشی سا اص دست هیدٌّذ = .<27ػالٍُ ثش ایي فطبس
اختوبػی صیبدی ثشای افضایص کویت ٍ کیفیت افطب ثش ضشکتّبی ثضسگ ٍاسد هیضَد =<16
ٍ = .<13ثٌبثشایي هیتَاى پیصثیٌی کشد ثیي اًذاصُ ضشکت ٍ کیفیت افطبی آى ساثغِ هستمیوی
ٍخَد داضتِ ثبضذ .اص سَی دیگش هیتَاى پیصثیٌی کشد ثیي اًذاصُ ضشکت ٍ کیفیت افطبی
آى ساثغِ هؼکَس ٍخَد داضتِ ثبضذّ .وبًغَس کِ لًَِِتیس ٍ ٍیتوي ،خئًَگ ٍ سَِّ ٍ خَساًب
ٍ ساهبى ثیبى هیداسًذ هیتَاى فشؼ کشد ثب افضایص اًذاصُ ضشکت لذست چبًِصًی آى دس
ثشاثش هکبًیضمّبی کٌتشل اخت وبػیً ،ظیش حسبثشسبى هستمل یب ًْبدّبی ًبظش ثش ثبصاس سشهبیِ،
افضایص ٍ دس ًتیدِ کیفیت افطبی آى کبّص هییبثذ = .<20= ٍ <18= ،<25اص آًدب کِ ثًِظش
هیسسذ اًذاصُ ضشکت هیتَاًذ تبثیش ثباّویتی ثش کیفیت افطبی آى داضتِ ثبضذ اٍلیي فشضیِ
فشػی تحمیك ثِ ضکل صیش ثیبى هیضَد:

فشضیِ فشػی اٍل :اًذاصُ ضشکت تبثیش ثب اّویت ٍ هؼٌیداسی ثش کیفیت افطبی آى داسد.
ثب افضایص هجلغ ثذّیّب ضشکتّب هیکَضٌذ ثب افطبی ثیطتش ٍ ثْتش دسغذد کبّص دادى ػذم
اعویٌبى اػتجبسدٌّذگبى ٍ ثشآٍسدى ًیبصّبی اعالػبتی آًبى ٍ دس ًْبیت کبّص دادى
ّضیٌِّبی ًوبیٌذگی ثشآیٌذ= .<31= ٍ <26اص ایي هٌظش هیتَاى پیصثیٌی کشد ثیي ًسجت ثذّی ٍ
کیفیت افطبی ضشکت ساثغِ هستمیوی ٍخَد داضتِ ثبضذ .اص سَی دیگش ثبال ثَدى ًسجت ثذّی
ثِ هؼٌی پبییي ثَدى ظشفیت استمشاضی ضشکت ٍ ًیض ثبال ثَدى سیسک ٍسضکستگی است .دس
ایي حبلت افطبی ثْتش هیتَاًذ تجؼبت هٌفی ثشای ضشکت ثِ دًجبل داضتِ ثبضذ ٍ اًتظبس هیسٍد
ضشکت اص ثْجَد کیفیت افطبی خَیص خَدداسی ًوبیذ= .<28= ٍ <27= ،<18اص آًدب کِ اًتظبس
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هیسٍد ًسجت ثذّی (سبختبس سشهبیِ) ثش کیفیت افطبی ضشکت تبثیش ثباّویتی داضتِ ثبضذ
دٍهیي فشضیِ فشػی تحمیك ثِ ضکل صیش ثیبى هیضَد:

فشضیِ فشػی دٍمً :سجت ثذّی تبثیش ثب اّویت ٍ هؼٌیداسی ثش کیفیت افطبی ضشکت داسد.
متغیرهای مرتبط با عملکرد
ثٌبثش تؼشیف هتغیشّبی هشتجظ ثب ػولکشد اص دٍسُای ثِ دٍسُ دیگش دچبس تغییشات ػوذُ
هیضًَذ .دس تحمیمبت هشتجظ ثب کیفیت افطب ایي دستِ اص هتغیشّب اغلت ثِ ػٌَاى ًوبیٌذُ
اعالػبتی کِ ثِ ًظش هیسسذ هذیشیت ضشکت ثِ دلیل ثشخَسداسی اص هضیتّبی خبظ
اعالػبتی ،ثْتش ٍ ثیطتش اص سبیشیي ثِ آًْب دستشسی داسد هَسد استفبدُ لشاس هیگیشًذ = .<24دس
پژٍّص حبضش ثب الگَثشداسی اص لًَِتیس ٍ ٍیتوي اص ثیي هتغیشّبی هشتجظ ثب ػولکشد ،سغح
سَدآٍسی ٍ ًمذیٌگی هَسد ثشسسی لشاس گشفتِاًذ=.<25
هذیشاى ضشکتّبی سَدآٍس دس ساستبی افضایص سفبُ ٍ هٌبفغ ضخػی خَیص ٍ ًیض دس ساستبی
ثْجَد ٍضؼیت سْبمداساى ضشکت الذام ثِ گستشش کوی ٍ کیفی افطب هیًوبیٌذ =ٍ <8= ،<17
= .<25اص سَی دیگش ایي احتوبل ًیض ٍخَد داسد کِ ضشکتّبی صیبىدُ یب ضشکتّبی کوتش
سَددُ ّن ثِ استمب کیفیت افطب خَد ثپشداصًذ .دس ایي حبلت ّذف اص ثسظ حَصُ افطب ػجبست
است اص اسایِ اعالػبتی کِ ثِ سْبمداساى ٍ سشهبیِگزاساى ًطبى هیدّذ ػولکشد ضؼیف
ضشکت دس دٍسُ خبسی دالیلی هطخع ٍ اغلت خبسج اص کٌتشل داضتِ کِ ثب ثشعشف ضذى
آًْب ػولکشد ضشکت دس آیٌذُ ثْجَد خَاّذ یبفت = .<25اص آًدب ثًِظش هیسسذ سَدآٍسی
ػبهلی اثشگزاس ثش کیفیت افطب ثبضذ سَهیي فشضیِ فشػی تحمیك ثِ ضکل صیش ثیبى هیضَد:

فشضیِ فشػی سَمٍ :ضؼیت سَدآٍسی ضشکت تبثیش ثب اّویت ٍ هؼٌیداسی ثش کیفیت افطبی
آى داسد.
تَاًبیی ضشکت ثشای ثبصپشداخت ثذّیّب ٍ تؼْذات کَتبُهذت ،ثذٍى آًکِ ًیبصی ثِ فشٍش
داساییّبی ثبثت یب هتَلف کشدى ػولیبت خبسی خَیص داضتِ ثبضذ ،ػبهل هْوی دس اسصیبثی
ٍضؼیت ٍ اًؼغبفپزیشی هبلی یک ضشکت تَسظ سْبمداساى ٍ اػتجبسدٌّذگبى ثِ ضوبس
هیسٍد .ثِ ّویي دلیل اغلت ًمذیٌگی سا هؼیبسی اص سیسک تلمی هیکٌٌذ= .<25= ٍ <30اص هٌظش
تئَسی ػالهتدّی هیتَاى پیصثیٌی کشد ضشکتّبیی کِ داسای ًمذیٌگی ثبال ّستٌذ،
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دسغذد گستشش کوی ٍ کیفی حَصُ افطبی خَیص ثشهیآیٌذّ .ذف اص ایي کبس آى است
کِ ضشکت ثتَاًذ ثیي خَد ٍ ضشکتّبیی کِ داسای ٍضؼیت ٍ اًؼغبفپزیشی هبلی ًبهغلَة
(سیسک ًمذیٌگی ثبال) هیثبضٌذ توبیض غشیحی ثٍِخَد آٍسد= .<8= ٍ <13اص آًدب کِ اًتظبس
هیسٍد ثب افضایص ًمذیٌگی کیفیت افطب ثْجَد یبثذ چْبسهیي فشضیِ فشػی تحمیك ثِ ضکل صیش
ثیبى هیضَد:

فشضیِ فشػی چْبسمً :مذیٌگی ضشکت تبثیش هستمین ٍ هؼٌیداسی ثش کیفیت افطبی آى داسد.
استفبدُ اص ًمذیٌگی ثِ ػٌَاى یک هتغیش هشتجظ ثب ػولکشد هجتٌی ثش ایي فشؼ است کِ
تغییشات داساییّب ٍ ثذّیّبی خبسی تب حذ صیبدی اص ػولکشد ضشکت دس یک دٍسُ هبلی
هطخع تبثیش هیپزیشد =.<25
روش تحقیق
ثشای آصهَى فشضیِّبی تحمیك ثب تَخِ ثِ هؼیبسّبی صیش تؼذادی اص ضشکتّبی پزیشفتِضذُ
دس ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاى ثِػٌَاى ًوًَِ اًتخبة ضذًذ:
 -1سبل هبلی ضشکت هَسد ثشسسی هٌتْی ثِ پبیبى اسفٌذ هبُ ثبضذ.
 -2عی سبل ّبی  1383تب  1386سبل هبلی خَد سا تغییش ًذادُ ثبضذ.
 -3عی سبل ّبی  1383تب  1386تغییش فؼبلیت ًذادُ ثبضذ.
 -4اعالػبت هبلی هَسد ًیبص دس استجبط ثب ضشکت تحت ثشسسی دس دستشس ثبضذ.
ثب تَخِ ثِ هؼیبسّبی هضثَس ،دس ًْبیت پس اص حزف الالم پشت  111ضشکت ( 444سبل-
ضشکت) اًتخبة ٍ دادُّبی هَسد ًیبص ثشای آصهَى پیصثیٌیّبی تحمیك دس استجبط ثب آًْب
خوغآٍسی گشدیذ .سپس اص عشیك ًشمافضاس  SPSSهذل سگشسیًَی صیش ثشای تخویي ضشایت
ٍ استٌجبط دس خػَظ خْت ٍ سغح هؼٌیداسی ساثغِ هتغیشّبی هستمل ثب هتغیش ٍاثستِ هَسد
استفبدُ لشاس گشفت:
DISCit+1 = α0+ α1BTMit+ α2SIZEit+ α3LEVit+ α4ROAit+ α5CURit +εit
هذل ()1
دس ایي هذلً DISC ،طبًگش کیفیت افطب است .ثشای اًذاصُگیشی کیفیت افطب ،اص اهتیبصات
سبالًِای کِ تَسظ سبصهبى ثَسس اٍساق ثْبداس دس ساثغِ ثب کیفیت افطبی ضشکتّبی
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پزیشفتِضذُ دس ثَسس اػالم هیضَد ،استفبدُ گشدیذُ است = .<3پیطتش ّن اص ایيگًَِ
اهتیبصات یب ستجِثٌذیّب دس تحمیمبت حسبثذاسی استفبدُ ضذُ است کِ ثشای ًوًَِ هیتَاى اص
تحمیمبت خبسخی ٍ داخلی ثِ پژٍّصّبی کیوجشلی ٍ هیِّیَ ٍ ًَسٍش ٍ حسیٌی اضبسُ کشد
=.<6= ٍ <22
دس هذل (ً BTM )1طبًگش هحبفظِکبسی ٍ ػجبست اص ًسجت اسصش دفتشی خبلع داساییّب ثِ
اسصش ثبصاس آًْب استّ .ش اًذاصُ کِ هحبفظِکبسی ثیطتشی دس تْیِ،گضاسش ٍ افطبی اعالػبت
اػوبل ضذُ ثبضذ ،اسصشّبی دفتشی کوتش اص اسصشّبی سٍصِ ثبصاس خَاٌّذ ثَد ٍ ًسجت اسصش
دفتشی خبلع داساییّب ثِ اسصش ثبصاس آًْب کوتش خَاّذ ضذ .ثِ ػجبست دیگش هحبفظِکبسی
ثیطتش ثِ هؼٌبی  BTMکوتش است .گیَلی ٍ ّبیي = ٍ <15خبى ٍ ٍاتض = ٍ <19ثسیبسی دیگش اص
پژٍّطگشاى اص ایي ًسجت یب اص اضکبل تؼذیل ضذُ آى ثشای سٌدص هحبفظِکبسی استفبدُ
کشدُاًذ.
ثشای سٌدص هتغیش اًذاصُ ( ٍ )SIZEتؼشیف آى ثِغَست ػولیبتی اص لگبسیتن عجیؼی اسصش
ثبصاس حمَق غبحجبى سْبم ضشکت (ثش حست هیلیَى سیبل) استفبدُ ضذُ است .ثشای
اًذاصُگیشی ًسجت ثذّی ( )LEVیؼٌی دٍهیي هتغیش هشتجظ ثب سبختبس اص ًسجت خوغ ثذّیّب
ثِ خوغ حمَق غبحجبى سْبم استفبدُ ضذُ است .اًذاصُگیشی هتغیشّبی هشتجظ ثب ػولکشد
یؼٌی سغح سَدآٍسی ( ،ROAثبصدُ داساییّب) ٍ ًمذیٌگی ( ،)CURثِ تشتیت ثب تمسین سَد
خبلع ضشکت ثش خوغ داساییّبی آى دس پبیبى سبل ٍ تمسین داساییّبی خبسی ثش ثذّیّبی
خبسی غَست گشفتِ است.
یافتههای تجربی تحقیق
دس پژٍّص حبضش اص ستجِثٌذی هٌذسج دس گضاسشّبی سبصهبى ثَسس ٍ اٍساق ثْبداس ثشای
سٌدص ٍ اًذاصُگیشی کیفیت افطب استفبدُ ضذُ است = .<3دس ستجِثٌذی کِ تَسظ سبصهبى
ثَسس اٍساق ثْبداس غَست هیگیشد ثِ ثشتشیي ضشکتّب اص ًظش کیفیت افطب اهتیبص ٍ 100ثِ
ثذتشیي ضشکتّب اهتیبص غفش یب هٌفی تؼلك هیگیشدّ .شچٌذ ضشکتّبی داسای اهتیبصات
هٌفی ،اغلت اص ًظش تؼذاد پشضُوبس ًیستٌذ ثب ایيحبل ثشخی اص هطبّذات (سبل– ضشکتّبی)
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تحمیك حبضش داسای اهتیبص هٌفی کیفیت افطب هیثبضٌذ .کَچکتشیي اهتیبص کیفیت افطب دس ثیي
هطبّذات ( -4ثِ ضشح ًگبسُ  )1هیثبضذ .دس همبثل ثخطی اص هطبّذات تحمیك دس گشٍُ
ضشکتّبی داسای کیفیت افطبی ثبال (اهتیبص  ٍ 65ثیطتش) لشاس داسًذ .ثٌبثشایي دس هدوَع
هیتَاى گفت ًوًَِ هَسد ثشسسی دس ایي تحمیك اص ًظش کیفیت افطب داسای تٌَع ٍ سغح
پَضص هٌبسجی است .کوتشیي همذاس ًسجت اسصش دفتشی خبلع داساییّب ثِ اسصش ثبصاس آًْب
(ثیطتشیي سغح هحبفظِکبسی) دس ثیي ضشکتّبی ثشسسی ضذُ  ٍ 0/070ثیطتشیي همذاس آى
(کوتشیي سغح هحبفظِکبسی)  0/964ثَدُ است .هیبًگیي تَصیغ ایي هتغیش ،0/43 ،تمشیجب دس
ٍسظ تَصیغ ٍ ًضدیک ثِ هیبًِ آىٍ ،0/38 ،الغ ضذُ ٍ ثب تَخِ ثِ آًکِ اًحشاف هؼیبس تَصیغ
هتغیش هضثَس ًیض ثضسگ ًیست هیتَاى تَصیغ آى سا ًضدیک ثِ ًشهبل داًست.
نگاره  -1آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
متغیر

کمتریه

چارک
ايل

میاوٍ

چارک
سًم

DISC

-4

32

45

65

96

BTM

0/070

0/247

0/380

0/604

0/964

SIZE

9/36

13/957 12/669 11/797

12/898 16/830

LEV

0/20

1/131

1/992

3/485

10/950

2/707

2/222

0/079

0/161

0/257

0/580

0/178

0/138

0/882

1/100

1/340

3/33

1/186

0/528

-0/190 ROA
0/16 CUR

بیشتریه میاوگیه

اوحراف
معیار

47/218

22/281

0/437

0/244
1/484

هیبًگیي هتغیش اًذاصًُ ،12/898 ،یض ًضدیک ثِ هیبًِ آى ،12/669 ،است .ضشکتّبی ثشسسی
ضذُ ثِ غَست هیبًگیي دس ثشاثش ّش یک سیبل تبهیي هبلی داساییّب اص هحل حمَق غبحجبى
سْبم الذام ثِ تبهیي هبلی  2/707سیبل اصداساییّب اص هحل ثذّیّب ًوَدُاًذّ .ش چٌذ ثشخی اص
ضشکتّبی ثشسسی ضذُ صیبىآٍس ثَدُاًذ ٍ ثِ ّویي دلیل ثبصدُ داساییّبی آًْب هٌفی
( )-0/190ضذُ است ،ثب ایيحبل ثیطتش هطبّذات اص سَدآٍسی هٌبسجی ثشخَسداس ثَدُاًذ .اص
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آًدب کِ هیبًِ هتغیش ًسجت خبسی ( )CURتمشیجب ثشاثش یک هیثبضذ هیتَاى گفت داساییّبی
خبسی تمشیجب ًیوی اص هطبّذات کوتش اص ثذّیّبی خبسی آًْب ٍ ٍضؼیت ًیوِ دیگش ػکس
ایي حبلت ثَدُ است.
ضشایت ّنثستگی ثیي هتغیشّبی تحمیك ٍ ًتبیح تدضیِ ٍ تحلیل آهبسی اًدبم ضذُ دس استجبط
ثب آًْب دس ًگبسُ  2اسایِ ضذُ است .دس ًیوِ ثبالیی ایي ًگبسُ ضشایت ّنثستگی پیشسَى ٍ دس
ًیوِ پبییٌی آى ضشایت ّنثستگی اسپیشهي ًوبیص دادُ ضذُاًذ .ثیي کیفیت افطب (ٍ )DISC
ًسجت اسصش دفتشی خبلع داساییّب ثِ اسصش ثبصاس آًْب (ّ )BTMنثستگی هٌفی ()-0/122
ٍخَد داسد کِ اص ًظش آهبسی دس سغح  1دسغذ خغب هؼٌیداسی است .اص آًدب کِ BTM
کوتش ثِ هؼٌبی هحبفظِکبسی ثیطتش استٍ ،خَد ایي ّنثستگی هٌفی هؼٌیداس ضَاّذ همذهبتی
دس خػَظ ٍخَد ساثغِ هستمین ثیي هحبفظِکبسی ٍ کیفیت افطب فشاّن هیآٍسد .یبفتِّبی
تحمیك ثِ ضشح ًگبسُ  ،2حبکی اص ٍخَد ّنثستگی هٌفی هؼٌیداس ثیي  ٍ BTMاًذاصًُ ،سجت
ثذّی ٍ ثبصدُ داساییّبی ضشکت (سغح سَدآٍسی) ّستٌذ کِ هٌغجك ثش هجبًی هغشح ضذُ
تَسظ ٍاتض هیثبضذ =ّ .<33نچٌیي یبفتِّبی تحمیك ثیبًگش ٍخَد ّنثستگی هٌفی هؼٌیداس
( )-0/176ٍ-0/018ثیي هتغیشّبی هشتجظ ثب سبختبس (اًذاصُ ٍ ًسجت ثذّی) ٍ کیفیت افطب
ّستٌذ .ایي دس حبلی است کِ ّنثستگی هثجت هؼٌیداسی ( )0/137 ٍ 0/216ثیي هتغیشّبی
هشتجظ ثب ػولکشد (سَدآٍسی ٍ ًمذیٌگی) ٍ کیفیت افطب لبثل هطبّذُ است.

نگاره  - 2ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن

متغیر

DISC

BTM

SIZE

LEV

ROA

CUR

DISC

1

**-0/122

-0/018

**-0/176

**0/216

**0/137

BTM

*-0/116

1

**-0/429** -0/174** -0/292

**0/166
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SIZE

0/007

**-0/342

-0/045

1

-0/142** -0/177** -0/236** LEV
-0/517** 0/353** -0/444** 0/275** ROA
1

CUR

**0/195

**0/188

*-0/121

**-0/585

**0/371

0/001

**-0/224** -0/333
1

*0/109

**0/281

1

* ي ** وشاوگر معىیداری ضریب َمبستگی در سطح  5ي  1درصد َستىد.

دس پژٍّص حبضش اص ثشاصش هذل سگشسیًَی ( )1ثشای استٌجبط دس خػَظ خْت ٍ سغح
هؼٌیداسی ساثغِ هتغیشّبی هستمل ثب هتغیش ٍاثستِ استفبدُ ضذُ است .ثشای استفبدُ اص هذلّبی
سگشسیًَی پیص فشؼّبی هطخػی ٍخَد داسًذ کِ ًتبیح ثشسسی ایي پیص ضشطّب دس ًگبسُ
 3تطشیح ضذُ است .ػذم ٍخَد ّنثستگی ثیي خغبّبی هذل یکی اص هفشٍضبت سگشسیَى
است کِ آگبّی اص آى ًیبصهٌذ اًدبم آصهَى دٍسثیيٍ -اتسَى هیثبضذ .چٌبًچِ آهبسُ ایي
آصهَى دس ثبصُ  1/5تب  2/5لشاس گیشد هیتَاى فشؼ ًجَد ّنثستگی ثیي خغبّبی هذل سا
پزیشفت =.<5
نگاره  - 3پیشفرضهای رگرسیون
آمارٌ ديربیه ياتسًن(:)DW

2/116

شاخصَای يضعیت

آمارٌ کًلمًگريف اسمیروًف(:)K-S

1/134

1/000

3/961

سطح معىیداری آمارٌ کًلمًگريف اسمیروًف:

0/152

2/510

8/421

میاوگیه خطاَای مدل

0/000

3/228

18/925

ياریاوس خطاَای مدل

0/99

ّن چٌیي ثکبسگیشی تدضیِ ٍ تحلیل سگشسیَى ًیبصهٌذ آى است کِ هتغیش ٍاثستِ هَسد ثشسسی
داسای تَصیغ ًشهبل ثبضذ .آگبّی اص ًَع تَصیغ هتغیش ٍاثستِ (دس ایيخب کیفیت افطب)DISC ،
ًیبصهٌذ اًدبم آصهَى کَلوَگشٍف -اسویشًَف است .اص آًدب کِ آهبسُ کَلوَگشٍف-
اسویشًَف هحبسجِ ضذُ دس ساثغِ ثب ًَع تَصیغ هتغیش کیفیت افطب ،1/134 ،اص ًظش آهبسی دس
سغح هؼٌیداسیِ  0/152لشاس داسد ثٌبثشایي هیتَاى فشضیِ غفش آصهَى هضثَس هجٌی ثش ًشهبل

12

ثَدى تَصیغ هتغیش کیفیت افطب سا پزیشفت .غفش ثَدى هیبًگیي (اهیذ سیبضی) خغبّبی هذل ٍ
ثبثت ثَدى ٍاسیبًس خغبّبی هضثَس اص دیگش هفشٍضبت سگشسیَى ّستٌذً .جَد ّنثستگی
(ّنخغی) ثیي هتغیشّبی هستمل یکی دیگش اص هفشٍضبت سگشسیَى است کِ آگبّی اص آى
ًیبصهٌذ هحبسجِ ضبخعّبی ٍضؼیت هیثبضذ .ضبخعّبی ٍضؼیت ًیض دس ًگبسُ ً 3وبیص
دادُ ضذُاًذ .توبهی پیصفشؼّبی سگشسیَى  ،غیش اص یک هَسد کِ هشثَط ثِ یکی اص
ضبخعّبی ٍضؼیت ( )18/925هیثبضذ ،داسای همبدیش هغلَة ٍ سگشسیَى اص ایي ًظش
هٌبست ٍ لبثل استفبدُ هیثبضذ = .<5ضشیت ّنثستگی چٌذگبًِ ،ثِ ضشح ًگبسُ ً ،4طبًگش آى
است کِ ضذت ساثغِ هتغیشّبی هستمل ثب هتغیش ٍاثستِ  0/300ثَدُاستّ .نچٌیي ثب تَخِ ثِ
آهبسُ فیطش هحبسجِ ضذُ ( )F ; 8/614هیتَاى فشؼ ٍخَد ساثغِ خغی ثیي هتغیش ٍاثستِ ٍ
هتغیشّبی هستمل (خغی ثَدى هذل) سا دس سغح هٌبسجی اص هؼٌیداسی ()sig ; 0/000
پزیشفت.
نگاره  -4آمارههای مدل رگرسیون (خطی)
ضریب َمبستگی چىدگاوٍR ،
تعییه
ضریب
Adjusted R2
آمارٌ F

تعدیل

شدٌ،

0/300

ضریب تعییهR2 ،

0/090

0/079

خطای معیار برآيرد

21/398

8/614

سطح معىیداری آمارٌ
F

0/000

ًتبیح حبغل ،ثِ ضشح ًگبسُ  ،5حبکی اص آى است کِ دس ثشاصش هذل ( )1ضشیت ثِ دست
آهذُ ثشای  BTMاص ًظش خجشی هٌفی ( ٍ )-11/851اص ًظش آهبسی دس سغح  0/020هؼٌیداس
است .هٌفی ثَدى ضشیت هحبسجِ ضذُ ثشای  BTMثِ هؼٌبی ٍخَد ساثغِ هستمین ثیي
هحبفظِکبسی ٍ کیفیت افطب هیثبضذ صیشا ّوبىگًَِ کِ پیطتش گفتِ ضذ تغییشات  BTMدس
خْت ػکس تغییشات هحبفظِکبسی است .ثب تَخِ ثِ ایي یبفتِّب هیتَاى گفت ضَاّذ
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هتمبػذکٌٌذُای ثشای تبییذ فشضیِ ٍخَد ساثغِ هستمین هؼٌیداس ثیي هحبفظِکبسی ٍ کیفیت
افطب ٍخَد داسد .ایي ًتیدِگیشی هطبثِ یبفتِّبی الفًَذ ٍ ٍاتض هیثبضذ =.<23
نگاره  -5آمارههای ضرایب رگرسیون
متغیر

اودازٌ ضریب ()αi

آمارٌ t

سطح
معىیداری

تًلراوس

عامل تًرم
ياریاوس

BTM

-11/851

-2/330

0/020

0/668

1/497

SIZE

-1/867

-2/497

0/013

0/840

1/190

LEV

-0/794

-2/405

0/017

0/752

1/330

ROA

0/242

2/534

0/012

0/588

1/702

CUR

2/488

2/490

0/013

0/918

1/089

ثب تَخِ ثِ ایيکِ ثشای هتغیش اًذاصُ دس ثشاصش هذل ضشیت هٌفی هؼٌیداسی ،-1/867 ،ثِ
دست آهذُ است هیتَاى گفت ثب افضایص اًذاصُ ضشکت کیفیت افطبی آى کوتش هیضَد .ایي
ًتیدِگیشی هطبثِ یبفتِّبی تدشثی خئًَگ ٍ سَِّ = ٍ <18خَساًب ٍ ساهبى = <20هیثبضذ.
ثشاصش هذل سگشسیًَی تحمیك هٌدش ثِ هحبسجِ ضشیت هٌفی ،-0/794 ،ثشای هتغیش ًسجت
ثذّی ( )LEVگشدیذُ است .اص آًدب کِ ایي ضشیت اص ًظش آهبسی دس سغح هٌبسجی اص
هؼٌیداسی ،0/017 ،لشاس داسد ،هیتَاًذ ضَاّذ هتمبػذکٌٌذُای دس خػَظ ٍخَد ساثغِ
هؼکَس ثیي ًسجت ثذّی ٍ کیفیت افطب فشاّن آٍسد .خئًَگ ٍ سَِّ = ٍ <18پبتَى ٍ صِلٌِکب
=ً <28یض ثِ ًتبیح ّوبًٌذی دس خػَظ ساثغِ ًسجت ثذّی ٍ کیفیت افطب دست یبفتِاًذ.
ّش چٌذ ثیي هتغیشّبی هشتجظ ثب سبختبس ٍ کیفیت افطب ساثغِ هؼکَس ٍ هؼٌیداسی لبثل
هطبّذُ است ،یبفتِ ّبی تدشثی تحمیك حبکی اص آى است کِ ثیي کیفیت افطب ٍ هتغیشّبی
هشتجظ ثب ػولکشد ساثغِ هستمین هؼٌیداسی ٍخَد داسد صیشا هغبثك ًگبسُ  ،5ثشاصش هذل
تحمیك هٌدش ثِ هحبسجِ ضشایت هثجت ( ٍ )2/488ٍ0/242هؼٌیداس ( )0/013ٍ0/012ثشای
هتغیشّبی سَدآٍسی ٍ ًمذیٌگی گشدیذُ است .اص ایي ًظش یبفتِّبی تحمیك حبضش هطبثِ ًتبیح
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پژٍّصّبی ایٌچبئَستی ٍ لًَِِتیس ٍ ٍیتوي هیثبضذ= .<25= ٍ <17یبفتِّبی تحمیك ثِ ضشح
ًگبسُ  5حبکی اص آى است کِ تَلشاًسِ ّیچ یک اص ضشایت ثشاصش ضذُ خیلی کن ٍ ػبهل
تَسم ٍاسیبًس ّیچ یک اص آًْب خیلی صیبد ًیست دس ًتیدِ اص ایي ًظش ًیض هیتَاى ضشایت
حبغل اص ثشاصش سگشسیَى سا لبثل اتکب داًست =.<5
نتیجهگیری
ّذف اغلی حسبثذاسی ٍ گضاسضگشی هبلی ػجبست اص تْیِ ٍ افطبی اعالػبت سَدهٌذ ثشای
تػوینگیشی التػبدی تَسظ استفبدُکٌٌذگبى غَستّبی هبلی است .اص دیذگبُ ٌّدبسیِ
ثکبسگشفتِ ضذُ دس تذٍیي هجبًی ًظشی پیصثیٌی هیضَد اػوبل هحبفظِکبسی دس حسبثذاسی ٍ
گضاسضگشی هبلی هیتَاًذ سجت ثْجَد لبثلیت اتکبی اعالػبت افطب ضذُ ٍ اص ایي عشیك
هَخت ثْجَد کیفیت افطب ٍ گضاسشِ اعالػبت هبلی گشدد .دس ایي ساستب پژٍّص حبضش ثِ
آصهَى فشضیِ ٍخَد ساثغِ هستمین ثیي هحبفظِکبسی ٍ کیفیت افطب دس هحیظ گضاسضگشی
هبلی ٍ ثبصاس سشهبیِ کطَسهبى هیپشداصد .دس ایي صهیٌِ ٍ ثشای آًکِ یبفتِّبی تحمیك ثِ ضکل
هؼٌبداسی لبثل تفسیش ثبضٌذ تبثیش هتغیشّبی هشتجظ ثب سبختبس (اًذاصُ ٍ ًسجت ثذّی) ٍ تبثیش
هتغیشّبی هشتجظ ثب ػولکشد (سغح سَدآٍسی ٍ ًمذیٌگی) ًیض هَسد کٌتشل ٍ ثشسسی لشاس
گشفتِ است .تدضیِ ٍ تحلیل آهبسی دادُّبی  444سبل – ضشکت حبکی اص آى است کِ ساثغِ
هستمین هؼٌیداسی ثیي هحبفظِکبسی ٍ کیفیت افطب ٍخَد داسد .ثِ ثیبى دیگش ،فشضیِ اغلی
تحمیك ثب تَخِ ثِ یبفتِّبی تدشثی هَخَد تبییذ هیگشدد .یبفتِّبی تحمیك اص یک سَ حبکی
اص ٍخَد ساثغِ هؼکَس ثیي هتغیشّبی هشتجظ ثب سبختبس ٍ کیفیت افطب ٍ اص دیگش سَ گَیبی
ٍخَد ساثغِ هستمین ثیي هتغیشّبی هشتجظ ثب ػولکشد ٍ کیفیت افطب ّستٌذ .دس خػَظ ساثغِ
هتغیشّبی هشتجظ ثب ػولکشد ٍ کیفیت افطب یبفتِّبی تحمیك حبضش هَیذ هفبّین تئَسی
ػالهتدّی ّستٌذ.
محذودیت و پیشنهادهای تحقیق
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تحمیك حبضش هبًٌذ دیگش پژٍّصّبی تدشثی داخلی کِ دس حَصُ حسبثذاسی اًدبم هیضًَذ
داسای هحذٍدیتّبیی است .ثِ ًظش هیسسذ هیتَاى هْنتشیي هحذٍدیت پژٍّص حبضش سا
هشتجظ ثب گشدآٍسی ٍ ثشسسی دادُّبی هغلَة داًست .ایي هحذٍدیت هشثَط ثِ دٍسُ صهبًی
تحمیك هیثبضذً .کتِ لبثل رکش دس خػَظ ایي هحذٍدیت ،گشیضًبپزیش ثَدى آى است.
سبصهبى ثَسس ٍ اٍساق ثْبداس دس سبلّبی اخیش الذام ثِ ستجِثٌذی کیفیت افطبی ضشکتّب ٍ
سپس اًتطبس ایي ستجِثٌذی ًوَدُ است .ایي اهش ثبػث ضذُ است دس پژٍّص حبضش اص
دادُّبی ثبصُ صهبًی  1383تب ( 1386چْبس سبل) استفبدُ ضَد .ثذیْی است کِ دس غَست
گستشش داهٌِ ایي ثبصُ صهبًی تؼوینپزیشی ًتبیح تحمیك افضایص خَاّذ یبفت.
یبفتِّبی تدشثی تحمیك حبضش گَیبی تبثیش هغلَة هحبفظِکبسی ثش کیفیت اسایِ ٍ افطبی
اعالػبت ّستٌذ .ثٌبثشایي پیطٌْبد هیضَد ًْبد تذٍیي کٌٌذُ استبًذاسدّبی حسبثذاسی
(سبصهبى حسبثشسی) کوبک بى سٍیِ خَد هجٌی ثش تذٍیي ٍ الضام استبًذاسدّبی حسبثذاسی
حبٍی سٍیِّبی هحبفظِکبساًِ سا اداهِ دّذ ٍ دس غَست ٍخَد اسادُ ٍ خَاست الصم ثشای
حشکت ثِ سوت استبًذاسدّبی حسبثذاسی حبٍی سٍیِّبی غیشهحبفظِکبساًِ ایي تحَل کبهال
تذسیدی غَست پزیشد تب دس دٍسُ گزاس استفبدُ کٌٌذگبى غَستّبی هبلی اص یک سَ
ثتَاًٌذ هبًٌذ گزضتِ اص هضایبی ثکبسگیشی هحبفظِکبسی ثْشُهٌذ ضًَذ ٍ اص دیگش سَ ثتَاًٌذ ثِ
تذسیح فشآیٌذ تػوینگیشی خَد سا ثب خشٍخیّبی ًظبم حسبثذاسی ٍ گضاسضگشی هبلی ًَیي
ّوبٌّگ سبصًذ.
یبفتِّبی تدشثی ایي تحمیك ًطبًگش تبثیش ًبهغلَة اًذاصُ ضشکت ٍ هیضاى ثذّیّبی آى ثش
کیفیت اسایِ ٍ افطبی اعالػبت ّستٌذ .ایي یبفتِّب هیتَاًذ ثشای سبصهبى ثَسس ٍ اٍساق
ثْبداس یؼٌی ًْبد ًبظش ثش ثبصاس سشهبیِ کطَس داسای کبسثشدّبی هطخع ػولی ثبضذ .پیطٌْبد
هیضَد سبصهبى ثَسس اٍساق ثْبداس کِ ػْذُداس ًظبست ثش افطبی اعالػبت تَسظ ضشکتّب
است ثب پیگیشی ٍ تػَیت دستَسالؼولّبی خذیذ یب خذاگبًِ ،ضشکتّبی ثضسگ یب
ضشکتّبی داسای ثذّیّبی ػوذُ سا ثِ افطبی هَاسد خبظ یب اضبفی ٍاداسد.
آگبّی اص یبفتِّبی تحمیك حبضش هیتَاًذ ثشای سشهبیِگزاساى ،سْبمداساى یب دیگش فؼبالى
ثبصاس سشهبیِ دس خػَظ تػوینگیشی ثشای خشیذ یب فشٍش سْبم ضشکتّبی پزیشفتِضذُ
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دس ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاى سَدهٌذ ثبضذ .اص هٌظش یبفتِّبی ایي تحمیك تحػیل یب ًگْذاسی
سْبم ضشکتّبی ثضسگ یب داسای ًسجت ثذّی ثبال هؼبدل پزیشش سیسک ًبضی اص افطبی
ًبهٌبست اعالػبت تَسظ ایي ضشکتّب است .اص سَی دیگش تحػیل ٍ ًگْذاسی سْبم
ضشکتّبی سَدآٍس یب ضشکت ّبی ثشخَسداس اص ًمذیٌگی ٍ اًؼغبف پزیشی هبلی ثبال ،ثِ
سجت آىکِ ایي ضشکتّب کیفیت افطبی ثْتشی داسًذ ،هتشادف ثب ثْشُهٌذ ضذى اص هضیت
کبّص سیسک ٍ ػذمتمبسى اعالػبتی است .ثشاسبس ایي ًتبیح پیطٌْبد هیضَد
سشهبیِگزاساى ،سْبمداساى ٍ دیگش فؼبالى ثبصاس سشهبیِ ،ثِ ٍیژُ آىّبیی کِ داًص کوی اص
حسبثذاسی ٍ هبلی یب تَاًبیی اًذکی ثشای تدضیِ ٍ تحلیل گضاسشّبی هبلی داسًذٌّ ،گبم
تػوینگیشی دس ساثغِ ثب خشیذً ،گْذاسی یب فشٍش سْبم یک ضشکت ثِ ستجِثٌذی کیفیت
افطبی آى تَسظ سبصهبى ثَسس ٍ اٍساق ثْبداس تَخِ ًوبیٌذ.
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