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چکیدٌ
پیؾثیٙی ػٛد ٟٔٓتشیٗ ٔٙجؽ اطالؾبتی ػشٔبیٌٝزاساٖ  ٚاؾتجبسدٙٞذٌبٖ اػت .ثب تٛج ٝثٝ
إٞیت پیؾثیٙی ػٛد ،ؿٙبخت ؾٛأُ ٔؤثش دس پیؾثیٙی آٖ ،اطالؾبت ٔفیذی ثشای ریٙفؿبٖ
فشأ ٓٞیوٙذ .آ٘چ ٝدس ایٗ ٔمبِ ٝحبئض إٞیت ٞؼت ،تٛج ٝث ٝویفیت ػٛدی اػت و ٝثرشای
پیؾثیٙیوٙٙذٌی ػٛدآٚسی ٔٛسداػتفبد ٜلشاس ٔیٌیشد .دس ایٗ پظٞٚؾ ثشای ا٘رذاصٌٜیرشی
ویفیت ػٛد اص ؿؾ ٔؿیبس ویفیت الالْ تؿٟذی ،پبیذاسی ،لبثّیت پیؾثیٙیٔ ،رذیشیت ػرٛد،
استجبط اسصؿی  ٚثرٛٔٝلرؽ ثرٛدٖ ػرٛد اػرتفبد ٜؿرذ ٜاػرت .جبٔؿر ٝآٔربسی پرظٞٚؾ ؿربُٔ
ؿشوتٞبی ثٛسع اٚساق ثٟبداس تٟشاٖ دس ثبص ٜدٜػبِ 1385 ٝترب  ،1394اػرت .ؿرشوتٞربی
ٕ٘ ٝ٘ٛؿبُٔ  90ؿشوت  ٚدس ٔجٕٛؼ ؿبُٔ  900ػبَ -ؿرشوت ٔـربٞذ ٜؿرذ ٜاػرت .ثرشای
آصٔ ٖٛفشضیٞٝب اص سٚؽ سٌشػی ٚ ٖٛسٚؽ حذالُ ٔشثؿبت اػرتفبدٜؿرذ ٜاػرت .یبفترٞٝربی
پظٞٚؾ ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝویفیت الالْ تؿٟذی ،لبثّیت پیؾثیٙری  ٚثرٛٔٝلرؽ ثرٛدٖ ػرٛد ،ثرب
پیؾثیٙی ػٛدآٚسی ساثطٔ ٝؼتمیٓ ٔ ٚؿٙریداسی داسدٕٞ .چٙریٗ ،پبیرذاسی ػرٛد ٔ ٚرذیشیت
ػٛد ثب پیؾثیٙی ػٛدآٚسی ساثطٔ ٝؿىٛع ٔ ٚؿٙیداسی داسد .ایرٗ دس حربِی اػرت ور ٝثریٗ
استجبط اسصؿی ػٛد ،ثب پیؾثیٙی ػٛدآٚسی ساثطٔ ٝؿٙیداسی ٚجٛد ٘ذاسد.
ياژٌَای كلیدی :ویفیت ػٛد ،لبثّیت پیؾثیٙی ػٛد ،ػٛدآٚسی آتی.
 اػتبدیبس حؼبثذاسی ،دا٘ـٍب ٜؿٟیذ ثٟـتی

تبسیخ دسیبفت1395/11/09 :

 وبسؿٙبع اسؿذ حؼبثذاسی ،دا٘ـٍب ٜؿٟیذ ثٟـتی

تبسیخ پزیشؽ1396/03/27 :

 وبسؿٙبع اسؿذ حؼبثذاسی ،دا٘ـٍب ٜؿٟیذ ثٟـتی
ٔ شثی  ٚدا٘ـجٛی دوتشی دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ،تٟشاٖ جٛٙة
٘ٛیؼٙذٔ ٜؼئ :َٛجٛاد اػٕبؾیّیJavadesmaeili68@yahoo.com
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مقدمٍ
ثشداؿررت حؼرربثذاساٖ  ٚتحّیررٌُررشاٖ ٔرربِی اص ٚاط ٜػررٛد ٔتفرربٚت اػررت .یىرری اص
پیؾؿشطٞبی ثٙیربدی ثرشای وؼرت اطٕیٙربٖ ػرشٔبیٌٝرزاساٖ  ٚاؾتجبسدٙٞرذٌبٖ ،دس جٟرت
فؿبِیتٞبی ػبص٘ذ ٜالتلبدی ،تٟی ٚ ٝاسائ ٝاطالؾبتی اػت و ٝدس تلرٕیٌٓیرشیٞربی ٔربِی ٚ
التلبدی ػٛدٔٙذ ٚالؽ ؿٛد .ایٗ دس حبِی اػت وٚ ٝجٛد ػبصٚوبسٞبیی ثشای اطٕیٙربٖ دادٖ
ث ٝػرشٔبیٌٝرزاساٖ  ٚػربیش اػرتفبدٜوٙٙرذٌبٖ ٘ؼرجت ثر ٝویفیرت اطالؾربت ٔربِی  ٚثبٞرذ
تخلیق ثٟیٙٔ ٝٙبثؽ ،ضشٚسی اػت (ثمفی  ٚاثشاٞیٕریٞ .)1388 ،رذ اكرّی ٌضاسؿرٍشی
ٔبِی ،وٕه ث ٝاػتفبدٜوٙٙذٌبٖ  ٚثٚٝیظ ٜػشٔبیٌٝزاساٖ ،دس تلٕیٌٓیشی اػرت .دس ٕٞریٗ
ساػتب  ٚثب تٛج ٝث ٝایٙى ٝیىی اص اٞذا اكّی ٔجبدالت دس ثبصاس ػشٔبی ٝایجبد ٔٛلؿیت ثرشای
وؼت ػٛد اص ثبصاس اػت  ٚثبصاس ػشٔبی٘ ٝیض ٕٛٞاس ٜثب تخٕیٗ ٌٕ ٚب٘ٝص٘ری ٕٞرشأ ٜریثبؿرذ،
تأویذ ایرٗ ٔطبِؿر ٝثرش ثشسػری ترأثیش ویفیرت ػرٛد ثرش پریؾثیٙری ػرٛدآٚسی ؿرشوتٞربی
پزیشفتٝؿذ ٜدس ثٛسع اٚساق ثٟبداس تٟشاٖ لشاس داسد.
ثرر ٝدِیررُ دؿررٛاسیٞرربی ٔٛجررٛد دس تؿشیررا ؾّٕیرربتی ویفیررت ػررٛد ،پررظٞٚؾٌررشاٖ اص
ٔؿیبسٞبی ٔختّفی ثشای ا٘رذاصٌٜیرشی ایرٗ ٔتریرش اػرتفبد ٜورشدٜا٘رذ .ثرب تٛجر ٝثرٔ ٝطبِؿربت
ا٘جبْؿذ ،ٜتبو ٖٛٙدس ایشاٖ پظٞٚؾ جربٔؿی دسثربس ٜسٚؽٞربی ٌ٘ٛربٌ ٖٛتؿشیرا ویفیرت
ػٛد  ٚتأثیش آٖ ثش پیؾثیٙی ػٛدآٚسی ا٘جبْ٘ـذ ٜاػت .ثرب تٛجر ٝثر ٝإٞیرت ػرٛد ،دس ایرٗ
پظٞٚؾ ث ٝثشسػی تأثیش ویفیت ػٛد ثش پیؾثیٙی ػٛدآٚسی ث ٝؿؾ سٚؽ پشداختٔ ٝریؿرٛد
تب ٘تیجٝای لبثُلج َٛدس خلٛف ویفیت ػٛد دس ؿرشوتٞربی پزیشفترٝؿرذ ٜثرٛسع اٚساق
ثٟبداس تٟشاٖ حبكُ ؿٛدِ .زا ٞذ

اكّی ایٗ پظٞٚؾ ،ثشسػری ساثطر ٝثریٗ ویفیرت ػرٛد ٚ

پیؾثیٙی ػٛدآٚسی ؿشوت ٔیثبؿذ و ٝثش ٕٞیٗ اػربع ،ایرذ ٜجذیرذ ایرٗ پرظٞٚؾ ؿربُٔ
اػتفبد ٜاص چٙذ اٍِٛی اسصیبثی ویفیت ػٛد اػتٔ .ؿیبسٞربی ا٘رذاصٌٜیرشی ویفیرت ػرٛد دس
ایٗ پظٞٚؾ ؿبُٔ ویفیت الالْ تؿٟذی ،پبیذاسی ،لبثّیت پیؾثیٙیٔ ،رذیشیت ػرٛد ،استجربط
اسصؿی  ٚثٛٔٝلؽ ثٛدٖ ػٛد اػت.
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مباوی وظری
كیفیت سًد

ٔٙػٛس اص ویفیت ػٛد ،صٔی ٝٙثبِم ٜٛسؿذ ػٛد ٔ ٚیضاٖ احتٕبَ تحمك ػٛدٞبی آتی اػت.
ثب ثشسػی پظٞٚؾٞبی حؼبثذاسی  ٚدا٘ؾ ٔبِی ٕٞ ٚچٙیٗ ٔذ٘ػش لشاس دادٖ لٛا٘یٗٔ ،مشسات
 ٚدػررتٛساِؿُٕٞرربی اسائررٝؿررذ ٜاص ػررٛی ٟ٘بدٞرربی لرربٌٖ٘ٛررزاس  ٚا٘ذیـررٕٙذاٖ حؼرربثذاسی،
ٔـخق ٔیٌشدد و ٝث ٝدِیُ ٌؼتشدٌی ٔمِٛر ٝویفیرت ػرٛد ،افرشاد ٞ ٚیربتٞربی ٔرزوٛس
تؿشیاٞبی ٔتؿذدی اص ویفیت ػٛد اسائ ٝدادٜا٘ذ .ادثیربت ویفیرت ػرٛد ّٕٔر ٛاص ٔؿیبسٞربی
ٔختّفی ثشای ا٘ذاصٌٜیرشی ایرٗ ٔفٟر ْٛاػرت .ثؼریبسی اص پرظٞٚؾٌرشاٖ ،ویفیرت ػرٛد سا
ثٝؾٛٙاٖ ٘ضدیىی ػٛد ٌضاسؽؿذ ٜث ٝػرٛد التلربدی تؿشیرا ورشدٜا٘رذ (ؿری ش ٚ ٚیٙؼرٙت،
 .)2003ثٝؾجبستدیٍشٞ ،شا٘ذاص ٜو ٝػٛد حؼربثذاسی ثر ٝػرٛد التلربدی ٘ضدیرهترش ثبؿرذ،
ویفیت آٖ ثیـتش اػت .دس ادثیبت حؼبثذاسی ،ویفیت سلٓ ػٛد ٌضاسؽؿذ ٜث ٝایٗ ٔٛضرٛؼ
ثؼتٍی داسد و ٝآیب سلٓ ػرٛد حربٚی اطالؾربت ٔفیرذی دسثربس ٜؾّٕىرشد ٔربِی ؿرشوتٞرب
ٔیثبؿذ؟ .ثب تٛج ٝث ٝإٞیت ا٘ذاصٌٜیشی ویفیت ػٛد ،ثشای ثشسػری ترأثیش ویفیرت ػرٛد ثرش
پیؾثیٙی ػٛدآٚسی اص ؿؾ سٚؽ ور ٝدس لبِرت ؿرؾ فشضریٔ ٝطرش ٔریؿرٛد ،اػرتفبدٚ ٜ
آصٔ ٖٛخٛاٞذ ؿذ.
دس ایٗ پظٞٚؾ ؿرؾ ٔؿیربس ا٘رذاصٌ ٜیرشی ویفیرت ػرٛد ؿربُٔ ویفیرت الرالْ تؿٟرذی،
پبیذاسی ػٛد ،لبثّیت پیؾثیٙی ػٛدٔ ،ذیشیت ػٛد ،استجبط اسصؿی ػٛد  ٚثٛٔٝلؽ ثٛدٖ ػٛد
ٔیثبؿذ.
كیفیت اقالم تعُدی

ویفیت الالْ تؿٟذی ،ثٔ ٝیضاٖ تجذیُ (تحمك) الالْ تؿٟرذی ثر ٝجشیربٖٞربی ٘مرذ آتری
اطالق ٔیٌشدد .ایٗ ٔؿیبس ویفیت ػٛد ،تٛػط ثؼیبسی اص ٔحممیٗ دس ػشفلرُ ٔؿیبسٞربی
ثشٌشفت ٝاص استجبط ثیٗ ػٛد ،جشیبٖٞبی ٘مذ  ٚالالْ تؿٟذی ٌٙجب٘ذٜؿذ ٜاػت (فشا٘ؼیغ ٚ
ٕٞىبساٖ .)2004 ،ویفیت الالْ تؿٟذی استجبط ٘ضدیىی ثب ٔذیشیت ػرٛد داسد ،ثرٌ٘ٛٝرٝای
و ٝثؼیبسی اص اٍِٞٛبی اػتفبدٜؿذ ٜجٟت ػٙجؾ ویفیت الالْ تؿٟذی ،ثشای ا٘ذاصٌٜیشی
ٔذیشیت ػٛد ٘یض ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٔیٌیشد .اٍِٞٛبی اػتفبدٜؿرذ ٜدس ادثیربت ٔٛضرٛؾی
جٟت ػٙجؾ ویفیت الالْ تؿٟذی ثؼیبس ٔتٛٙؼا٘ذ .الالْ تؿٟذی ث ٝالالْ تؿٟذی اختیربسی ٚ
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غیش اختیبسی تمؼیٓ ٔیؿ٘ٛذ .الالْ تؿٟرذی اختیربسی تٛػرط ٔرذیشیت  ٚالرالْ تؿٟرذی غیرش
اختیبسی تحت تأثیش ؿشایط التلبدی تؿییٗ ٔیؿ٘ٛذ  ٚدس ط َٛصٔبٖ ثبثت ٞؼتٙذ .دس ضٕٗ،
ایٗ الالْ سا ٔیتٛاٖ ثب اػرتفبد ٜاص ثشخری ٔتریشٞربی حؼربثذاسی پریؾثیٙری ٕ٘رٛد .ؿری ش ٚ
ٚیٙؼٙت ( )2003ایٗ سٚیىشد سا ثشآٚسد ٔؼتمیٓ الالْ تؿٟذی اختیبسی ٘بٔیذ٘ذ.
پایداری سًد

پبیذاسی ػٛد ،تذا ٚ ْٚثجبت ػٛد اص یره دٚس ٜثر ٝدٚس ٜثؿرذ سا اسصیربثی ٔریوٙرذ  ٚثرٝ
ٔؿٙبی تىشاسپزیشی ػٛد جبسی اػتٞ .ش چ ٝپبیذاسی ػٛد ثیـتش ثبؿذ ،یؿٙری ؿرشوت ترٛاٖ
ثیـتشی ثشای حفع ػٛدٞبی دٚس ٜجبسی داسد  ٚفشم ٔیؿٛد ویفیت ػرٛد ؿرشوت ثربالتش
اػت .پبیذاسی ػٛد ث ٝؿیٌ ٜٛؼتشدٜتشی ٘یض تؿشیا ٔیؿٛد ،ثٌٝ٘ٛٝای و ٝدِچٕٞ ٚ ٛىبساٖ
( ،)2009لبثّیت پیؾثیٙری ػرٛد (ثر ٝؾٙرٛاٖ یىری دیٍرش اص ٔؿیبسٞربی ویفیرت ػرٛد) سا دس
ػشفلُ پبیذاسی ػرٛد ٔطرش ٔریوٙٙرذ  ٚآٖسا ثر ٝؾٙرٛاٖ یره ٔؿیربس ٔجرضا ٔرذ٘ػش لرشاس
ٕ٘یدٙٞذ .پبیذاسی اسلبْ ػٛد ٔتٛاِی ،ثیبٍ٘ش ثبال ثٛدٖ ویفیت ػٛد ٔریثبؿرذ ٞ ٚشچر ٝترییرش
ػٛد ثب ترییش ٚج٘ ٜٛمذ ٕٞبٍٙٞی ثیـرتشی داؿرت ٝثبؿرذ ،ویفیرت ػرٛد ثربالتش اػرت (ؿری ش ٚ
ٚیٙؼٙت.)2003 ،
قابلیت پیصبیىی سًد

لبثّیت پیؾثیٙی یىی اص ٚیظٌیٞبی ویفی اطالؾبت حؼبثذاسی اػت و ٝػجت ثٟجرٛد
ٚیظٌی ٔشثٛط ثٛدٖ اطالؾبت حؼبثذاسی ٔیٌشددٔ .طبِؿر ٝادثیربت ٔٛضرٛؾی ثیربٍ٘ش آٖ
اػت و ٝلبثّیت پیؾثیٙی تٛػط ثؼیبسی اص ٔحممیٗ ،ث ٝؾٛٙاٖ یىی اص ٔؿیبسٞبی ٔرشتجط ثرب
ٚیظٌیٞبی ػشی صٔب٘ی ػٛد ٔؿشفیؿذ ٜاػرت (ؿری ش ٚ ٚیٙؼرٙت .)2003 ،تٛجر ٝثر٘ ٝتربی
حبكُ اص تلٕیٓ اص ؾٛأُ ٔ ٟٓتلٕیٌٓیشی اػت و ٝایٗ ٔ ٟٓاص طشیك پریؾثیٙری حبكرُ
ٔیؿٛد .ایٗ ٔؿیبس ویفیت ػٛد ،دس لبِت تٛا٘بیی ػٛد دس پیؾثیٙری ػرٛدٞب  ٚجشیربٖٞربی
٘مذی آتی ػٙجیذٔ ٜیؿٛد؛ ثٙبثشایٗ ػٛد ٌضاسؽؿذ ٜثشای ایٙى ٝثتٛا٘ذ دس ساػرتبی تؼرٟیُ
تلٕیٌٓیشی ث ٝػشٔبیٌٝزاساٖ وٕه وٙذ ثبیذ داسای تٛاٖ پیؾثیٙیوٙٙذٌی ثبؿذ.
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مدیریت سًد

حؼبثذاساٖ ثب اػتفبد ٜاص سٚؽٞبی حؼبثذاسی تؿٟذی دس چبسچٛة اك َٛپزیشفت ٝؿرذٜ
حؼبثذاسی ٘ ٚیض ثب اػرتفبد ٜاص ثشآٚسدٞرب ٔ ٚفشٚضربتی ور ٝدادٜٞربی ٘مرذی سا ثر ٝدادٜٞربی
تؿٟذی تجذیُ ٔیوٙذٛٔ ،جت افضایؾ اسصؽ اطالؾبت ٔریؿر٘ٛذ .اٌشچر ٝا٘ؿطرب پرزیشی
اػتب٘ذاسدٞبی حؼبثذاسی ث ٝحؼبثذاساٖ اجبصٔ ٜیدٞذ تب دس تٟی ٝكرٛستٞربی ٔربِی  ٚاسائرٝ
تلررٛیشی دسػررت ٙٔ ٚلررفب٘ ٝاص ٚضررؿیتٔرربِی ،اص لورربٚت حشفررٝای اػررتفبد ٜوٙٙررذ؛ أررب
دسؾیٗحبَ ایٗ أىبٖ سا ثشای ٔذیشاٖ فشأ ٓٞیوٙذ تب اسلبْ كٛستٞبی ٔبِی سا ثرٌ٘ٛٝرٝای
ٔذیشیت وٙٙذ (ثذسی  ٚحمیمت .)1389 ،دس ایٗ پظٞٚؾ ثشای ا٘ذاصٌٜیشی ٔذیشیت ػٛد اص
اٍِٛی تؿذیُؿذ ٜج٘ٛض و ٝثٝؾٛٙاٖ ؿبخلی ثشای ا٘رذاصٌٜیرشی ٔرذیشیت ػرٛد ٔریثبؿرذ،
اػتفبد ٜؿذ ٜاػت .الالْ تؿٟذی ،ث ٝالالْ تؿٟذی اختیبسی  ٚغیش اختیربسی تمؼریٓ ٔریؿر٘ٛذ.
الالْ تؿٟذی اختیبسی تٛػط ٔذیشیت  ٚالالْ تؿٟذی غیش اختیبسی تٛػرط ؿرشایط التلربدی
تؿییٗ ٔیؿ٘ٛذ  ٚدس اٍِٛی تؿذیُؿذ ٜج٘ٛض ثبثت ٞؼتٙذ .الالْ تؿٟرذی اختیربسی ،ؿربخق
ٔذیشیت ػٛد ٞؼت و ٝاص تفبٚت وُ الالْ تؿٟذی  ٚالالْ تؿٟرذی غیرش اختیربسی ثرٝدػرت
ٔیآیذ (ج٘ٛض.)1991 ،
ارتباط ارزضی سًد

ث ٝتٛا٘بیی ػٛد دس تجییٗ ثبصد ،ٜاستجبط اسصؿی ػٛد اطالق ٔیٌرشدد .ثرٝؾجربستدیٍرش،
ٞشا٘ذاص ٜو ٝػٛد اص تٛا٘بیی ثیـتشی دس تجیریٗ ثربصد ٜثشخرٛسداس ثبؿرذ ،استجربط اسصؿری آٖ
ثیـتش اػت .فشا٘ؼیغ ٕٞ ٚىبساٖ ( )2004استجربط اسصؿری ػرٛد سا دس ػشفلرُ ٔؿیبسٞربی
ٔشتجط ثب ثبصاس لشاس ٔیدٙٞذ .اص٘ػش آٖٞب ٔؿیبس استجبط اسصؿی ػٛد دسثشداس٘ذٚ ٜیظٌیٞربی
ویفی ٔشثٛط ثٛدٖ  ٚلبثّیت اتىب ٔیثبؿرذ .ایىرش ٕٞ ٚىربساٖ ( )2006ثرشای ا٘رذاصٌٜیرشی
ویفیت ػٛد اص یه سٚیىشد ٔجتٙی ثش ثبصد ٜاػتفبدٔ ٜیٕ٘بیٙذ .دِچٕٞ ٚ ٛىربساٖ ( )2009اص
ؾٛٙاٖ دیٍشی تحتؾٛٙاٖ ضشیت ٚاوٙؾ ػرٛد ،ثر ٝجربی استجربط اسصؿری ػرٛد ،اػرتفبدٜ
وشدٜا٘ذ .ایٗ دس حبِی اػت و ٝدس ایرٗ پرظٞٚؾ ثرشای ػرٙجؾ استجربط اسصؿری ػرٛد ،اص
سٌشػی ٖٛثبصد ٜسٚی ػٛد  ٚترییشات آٖ اػتفبدٔ ٜریؿرٛد؛ ثٙربثشایٗ ٔؿیربس استجربط اسصؿری
ػٛد ،تٛاٖ تٛضیحدٙٞذٌی اٍِٛی پظٞٚؾ ثٛد ٚ ٜثیـتش ثٛدٖ آٖ ،ثیبٍ٘ش ویفیت ػٛد ثیـتش
اػت.
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بٍمًقع بًدن سًد

ثٛٔ ٝلؽ ثٛدٖ یؿٙی ،لجُ اص ایٙى ٝاطالؾبت تٛاٖ تأثیشٌزاسی خٛد ثش تلٕیٌٓیشی سا اص
دػت ثذٞذ ،دس اختیبس فشد تلٕیٌٓیش٘ذ ٜلرشاس ٌیرشد .دس ثشخری اص ٔطبِؿربت ،اص ٔحترٛای
اطالؾبتی ػٛد ثٝؾٛٙاٖ یىی اص ٔؿیبسٞبی ویفیت ػٛد یبدؿذ ٜو ٝثشای ؾّٕیبتی ٕ٘ٛدٖ ایٗ
ٔؿیبس اص ثٛٔ ٝلؽ ثٛدٖ اػتفبدٜؿذ ٜاػت .فشا٘ؼیغ ٕٞ ٚىبساٖ ( )2004ثٛٔٝلؽ ثرٛدٖ سا دس
صٔشٔ ٜؿیبسٞبی ٔشتجط ثب ثبصاس طجمٝثٙذی ٔیوٙٙذ .ثشخی دیٍرش اص پرظٞٚؾٌرشاٖ ٘یرض ایرٗ
ٔؿیبس ویفیت ػٛد سا ثٔ ٝؿیبسٞبی ثشٌشفت ٝاص ٚیظٌیٞبی ػشی صٔب٘ی ػٛد استجبط ٔیدٙٞرذ
(دِچٕٞ ٚ ٛىبساٖ .)2009 ،دس ایٗ پظٞٚؾ ٔؿیبس ثٛٔٝلؽ ثٛدٖ ػٛد ،ترٛاٖ تٛضریحدٙٞرذٌی
اٍِٛی پظٞٚؾ ثٛد ٚ ٜثیـتش ثٛدٖ آٖ ،ثیبٍ٘ش ویفیت ػٛد ثیـتش اػت.
پیطیىٍ
دس ػبَٞبی اخیش ثب تٛج ٝث ٝسػٛایی ٔبِی ؿشوتٞربیی ٘ػیرش ا٘رشٚ ٚ ٖٚسِرذوبْ ،تٛجرٝ
صیبدی ثٛٔ ٝضٛؼ ویفیت ػٛد ؿذ ٚ ٜپظٞٚؾٞبی صیبدی دس ایٗ صٔی ٝٙا٘جبٌْشفت ٝاػت وٝ
ثشخی اص ٟٔٓتشیٗ آٖٞب ث ٝؿش صیش اػت:
٘تبی پظٞٚـی اػّٛاٖ (٘ ،)1996ـبٖ ٔیدٞذ و ٝحجٓ الرالْ تؿٟرذی ٔٛجرٛد دس ػرٛد،
یه ؿبخق خٛة ثشای اسصیبثی ویفیت ػٛد ٔیثبؿذ .ؿی ش ٚ ٚیٙؼٙت (٘ )2003یض ویفیرت
ػٛد سا ٔشتجط ثب ػٛد ٔرٛسد٘ػش ٞریىغ ٔریدا٘ٙرذ؛ یؿٙری اص٘ػرش آٖٞرب ،ػرٛد ثبویفیرت ثربال
٘ـبٖدٙٞذٔ ٜفیذ ثٛدٖ اطالؾبت سلٓ ػٛد ثشای تلرٕیٌٓیرشی اػرتفبدٜوٙٙرذٌبٖ ٕٞ ٚچٙریٗ
ٔطبثمت ثیـتش آٖ ثب ػٛد التلبدی ٔیثبؿذ.
ٌؾ  ٚدیٍشاٖ ( ،)2004ث ٝثشسػی ویفیت ػٛد  ٚضشیت ٚاوٙؾ ػرٛد ٍٙٞربْ افرضایؾ
ثبثجبت ػٛد  ٚفشٚؽ پشداختٙذ٘ .تبی ایٗ پظٞٚؾ ٘ـبٖ داد و ٝؿشوتٞبی داسای سؿذ ػٛد
ٕٞررشا ٜثررب افررضایؾ فررشٚؽ ،اص ویفیررت ػررٛد  ٚضررشیت ٚاوررٙؾ ػررٛد ثرربالتشی ٘ؼررجت ثررٝ
ؿشوتٞبی داسای سؿذ ػٛد ٕٞشا ٜثب وبٞؾ ٞضی ،ٝٙثشخٛسداس ٞؼتٙذٌِٛ .ی (٘ )2004یض دس
تحمیك خٛد ویفیت ػٛد سا ثشسػی وشد  ٚث ٝایٗ ٘تیج ٝسػریذ ور ٝویفیرت ػرٛد ؿرشوتٞرب
ٍٙٞرربٔیوررٔ ٝیررضاٖ ٔبِىیررت ٟ٘رربدی دس آٖٞررب افررضایؾ ٔررییبثررذ ،ثٟجررٛد خٛاٞررذ یبفررت ٚ
دسایٗكٛست ،الالْ تـىیُدٙٞذ ٜػٛد ؿشوتٞب اص ٔشثٛط ثٛدٖ  ٚلبثّیرت اتىربی ثربالتشی
ثشخٛسداس خٛاٞذ ثٛد.

ثشسػی ساثط ٝثیٗ ویفیت ػٛد  ٚپیؾثیٙی ػٛدآٚسی
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اص ػٛی دیٍش ٌبً٘ ٕٞ ٚىبساٖ ( )2009ث ٝثشسػی ویفیت الالْ تؿٟذی پشداختٙذ  ٚثرٝ
ایٗ ٘تیج ٝسػیذ٘ذ و ٝػطح وٕتش الالْ تؿٟرذی ،ثبؾر افرضایؾ ویفیرت ػرٛد ٔریؿرٛد .دس
ٕٞرریٗ ساػررتب ٘ترربی پررظٞٚؾ ِرری ٕٞ ٚىرربساٖ (٘ )2011ـرربٖ داد وررٔ ٝررذیشیت ػررٛد دس
ؿشوتٞبی ٚسؿىؼت ،ٝفشكتطّجب٘ ٝاػت  ٚؿشوتٞبی غیشٚسؿىؼرت ،ٝثرٔ ٝرذیشیت ػرٛد
وبسا تٕبیُ داس٘ذ.
دس پظٞٚؾ دیٍش ٚاٖ ٕٞ ٚىبساٖ ( )2014ؿؾ سٚؽ ثشای ا٘رذاصٌٜیرشی ویفیرت ػرٛد
ٔؿشفی وشد٘ذ .آٖٞب ٕٞچٙیٗ اغٟبس داؿتٙذ و ٝویفیت ثربالی اطالؾربت حؼربثذاسی ٕٞب٘ٙرذ
ویفیت ػٛد ،یه ٚیظٌی ٔ ٟٓثشای ؿشوتٞب دس دػتیبثی ث ٝثبصاسٞبی ػٟبْ اػت  ٚویفیت
ثبالی ػٛد ،اغّت ٔجٙبیی ثشای تٛكیا ؾّٕىشد ٔبِی ؿشوتٞبػت .آٖٞرب ٕٞچٙریٗ اغٟربس
داؿتٙذ ؤ ٝیتٛاٖ اص ؿبخق ػٛد ثرشای اسصیربثی ؾّٕىرشد جربسی ٌ ٚزؿرت ٝؿرشوتٞرب ٚ
پیؾثیٙی آتی اػتفبد ٜوشد.
دس ٟ٘بیت ایٙى٘ ٝتربی پرظٞٚؾ اثشاٞیٕری ٛ٘ ٚرسپرٛس ( )2015ثیربٍ٘ش ایرٗ ثرٛد ور ٝثریٗ
ویفیت ػٛد  ٚپیؾثیٙی ػٛدآٚسی ساثطٔ ٝؼتمیٓ ٔ ٚؿٙیداسی ٚجٛد داسد  ٚپبیرذاسی ػرٛد،
اثضاس ٔٙبػجی ثشای ا٘رذاصٌٜیرشی ویفیرت ػرٛد ٔریثبؿرذ  ٚاص آٖ ٔریترٛاٖ ثرشای پریؾثیٙری
ػٛدآٚسی اػتفبد ٜوشد.
٘ٛسٚؽ ٕٞ ٚىبساٖ ( )1385ث ٝثشسػی ویفیت الالْ تؿٟرذی ثرب تأویرذ ثرش ٘مرؾ خطربی
ثشآٚسدی الالْ تؿٟذی پشداختٙذ٘ .تبی ثیبٍ٘ش ایٗ ثٛد و ٝػطح ثبالی الرالْ تؿٟرذی ،ثبؾر
وبٞؾ ویفیت ػٛد  ٚویفیت الالْ تؿٟذی ٔیؿٛد؛ ثٙبثشایٗ ،الالْ تؿٟرذی ثیـرتش ثرٔ ٝؿٙربی
ویفیت وٕتش  ٚپبیذاسی وٕتش ػٛد اػت.
ثمفی ( ،)1389ساثط ٝثیٗ لبثّیت اؾتٕبد اطالؾبت حؼبثذاسی  ٚویفیت ػٛد سا ثب سٚیىشد
تشاص٘بٔٝای ٔٛسدٔطبِؿ ٝلشاسداد٘ذ٘ .تبی تحمیك ٘ـبٖ داد و ٝثب وربٞؾ لبثّیرت اؾتٕربد الرالْ
تؿٟذی اص ویفیت ػٛد وبػتٔ ٝیؿٛد  ٚخطبی ا٘رذاصٌٜیرشی ثرضسيترش ٔریؿرٛدٕٞ .چٙریٗ
خذأیپٛس  ٚحجیجی ( )1392دس پظٞٚـی تأثیش ؾوٛیت دس ٌش ٜٚتجبسی ثش ویفیرت ػرٛد سا
ثشسػی وشد٘ذ .یبفترٞٝربی پرظٞٚؾ آٖٞرب ٘ـربٖ داد ،ویفیرت ػرٛد دس ؿرشوتٞربی ؾورٛ
ٌشٜٞٚبی تجبسی ٘ؼجت ث ٝؿشوتٞبی ٔؼتمُ ثبالتش اػت.
دس پظٞٚؾ دیٍش اؾتٕبدی ٕٞ ٚىبساٖ ( ،)1391ث ٝثشسػی تأثیش ٔذیشیت ػٛد ثش ویفیرت
ػٛد پشداختٙذ  ٚث ٝایٗ ٘تیج ٝسػیذ٘ذ و ٝثب افضایؾ ٔیضاٖ الالْ تؿٟرذی اختیربسی ،اص ٔمربدیش
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ٔطّٛة ٚیظٌیٞبی ػٛد وبػتٔ ٝیؿٛد .ایٗ ٘تبی ضرٕٗ حٕبیرت اص ٘ػشیر ٝفشكرتطّجب٘رٝ
ثٛدٖ ٔذیشیت ػٛد٘ ،ـبٖ ٔیدٞذ ؤ ٝذیشیت ػٛد ثش ٔحتٛای اطالؾبتی حؼبثذاسی خذؿرٝ
ٚاسد ٔیوٙذ.
ػجبدی ٕٞ ٚىبساٖ ( )1391دس پظٞٚـی ٘ـبٖ داد٘ذ ؤ ٝذیشاٖ ؿشوتٞربی ثٛسػری اص
اختیبسٞبی خٛد ثشای ا٘تمبَ ٔحشٔب٘ر ٝاطالؾربت دسثربس ٜػرٛدآٚسی آیٙرذ ٜؿرشوت اػرتفبدٜ
ٔیوٙٙذ  ٚایٗ ٔطبثك ثب تؿشیا ٔذیشیت ٔؤثش ػٛد اػت .آٖٞب ٕٞچٙیٗ ٘ـربٖ داد٘رذ ور ٝدس
تؿذادی اص ٔٛاسدٔ ،ذیشیت ٔؤثش ػٛد ثب ا٘حشا دس فؿبِیتٞبی ؾّٕیبتی ،لشاسدادٞبی ثرذٞی
 ٚسؿذ ٔجّغ فشٚؽ ،ساثطٔ ٝؼتمیٓ  ٚثب ا٘ذاص ٚ ٜپیؾثیٙی سؿذ ػٛدٞبی آتی ؿرشوت ،ساثطرٝ
ٔؿىٛع داسدٕٞ .چٙیٗ ثِٛرٕٞ ٚ ٛىربساٖ ( )1391ثر ٝثشسػری پبیرذاسی الرالْ تؿٟرذی ػرٛد
پشداختٙذ  ٚث ٝایٗ ٘تیج ٝسػیذ٘ذ و ٝاجضای ٘مذی ػٛد ،تٛا٘بیی ثیـتشی ثشای پیؾثیٙری ػرٛد
آتی داس٘ذ  ٚػرٛدی پبیرذاستش اػرت ور ٝاجرضای ٘مرذی آٖ ثیـرتش ثبؿرذ  ٚایرٗ ٔٛضرٛؼ دس
تلٕیٓٞبی ٔذیشاٖ  ٚػشٔبیٌٝزاساٖ ِحبظ ٔیؿٛد.
٘تبی پظٞٚؾ احٕذپٛس  ٚؿٟؼٛاسی ( ،)1393ثیبٍ٘ش ایٗ ثٛد و ٝثریٗ پریؾثیٙری ػرٛد ٚ
پیؾثیٙی ػٛدآٚسی دس ؿشوتٞبی غیشٚسؿىؼت ،ٝساثطرٔ ٝؼرتمیٕی ٚجرٛد داسد .دسٟ٘بیرت
ایٙى ٝپٛس صٔب٘ی  ٚفب٘یب٘ی (٘ )1394یض ث ٝایٗ ٘تیجر ٝسػریذ٘ذ ور ٝػرٛد  ٚجشیربٖٞربی ٘مرذی
ثٝؾٛٙاٖ ٔؿیبس ػٛدآٚسی ،تأثیش ٔؼتمیٕی ثش ویفیت ػٛد داسد.
ثذیٗ تشتیت ،ثشسػی پظٞٚؾٞبی لجّی دسثبس ٜؿرشوتٞربی پزیشفترٝؿرذ ٜثرٛسع اٚساق
ثٟبداس تٟشاٖ ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝتبو ٖٛٙپظٞٚـی دس خلٛف ٔف ْٟٛایٗ ٔطبِؿر ٝا٘جربْ ٘ـرذٜ
اػت؛ ثٙبثشایٗ دس ایٗ تحمیرك ثشسػری خٛاٞرذ ؿرذ ور ٝآیرب ثریٗ ویفیرت ػرٛد  ٚپریؾثیٙری
ػٛدآٚسی ؿشوت ساثطٔ ٝؿٙیداسی ٚجٛد داسد یب خیش.
فرضیٍَا
ثب تٛج ٝثٔ ٝجب٘ی ٘ػشی ٘ ٚتبی پظٞٚؾٞبی ٌزؿت ،ٝفشضیٞٝربی ایرٗ پرظٞٚؾ ثر ٝؿرش
صیش طشاحی  ٚػ غ ٔٛسد آصٔ ٖٛلشاسٌشفت ٝاػت:
فشضی.1 ٝویفیت الالْ تؿٟذی ثب پیؾثیٙی ػٛدآٚسی ساثطٔ ٝؼتمیٓ ٔ ٚؿٙیداسی داسد.
فشضی .2 ٝپبیذاسی ػٛد ثب پیؾثیٙی ػٛدآٚسی ساثطٔ ٝؼتمیٓ ٔ ٚؿٙیداسی داسد.
فشضی .3 ٝلبثّیت پیؾثیٙی ػٛد ثب پیؾثیٙی ػٛدآٚسی ساثطٔ ٝؼتمیٓ ٔ ٚؿٙیداسی داسد.
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فشضیٔ .4 ٝذیشیت ػٛد ثب پیؾثیٙی ػٛدآٚسی ساثطٔ ٝؼتمیٓ ٔ ٚؿٙیداسی داسد.
فشضی .5 ٝاستجبط اسصؿی ػٛد ثب پیؾثیٙی ػٛدآٚسی ساثطٔ ٝؼتمیٓ ٔ ٚؿٙیداسی داسد.
فشضی .6 ٝثٛٔٝلؽ ثٛدٖ ػٛد ثب پیؾثیٙی ػٛدآٚسی ساثطٔ ٝؼتمیٓ ٔ ٚؿٙیداسی داسد.
ريشضىاسی
دادٜٞبی ایٗ پظٞٚؾ ،دادٜٞبی ٚالؿی  ٚتبسیخی اػت؛ ثٙبثشایٗ پظٞٚؾ اص ٔٙػرش ٞرذ
وبسثشدی اػت .ثشای آصٔ ٖٛفشضیٞٝربی پرظٞٚؾ ٘یرض اص سٚؽ سٌشػری ٚ ٖٛسٚؽ حرذالُ
ٔشثؿبت دس ػطح  95دسكذ اطٕیٙبٖ اػتفبدٜؿذ ٜاػت .وّی ٝآصٖٔٞٛبی آٔبسی ایٗ پظٞٚؾ
ثب اػتفبد ٜاص ٘شْافضاس  SPSSا٘جبْؿذ ٜاػت.
جامعٍ ي ومًوٍ
جبٔؿ ٝآٔبسی ایٗ پظٞٚؾ سا  90ؿشوت پزیشفتٝؿرذ ٜدس ثرٛسع اٚساق ثٟربداس تٟرشاٖ ٚ
دٚس ٜصٔررب٘ی آٖ سا دٚس ٜد ٜػرربِ 1385 ٝتررب  ،1394ؿربُٔ  900ػرربَٔ -ـرربٞذ ٜتـررىیُ دادٜ
اػت .ث ٝدِیرُ حجرٓ ثربالی دادٜٞربی اٍِرٛی پرظٞٚؾٕ٘ٛ٘ ،رٌٝیرشی ثر ٝسٚؽ غشثربٍِشی
ا٘جبْؿذ ٜاػت .ثٙٔٝػٛس جٕؽآٚسی دادٜٞبی ٔٛسد٘یبص ،اص ِ ٛفـشدٜای و ٝتٛػط ػربصٔبٖ
ثٛسع اٚساق ثٟبداس ٔٙتـش ٌشدیذ ٚ ٜحبٚی كٛستٞبی ٔبِی ؿشوتٞبی ثٛسػی ٔیثبؿرذ،
اػتفبدٜؿذ ٜاػت .ؿشوتٞبی ٕ٘ ٝ٘ٛطجك ٔؿیبسٞبی صیش غشثبَ ؿذٜا٘ذ:
 )1ؿشوتٞبی ٕ٘ ٝ٘ٛاص اثتذای فشٚسدیٗٔب ٜػربَ  1385دس ثرٛسع اٚساق ثٟربداس تٟرشاٖ
پزیشفتٝؿذ ٜثبؿٙذ،
 )2ػٟبْ ؿشوتٞب دس ثٛسع اٚساق ثٟبداس تٟشاٖ لبثُ ٔؿبّٔ ٚ ٝفؿبِیتـربٖ ٔؼرتٕش ثبؿرذ.
ثذیٗ ٔٙػٛس ،ؿشوتٞبیی و ٝحذالُ ؿؾ ٔبٚ ٜلفٔ ٝؿبٔالتی داؿتٝا٘ذ ،ثر ٝدِیرُ ترأثیش ایرٗ
تٛلا ثش ٔتریشٞبیی ٔب٘ٙذ دسآٔذ  ،...ٚاص ٕ٘ ٝ٘ٛحز ؿذٜا٘ذ،
 )3ث ٝدِیُ لبثّیت ٔمبیؼ ،ٝػبَٔبِی ؿشوتٞب ٔٙتٟی ث ٝپبیربٖ اػرفٙذٔبٞ ٜشػربَ ثبؿرذ ٚ
دٚسٔ ٜبِی ؿشوتٞبی ٕ٘ ٝ٘ٛثذ ٖٚترییش ثبؿذ ،
 )4ث ٝدِیُ لبثّیت ٔمبیؼ ،ٝؿشوتٞبی ٕ٘ ٝ٘ٛطی دٚسٛٔ ٜسدثشسػی صیبٖد٘ ٜجبؿٙذ ٚ
 )6ث ٝدِیُ تفبٚت ؾٕذ ٜفؿبِیت ؿشوتٞبی ٚاػطٝای  ٚػشٔبیٌٝزاسی ثب ػربیش كرٙبیؽ،
ؿشوتٞبی ٕ٘ ٝ٘ٛاص ؿشوتٞبی ٚاػطٌٝشی  ٚػشٔبیٌٝزاسی ٘جبؿٙذ.
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پغ اص اؾٕبَ ٔؿیبسٞبی فٛق 90 ،ؿرشوت ثرٝؾٙرٛاٖ ؿرشوتٞربی ٕ٘٘ٛر ٝاص ٔیربٖ جبٔؿرٝ
آٔبسی ا٘تخبة ؿذ٘ذ.
الگًَا
ثشای آصٔ ٖٛفشضیٞٝب دس ایٗ پظٞٚؾ اص اٍِٞٛبی صیش اػتفبد ٜؿذ ٜاػت:
( )1
دس اٍِٛی فٛق ٔتریش ٚاثؼتٝ؛ پیؾثیٙی ػرٛدآٚسی ؿرشوت (

)ٔ ،تریرش ٔؼرتمُ؛

)  ٚاٞررشْ ٔرربِی
) ٔ ٚتریشٞرربی وٙتشِرری؛ ا٘ررذاص ٜداسایرریٞررب (
ویفیررت ػررٛد (
) ٔیثبؿٙذ )i,t( .جض اخالَ سٌشػی ٖٛاػت .دس ایٗ پرظٞٚؾ ثرشای ا٘رذاصٌٜیرشی
(

) ،اص ؿرؾ ٔؿیربس  :WCi,tویفیرت الرالْ تؿٟرذی: ،
ٔتریش ٔؼرتمُ؛ ویفیرت ػرٛد(
 :استجربط اسصؿری
ٔ :ذیشیت ػٛد،
پبیذاسی : ،لبثّیت پیؾثیٙی ػٛد،

ػٛد ،دسٟ٘بیت

 :ثٛٔٝلؽ ثٛدٖ ػٛد اػتفبدٜؿذ ٜاػت.

متغیر يابستٍ

ٔتریررش ٚاثؼررت ٝایررٗ پررظٞٚؾ ،پرریؾثیٙرری ػررٛدآٚسی ؿررشوت ( )PROFi,tاػررت .دس ایررٗ
پظٞٚؾ ،ػٛدآٚسی آتی ثب جشیبٖ ٘مذ ؾّٕیبتی ػبَ آتی ا٘ذاصٌٜیشی ٔیؿٛد؛ صیرشا جشیربٖ
٘مرذ ؾّٕیربتی ػربَ آتری ،ثر ٝدِیرُ داسا ٘جرٛدٖ الرالْ تؿٟرذی اختیربسی ،تلرٛیش ٔطّررٛثی اص
ػٛدآٚسی آتی ٘ـبٖ ٔیدٞذ (احٕذ پٛس  ٚؿٟؼٛاسی.)1393 ،
متغیر مستقل

دس خلٛف فشضی ٝا َٚپظٞٚؾ و ٝثشسػی ساثطٔ ٝؼتمیٓ ٔؿٙیداس ویفیت الالْ تؿٟرذی

1

ثب پیؾثیٙی ػٛدآٚسی اػت ،ثشای ا٘ذاصٌٜیشی ویفیت الالْ تؿٟذی اص اٍِٛی ٔره٘یىرِٛض
( )2002و ٝثٝكٛست صیش ٔیثبؿذ ،اػتفبد ٜؿذ ٜاػت.

WCi,t b0 b1 CFOi,t-1 b2 CFOi,t b3 CFOi,t+1b4 Salesi,t b5 PPEi,t i,t

()2
دس اٍِٛی فٛق؛  WCi,tثیبٍ٘ش ترییشات ػشٔبی ٝدس ٌشدؽ ؿشوت  iدس ػبَ ٘ tؼجت ثرٝ
ػبَ لجُ CFOi,t-1 ،جشیبٖ ٘مذ ؾّٕیبتی ؿشوت  iدس ػبَ  CFOi,t ،t-1جشیبٖ ٘مرذ ؾّٕیربتی
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ؿررشوت  iدس ػرربَ  CFOi,t+1 ،tجشیرربٖ ٘مررذ ؾّٕیرربتی ؿررشوت  iدس ػرربَ Salesi,t ،t+1

ترییشات ٔجّغ فشٚؽ ؿشوت  iدس ػبَ ٘ tؼجت ث ٝػبَ لجرُ PPEi,t ،أرالنٔ ،بؿریٗآالت ٚ

تجٟیضات ؿشوت  iدس ػربَ  i,t ٚ tخطربی ثبلیٕب٘رذ ٜاٍِرٔ ٛریثبؿرذٔ .ؿیربس ویفیرت الرالْ
تؿٟذی ،ا٘حشا ٔؿیبس خطبی ثبلیٕب٘ذ ٜاٍِٛی ٔزوٛس ثٛد ٚ ٜوٕتش ثرٛدٖ ایرٗ ؾرذد ،ثیربٍ٘ش
ویفیت ػٛد ثیـتش اػت.
دس فشضی ٝد ْٚو ٝساثطٔ ٝؿٙیداسی ،پبیذاسی ػٛد ثب پیؾثیٙی ػٛدآٚسی ثشسػی خٛاٞذ
ؿذ ،ثشای ا٘ذاصٌٜیشی پبیذاسی ػٛد اص اٍِٛی پیـٟٙبدی ؿری ش ٚ ٚیٙؼرٙت )2003( 2اػرتفبدٜ

ٔیؿٛد.
Xi,tb0 b1 Xi,t-1 i,t
( )3
دس اٍِٛی ()3؛  Xi,tػٛد ٞش ػ ٟٓؿشوت  iدس ػبَ  Xi,t-1 ،tػٛد ٞش ػ ٟٓؿرشوت  iدس

ػبَ  ٚ t-1دسٟ٘بیت  i,tخطبی ثبلیٕب٘ذ ٜأٍِ ٛیثبؿذٔ .ؿیبس پبیذاسی ػرٛد ،ضرشیت ؿریت
اٍِ ٛیؿٙی  b1ثٛد ٚ ٜثیـتش ثٛدٖ آٖ ،ثیبٍ٘ش ویفیت ػٛد ثیـتش اػت.

دس فشضی ٝػ ْٛایٗ پظٞٚؾ ،ساثطٔ ٝؼتمیٓ لبثّیت پیؾثیٙی ػٛد  ٚپیؾثیٙری ػرٛدآٚسی
ثشسػی ٔیؿٛد .ثشای ا٘ذاصٌٜیشی لبثّیت پیؾثیٙی ػٛد اص اٍِٛی صیش اػتفبدٔ ٜیؿٛد.
Ei,t b0 b1 Ei,t-1 i,t
( )4
دس اٍِرٛی فررٛق ٔحبػررج ٝلبثّیررت پرریؾثیٙری ػررٛد دس خلررٛف آصٔرر ٖٛفشضرری ٝػررْٛ؛
ٔتریش  Ei,tػرٛد خربِق ؿرشوت  iدس ػربَ  Ei,t-1 ،tػرٛد خربِق ؿرشوت  iدس ػربَ ٚ t-1

دسٟ٘بیت  i,tخطبی ثبلیٕب٘ذ ٜاٍِ ٛاػتٔ .ؿیبس لبثّیت پیؾثیٙی ػٛد ،سیـٚ ٝاسیب٘غ خطربی

ثبلیٕب٘ذٔ ٜذَ ثٛد ٚ ٜطجؿبً وٕتش ثٛدٖ آٖ ،ثیبٍ٘ش ویفیت ثیـتش ػٛد اػت.
3
دس آصٔ ٖٛفشضی ٝچٟبسْ ثشای ا٘ذاصٌٜیشی ٔذیشیت ػٛد اص اٍِرٛی تؿرذیُؿرذ ٜجر٘ٛض
و ٝثٝؾٛٙاٖ ؿبخلی ثشای ا٘ذاصٌٜیشی ٔذیشیت ػٛد ٔیثبؿذ ،ثٝؿرش اٍِرٛی ( )5اػرتفبدٜ
ٔیؿٛد:
()5

ACCRi,t / Ai,t-1 = α1 (1 / Ai,t-1) + α2 (ΔREVi,t / Ai,t-1) / + α3 (PPEi,t / Ai,t-1) i,t

TAi,t = NIi,t – CFOi,t
دس اٍِٛی فٛق؛  Ai,t-1جٕؽ داساییٞب دس پبیبٖ ػبَ  t-1ؿشوت  ACCRi,t ،iجٕؽ الرالْ

تؿٟذی ؿشوت  iدس ػبَ  REVi,t ،tدسآٔذٞب دس ػبَ ٟٙٔ tربی دسآٔرذٞب دس ػربَ  t-1ثرشای
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ؿشوتٔ PPEi,t ،iجّغ ٘بخبِق أالنٔ ،بؿیٗآالت  ٚتجٟیضات ثشای ؿرشوت  iدس ػربَ ،t
 TAi,tجٕررؽ الررالْ تؿٟررذی ؿررشوت  iدس ػرربَ  NIi,t ،tػررٛد خرربِق ؿررشوت  iدس ػرربَ ،t
 CFOi,tجشیبٖ ٘مذ ؾّٕیبتی ؿشوت  iدس ػبَ  i,t ٚ tخطبی ثبلیٕب٘ذ ٜأٍِ ٛیثبؿذ.
ثب تٛج ٝث ٝایٙى ٝثخؾ ؾٕذ ٜپظٞٚؾٞبی ا٘جبْؿذ ٜثشای ػٙجؾ استجبط اسصؿی ػٛد،
اص سٌشػی ٖٛثبصد ٜسٚی ػرٛد  ٚترییرشات آٖ اػرتفبد ٜؿرذ ٜاػرت ،دس فشضری ٝپرٙجٓ ثرشای
ٔحبػج ٝاستجبط اسصؿی ػٛد دس خلٛف ثشسػی تأثیش آٖ ثش پیؾثیٙی ػرٛدآٚسی اص اٍِرٛی
صیش اػتفبدٔ ٜیوٙیٓ.

ETi,t b0 b1 Ei,t b2 Ei,t i,t

()6
دس اٍِٛی ثبال ثشای ٔحبػج ٝاستجربط اسصؿری ػرٛد دس خلرٛف آصٔر ٖٛفشضری ٝپرٙجٓ؛ ٔتریرش
 RETi,tثیبٍ٘ش ٔیبٍ٘یٗ ثبصد ٜػبَ  tدس ؿشوت  Ei,t ، iػٛد خبِق ؿشوت  iدس ػربَ Ei,t ،t

ترییش دس ػٛد خبِق ؿشوت  iدس ػبَ ٘ tؼجت ث ٝػبَ لجُ i,t ،خطربی ثبلیٕب٘رذ ٜاٍِرb1 ٚ ٛ

ضشیت ٚاوٙؾ ػٛد ٔیثبؿذ .دس ایٗ أٍِ ٛؿیبس استجبط اسصؿی ػٛد ،تٛاٖ تٛضیحدٙٞرذٌی
اٍِ ٛثٛد ٚ ٜثیـتش ثٛدٖ آٖ ،ثیبٍ٘ش ویفیت ثبالی ػٛد اػت.

دس آخشیٗ فشضی ٝایٗ پظٞٚؾ ثشای ا٘ذاصٌٜیشی ثٛٔٝلؽ ثٛدٖ ػٛد جٟرت ثشسػری ترأثیش
آٖ ثش پیؾثیٙی ػٛدآٚسی اص اٍِٛی ثبػ 4ٛاػتفبدٔ ٜیوٙیٓ.
ETi,t b0 b1 NEGi,tb2 RETi,t b3 NEGi,t * RETi,t i,t

( )7

دس اٍِٛی فٛق؛  RETi,tثیربٍ٘ش ٔیربٍ٘یٗ ثربصد ٜػربَ  tدس ؿرشوت  ETi,t ، iثیربٍ٘ش ػرٛد

خبِق ؿشوت  iدس ػبَ  i,t ٚ tخطبی ثبلیٕب٘ذ ٜأٍِ ٛیثبؿرذ .اٌرش  RETi,tوٕترش اص كرفش
ثبؿذ NEGi,t ،ثشاثش ثب یه  ٚدس غیشایٙلٛست ،ثشاثرش كرفش ٔریٌرشدد .دس ایرٗ اٍِرٔ ٛؿیربس
ثٛٔٝلؽ ثٛدٖ ،تٛاٖ تٛضیحدٙٞذٌی اٍِ ٛثٛد ٚ ٜطجیؿی اػت ور ٝثیـرتش ثرٛدٖ آٖ ،ثیربٍ٘ش
ویفیت ثیـتش ػٛد ٔیثبؿذ.
متغیرَای كىترلی

دِیُ اػتفبد ٜاص ٔتریش وٙتشِی دس ایٗ اٍِٞٛب ،وٙتشَ تأثیش ؾٛأُ ؿٙبختٝؿرذ٘ ٚ ٜبؿرٙبختٝ
دس ساثط ٝثیٗ ٔتریشٞبی ٚاثؼتٔ ٚ ٝؼتمُ اكّی اػتٔ .تریشٞبی وٙتشِری ایرٗ پرظٞٚؾ ؿربُٔ
( )ASSETi,tثشاثش ثب ٍِبسیتٓ جٕؽ داساییٞبی ؿشوتٞب ٔ ٚتریش وٙتشِی دیٍش ایرٗ پرظٞٚؾ،
اٞشْ ٔبِی ( )DEBTi,tثشاثش ثب ٘ؼجت ثذٞیٞب ث ٝداساییٞب ٔیثبؿذ.
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آمار تًصیفی
دس ایٗ ثخؾ ،آٔربس تٛكریفی دادٞ ٜربی ٔشثرٛط ثرٔ ٝتریشٞربی پرظٞٚؾ اسائرٔ ٝریؿرٛد.
خالكٝای اص تٛكیا آٔبسی دادٜٞبی پظٞٚؾ دس جذ٘ 1 َٚـبٖ دادٜؿذ ٜاػت.
جذ :1 َٚآٔبس تٛكیفی ٔتریشٞب
میاوگیه
0/017

میاوٍ
0/009

اوحراف معیار
0/037

كمتریه
0/0003

بیطتریه
0/211

متغیرَا
ویفیت الالْ تؿٟذی
پبیذاسی ػٛد

0/417

0/270

0/219

-1/0030

1/987

لبثّیت پیؾثیٙی ػٛد

0/061

0/018

0/026

0/0013

0/216

ٔذیشیت ػٛد

0/917

0/846

0/411

0/0867

2/603

استجبط اسصؿی ػٛد

0/275

0/193

0/323

0/0524

0/671

ثٛٔٝلؽ ثٛدٖ ػٛد

0/301

0/272

0/256

0/0931

1/325

دس ایٗ پظٞٚؾ ،دادٜٞبی ٔشثٛط ثر 90 ٝؿرشوت طری ثربص ٜد ٜػربِ ٝپرظٞٚؾ ( 1385ترب
 )1394جٕؿبً 900ػبَٔ -ـبٞذ ٜاص ؿشوتٞبی پزیشفت ٝؿذ ٜدس ثرٛسع اٚساق ثٟربداس تٟرشاٖ
جٕؽآٚسی ؿذ ٜاػت .آٔبسی تٛكیفی دادٜٞربی پرظٞٚؾ ؿربُٔ ٔیربٍ٘یٗٔ ،یب٘ر ،ٝا٘حرشا
ٔؿیبس ،وٕتشیٗ  ٚثیـتشیٗ دس جذ 1 َٚاسائ ٝؿذ ٜاػت.
آزمًن فرضیٍَا
فرضیٍ  :1ویفیت الالْ تؿٟذی ثب پیؾثیٙی ػٛدآٚسی ساثطٔ ٝؼتمیٓ ٔ ٚؿٙیداسی داسد.
جذ٘ :2 َٚتبی آصٔ ٖٛفشضی ٝاَٚ
متغیر
ؾشم اص ٔجذأ

ضریب
7/13

آمارٌ t
1/05

سطح معىیداری
0/31

ویفیت الالْ تؿٟذی

0/011

2/04

0/044

٘ؼجت ثذٞی

17/9

3 /6

0/001

ا٘ذاصٜ

0/649

0/617

0/51

ضشیت تؿییٗ

0/38

ضشیت تؿییٗ تؿذیُؿذٜ

0/36

آٔبس ٜدٚسثیٗ – ٚاتؼٖٛ

2/026

آٔبسF ٜ

5/11

ػطح ٔؿٙیداسی آٔبسF ٜ

0/001
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ثب تٛج ٝث٘ ٝتبی فشضی ٝا َٚچ ٖٛػطح ٔؿٙیداسی  Fوٕتش اص  5دسكذ اػت ،ساثطر ٝثریٗ
ٔتریشٞب ٔؿٙیداس اػت .ثٝؾجبستدیٍش ،فشم كفش ثٛدٖ ٓٞصٔبٖ  ٕٝٞضشایت سد ٔریؿرٛد ٚ
ساثط ٝثیٗ ٔتریش ٚاثؼتٔ ٚ ٝؼتمُ خطی اػتٕٞ .بٍ٘٘ٛر ٝور ٝاص جرذٔ 2 َٚـربٞذٔ ٜریٌرشدد
ضشیت تؿییٗ تؿذیُؿذ ٜثٝدػتآٔذ ٜثشاثرش  36دسكرذ اػرت ،یؿٙری دسٔجٕرٛؼ ٔتریشٞربی
ٔؼتمُ  ٚوٙتشَ تحمیك ثیؾ اص  36دسكذ ترییشات ٔتریش ٚاثؼت ٝسا تٛضیح ٔیدٙٞرذ .یبفترٞٝرب
٘ـبٖ ٔیدٞذ ػطح ٔؿٙیداسی ضشیت ٔتٙبغش ثب ویفیت الالْ تؿٟذی ،ثشاثش  0/044ؿذ ٜاػت
 ٚدس ٘تیج ،ٝفشم كفش ثٛدٖ ایٗ ضشیت دس ػطح  0/05سد ٔیؿٛد؛ ثٙبثشایٗ ٔریترٛاٖ ادؾرب
وشد و ٝویفیت الالْ تؿٟذی ثب ػٛدآٚسی ساثطٔ ٝؼرتمیٓ  ٚثشاثرش  0/011داسد .یؿٙری ،ػرطح
ثبالی الالْ تؿٟذی ثبؾ وبٞؾ ویفیت ػٛد  ٚدس ٘تیج ٝوربٞؾ ترٛاٖ پریؾثیٙریوٙٙرذٌی
ٔیؿٛد؛ ثٙبثشایٗ ثرشای پریؾثیٙری ػرٛدآٚسی ،اجرضای ٘مرذی ػرٛد تٛا٘ربیی ثیـرتشی ثرشای
پیؾثیٙیوٙٙذٌی داس٘ذٕٞ .چٙیٗ اص ثیٗ ٔتریشٞبی وٙتشِی٘ ،ؼرجت ثرذٞی  ٚا٘رذاص ٜؿرشوت،
فمط ٘ؼجت ثذٞی ساثطٔ ٝؼتمیٓ ٔ ٚؿٙیداسی ثب پیؾثیٙری ػرٛدآٚسی داسد  ٚا٘رذاص ٜؿرشوت
ساثطٔ ٝؿٙیداسی ٘ذاسدٕٞ .چٙریٗ دس ایرٗ فشضری ٝثرشای ثشسػری ٕٞجؼرتٍی اص ٔمرذاس آٔربسٜ
دٚسثیٗ ٚاتؼ ٖٛاػتفبدٜؿذ ٜاػت  ٚثب تٛج ٝث ٝایٙىٔ ٝمذاس ایٗ آٔربس 2/026 ٜؿرذٔ ،ٜـرىُ
خٛدٕٞجؼتٍی ثیٗ ثبلیٔب٘ذٜٞبی اٍِٚ ٛجٛد ٘ذاسد.
فرضیٍ  :2پبیذاسی ػٛد ثب پیؾثیٙی ػٛدآٚسی ساثطٔ ٝؼتمیٓ ٔ ٚؿٙیداسی داسد.
جذ٘ :3 َٚتبی آصٔ ٖٛفشضی ٝدْٚ
متغیر
ؾشم اص ٔجذأ

ضریب
6/95

آمارٌ t
1/019

سطح معىیداری
0/31

پبیذاسی ػٛد

-0/061

-3/249

0/001

٘ؼجت ثذٞی

18/07

3/71

0/000

ا٘ذاصٜ

0/667

0/616

0/53

ضشیت تؿییٗ

0/50

ضشیت تؿییٗ تؿذیُؿذٜ

0/49

آٔبس ٜدٚسثیٗ ـ ٚاتؼٖٛ

1/917

آٔبسF ٜ

4/07

ػطح ٔؿٙیداسی آٔبسF ٜ

0/002

ثب تٛج ٝث ٝجذ 3 َٚػطح ٔؿٙیداسی ٔرذَ سٌشػری 0/002 ٖٛاػرت  ٚچر ٖٛایرٗ ٔمرذاس

133

ثشسػی ساثط ٝثیٗ ویفیت ػٛد  ٚپیؾثیٙی ػٛدآٚسی

وٕتش اص ٔ 0/05یثبؿذ ،ثٙبثشایٗ فشضی ٝكفش دس ػطح اطٕیٙبٖ  95دسكذ سد ٔیؿٛد ٔ ٚرذَ
ٔؿٙیداسی اػت .ثٝؾجبستدیٍش ،فشضی ٝكفش ثٛدٖ ٓٞصٔبٖ  ٕٝٞضشایت سد ٔریؿرٛد .طجرك
٘تبی جذ ٚ 3 َٚثب تٛج ٝث ٝضشیت تؿییٗ تؿذیُؿذ ٜثٝدػتآٔذ ٜو ٝثشاثش  49دسكذ اػت،
ٔی تٛاٖ ثیربٖ ورشد ور ٝدسٔجٕرٛؼ ٔتریشٞربی ٔؼرتمُ  ٚوٙترشَ تحمیرك ثریؾ اص  49دسكرذ
ترییشات ٔتریش ٚاثؼرت ٝسا تٛضریح ٔریدٞرذ .ثرشای ضرشیت ٔتٙربغش ثرب پبیرذاسی ػرٛد ،ػرطح
ٔؿٙیداسی  0/001ؿذ ٜاػت  ٚدس٘تیج ٝفشضی ٝكرفش ثرٛدٖ ایرٗ ضرشیت دس ػرطح  0/05سد
ٔیؿٛد ثٙبثشایٗ ٔیتٛاٖ ادؾب وشد پبیذاسی ػٛد ثش ػٛدآٚسی آتی ساثطٔ ٝؿٙریداس ٔؿىرٛع
 ٚثشاثش  -0/061داسد .دِیُ ایٗ أش ٚجٛد الالْ تؿٟذی ثبلبثّیت اؾتٕبد وٕتش دس ػٛد خربِق
ٞش ػٔ ٟٓیثبؿذ وٞ ٝشچ ٝثیـتش ثبؿذ اص پبیذاسی ػٛد ثٔ ٝیضاٖ ثیـتشی وبػرت ٝخٛاٞرذ ؿرذ.
ٕٞچٙیٗ اص ثیٗ ٔتریشٞبی وٙتشِی ،فمط ٘ؼجت ثذٞی ساثطٔ ٝؼتمیٓ ٔ ٚؿٙیداسی ثرب پریؾثیٙری
ػررٛدآٚسی داسد .افررض ٖٚثررش ایررٗ ،ثررب تٛجرر ٝثرر ٝایٙىررٔ ٝمررذاس آٔرربس ٜدٚسثرریٗ ٚاتؼرر ٖٛثشاثررش
ٔ1/917یثبؿذٔ ،یتٛاٖ ادؾب وشد ٔـىُ خٛدٕٞجؼتٍی ثیٗ ثربلیٔب٘رذٜٞربی اٍِرٛی ٔرٛسد
ثشسػی ٚجٛد ٘ذاسد.
فرضیٍ  :3لبثّیت پیؾثیٙی ػٛد ثب پیؾثیٙی ػٛدآٚسی ساثطٔ ٝؼتمیٓ ٔ ٚؿٙیداسی داسد.
جذ٘ :4 َٚتبی آصٔ ٖٛفشضی ٝػْٛ
متغیر
ؾشم اص ٔجذأ

ضریب
8/81

آمارٌ t
1/12

سطح معىیداری
0/29

لبثّیت پیؾثیٙی ػٛد

0/003

2/04

0/042

٘ؼجت ثذٞی

19/04

2/81

0/000

ا٘ذاصٜ

0/66

0/518

0/524

ضشیت تؿییٗ

0/61

ضشیت تؿییٗ تؿذیُؿذٜ

0/59

آٔبس ٜدٚسثیٗ – ٚاتؼٖٛ

2/01

آٔبسF ٜ
ػطح ٔؿٙیداسی آٔبسF ٜ

4/48
0/002

ثب تٛج ٝث ٝجذ 4 َٚػطح ٔؿٙیداسی ٔرذَ سٌشػری 0/002 ٖٛاػرت  ٚچر ٖٛایرٗ ٔمرذاس
وٕتش اص  0/05اػت ،ثٙبثشایٗ فشضی ٝكفش دس ػطح اطٕیٙربٖ  95دسكرذ سد ٔریؿرٛد ٔ ٚرذَ
ٔؿٙیداسی اػت .ثب تٛج ٝث ٝایٙى ٝضشیت تؿییٗ تؿذیُؿذ ٜثشاثش  59دسكذ اػرتٔ ،ریترٛاٖ
ثیبٖ وشد و ٝدسٔجٕٛؼ ٔتریشٞبی ٔؼتمُ  ٚوٙتشَ تحمیك ثیؾ اص  59دسكرذ ترییرشات ٔتریرش
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ٚاثؼت ٝسا تٛضیح ٔیدٞذ .دس ایٗ فشضی ٝثشای ضشیت ٔتٙبغش ثبلبثّیت پریؾثیٙری ػرٛد ،ػرطح
ٔؿٙیداسی  0/042حبكُ ؿذ ٜاػت  ٚدس٘تیج ،ٝفشم كفش ثرٛدٖ ایرٗ ضرشیت سد ٔریؿرٛد.
دس٘تیج ٝایٗ ٔؿیبس ویفیت ػٛد و ٝدس لبِت تٛا٘بیی ػٛد دس پیؾثیٙی ػٛدٞب  ٚجشیبٖٞربی
٘مذی آتی ػٙجیذٔ ٜیؿٛد ثش ػٛدآٚسی آتری اثرشی ٔؼرتمیٓ  ٚثشاثرش  0/003داسد؛ ثٙربثشایٗ
ٞشچ ٝػٛد ػبَ جبسی ٘ٛػبٖ وٕتشی داؿرت ٝثبؿرذ ٔؿیربس ثٟترشی ثرشای تٛضریحدٙٞرذٌی ٚ
پیؾثیٙیوٙٙذٌی ػٛدآٚسی خٛاٞذ ثٛدٕٞ .چٙریٗ دس خلرٛف ٔتریشٞربی وٙتشِری٘ ،ؼرجت
ثذٞی  ٚا٘ذاص ٜؿشوت ،فمط ٘ؼجت ثذٞی ساثطٔ ٝؼتمیٓ ٔ ٚؿٙیداسی ثب پیؾثیٙی ػرٛدآٚسی

داسد .ؾال ٜٚثش ایٗ چ ٖٛدس ایٗ فشضیٔ ٝمذاس آٔبس ٜدٚسثیٗٚ-اتؼ ٖٛثشاثش  2/01ؿرذ ٜاػرت،
ثٙبثشایٗ ثیٗ ثبلیٔب٘ذٜٞبی اٍِٛٔ ٛسد ثشسػی خٛدٕٞجؼتٍی ٘ذاسیٓ  ٚفشم اػتمالَ خطبٞرب
پزیشفتٔ ٝیؿٛد.
فرضیٍ ٔ :4ذیشیت ػٛد ثب پیؾثیٙی ػٛدآٚس ساثطٔ ٝؼتمیٓ ٔ ٚؿٙیداسی داسد.
جذ٘ :5 َٚتبی آصٔ ٖٛفشضی ٝچٟبسْ
ضریب
7/11

آمارٌ t
1/19

سطح معىیداری
0/27

ٔذیشیت ػٛد

-0/069

-4/71

0/001

٘ؼجت ثذٞی

19/81

3/88

0/000

ا٘ذاصٜ

0/69

0/627

0/49

ضشیت تؿییٗ

0/45

ضشیت تؿییٗ تؿذیُؿذٜ

0/43

متغیر
ؾشم اص ٔجذأ

آٔبس ٜدٚسثیٗ – ٚاتؼٖٛ

1/823

آٔبسF ٜ

4/143

ػطح ٔؿٙیداسی آٔبسF ٜ

0/001

ثب تٛج ٝث٘ ٝتبی جذ 5 َٚاص آٖ جب و ٝػطح ٔؿٙیداسی  Fوٕتش اص  5دسكذ اػت ،ساثطٝ
ثیٗ ٔتریشٞب ٔؿٙیداس اػت .ثٝؾجربستدیٍرش ،فرشم كرفش ثرٛدٖ ٞرٓصٔربٖ ٕٞر ٝضرشایت سد
ٔیؿٛد  ٚساثط ٝثیٗ ٔتریش ٚاثؼتٔ ٚ ٝؼرتمُ خطری اػرت .ثرب تٛجر ٝثر ٝایٙىر ٝضرشیت تؿیریٗ
تؿذیُؿذ ٜثٝدػتآٔذ ٜثشاثش  43دسكذ اػتٔ ،یتٛاٖ ثیبٖ ورشد ور ٝدسٔجٕرٛؼ ٔتریشٞربی
ٔؼتمُ  ٚوٙتشَ تحمیك ثیؾ اص  43دسكذ ترییشات ٔتریرش ٚاثؼرت ٝسا تٛضریح ٔریدٞرذ .ثرشای
ضشیت ٔتٙبغش ثب ٔذیشیت ػٛد ،ػطح ٔؿٙیداسی  0/001ؿذ ٜاػت  ٚدس٘تیجر ،ٝفرشم كرفش
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ثٛدٖ ایٗ ضشیت سد ٔیؿٛد٘ .تبی ٘ـبٖ ٔیدٞذ ؤ ٝذیشیت ػٛد و ٝاص طشیك الالْ تؿٟذی
اختیبسی تٛػط ٔذیشیت تؿییٗ ٔیؿ٘ٛذ ثب پیؾثیٙی ػرٛدآٚسی ساثطرٔ ٝؿٙریداس ٔ ٚؿىرٛع
ثشاثش  0/001داسد؛ یؿٙی ٚلتی ٔذیشیت ػٛد و ٝثش اػبع اٍِٛی تؿرذیُؿرذ ٜجر٘ٛض ٔحبػرجٝ
ٔیؿٛد ،افضایؾ پیذا ٔیوٙذ ،لبثّیت پیؾثیٙی ػٛدآٚسی وبٞؾ ٔییبثذ .ثٝؾجبستدیٍش ،اص
٘تیج ٝآصٔ ٖٛایٗ فشضیٔ ٝیتٛاٖ اػتٙجبط وشد ٔرذیشیت ػرٛد  ٚدػرتوربسی حؼربةٞرب دس
دٚس ٜجبسی ػجت وبٞؾ پیؾثیٙی ػرٛد  ٚؾّٕىرشد آتری ؿرشوتٞرب ٔریٌرشددٕٞ .چٙریٗ
ٔذیشیت ػٛد أىبٖ داسد ،ث ٝدِیُ وبٞؾ لبثّیرت پریؾثیٙری ،اؾتجربس ٌرضاسؽٞربی ٔربِی سا
توؿیا وٙذ .دس خلٛف ٔتریش ٞبی وٙتشِری٘ ،ؼرجت ثرذٞی  ٚا٘رذاص ٜؿرشوت فمرط ٘ؼرجت
ثذٞی ساثطٔ ٝؼتمیٓ ٔ ٚؿٙیداسی ثب پیؾثیٙی ػٛدآٚسی داسد .ؾال ٜٚثش ایٗ ،طجرك یبفترٞٝربی
جررذ َٚفررٛق ٔمررذاس آٔرربس ٜدٚسثرریٗ ٚاتؼرر ٖٛثشاثررش  1/823ؿررذ ٜاػررت؛ ثٙرربثشایٗ دس اٍِررٛ
خٛدٕٞجؼتٍی ٘ذاسیٓ.
فرضیٍ  :5استجبط اسصؿی ػٛد ثب پیؾثیٙی ػٛدآٚسی ساثطٔ ٝؼتمیٓ ٔ ٚؿٙیداسی داسد.
جذ٘ :6 َٚتبی آصٔ ٖٛفشضی ٝپٙجٓ
ضریب

آمارٌ t

سطح معىیداری

ؾشم اص ٔجذأ

8/35

1/19

0/27

استجبط اسصؿی ػٛد

0/004

0/014

0/0976

٘ؼجت ثذٞی

18/26

3/94

0/001

ا٘ذاصٜ

0/71

0/532

0/48

متغیر

ضشیت تؿییٗ

0/40

ضشیت تؿییٗ تؿذیُؿذٜ

0/37

آٔبس ٜدٚسثیٗ – ٚاتؼٖٛ

2/011

آٔبسF ٜ
ػطح ٔؿٙیداسی آٔبسF ٜ

3/993
0/003

طجك جذ ،6 َٚػطح ٔؿٙیداسی آٔبس F ٜدس ٔذَ ثشاثش ثب 0/003اػت  ٚچ ٖٛایرٗ آٔربسٜ
وٕتش اص  5دسكذ اػت؛ ثٙبثشایٗ ساثط ٝثیٗ ٔتریشٞب ٔؿٙریداس اػرت .ثرٝؾجربستدیٍرش ،فرشم
كفش ثٛدٖ ٓٞصٔبٖ  ٕٝٞضشایت سد ٔیؿٛدٕٞ .چٙیٗ ،ثب تٛج ٝث ٝضشیت تؿیریٗ تؿرذیُؿرذٜ
ثٝدػتآٔذ ٜو ٝثشاثش  37دسكذ اػتٔ ،یتٛاٖ ثیبٖ وشد و ٝدسٔجٕٛؼ ٔتریشٞربی ٔؼرتمُ ٚ
وٙتشَ تحمیك ثیؾ اص  37دسكذ ترییشات ٔتریش ٚاثؼت ٝسا تٛضیح ٔیدٞرذٕٞ .ربٖطرٛس ور ٝاص
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٘تبی فشضی ٝپٙجٓ دس جذ َٚفٛق ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد ،استجبط اسصؿی ػرٛد ور ٝثیربٍ٘ش تٛا٘ربیی
ػٛد دس تٛضیح ثبصد ٜاػت ،ثب پیؾثیٙی ػٛدآٚسی ساثطٔ ٝؿٙیداسی دس ػطح ٘ 0/05رذاسد.
دِیُ ایٗ ٘تیجٔ ٝیتٛا٘ذٚ ،جٛد ؾٛأُ ٔبِی  ٚغیشٔربِی ٔب٘ٙرذ ٘رٛؼ كرٙؿت ،سلبثرتپرزیشی،
ؿشایط التلبدی  ٚؾّٕىشد ٞیئتٔذیش ٜثبؿذ و ٝثبؾ ؿرذ ٜثربصد ٚ ٜاستجربط اسصؿری ػرٛد،
٘تٛا٘ذ ٔؿش خٛثی ثشای پیؾثیٙیوٙٙرذٌی ؾّٕىرشد آتری ؿرشوت ثبؿرذ؛ ثٙربثشایٗ استجربط
اسصؿی ػٛد فبلذ تٛا٘بیی الصْ ثشای ایجبد لرذست پریؾثیٙریوٙٙرذٌی دس ػرشٔبیٌٝرزاساٖ ٚ
ػبیش اػتفبدٜوٙٙرذٌبٖ اطالؾربت حؼربثذاسی ثرشای اتخربر تلرٕیٓ دس خلرٛف پریؾثیٙری
ػٛدآٚسی ٔیثبؿذٕٞ .چٙیٗ دس خلٛف ٔتریشٞبی وٙتشِی٘ ،ؼجت ثذٞی  ٚا٘ذاص ٜؿرشوت،
فمط ٘ؼجت ثذٞی ساثطٔ ٝؼتمیٓ ٔ ٚؿٙیداسی ثب پیؾثیٙری ػرٛدآٚسی داسد  ٚا٘رذاص ٜؿرشوت
ساثطٔ ٝؼتمیٓ  ٚغیش ٔؿٙیداسی ثب پیؾثیٙی ػٛدآٚسی داسد .افرض ٖٚثرش ایرٗ ،دس ایرٗ فشضریٝ
ٔمذاس آٔبس ٜدٚسثیٗٚ-اتؼ ٖٛثشاثش  2/011اػت؛ ثٙبثشایٗ فشم اػتمالَ خطبٞب سد ٕ٘یؿٛد.
فرضیٍ  :6ثٛٔٝلؽ ثٛدٖ ػٛد ثب پیؾثیٙی ػٛدآٚسی ساثطٔ ٝؼتمیٓ ٔ ٚؿٙیداسی داسد.
جذ٘ :7 َٚتبی آصٔ ٖٛفشضی ٝؿـٓ
ضریب

آمارٌ t

سطح معىیداری

ؾشم اص ٔجذأ

8/81

1/126

0/28

ثٛٔٝلؽ ثٛدٖ ػٛد

0/039

4/041

0/000

٘ؼجت ثذٞی

19/96

3/69

0/000

ا٘ذاصٜ

0/551

0/496

0/52

ضشیت تؿییٗ

0/46

ضشیت تؿییٗ تؿذیُؿذٜ

0/45

متغیر

آٔبس ٜدٚسثیٗ – ٚاتؼٖٛ

1/998

آٔبسF ٜ

4/669

ػطح ٔؿٙیداسی آٔبسF ٜ

0/000

طجك ٘تبی جذ 7 َٚساثط ٝثیٗ ٔتریشٞب ٔؿٙیداس اػت  ٚفشم كرفش ثرٛدٖ ٞرٓصٔربٖ ٕٞرٝ
ضشایت ،سد ٔیؿٛدٕٞ .چٙیٗ ،ثب تٛج ٝث ٝضرشیت تؿیریٗ تؿرذیُؿرذ ٜثرٝدػرتآٔرذ ٜثرشای
فشضی ٝآخش و ٝثشاثش  45دسكذ اػتٔ ،یتٛاٖ ثیبٖ وشد و ٝدسٔجٕرٛؼ ٔتریشٞربی ٔؼرتمُ ٚ
وٙتشَ تحمیك ثیؾ اص  45دسكذ ترییشات ٔتریش ٚاثؼت ٝسا تٛضیح ٔیدٞرذٕٞ .چٙریٗ یبفترٞٝرب
ثیبٍ٘ش ایٗ اػت و ٝثٛٔٝلرؽ ثرٛدٖ ػرٛد ثرب پریؾثیٙری ػرٛدآٚسی ساثطرٔ ٝؿٙریداسی داسد ٚ
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ثٛٔٝلؽ ثٛدٖ ٌضاسؽ ػٛد ثش ػٛدآٚسی آتی اثشی ٔؼتمیٓ  ٚثشاثرش  0/039داسد .طجرك ٘تیجرٝ
ایٗ فشضیٔ ٝیتٛاٖ ادؾب وشد ،اٌش لجرُ اص ایٙىر ٝاطالؾربت ٔشثرٛط ،تأثیشٌرزاسی خرٛد ثرش
تلٕیٌٓیشی سا اص دػت ثذٞذ ،دس اختیبس تلٕیٌٓیش٘ذ ٜلشاس ٌیشد ،ثش پیؾثیٙی ػٛدآٚسی
اثش ٔؼتمیٓ ٔ ٚؿٙیداسی داسد؛ ثٙبثشایٗ اطالؾبت حؼبثذاسی ٔٛجٛد ثبیذ دس وٛتبٜتشیٗ صٔربٖ
 ٚػشیؽترشیٗ ؿرىُ ٕٔىرٗ دس دػرتشع اػرتفبدٜوٙٙرذٌبٖ ثرشای تلرٕیٌٓیرشی لشاسٌیرشد.
ٕٞچٙیٗ دس خلٛف ٔتریشٞبی وٙتشِی٘ ،ؼجت ثذٞی  ٚا٘رذاص ٜؿرشوت ،فمرط ٘ؼرجت ثرذٞی
ساثطٔ ٝؼتمیٓ ٔ ٚؿٙیداسی ثب پیؾثیٙی ػٛدآٚسی داسد  ٚا٘ذاص ٜؿشوت ساثطٔ ٝؼتمیٓ  ٚغیرش
ٔؿٙیداسی ثب پیؾثیٙی ػٛدآٚسی داسد .دس ٟ٘بیت ث ٝدِیُ ایٙى ٝدس ایٗ فشضیٔ ٝمرذاس آٔربسٜ
دٚسثیٗ ٚاتؼ ٖٛثشاثش  1/998اػت  ٚچر ٖٛدس ثربص 1/5 ٜترب  2/5اػرتٔ ،ریترٛاٖ ادؾرب ورشد
خٛدٕٞجؼتٍی ثیٗ ثبلیٔب٘ذٜٞبی اٍِٛی ٔٛسد ثشسػی ٚجٛد ٘ذاسد.
ثب تٛج ٝث ٝایٙىٞ ٝشچ ٝضشیت تؿییٗ تؿذیُؿذ ٜثیـرتش ثبؿرذٔ ،حترٛای اطالؾربتی ثیـرتش
اػت ،اطالؾبت جذٔ 8 َٚشثرٛط ثر ٝضرشیت تؿیریٗ اػرتخشا ؿرذ ٜاص آصٔر ٖٛفشضریٞٝربی
پظٞٚؾ ٔیثبؿذ.
جذ :8 َٚستجٝثٙذی ٔتریشٞب ثش اػبع ضشیت تؿییٗ تؿذیُؿذٜ
وام متغیر

( R2درصد)

لبثّیت پیؾثیٙی ػٛد

59

پبیذاسی ػٛد

49

ثٛٔٝلؽ ثٛدٖ ػٛد

45

ٔذیشیت ػٛد

43

استجبط اسصؿی ػٛد

37

ویفیت الالْ تؿٟذی

36

ٕٞبٖطٛس و ٝدس جذٔ 8 َٚـبٞذٔ ٜریؿرٛد ،لبثّیرت پریؾثیٙری ػرٛد ثرب ضرشیت تؿیریٗ
تؿذیُؿذ 59 ٜدسكذ ،ثیـرتشیٗ  ٚویفیرت الرالْ تؿٟرذی ثرب ضرشیت تؿیریٗ تؿرذیُؿرذ36 ٜ
دسكذ ،وٕتشیٗ ٔحتٛای اطالؾبتی  ٚتٛضیحدٙٞذٌی سا ثشای پیؾثیٙی ػٛدآٚسی سا داس٘ذ.
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وتیجٍگیری ي پیطىُادَا
ثب تٛج ٝث ٝایٙى ٝیىی اص ؾٛأرُ ٟٔرٓ سؿرذ  ٚتٛػرؿ ٝالتلربدی ،ػرشٔبیٌٝرزاسی اػرت،
ثٙبثشایٗ یىی اص ٚیظٌیٞبی ٔؼتمیٓ دس ٞش طرش ػرشٔبیٌٝرزاسی ،ػرٛدٞی ثربال  ٚثبویفیرت
اػتٞ .ذ

اص ا٘جبْ ایٗ پظٞٚؾ ،ثشسػی ساثط ٝثیٗ ویفیرت ػرٛد  ٚپریؾثیٙری ػرٛدآٚسی

اػت و ٝدس ایٗ ساػتب ،ؿؾ فشضی ٝآصٔ ٖٛؿرذ ٜاػرت٘ .تربی حبكرُ اص آصٔر ٖٛفشضریٞٝرب
٘ـبٖ ٔیدٞذ تأثیش ٔؿیبسٞبی ویفیت ػٛد ثش پیؾثیٙی ػٛدآٚسیٔ ،تفبٚت اػت.
دس فشضی ٝا َٚویفیت ػٛد ثشاثش حذی تؿشیاؿذ ٜو ٝالرالْ تؿٟرذی سا ثر ٝجشیربٖٞربی
٘مذی ٘ضدیه ٔیػبصد .الالْ تؿٟذی ٘بؿری اص ٔـرىالت صٔربٖثٙرذی جشیربٖٞربی ٘مرذی ٚ
تحمك دسآٔذ ٔیثبؿذ٘ .تبی حبكُ ٘ـبٖ ٔیدٞرذ ور ٝویفیرت الرالْ تؿٟرذی ثرش پریؾثیٙری
ػٛدآٚسی اثش ٔؼتمیٓ ٔ ٚؿٙیداسی داسد .ایٗ ثذاٖ ٔؿٙی اػت و ٝػطح پبییٗ الالْ تؿٟرذی،
ثبؾ افضایؾ ویفیت ػٛد  ٚدس٘تیج ٝافضایؾ ترٛاٖ پریؾثیٙریوٙٙرذٌی  ٚتٛضریحدٙٞرذٌی
ثشای ػٛدآٚسی ٔیؿٛد .ثشای ػشٔبیٌٝزاساٖ ویفیرت الرالْ تؿٟرذی دسجر٘ ٝضدیىری ػرٛد
ؿشوت ثب ٔیضاٖ جشیبٖٞبی ٘مذی اػت ،ثٙبثشایٗ ویفیت ثبالی الالْ تؿٟذی ثبؾ ٔریؿرٛد،
سیؼه ػشٔبیٌٝزاس دس استجبط ثب تلٕیٌٓیشی دس ٔٛسد ؿرشوتی خربف وربٞؾ یبثرذ .ایرٗ
یبفت ٝثب ٘تیج ٝپظٞٚؾ ٌبً٘ ٕٞ ٚىبسا٘ؾ (ٔ )2009طبثمت داسد.
دس خلٛف ٚجٛد ساثط ٝثیٗ پبیذاسی ػٛد ثب پیؾثیٙی ػٛدآٚسی ٘تبی ٘ـربٖ داد ورٝ
پبیذاسی ػٛد اثش ٔؿىٛع ٔ ٚؿٙیداسی ثش پیؾثیٙی ػٛدآٚسی داسد .ایٗ ثرذیٗ ٔؿٙری اػرت
و ٝػشٔبیٌٝزاساٖ دس پیؾثیٙی ػٛدآٚسی تٟٙب ث ٝسلٓ ػرٛد حؼربثذاسی تٛجر٘ ٝذاس٘رذ  ٚثرٝ
ثخؾ پبیذاس ػٛد ثیـتش اص ثخؾ ٘بپبیذاس آٖ تٛجٔ ٝیوٙٙذ .دسٚالؽ آٖٞب ثیـتش اص سلٓ ٟ٘بیی
ػٛد ث ٝالالْ تـىیُدٙٞذ ٜآٖ تٛجٔ ٝیوٙٙذ؛ ثٙبثشایٗ تلٕیٕبت ػشٔبیٌٝزاسی ث ٝپبیرذاسی
ػٛد دس دٚسٜٞبی آتی ثؼتٍی داسد  ٚث ٝػشٔبیٌٝرزاساٖ پیـرٟٙبد ٔریؿرٛد دس تلرٕیٓٞربی
ػشٔبیٌ ٝزاسی ث ٝلبثّیت اؾتٕبد الالْ تؿٟذی دلرت وٙٙرذ؛ صیرشا ػرٛدی پبیرذاستش اػرت ورٝ
لبثّیت اؾتٕبد  ٚاجضای ٘مذی آٖ ثیـتش ثبؿذ .دس ٔرٛسد فشضری ٝػر٘ ،ْٛتربی آصٔر ٖٛآٔربسی
پرظٞٚؾ ٘ـربٖ داد ور ٝلبثّیرت پریؾثیٙری ػرٛد ثرش پریؾثیٙری ػرٛدآٚسی اثرشی ٔؼرتمیٓ ٚ
ٔؿٙیداسی داسد .ثٙبثشایٗ ٞشچٛ٘ ٝػبٖ ػٛد وٕتش ثبؿذ لبثّیت پیؾثیٙی ػرٛدآٚسی افرضایؾ
خٛاٞذ یبفت ؤ ٝؿٕٛالً ایٗ ٘ٛػبٖٞبی ػٛد ٘بؿی اص ؿشایط ٔحریط التلربدی  ٚحؼربثذاسی
ٔیثبؿذ .ثیٗ ٘تبی یبفتٞٝبی فشضی ٝػ ْٛایٗ پرظٞٚؾ ثرب یبفترٞٝربی احٕرذ پرٛس ٕٞ ٚىربساٖ
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( ،)1393دس خلٛف ٚجٛد ساثط ٝثیٗ لبثّیرت پریؾثیٙری ػرٛد  ٚپریؾثیٙری ػرٛدآٚسی دس
ؿشوتٞبی غیش ٚسؿىؼت ،ٝتطبثك ٚجٛد داسد.
دس خلٛف ثشسػی تأثیش ٔذیشیت ػٛد ثش پیؾثیٙی ػٛدآٚسی ٘تربی آصٔر٘ ٖٛـربٖ داد
و ٝثیٗ ٔذیشیت ػٛد  ٚپیؾثیٙی ػٛدآٚسی ساثطٔ ٝؿىٛع ٔ ٚؿٙیداسی ٚجرٛد داسد؛ یؿٙری
ثب افضایؾ ٔذیشیت ػٛدٔ ،یضاٖ پیؾثیٙری ػرٛدآٚسی وربٞؾ ٔرییبثرذ .ایرٗ ٔٛضرٛؼ ٘ـربٖ
ٔیدٞذ و ٝاحتٕبالً ٔذیشاٖ ایشا٘ی دس ؿشوتٞبی ٔٛسدثشسػی ثب دػتوربسی حؼربةٞرب دس
ساػتبی اٞذا دِخٛا ٜخٛد ثبؾ تأثیش ٔٙفی ثش ؾّٕىرشد ؿرشوت  ٚپریؾثیٙری ػرٛدآٚسی
ٔیٌشد٘ذ .ثٙربثشایٗ ٔرذیشاٖ ثبیرذ اص ٔرذیشیت ػرٛد جّرٌٛیشی وٙٙرذ  ٚاص ایرٗ طشیرك ػرٛد
ثبویفیتی اسائ ٝوٙٙذ صیشا ٔذیشیت ػٛد داسای اثش ٔٙفی ثش ویفیت ػٛد ثٛدٕٔ ٚ ٜىٗ اػت ثرٝ
دِیُ وبٞؾ ٚیظٌیٞبی ویفی ،اؾتجبس ٌضاسؽٞبی ٔبِی سا تورؿیا وٙرذٕٞ .چٙریٗ٘ ،تربی
ایٗ فشضی ٝاص پظٞٚؾ ثب یبفتٞٝبی ثٙی ٟٔرذ  ٚوربغٕی (ٞ ،)1391رٓجٟرت اػرت .دس ٔرٛسد
فشضرری ٝپررٙجٓ ٘ترربی آصٔرر ٖٛفشضرری٘ ٝـرربٖ داد ورر ٝثرریٗ استجرربط اسصؿرری ػررٛد  ٚپرریؾثیٙرری
ػٛدآٚسی ،ساثطٔ ٝؿٙیداسی ٚجٛد ٘ذاسد .دِیُ ایٗ ٘تبی ٔیتٛا٘ذ ٚجرٛد ؾٛأرُ دس٘ٚری ٚ
ثیش٘ٚی ٔؤثش ثش ؿشوت ٕٞ ٚچٙیٗ اطالؾبت ٔبِی  ٚغیشٔبِی ٔؤثش ثش ثربصد ٚ ٜاستجربط اسصؿری
ػٛد ثبؿذ .دسٟ٘بیت ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝاستجبط اسصؿی ػرٛد ساثطرٔ ٝؿٙریداسی ثرب پریؾثیٙری
ػٛدآٚسی ٘ذاسد.
دس ٔٛسد آخشیٗ فشضی٘ ٝتربی آصٔر٘ ٖٛـربٖ داد ور ٝثرٛٔٝلرؽ ثرٛدٖ ػرٛد ثرب پریؾثیٙری
ػٛدآٚسی اثرشی ٔؼرتمیٓ ٔ ٚؿٙریداسی داسد؛ یؿٙری ٌرضاسؽ ثرٛٔٝلرؽ ػرٛد حؼربثذاسی ثرش
تلٕیٓٞبی ٟ٘بیی ػشٔبیٌٝزاساٖ دس خلٛف پریؾثیٙری ػرٛدآٚسی ٔرؤثش اػرتٌ .رضاسؽ
ثٛٔٝلؽ  ٚلبثُاتىب ،اطالؾبت ٔفیذی دس ساثط ٝثب تٛاٖ وؼت ػٛد  ٚایجبد جشیبٖٞبی ٘مرذی،
ؿررشایط ٔرربِی ٘ ٚمررذیٍٙی ٚاحررذ تجرربسی ثررشای ػررشٔبیٌٝررزاساٖ ،اؾتجبسدٙٞررذٌبٖ  ٚػرربیش
اػتفبدٜوٙٙذٌبٖ فشأ ٓٞیآٚسد؛ ثٙبثشایٗ ث ٝؿشوتٞب پیـٟٙبد ٔیؿٛدور ٝاطالؾربت ٔشثرٛط
خٛد سا ثشای تلٕیٌٓیشی ثٛٔٝلؽ دس دػتشع اػتفبدٜوٙٙذٌبٖ لشاس دٙٞذ.
ا٘جبْ ایٗ پظٞٚؾ وٕىی ث ٝػٟبٔذاساٖ  ٚتحّیرٌُرشاٖ ٔربِی اػرت ترب اص ویفیرت ػرٛد
ؿشوتٞبی پزیشفتٝؿذ ٜدس ثٛسع اٚساق ثٟبداس تٟشاٖ آٌبٞی یبفتر ٚ ٝدس ػرشٔبیٌٝرزاسی ٚ
تجضیٚٝتحّیُٞبی خٛد ثٙٔ ٝػٛس وبٞؾ اؿتجب ٜدس تلٕیٌٓیشی  ٚجٌّٛیشی اص اتىبی ثریؾ
اص حذ ثش پیؾثیٙیٞبی خٛؽثیٙب٘ ٝاص چٙذیٗ ٔؿیبس ثشای اسصیبثی ویفیت ػٛد اػرتفبد ٜوٙٙرذ.
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ثب تٛج ٝث٘ ٝتبی ایٗ پظٞٚؾ ،پیـٟٙبد ٔیؿٛد ػبصٔبٖ ثٛسع اٚساق ثٟبداس تٟشاٖ  ٚػبصٔبٖ
حؼبثشػی اص طشیك ٚضؽ اِضاْٞبی لب٘٘ٛی  ٚاػتب٘ذاسدٌزاسی٘ ،ػبست ثیـتشی ثش ؿشوتٞرب
ثشای داؿتٗ ػٛدی ثبویفیت ثبال ،داؿت ٝثبؿٙذ.
یادداضتَا

2. Schiper & Vincent Model
4. Basu Model

1. Mcnicholz Model
3. Modified Jones Model
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