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در تاثیر کیفیت ٍ تذاٍم حساترسی تر راتطِ تیي ساختار هالکیت ٍ هذیریت سَد 

 تَرس اٍراق تْادار تْراى

 
 صغری لثادی، آزادُ هحوَدی کَّی

 زاًطدَی وبضضٌبسی اضضس حسبثساضی، زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس اَّاظ ، ایطاى 1
   احس اَّاظ ،ایطاىاستبزیبض التػبز ٍ ػضَ ّیئت ػلوی زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍ 2

 

 چکیذُ

آٍضز تب حسالل، ثرطی اظ ثطٍت ّبی سْبهی، ایي اهىبى ثبلمَُ ضا ثطای هسیطاى ثَخَز هیتفىیه هبلىیت اظ هسیطیت زض ضطوت

ًفغ زض ضطوت ضا ثِ ذَز هٌتمل وٌس. ظیطا، هسیطاى ثِ اعالػبتی زستطسی زاضًس وِ سبیط افطاز حسالل ثِ ّبی شیسبیط گطٍُ

. است هسیطاى ٍ سْبهساضاى ثیي هٌبفغ تضبز وبّص ضطوتی حبوویت ّبیًمص اظ یىیتی اظ آى زستطسی ًساضًس. لسو

 ّبضطوت ػولىطز اػتجبض اظ ضا گصاضاى سطهبیِ احتوبال زضن ٍ زّسهی وبّص ضا سَز هسیطیت ٍلَع احتوبال ضطوتی حبوویت

تبثیط ویفیت ٍ  ثطضسی پژٍّص ایي اغلی ّسف . ثْجَز ثرطٌس ضا ضَزهی اضظیبثی سَز هسیطیت ضطایظ زض سَزّب ٍسیلِِ ث وِ

 ثب ّب فطضیِ آظهَىس. ثبض هیتساٍم حسبثطسی ثط ضاثغِ ثیي سبذتبض هبلىیت ٍ هسیطیت سَز زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى 

 هٌترت ضطوت  120 ػبتاعال اظ استفبزُ ثب 1393 الی 1388 ظهبًیی زٍضُ  ثطای  ٍ تلفیمی ّبیزازُ آهبضی ضٍش اظ استفبزُ

ویفیت ٍ تساٍم حسبثطسی ٍ هبلىیت  وِ زاز ًطبىًتبیح تحمیك  است، ضسُ اًدبم سیستوبتیه حصف گیطىًوًَِ ضٍش ثِ

ًْبزی ٍ توطوع هبلىیت ثبػث وبّص هسیطیت سَز هی ضًَس. ّوچٌیي ضٍاثظ تؼبهلی ثیي هتغیطّبی فَق ًیع ًطبى زاز وِ ثب 

ی ؛ هبلىیت ًْبزی ٍ توطوع هبلىیت ثػَضت فعایٌسُ ثبػث وبّص ضفتبض فطغت علجبًِ هسیط ٍ افعایص ویفیت ٍ تساٍم حسبثطس

 هسیطیت سَز هی ضًَس. 

 .حبوویت ضطوتی، تساٍم حسبثط، ویفیت حسبثطسی ،هسیطیت سَز،  کلوات کلیذی:
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 همذهِ -1

گصاضاى، اػتجبضزٌّسگبى ٍ زیگط وبضثطاى فؼلی ٍ ی اعالػبتی است وِ ثطای سطهبیِیىی اظ اّساف گعاضضگطی هبلی، اضائِ      

هٌس ثبضس. یىی اظ هؼیبضّبی هْوی وِ ّب، سَزگصاضی ٍ اػتجبضزّی ٍ سبیط تػوینّبی هطثَط ثِ سطهبیِگیطیثبلمَُ زض تػوین

یي اضظیبثی ّبی هطثَط ثِ آى ٍ ّوچٌثیٌی سَزّبی آیٌسُ ٍ ضیسهّبی هعثَض ثطای ثطآٍضز لسضت سَزآٍضی ضطوت، پیصگطٍُ

وٌٌس، سَزّبی خبضی ٍ گصضتِ ضطوت است.  سَز ًیع ذَز هتطىل اظ الالم ًمسی ٍ تؼْسی است ػولىطز هسیطیت استفبزُ هی

زازى ػولىطز ضطوت ٍ افعایص تَاًس ثطای ثْتط خلٍَُ الالم تؼْسی سَز تب حسٍز ظیبزی زض وٌتطل هسیطیت ّستٌس ٍ ٍی هی

ض الالم تؼْسی سَز زست ثطزُ ٍ ثِ اغغالح اهطٍظی سَز ضا هسیطیت وٌس. ثِ ثیبى زیگط، لبثلیت پیص ثیٌی سَزّبی آیٌسُ ز

-ّبی هدبظ حسبثساضی، ًتبیدی لبثل پیص ثیٌی ٍ ثبثت ذلك وٌٌس. ظیطا، اغلت سطهبیِوٌٌس تب ثب اًتربة ضٍشهسیطاى تالش هی

ضَز ًسجت ّب زچبض تغییطات ػوسُ ًویًس ٍ سَز آىّبیی وِ ضًٍس سَزآٍضی هٌبسجی زاضگصاضاى ٍ هسیطاى اػتمبز زاضًس ضطوت

 ی ثیطتطی زاضًس. اظ سَی زیگط، ثب تَخِ ثِ تئَضی ًوبیٌسگیثیٌی ٍ همبیسِّبی هطبثِ، اضظش ثیطتط ٍ لبثلیت پیصثِ ضطوت

زستگیط ٍ ًبظوی، ی الظم ثطای زستىبضی سَز ثِ هٌظَض حساوثط وطزى هٌبفغ ذَز ثطذَضزاض ثبضٌس )هسیطاى هی تَاًٌس اظ اًگیعُ

1385 .) 

 ، ٍاى تل ضطوتْبی هبًٌس استطالیب  زض ٍ ، ٍلسوبم ٍ اًطٍى ًظیط آهطیىب زض ضطوتْبیی سمَط ٍ حسبثساضی ّبی ضسَایی      

 ٍ تْیِ ضا گعاضضْب ایي وِ وسبًی اذاللی هسبئل ٍ ضسُ گعاضش اظ سَز استفبزُ ، سَز هسیطیت هَضز زض ضا خسی ّبی ًگطاًی

 ، هسیطاى اوسلی سبضثیٌع لبًَى هثل لَاًیٌی اسبس ثط آهطیىب زض لبًًَگصاض ّبیسبظهبى . آٍضز وٌٌس، ثَخَز هی حسبثطسی

 عطیك ایي اظ تب ًوَز حسبثطس استمالل ٍ ثْجَز ضطوتی حبوویت وطزى تَاًوٌس ، هبلی گعاضضْبی تضویي ثِ هلعم ضا ضطوتْب

 (.1385 یگبًِ، بثس )حسبسی ثْجَز هبلی ٍ ویفیت گعاضضگطی وبّص سَز هسیطیت ،

 تئَضی . ضَزهی ًوبیٌسگی تئَضی ثحث ٍاضز ، سَز هسیطیت ٍ ضطوتی حبوویت ثیي ضاثغِ ثطضسی هٌظَض ثِ پژٍّص ایي     

-هی هطثَط هسیطاى ٍ سْبهساضاى ثیي ًوبیٌسگی ضٍاثظ ثِ ضطوتْب ػولیبت ثرطی اظ وِ زاضز اضبضُ هَضَع ایي ثِ ًوبیٌسگی

 ّبی ّعیٌِ ٍ هٌدط  ضَز هٌبفغ تضبز ثِ تَاًسهی ضطوت ػولیبت ثط هسیطیت وٌتطل ٍ سْبم هبلىیت ییٍالغ خسا زض . ضَز

 ّیچ گعاضضگطی ویفیت ، ًوبیٌسگی هسئلِ ثسٍى . آیس ثَخَز سْبهساضاى ٍ هسیطاى ثیي هٌبفغ تضبز ایي اظ ًبضی ًوبیٌسگی

اعالػبت  ًگْساضتي هرفی یب هبلی گعاضضبت حطیفت ثطای ای اًگیعُ ّیچگًَِ چَى هسیطاى زاضت ًرَاّس ذبغی هسئلِ

 تَاًسهی ضطوتی حبوویت هىبًیعهْبی . است ًوبیٌسگی هسئلِ وبّص وبضّبی ٍ سبظ اظ یىی ضطوتی حبوویت ًساضًس.

 .زّس افعایص ضا ویفیت سَز ًتیدِ زض ٍ وبّص ضا سَز هسیطیت فطغتْبی

ثط تؼسیل وٌٌسگی ویفیت ٍ تساٍم حسبثطسی ثط ضاثغِ ثطضسی ا پژٍّص ایي ّسف ضسُ، شوط هغبلت ثِ تَخِ ثب   

 ضَز زازُ پبسد سؤال ایي ثِ سؼی هیطَز ٍ ثیي سبذتبض هبلىیت ٍ هسیطیت سَز زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْـطاى ثَزُ

 ذیط؟ یب زاضز ضٍی هسیطیت سَز  ایي ضطوت ّب تأثیطی ثط حسبثطس ٍ سبذتبض هبلىیت ویفیت ٍ تساٍم اًتربة آیب وِ

 است؟ چگًَِ ضاثغِ تأثیط پبسد، ثَزى ضت هثجتغَ زض

 

 تحمیك ًظری هثاًی -2

 ثب وٌٌس. هی ازاضُ ضا ضطوت، سْبهساضاى ًوبیٌسُ ػٌَاى ثِ هسیطاى سْبهی، ّبی  ضطوت زض هسیطیت ٍ هبلىیت ضسى خسا ثب    

 گفتِ ًوبیٌسگی تضبز آى ثِ وِ آٍضزُ ٍخَز ثِ ضا ٍ سْبهساضاى هسیطاى ثیي هٌبفغ تضبز ًوبیٌسگی، ضاثغِ ایي ظهبى گصضت

 ػىس ٍ ذَزضبى هٌبفغ خْت زض وِ ًوبیٌس اتربش ضا تػویوبتی هسیطاى وِ آیس هی ثِ ٍخَز ثبلمَُ اهىبى ایي یؼٌی ضَز. هی

 ّب آى ثیي اعالػبتی ػسم ضفبفیت سْبهساضاى ٍ هسیطاى ثیي ًوبیٌسگی تضبز زّی ضىل ػَاهل اظ یىی ثبضس. هٌبفغ سْبهساضاى

 زیگط، سَیی وٌٌس، اظ وٌتطل هستوط عَض ثِ ضا ّبی هسیطاى فؼبلیت ٍ اػوبل تَاًٌس ًوی سْبهساضاى زلیل یيّو ثِ ٍ ثَزُ

 تحت ٍالغ زض وٌس. هی اػغب هتفبٍت ظهبًی ّبی زٍضُ زض سَز تؼییي زض ثِ هسیطاى ی تَخِ لبثل اًتربة حك تؼْسی حسبثساضی
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 ٍ ّبی تجلیغبت ّعیٌِ خولِ اظ ّعیٌِ الالم ثطذی تطریع ظهبى ثط گیطی چطن وٌتطل هسیطاى سیستن حسبثساضی، اظ ًَع ایي

 ظهبى هَضز زض هتفبٍتی ّبی گعیٌِ ثب تؼْسی حسبثساضی سیستن زض هسیطاى چٌیي ّن زاضًس. ضا ٍ تَسؼِ تحمیك هربضج

 ضَز. هی ثیبى سَز هسیطیت ػٌَاى ثِ سبزُ ػجبضتی زض سَی هسیطاى اظ ػولىطز گًَِ ایي ّستٌس. ضٍ ضٍثِ ًیع زضآهسّب تطریع

ثب  ٍ ضطٍع وبضاًِ هحبفظِ حسبثساضی اظ وِ ضَز هی ضبهل ضا ٍسیؼی عیف سَز (  هسیطیت2008گطی ) اػتمبز ثِ      

 ًىتِ ضَز. هی هٌتْی حسبثساضی هتملجبًِ ثِ ًْبیت زض ٍ یبثس هی ازاهِ هتَْضاًِ حسبثساضی سپس زاضاًِ ٍ غیطخبًت حسبثساضی

 زض ضسُ گعاضش ذبلع سَز هسیطیت ثطای هسیط ٍ ٍخَز زاضز سَز هسیطیت ثطای هتؼسزی یّب ضٍش  وِ است ایي اغلی

 سَز هسیطیت وطف تؼْسی، الالم اظ ثسیبضی ثطای ّوچٌیي، زاضز. ٍسیؼی ػول حسبثساضی آظازی استبًساضزّبی چبضچَة

 هربلفت تَاًٌس ًوی گبّی طًس،ثجپی هَضَع ایي ثِ حسبثطسبى اگط یب ثَز ذَاّس هطىل ضطوت حسبثطسبى ضسُ تَسظ اػوبل

 ضٌبسبیی حبل ّط ثِ . ثبضس هی استبًساضازّبی حسبثساضی هحسٍزُ زض سَز هسیطیت ّبی تىٌیه اظ ثسیبضی ظیطا وٌٌس

 ثیي هٌبفغ تضبز ٍخَز حبل، ایي ثب است. اّویت حبئع ثسیبض ثبضس سَز اثطثرص هسیطیت وبّص زض ثتَاًس وِ سبظٍوبضّبیی

ّبی  ثحث ٍ زاضتِ ّوطاُ ثِ ضا شیٌفؼبى هطىالت ٍ ًوبیٌسگی تئَضی ّوچَى هتؼسزی هطىالتّب  ضطوت زض شیٌفؼبى

 ًوبیٌسگی وبّص ّعیٌِ ّبی هٌظَض  ثِ وِ ّبست آى تطیي اغلی اظ ضطوتی حبوویت هَضَع وِ است ضسُ هَخت ضا هتؼسزی

 (. 1391 طز )ثطظگطی ٍ ّوىبضاى،گی استفبزُ لطاض هَضز تَاًس هی هسیطاى ٍ سْبهساضاى ثیي اعالػبتی تمبضى ػسم ٍ

تَاًس یىی اظ ضاُ ّبی خلَگیطی ٍ وبّص هسیطیت سَز ثبضس. ظیطا اػتمبز ثـط  ( هؼتمسًس حسبثطسی هی2005خٌیي ٍ پیَت )     

ّبی هبلی حسبثطسی ضسُ اضائِ وٌٌس زاضای هحتـَای اعالػـبتی ٍ سـَز ثـب ویفیـت ثیطـتطی       ّبیی وِ غَضتایي است، ضطوت

ّبیی وِ الالم تؼْسی ثیطتطی زاضًس، ًیع زضَاضتط ّبی هسیطاى است ٍ حسبثطسی ضطوتتؼْسی ٍاثستِ ثِ لضبٍت ّستٌس. الالم

وٌـس. ظیـطا هَسسـِ ّـبی     ّبی حسبثساضی هَضز تطزیس ضا وطف هیاست. حسبثطسی ثب ویفیت ثبالتط، ثب احتوبل ثیطتطی ػولىطز

 طتطی ثطای وطف اضتجبُ ٍ تملت ّستٌس.  ّبی ثیحسبثطسی ثبویفیت زاضای ترػع، هٌبثغ ٍ اًگیعُ

سَز ٍ  هسیطیت وبّص زض ضا حبوویت ضطوتی سبظٍوبضّبی اّویت ثتَاًس وِ تحمیمبتی ثب تَخِ ثِ ایي هَضَع ضطٍضت    

 زض ضٍضَز. اظ ایي هی احسبس ذَثی زّس ثِ لطاض ثطضسی هَضز ایطاى افعایص ضفبفیت اعالػبتی ٍ ویفیت گعاضضگطی هبلی زض

 زض ضسُ ّبی پصیطفتِ ویفیت ٍ تساٍم حسبثطسی ثط ضاثغِ ثیي سبذتبض هبلىیت ٍ هسیطیت سَز زض ضطوت یك تبثیطتحم ایي

  گیطزهَضز ثطضسی لطاض هی تْطاى ثْبزاض اٍضاق ثَضس
 

 پیطیٌِ تحمیك -3

 ػوَهی ِػطض زض زضگیط ثطای ضطوتْبی سَز هسیطیت ٍ حسبثطسی ویفیت" ػٌَاى ظیط پژٍّطی ( زض2005) ّوىبضاى ٍ چي  

 ضسُ حسبثطسی ضطوتْبی زض سَز همبیسِ ٍ ویفیت ثب حسبثطسبى ثِ ػٌَاى حسبثطسی ثعضي ضطوت 4 اًتربة سْبم تبیَاى ثب

 اضتجبط ویفیت ثطضسی ثِ ضسُ اًس، حسبثطسی ضطوت 4 ایي غیط تَسظ وِ ضطوتْبیی سبیط زض سَز ضطوت ثب 4 ایي تَسظ

 چٌیي زض ،"اٍال وِ ضسیسًس ًتیدِ ثِ ایي ٍ پطزاذتٌس سْبم ػوَهی ػطضِ ظا ثؼس ٍ لجل هطاحل زض سَز هسیطیت ٍ حسبثطسی

 ایي ثِ زاضز، ٍخَز هؼٌی زاضی اضتجبط حسبثطسی ویفیت ٍ سَز ثیي هسیطیت ،"ثبًیب ٍ هیسّس ضخ سَز هسیطیت ضطوتْبیی

 هیطَز. ضطوتْب ایي زض سَز هسیطیت وبّص هَخت حسبثطسی ثَزى ویفیت ثبالتط وِ غَضت

 .زاضز سَز ثبالتط زلت پیص ثیٌی ثب هؼٌبزاضی ٍ هثجت ضاثغة ثبالتط، ویفیت ثب حسبثطسی زازًس ( ًطبى2007) ٍزىض ٍ لی  

 سَز زلیمتط ثیٌی ّبی پیص اضائة ثِ ضا ضطوتْب هطَْض)ثعضي(، حسبثطسی ّبی هؤسسِ وِ زاضت اًتظبض هی تَاى ثٌبثطایي،

 ّطچِ ؛ وٌٌس هی ثبظزُ پیص ثیٌی ثِ السام وٌس، هی اضائِ سیطیته وِ ثیٌی سَزی پیص ثب گصاضاى سطهبیِ .وٌٌس تطغیت

 ایي اعالػبت پطتَاًة ثِ وِ پیص ثیٌی ثٌبثطایي هییبثس، افعایص حسبثساضی اعالػبت ویفیت یبثس، حسبثطسی افعایص ویفیت

 .است ثطذَضزاض ووتطی ذغبی اظ هی گیطز، غَضت ثبظزُ هَضز زض
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ثِ ثطضسی ضاثغِ ثیي ویفیت حسبثطسی ٍ ٍیژگی ّبی حبوویت ضطوتی ثب هسیطیت سَز ( زض تحمیمی 2013) ظّطی ٍ ضجَُ  

اًدبم ضسُ ثَز ًطبى زاز وِ   2012الی 1997ضطوت تًَسی عی سبلْبی   93پطزاذت. ایي تحمیك وِ ثب استفبزُ اظ اعالػبت 

ثغِ هٌفی ٍ ّوچٌیي ثیي پبزاش ثیي ویفیت حسبثطسی، اًساظُ ّئیت هسیطُ، استمالل ّیئت هسیطُ ثب هسیطیت سَز یه ضا

 ّیئت هسیطُ، هبلىیت ًْبزی ٍ هسیطیتی ثب هسیطیت سَز یه ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌبزاض ٍخَز زاضز.

( زض تحمیمی ثِ ثطضسی تبثیط ویفیت ٍ تساٍم حسبثطسی ثط ضاثغِ ثیي سبذتبض هبلىیت ٍ هسیطیت سَز 2014وَیت ٍ خبضثَ )

پطزاذتٌس.  ًتبیح ًطبى زاز وِ ویفیت  2011تب  2007ضطوت ٍ عی زٍضُ ظهبًی  61زض ثَضس تًَس ثب استفبزُ اظ اعالػبت 

حسبثطس ٍ تسٍام حسبثطسی ثبػث وبّص الالم تؼْسی اذتیبضی هی ضًَس. ّوچٌیي اثط هتمبثل ویفیت ٍ تساٍم حسبثطسی ثب 

 هبلىیت ًْبزی ٍ هسیطیتی ثبػث وبّص هسیطیت سَز ًبضی اظ الالم تؼْسی اذتیبضی هی گطزز. 

 ثیبى ٍ زازًس لطاض هَضز ثطضسی ضا تؼْسی الالم ویفیت ٍ حسبثطسی ویفیت ثیي ( ضاثغة1389ّوىبضاى ) ٍ ًْط ًًَْبل

 حسبثطسی وِ ضطوتْبیی ثب همبیسِ زض ّبًس، زاز ثبالتط اًدبم ویفیت ثب حسبثطسبًی ضا آًْب حسبثطسی وِ ضطوتْبیی وطزًس،

 زض ٍ ثَزُ ثیطتطی تؼْسی الالم پبیساضی ضطیت زاضای است، ضسُ اًدبم تط ویفیت پبییي ثب ّبیی حسبثطس زست ثِ آًْب

 .زاضًس ثبالیی تؼْسی الالم لبثلیت اتىبی ًتیدِ

سَز پطزاذت. ایي تحمیك ثب استفبزُ اظ اعالػبت  هسیطیت ٍ هبلىیت سبذتبض ثیي ضاثغِ ( زض تحمیمی ثِ ثطضسی1391استب )

 وِاًدبم ضس. ًتبیح تحمیك ًطبى زاز  1387تب  1383ض تْطاى ٍ عی زٍضُ  ظهبًی ضطوت پصیطفتِ ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْبزا 95

 هسیطیت ٍ ضطوتی هبلىیت ثیي اهب زاضز، ٍخَز سَز هسیطیت ثب هسیطیتی هبلىیت ٍ ًْبزی هبلىیت ثیي هؼٌبزاضی هٌفی ضاثغِ

 .زاضز ٍخَز هؼٌبزاضی ٍ هثجت ضاثغِ سَز

ضاثغِ  ثطضسی زض سَز هسیطیت ضسُ تؼسیل ّبی هسل وبضوطز"تحت ػٌَاى ( زض تحمیمی 1391ثطظگطی ٍ ّوىبضاى )    

 هَسسِ اًساظُ ثیي زاضی هثجت ٍ هؼٌی ضاثغِ وِ زاز پطزاذتٌس. ًتبیح ًطبى "سَز  هسیطیت ثب ضطوتی ضاّجطی ًظبم

استمالل ّیئت  حسبثطسی، ٍخَز حسبثطس زاذلی ثب هسیطیت سَز ٍ ضاثغِ هٌفی ٍ هؼٌبزاضی ثیي تؼساز اػضبی ّیئت هسیطُ،

 .زاضز ٍخَز سَز هسیطیت هسیطُ، هبلىیت ًْبزی ٍ

ّبی حبوویت ضطوتی ثط هسیطیت سَز ( زض تحمیمی ثِ ثطضسی تبثیط ویفیت حسبثطسی ٍ ٍیژگی1393ٍحیسی ٍ ضٍاًبى )   

ی ٍ ثطای زٍضُ  یمیزض ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى پطزاذتٌس. ًتبیح فطضیبت تحمیك وِ ثب استفبزُ اظ ضٍش آهبضی زازُ ّبی تلف

ضطوت اًدبم ضسُ ثَز، ًطبى زاز وِ ثیي ویفیت حسبثطسی، اًساظُ ّیئت  120ثب استفبزُ اظ اعالػبت   1391الی  1386ظهبًی 

هسیطُ، غیطهَظف ثَزى اػضبی ّیئت هسیطُ ٍ هسیطیت سَز یه ضاثغِ هٌفی ٍ هؼٌی زاض ٍ ثیي پبزاش ّیئت هسیطُ ٍ هسیطیت 

 .َز زاضزسَز یه ضاثغِ هثجت ٍخ

 

 پژٍّص ّای فرضیِ -4

 فطضیِ اٍل: ثیي ویفیت حسبثطسی ٍ هسیطیت سَز  ضاثغِ هؼٌی زاضی ٍخَز زاضز.

 فطضیِ زٍم: ثیي تساٍم اًتربة حسبثطس ٍ هسیطیت سَز  ضاثغِ هؼٌی زاضی ٍخَز زاضز.

 فطضیِ سَم: ثیي هبلىیت ًْبزی ٍ هسیطیت سَز  ضاثغِ هؼٌی زاضی ٍخَز زاضز.

 ي توطوع هبلىیت ٍ هسیطیت سَز  ضاثغِ هؼٌی زاضی ٍخَز زاضز.فطضیِ چْبضم: ثی

 فطضیِ پٌدن : ویفیت حسبثطسی ثط ضاثغِ ثیي هبلىیت ًْبزی ٍ هسیطیت سَز اثط تؼسیل وٌٌسگی زاضز.
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 فطضیِ ضطن : ویفیت حسبثطسی ثط ضاثغِ ثیي توطوع هبلىیت ٍ هسیطیت سَز اثط تؼسیل وٌٌسگی زاضز 

 بة حسبثطس ثط ضاثغِ ثیي هبلىیت ًْبزی ٍ هسیطیت سَز اثط تؼسیل وٌٌسگی زاضز.فطضیِ ّفتن : تساٍم اًتر

   فطضیِ ّطتن : تساٍم اًتربة حسبثطس ثط ضاثغِ ثیي توطوع هبلىیت ٍ هسیطیت سَز اثط تؼسیل وٌٌسگی زاضز

 اطالعات ٍ جاهعِ آهاری گردآٍری اتسار ٍ تحمیك رٍش   -5

 اسبس ثط ایي  تحمیك است. ّوجستگی ًَع اظ ضٍش، ٍ هبّیت اسبس ثط ٍ طزیوبضث ًَع اظ ّسف، اسبس ثط حبضط تحمیك   

 اظ حبضط تحمیك ًظطی هجبًی تسٍیي ثطای .است ضسُ ضٍیسازی اًدبم پس ضٍیىطز اظ استفبزُ ثب ٍ تدطثی ًیوِ تحمیك عطح

 هطثَط یاٍلیِ ّبیزازُ پطزاظ سثیطت افعاض ًطم ّوچٌیي ٍ اٍضاق ثْبزاض ثَضس سبیت اظ استفبزُ ثب سپس ٍ ایوتبثربًِ یهغبلؼِ

 هتغیط یهحبسجِ ثطای ٍ ضسُ گطزآٍضی ّبضطوت هبلی ّبیغَضت ٍ تْطاى اٍضاق ثْبزاض ثَضس اظ هستمین عَض ثِ ّبضطوت ثِ

 است. هیساًی ثطضسی ًَع اظ حبضط تحمیك زض ّبزازُ گطزآٍضی ضٍش ثٌبثطایي، است. ضسُ تحمیك استفبزُ یٍاثستِ ٍ هستمل

 .است ضسُ ( استفبز9ُ)ًسرِ  Eviews( ٍ 2010)ًسرِ  Excelافعاض   ًطم اظ اعالػبت ی پطزاظشثطا

تب پبیبى سبل  1387ّبی پصیطفتِ ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى اظ اثتسای سبل ی آهبضی تحمیك حبضط، ضطوتخبهؼِ   

اًس. افعٍى ثط ایي، ضس اٍضاق ثْبزاض حفظ وطزُسبل ثَزُ است وِ زض عی ایي زٍضُ ػضَیت ذَز ضا زض ثَ 7ثِ هست  1393

 ی آهبضی ثب استفبزُ اظ ضطایظ ظیط تؼسیل ضسُ است: خبهؼِ

( 2؛ ثبضس ضسُ هؼبهلِ ثَضس زض آى سْبم 1387 سبل اثتسای اظ ٍ ضسُ پصیطفتِ ثَضس زض  1387 سبل اظ لجل ثبیس ضطوت( 1

 ؛ ثبضس ًساضتِ هبلی سبل تغییط ، ی تحمیك ًیعٍضُز عَلثَزُ ٍ زض  هبُ اسفٌس پبیبى ضطوت هبلی سبل پبیبى

 .ثبضس ضسُ سِ یه اظ ثیص هؼبهالتی ٍلفِ زچبض ثْبزاض اٍضاق ثَضس زض پژٍّص، زٍضُ عَل زض ًجبیس ضطوت ( 3

ضطوت ثِ ػٌَاى  120اًس. لصا ی آهبضی ضا زاضتِی ضطایظ حضَض زض خبهؼِضطوت، ّوِ 120ّب، پس اظ اػوبل ایي هحسٍزیت  

  هؼِ آهبضی اًتربة ٍ اظ ًوًَِ گیطی زیگطی استفبزُ ًطسُ است.خب

 

 

 اطالعات تحلیل ٍ تجسیِ رٍش -6

 هعیت است. ضسُ گطفتِ تطویجی ثْطُ ّبیزازُ ضٍیىطز ثط تىیِ هتغیطُ  ثب چٌس ضگطسیَى هسل اظ تحمیك ّبیفطضیِ آظهَى     

 اظ هسل، ثطآٍضز هٌبست ضٍش ًَع اًتربة ضٍیىطز، ثطای ایي زض است. ظهبى عَل زض هتغیطّب پَیبیی ثطآٍضز اهىبى ضٍش ایي

 ضَز.هی ّبسوي  استفبزُ لیوط ٍ Fیب  چبٍ آظهًَْبی

 فرضیات تحمیك هذل رگرسیًَی -7

   (  1هذل )

      (2هذل )
 

حسبثطس ثط ضاثغِ ثیي سبذتبض هبلىیت ٍ هسیطیت سَز اظ هسل  ثطای ثطضسی اثط تؼسیل وٌٌسگی ویفیت ٍ تساٍم اًتربة    

تطویجی ظیط استفبزُ هی وٌین. ثسیي غَضت وِ هتغیطّبی ویفیت حسبثطسی ٍ تساٍم حسبثطسی ضا ثػَضت خساگبًِ زض 

سی هتغیطّبی هبلىیتی ضطة هی وٌین. اگط ًتیدِ ضطایت زض ذطٍخی آهبضی هثجت ثبضس ًطبى هی زّس وِ ٍیژگی ّبی حسبثط
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ٍ هبلىیتی ثبػث افعایص هسیطیت سَز هی ضًَس ٍ زض غَضتی وِ هٌفی ثبضس ًطبى هی زّس وِ ثبػث وبّص هسیطیت سَز هی 

 ضًَس.

 (3هذل 

 

 
 

 وِ زض ایي هسل ّب :

DA،هسیطیت سَز:BIG، ویفیت حسبثطسی:SEN ،تساٍم اًتربة حسبثطس:CC ، توطوع هبلىیت :IP هبلىیت :

 :  خعء ذغب است.Ɛ:اّطم هبلی،  ٍ LEVE:اًساظُ ضطوت،SIZEًْبزی،

 

 اًذازُ گیری هتغیرّای تحمیك -8

 (EM)هذیریت سَدهتغیر ٍاتستِ: 

(، عی 1991( ٍ خًَع )1986(، زی آًدلَ )1985ثبضس. ّیلی )اذتیبضی هی تؼْسی سَز، الالم هسیطیت گیطیاًساظُ ضبذع    

اًس وِ زض  ّبیی وطزُ طای وطف هسیطیت سَز السام ثِ اضائِ الگَهغبلؼبتی زض ظهیٌِ هسیطیت سَز ثب ثِ وبضگیطی الالم تؼْسی ث

ًبم  "ی خًَعضسُ الگَی تؼسیل"( ثب اضائِ الگَیی وِ اظ آى پس 1996زیچَ ٍ ّوىبضاى ) .اًس ضسُ ّب آظهَى  تحمیمبت ثؼسی ثبض

طاض زازًس ٍ ثِ ایي ًتیدِ ضسیسًس وِ آًدلَ ٍ ًیع الگَی غٌؼت هَضز همبیسِ ل ، ّیلی ٍ زی ّبی خًَع گطفت ایي الگَ ضا ثب الگَ

ّبی تدبضی ثطذَضزاض است )ًَضٍش ٍ ّوىبضاى،   ضسُ خًَع اظ لسضت ثیطتطی ثطای وطف هسیطیت سَز زض ٍاحس الگَی تؼسیل

. زض الگَی یبز  ضسُ خًَع ثطای ثطضسی هسیطیت سَز استفبزُ ضسُ است ثٌبثطایي زض ایي پژٍّص اظ الگَی تؼسیل .( 12،1384

ّبی  زض اٍلیي لسم اضتجبط هدوَع الالم تؼْسی ثطای یه زٍضُ ظهبًی هطرع وِ ثِ زٍضُ ضٍیساز هؼطٍف است ثب هتغیطضسُ  

 ضَز: ( ثطآٍضز هی1فطٍش، ًبذبلع اهَال ٍ هبضیي آالت ٍ تدْیعات ثِ ضطح ضاثغِ )

 

 (1راتطِ )

 

                                                            

 

Assetsi(t-1) ّبی ضطوت زض سبل لجل هدوَع زاضایی ،ΔREVit  ٍ تفبٍت فطٍش سبل خبضی ًسجت ثِ سبل لجل ،PPEit ، 

 1α  ،2α   ٍ3αذغبی ثطآٍضز ٍ εit: خطیبى ًمس ػولیبتی ٍ CFO: سَز ػولیبتی، E، هبضیي آالت ٍ تدْیعات ًبذبلع،  اهَال

 ثیبًگط وِ ( ثَز1ُهسل ) ترویي اظ حبغل ّبیهبًسُثبلی همبزیط َزس هسیطیت ًْبیی یّبی ذبظ ضطوت است. اًساظُ  پبضاهتط

 ثبضس.هی اذتیبضی الالم تؼْسی

پس اظ هحبسجِ ی پبضاهتطّبی 
321 ,,  ثِ  اذتیبضی،  اظ عطیك ضٍش حسالل هطثؼبت عجك فطهَل شیل الالم تؼْسی غیط

 ضطح ظیط تؼییي هی ضَز :

                                              (2راتطِ 

 وِ زض آى : 

itNDA الالم تؼْسی غیط اذتیبضی ضطوت:i   زض سبلt  ،
itREC تغییط زض حسبة ّبی زضیبفتٌی ضطوت : i  ثیي سبلt  ٍt-1   

 ثِ غَضت ظیط هحبسجِ  هی ضَز.     NDA(پس اظ تؼییي  DAزض ًْبیت الالم تؼْسی اذتیبضی )
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        ( 3راتطِ 

    

 

 ّای هستمل: هتغیر

 (Big Auditorکیفیت حساترسی )

هتغیط هدبظی غفط ٍ یه ثَزُ وِ زض غَضتی وِ حسبثطس ضطوت، سبظهبى حسبثطسی ثبضس، یـه، ٍ زض غیـط    ویفیت حسبثطسی

 وٌس.ایٌػَضت همساض غفط ضا اذتیبض هی

 (Auditor seniorityتذاٍم اًتخاب حساترس )

ّبی هتَالی وِ یه حسبثطس هسئَلیت حسبثطسی یه ضـطوت ضا ثطػْـسُ   ساز سبلتساٍم اًتربة حسبثطس وِ اظ عطیك تؼ     

 (. 2003ضَز )هیطظ ٍ ّوىبضاى، گیطز، هحبسجِ هیهی

 (ip)هالکیت ًْادی: 

 ضبهل ضطوتْب ایي وِ است سطهبیِ سْبم اظ ول ػوَهی ٍ زٍلتی ضطوتْبی تَسظ ضسُ ًگْساضی سْبم زضغس هیعاى     

وَهبض  پژٍّطْبی زض هتغیط ایي است. زٍلت اخعای زیگط ٍ زٍلتی ثبًىْب، ضطوتْبی هبلی، یهؤسسِ ّب ثیوِ، ضطوتْبی

 .است ضفتِ ثِ وبض تؼطیف ّویي ثب ًیع (1387ٍ وطهبًی ) ًوبظی ( 2006ٍلیعال ) ٍ ( اضًْبضت2003)

 

 (cc)تورکس هالکیت

 ثبضس زاضتِ ػوسُ تؼلك سْبهساضاى ثِ ضطوت سْبم اظ هالحظِ ای ذَض زض هیعاى وِ ضَز هی اعالق حبلتی ثِ هبلىیت توطوع   

وِ ثِ  است سْبهساضاًی هدوَػِ هبلىیت زضغس  .زاضز لطاض هحسٍزی ػسُ زست زض ضطوت سْبم چٌس زضغس زّس هی ًطبى ٍ

 پطاوٌسگی ًَػی ثِ زضغس ایي ون ثَزى زاضًس. اذتیبض زض ضا ضطوت وٌتطلی سْبم زضغس ثیطتطیي التػبزی، گطٍُ یه ػٌَاى

% 5زّس. عجك لَاًیي ایطاى، توطوع هبلىیت ثِ غَضت هدوَع زضغس سْبم سْبهساضاى حمَلی وِ ثیص اظ هی ًطبى ضا لىیتهب

 .گطززسْبم هٌتططُ ضطوت ضا زاضتِ ثبضٌس تؼطیف هی

 ّوچٌیي اظ زٍ هتغیط وٌتطلی اّطم هبلی ٍ اًساظُ ضطوت زض ایي تحمیك استفبزُ ضسُ است.

 میكّای آهاری تحآزهَىًتایج 

 پایایی هتغیرّا آزهَى 

لجل اظ تدعیِ ٍ تحلیل ٍ آظهَى فطضیِ ّب ثبیستی پبیبیی هتغیطّبی تحمیك هَضز ثطضسی لطاض گیطز. پبیبیی هتغیطّبی     

ّبی هرتلف ثبثت ثَزُ است. زض ًتیدِ استفبزُ اظ پژٍّص ثِ ایي هؼٌب است وِ هیبًگیي ٍ ٍاضیبًس هتغیطّبی پژٍّص ثیي سبل

این ، پسطاى ٍ ضیي   ضَز. اظهَى ضیطِ ٍاحس ثب استفبزُ اظ آظهَىب زض هسل، ثبػث ثَخَز آهسى ضگطسیَى وبشة ًویایي هتغیطّ

 ًتبیح است.  ضسُ اًدبم (2001پطٍ ) فلیپس فیطط ٍاحس ضیطِ آظهَى ٍ یبفتِ فَلط تؼوین زیىی فیطط، ٍاحس ضیطِ ، آظهَى

 ثبضٌس؛هی پبیب پژٍّص هتغیطّبی % زضغس ثَزُ 5ٍتوبهی هتغیطّب ووتط اظ  p.vزّس وِ هی پبیبیی هتغیطّب ًطبى آظهَى

 ضَز. ضز هی هتغیطّب زاضتي ٍاحس ضیطِ ثط هجٌی غفط فطضیِ ثٌبثطایي،
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 هتغیرّا ترای ٍاحذ ریطِ (: آزهَى1 جذٍل

 پرٍ فلیپس/ فیطر، فَلر  دیکی فیطر لَیي، لیي ٍ چَ لَیي، لیي ٍ چَ هتغیرّا

 p.v آهبضُ p.v آهبضُ p.v بضُآه p.v آهبضُ 

DA 106.5- 0.000 12.14- 0.000 176.1 0.00 277.2 0.00 

BIG 3.19- 0.000 8.3- 0.000 190.5 0.00 76.9 0.00 

SIZE 21.2- 0.00 2.38- 0.000 286.9 0.000 304.7 0.000 

LEVE 60.3- 0.00 7.8- 0.000 338.6 0.000 411.1 0.000 

CC 46.9- 0.00 1.94- 0.03 110.2 0.000 139.9 0.000 

IP 793.4- 0.00 139.1- 0.00 261.1 0.000 213.3 0.000 

 

 

 ترکیثیّای  تخویي هذل تِ ٍسیلِ دادُ

لیوط  F زض آظهَى  .لیوط )چبٍ( استفبزُ ضس Fثطای اًتربة ثیي ضٍش ّبی زازُ ّبی تبثلَیی ٍ زازُ ّبی تلفیمی ، اظ آظهَى     

، ًبّوسبًی ػطؼ اظ هجسأّب )ضٍش H1ػطؼ اظ هجسأّب )زازُ ّبی تلفیمی( زض همبثل فطضیِ هربلف یىسبى ثَزى  H0، فطضیِ 

تحمیك،  ّبیلیوط ًطبى هی زّس وِ ضٍش هَضز ًیبظ ثطای ترویي هسل Fًتبیح حبغل اظ زازُ ّبی تبثلَیی( لطاض هی گیطز. 

 ضٍش زازُ ّبی تلفیمی ذَاّس ثَز.

 همیذ )چاٍ( F(: ًتایج آزهَى 2جذٍل ضوارُ )

 ًَع آظهَى ًتیدِ اظهَى چبٍ F p-vی آهبضُ هسل آظهَى چبٍ

H0یىسبًی ػطؼ اظ هجسا همبعغ : 

 ضز ًوی ضَز  H0 0.9 0.02 اٍل
ّبی تلفیمی زازُ

Pooled data 
 ضز ًوی ضَز  H0 0.45 1.08 زٍم

 ضز ًوی ضَز  H0 0.47 1.02 سَم

 

 پژٍّص ّایفرضیِ آزهَى ًتایج -9

 زّس:ضا زض سغح زازُ ّبی تطویجی ًطبى هی هسل ضگطسیًَی تحمیك ثطاظش اظ حبغل ًتبیح(  3) ضوبضُ خسٍل

(: ًتایج آزهَى فرضیات تحمیك3جـذٍل )  

  p-value F-static استیَزًت T ضطیت ضــطح

     p.v 

زٍضثیي 

 ٍاتسي

 0β 0.35 10.2 0.00 ػطؼ اظ هجسأ

30.42 

0.000 
2.07 BIG 0.02- 3.8- 0.00 

SEN 0.01- 10.15- 0.00 

SIZE 0.03 5.5 0.00 
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LEVE 0.02 2.30 0.02 

Rضریة تعییي تعذیل ضذُ )
2) 0.44 

 

زاض است. ثٌبثطایي، هسل تحمیك % هؼٌی95ثب سغح اعویٌبى   F یضَز، آهبضُ( هطبّـسُ هی3گًَِ وِ زض خسٍل )ّوبى

ثط ایي، ضطیت تؼییي تؼسیل  بیی تَضیح هتغیط ٍاثستِ ضا زاضًس. ػالٍُزض ول هؼٌی زاض ثَزُ ٍ هتغیط ّبی هستمل ٍ وٌتطلی تَاً

زضغس اظ تغییطات هتغیط ٍاثستِ یؼٌی  0.44زّس وِ حسٍزاً ثَزُ است. ایي ضلن ًطبى هی 0.44ی حبغل اظ آظهَى هسل ضسُ

ط تغییطات آى ًبضی اظ سبیط زیگ 0.56هسیطیت سَز الالم تؼْسی ًبضی اظ هتغیطّبی هستمل ٍ وٌتطلی هَخَز زض هسل ثَزُ ٍ 

 ػَاهل است.

ذَز  هسل، اذالل اخعا ثیي وِ است هغلت ایي هؤیس ٍاتسي -زٍضثیي آهبضُ همبزیط هالحظِ ّوچٌیي    

 . ثبضٌسهی  5/2تب  5/1زض فبغلِ  همبزیط ظیطا ایي ًساضز ٍخَز ّوجستگی

 " د داردٍجَ یدار یراتطِ هعٌتیي کیفیت حساترسی ٍ هذیریت سَد  "فرضیِ اٍل 

-p) ٍ سغـح هؼٌبزاضی آى(BIG) هطثـَط ثـِ هتغیط هستمل ویفیت حسبثطسی tی ( آهـبض3ُثب تَخِ ثـِ ًتبیح خـسٍل )     

value ثَزُ  05/0 پژٍّص ایي ثطای ضسُ گطفتِ ًظط زض ذغبی سغح وِایي ثِ ثَزُ است. ثب تَخِ 0.00ٍ  -3.8( ثِ تطتیت

زض سغح اعویٌبى  پژٍّص ًیع ی اٍلفطضیِ زاضتِ ٍ تبثیط هؼٌبزاضی ثط هسیطیت سَز یویفیت حسبثطس ثٌبثطایي هتغیط است،

ٍ هسیطیت  ی ثیي ویفیت حسبثطسیثبضس. زض ًتیدِ، ًَع ضاثغِهٌفی هی (BIG) گیطز. ضطیت هتغیط هی لطاض تبییس % هَضز95

 عَض یبثس. ثِوبّص هی هیعاى هسیطیت سَز ، ای هٌفی ٍ هؼىَس است. ثِ ثیبى زیگط، ثب افعایص ویفیت حسبثطسیضاثغِ سَز

 .است هبلی غَضتْبی زض هَخَز اّویت ثب ٍ اضتجبّبت تحطیفبت همبثل زض سْبهساضاى هٌبفغ اظ حفبظت حسبثطسبى، ّسف ولی

 ویفیت افعایص زًجبل ثِ ذَز، ػلیِ لضبیی زػبٍی اظ اختٌبة ٍ ذَز ایحطفِ حطفِ،ضْطت اػتجبض حفظ هٌظَض ثِ حسبثطسبى

 ضسیسى اظ سَز،هبًغ ویفیت زض ذَز ضرػی هٌبفغ اػوبل خْت زض هسیطاى اًگیعُ ّبی هیبى ایي زض .ثطسی ّستٌسحسب

 هسیطیت حسبثطسی ٍتساٍم حسبثطسی، افعایص ویفیت ثب هیتَاًٌس حسبثطسبى همبثل زض .هی ضًَس ذَز اّساف ثِ حسبثطسبى

 .زٌّس لطاض تٌگٌب زض سَز هسیطیت ػوبلزضا ضا هسیطاى ٍ وطزُ وطف ضا هسیطاى تَسظ گطفتِ غَضت سَز

 " ٍجَد دارد یدار یراتطِ هعٌتیي تذاٍم اًتخاب حساترس ٍ هذیریت سَد  "فرضیِ دٍم 

 ٍ سغـح هؼٌبزاضی آى(SEN) هطثـَط ثـِ هتغیط هستمل تساٍم اًتربة حسبثطس tی ( آهـبض3ُثب تَخِ ثـِ ًتبیح خـسٍل )     
(p-value ثِ تطتیت )05/0 پژٍّص ایي ثطای ضسُ گطفتِ ًظط زض ذغبی سغح وِایي ثِ ثَزُ است. ثب تَخِ 0.00ٍ  -10.15 

زض سغح  پژٍّص ًیع ی زٍمفطضیِ زاضتِ ٍ تبثیط هؼٌبزاضی ثط هسیطیت سَز تساٍم اًتربة حسبثطس ثٌبثطایي هتغیط ثَزُ است،

ی ثیي تساٍم اًتربة ض ًتیدِ، ًَع ضاثغِثبضس. زهٌفی هی (SEN) گیطز. ضطیت هتغیط هی لطاض تبییس % هَضز95اعویٌبى 

 ، هیعاى هسیطیت سَز ای هٌفی ٍ هؼىَس است. ثِ ثیبى زیگط، ثب افعایص تساٍم اًتربة حسبثطسضاثغِ ٍ هسیطیت سَز حسبثطس
 یبثس.  وبّص هی

-دادًُتایج آزهَى هذل دٍم تحمیك کِ تِ تررسی راتطِ تیي ساختار هالکیت ٍ هذیریت سَد هی پردازد در سطح 

 ضَد: (تِ ضرح زیر تیاى هی4ّای ترکیثی در جذٍل )

 (: ًتبیح آظهَى هسل زٍم تحمیك زض سغح زازُ ّبی تطویجی 4ًگبضُ )

  p-value F-static استیَزًت T ضطیت ضــطح

     p.v 

زٍضثیي 

 ٍاتسي

 0β 0.20 6.10 0.00 16.67 2.03 ػطؼ اظ هجسأ
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CC 0.11- 6.74- 0.00 0.000 

IP 0.02- 2.28- 0.02 

SIZE 0.01 2.09 0.03 

LEVE 0.02 1.03 0.29 

Rضریة تعییي تعذیل ضذُ )
2) 0.42 

 

زاض است. ثٌبثطایي، هسل تحمیك % هؼٌی95ثب سغح اعویٌبى   F یضَز، آهبضُ( هطبّـسُ هی4گًَِ وِ زض خسٍل )ّوبى

ثط ایي، ضطیت تؼییي تؼسیل  یح هتغیط ٍاثستِ ضا زاضًس. ػالٍُزض ول هؼٌی زاض ثَزُ ٍ هتغیط ّبی هستمل ٍ وٌتطلی تَاًبیی تَض

زضغس اظ تغییطات هتغیط ٍاثستِ یؼٌی  0.42زّس وِ حسٍزاً ثَزُ است. ایي ضلن ًطبى هی 0.42ی حبغل اظ آظهَى هسل ضسُ

ات آى ًبضی اظ سبیط زیگط تغییط 0.58هسیطیت سَز الالم تؼْسی ًبضی اظ هتغیطّبی هستمل ٍ وٌتطلی هَخَز زض هسل ثَزُ ٍ 

 هسل، اذالل اخعا ثیي وِ است هغلت ایي هؤیس ٍاتسي -زٍضثیي آهبضُ همبزیط هالحظِ ّوچٌیي  ػَاهل است.

 . ثبضٌسهی  5/2تب  5/1زض فبغلِ  همبزیط ظیطا ایي ًساضز ٍخَز ذَز ّوجستگی

 "ٍجَد دارد یدار یراتطِ هعٌتیي هالکیت ًْادی ٍ هذیریت سَد  "فرضیِ سَم:  

( p-value) ٍ سغـح هؼٌبزاضی آى(IP)هطثـَط ثـِ هتغیط هستمل هبلىیت ًْبزی  tی ( آهـبض4ُثب تَخِ ثـِ ًتبیح خـسٍل )    

 ثَزُ است، 05/0 پژٍّص ایي ثطای ضسُ گطفتِ ًظط زض ذغبی سغح وِایي ثِ ثَزُ است. ثب تَخِ 0.02ٍ  -2.28ثِ تطتیت 

 % هَضز95زض سغح اعویٌبى  پژٍّص ًیع ی سَمفطضیِ زاضتِ ٍ اضی ثط هسیطیت سَزهبلىیت ًْبزی تبثیط هؼٌبز ثٌبثطایي هتغیط

ای ضاثغِ ی ثیي هبلىیت ًْبزی ٍ هسیطیت سَزثبضس. زض ًتیدِ، ًَع ضاثغِهٌفی هی (IP) گیطز. ضطیت هتغیطهی لطاض تبییس

 یبثس.  هیوبّص  هٌفی ٍ هؼىَس است. ثِ ثیبى زیگط، ثب افعایص هبلىیت ًْبزی ، هسیطیت سَز

 "ٍجَد دارد یدار یراتطِ هعٌتیي تورکس هالکیت ٍ هذیریت سَد  "فرضیِ چْارم:  

-p) ٍ سغـح هؼٌبزاضی آى(CC)هطثـَط ثـِ هتغیط هستمل توطوع هبلىیت  tی ( آهـبض4ُثب تَخِ ثـِ ًتبیح خـسٍل )     

value ثَزُ  05/0 پژٍّص ایي ثطای ضسُ گطفتِ ًظط ضز ذغبی سغح وِایي ثِ ثَزُ است. ثب تَخِ 0.00ٍ  -6.7( ثِ تطتیت

زض سغح اعویٌبى  پژٍّص ًیع ی چْبضمفطضیِ زاضتِ ٍ توطوع هبلىیت تبثیط هؼٌبزاضی ثط هسیطیت سَز ثٌبثطایي هتغیط است،

 سَز ی ثیي توطوع هبلىیت ٍ هسیطیتثبضس. زض ًتیدِ، ًَع ضاثغِهٌفی هی (CC) گیطز. ضطیت هتغیطهی لطاض تبییس % هَضز95
 .یبثسوبّص هی ای هٌفی ٍ هؼىَس است. ثِ ثیبى زیگط، ثب افعایص توطوع هبلىیت ، هسیطیت سَزضاثغِ

ًتایج آزهَى هذل سَم تحمیك کِ تِ تررسی اثر تعذیلی ٍیژگی ّای حساترس تر راتطِ تیي ساختار هالکیت ٍ  

 ضَد: ر تیاى هی(تِ ضرح زی5ّای ترکیثی در جذٍل )هذیریت سَد هی پردازد در سطح دادُ

 (: ًتبیح آظهَى هسل سَم تحمیك زض سغح زازُ ّبی تطویجی 5ًگبضُ )

 p-v استیَزًت T ضطیت ضــطح

 0β 0.36 8.5 0.00 ػطؼ اظ هجسأ

BIG 0.03- 2.08- 0.04 

SEN 0.01- 3.38- 0.00 

CC 0.17- 3.66- 0.00 

IP 0.01- 4.16- 0.00 

BIG*CC 0.19- 3.67- 0.00 
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BIG*IP 0.13- 2.47- 0.00 

SEN*CC 0.11- 2.22- 0.03 

SEN*IP 0.18- 2.01- 0.04 

SIZE 0.02 3.8 0.00 

LEVE 0.01 2.80 0.00 

F-static             p.v 16.99      (0.000) 

 2.08 دٍرتیي ٍاتسي

Rضریة تعییي تعذیل ضذُ )
2) 0.68 

زاض است. ثٌبثطایي، هسل تحمیك % هؼٌی95سغح اعویٌبى ثب   F یضَز، آهبضُ( هطبّـسُ هی5گًَِ وِ زض خسٍل )ّوبى

ثط ایي، ضطیت تؼییي تؼسیل  زض ول هؼٌی زاض ثَزُ ٍ هتغیط ّبی هستمل ٍ وٌتطلی تَاًبیی تَضیح هتغیط ٍاثستِ ضا زاضًس. ػالٍُ

هتغیط ٍاثستِ یؼٌی زضغس اظ تغییطات  0.68زّس وِ حسٍزاً ثَزُ است. ایي ضلن ًطبى هی 0.68ی حبغل اظ آظهَى هسل ضسُ

زیگط تغییطات آى ًبضی اظ سبیط  0.32هسیطیت سَز الالم تؼْسی ًبضی اظ هتغیطّبی هستمل ٍ وٌتطلی هَخَز زض هسل ثَزُ ٍ 

 هسل، اذالل اخعا ثیي وِ است هغلت ایي هؤیس ٍاتسي -زٍضثیي آهبضُ همبزیط هالحظِ ّوچٌیي  ػَاهل است.

 . ثبضٌسهی  5/2تب  5/1زض فبغلِ  زیطهمب ظیطا ایي ًساضز ٍخَز ذَز ّوجستگی

 "کیفیت حساترسی تر راتطِ تیي هالکیت ًْادی ٍ هذیریت سَد اثر تعذیل کٌٌذگی دارد. "فرضیِ پٌجن:  

ٍ (BIGIP)کیفیت حساترسی ٍ هالکیت ًْادی هطثـَط ثـِ هتغیط تؼبهلی هستمل  tی ( آهـبض5ُثب تَخِ ثـِ ًتبیح خـسٍل )

 ثطای ضسُ گطفتِ ًظط زض ذغبی سغح وِایي ثِ ثَزُ است. ثب تَخِ 0.00ٍ  -2.47( ثِ تطتیت p-value) سغـح هؼٌبزاضی آى

زاضتِ  تبثیط هؼٌبزاضی ثط هسیطیت سَز ویفیت حسبثطسی ٍ هبلىیت ًْبزی ثٌبثطایي هتغیط تؼبهلی ثَزُ است، 05/0 پژٍّص ایي

گیطز.زض ٍالغ ثب همبیسِ ضطایت هی تَاى ثیبى وطز هی ضلطا تبییس % هَضز95زض سغح اعویٌبى  پژٍّص ًیع ی پٌدنفطضیِ ٍ

ظهبًی وِ ویفیت حسبثطسی زض هبلىیت ًْبزی ضطة هی ضَز ٍ ثِ ػٌَاى هتغیط تؼسیلگط ٍاضز هسل هی ضَز ثبػث هی ضَز وِ 

-س هیهسیطیت سَز ثیص اظ پیص ووتط ضَز. زض ٍالغ ثبػث وبّص فعایٌسُ هسیطیت سَز ضسُ ٍ اثط تؼسیل وٌٌسگی زاضز. پ

تَاى تَاى ًتیدِ گطفت وِ زٍ هتغیط ویفیت حسبثطسی ٍ هبلىیت ًْبزی ثبػث وبّص هسیطیت سَز هی ضًَس. زض ٍالغ هی

 ضَز. هی سَز هسیطیت وبّص ثبػث آى ثِ زًجبل ٍ یبثس هی افعایص ضطوت زض آًْب ًظبضتثیبًىطز وِ 

 

 "یت سَد اثر تعذیل کٌٌذگی دارد کیفیت حساترسی تر راتطِ تیي تورکس هالکیت ٍ هذیر "فرضیِ ضطن: 

ٍ (BIGCC) هطثـَط ثـِ هتغیط تؼبهلی هستمل ویفیت حسبثطسی ٍ توطوع هبلىیت tی ( آهـبض5ُثب تَخِ ثـِ ًتبیح خـسٍل )

 ثطای ضسُ گطفتِ ًظط زض ذغبی سغح وِایي ثِ ثَزُ است. ثب تَخِ 0.00ٍ  -3.67( ثِ تطتیت p-value) سغـح هؼٌبزاضی آى

زاضتِ  ویفیت حسبثطسی ٍ توطوع هبلىیت تبثیط هؼٌبزاضی ثط هسیطیت سَز ثٌبثطایي هتغیط تؼسیلی ثَزُ است، 05/0 پژٍّص ایي

گیطز.زض ٍالغ ثب همبیسِ ضطایت هی تَاى ثیبى وطز هی لطاض تبییس % هَضز95زض سغح اعویٌبى  پژٍّص ًیع ی ضطنفطضیِ ٍ

َز ٍ زض ٍالغ ثِ ػٌَاى هتغیط تؼسیلی تبثیط گصاض ٍاضز هسل هی ضَز ظهبًی وِ ویفیت حسبثطسی زض توطوع هبلىیت ضطة هی ض

 ثبػث هی ضَز وِ هسیطیت سَز ثیص اظ پیص ووتط ضَز. 

 "تذاٍم اًتخاب حساترسی تر راتطِ تیي هالکیت ًْادی ٍ هذیریت سَد اثر تعذیل کٌٌذگی دارد  "فرضیِ ّفتن: 

 َط ثـِ هتغیط تؼبهلی هستمل تساٍم اًتربة حسبثطس ٍ هبلىیت ًْبزیهطثـ tی ( آهـبض5ُثب تَخِ ثـِ ًتبیح خـسٍل )     
(SENIP)سغـح هؼٌبزاضی آى ٍ (p-value ثِ تطتیت )ًظط زض ذغبی سغح وِایي ثِ ثَزُ است. ثب تَخِ 0.04ٍ  -2.01 
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تبثیط  ىیت ًْبزیتساٍم اًتربة حسبثطس ٍ هتغیط هبل ثٌبثطایي هتغیط تؼسیلی ثَزُ است، 05/0 پژٍّص ایي ثطای ضسُ گطفتِ

گیطز.زض ٍالغ ثب هی لطاض تبییس % هَضز95زض سغح اعویٌبى  پژٍّص ًیع ی ّفتنفطضیِ زاضتِ ٍ هؼٌبزاضی ثط هسیطیت سَز

همبیسِ ضطایت هی تَاى ثیبى وطز ظهبًی وِ تساٍم اًتربة حسبثطس زض هبلىیت ًْبزی ضطة هی ضَز ٍ زض ٍالغ ثِ ػٌَاى 

 ضز هسل هی ضَز ثبػث هی ضَز وِ هسیطیت سَز ثیص اظ پیص وبّص یبثس. هتغیط تؼسیلگط تبثیط گصاض ٍا

 "تذاٍم اًتخاب حساترسی تر راتطِ تیي تورکس هالکیت ٍ هذیریت سَد اثر تعذیل کٌٌذگی دارد "فرضیِ ّطتن: 

  هبلىیت هطثـَط ثـِ هتغیط تؼبهلی هستمل تساٍم اًتربة حسبثطس ٍ توطوع tی ( آهـبض5ُثب تَخِ ثـِ ًتبیح خـسٍل )
(SENCC)سغـح هؼٌبزاضی آى ٍ (p-value ثِ تطتیت )ًظط زض ذغبی سغح وِایي ثِ ثَزُ است. ثب تَخِ 0.03ٍ -2.22 

تبثیط   تساٍم اًتربة حسبثطس ٍ توطوع هبلىیت ثٌبثطایي هتغیط تؼسیلگط ثَزُ است، 05/0 پژٍّص ایي ثطای ضسُ گطفتِ

 گیطز.. هی لطاض تبییس % هَضز95زض سغح اعویٌبى  پژٍّص ًیع تنی ّطفطضیِ زاضتِ ٍ هؼٌبزاضی ثط هسیطیت سَز

 

 گیری ًتیجِ ٍ تحث -10

 پصیطفتِ ّبی ضطوت زضویفیت ٍ تساٍم حسبثطسی ثط ضاثغِ ثیي سبذتبض هبلىیت ٍ هسیطیت سَز  تبثیط ثطضسی ثِ تحمیك ایي   

 :زّس هی ًطبى ضا ظیط ًتبیح ٍ پطزاذتِ تْطاى ثْبزاض اٍضاق ثَضس زض ضسُ

 % هؼٌبزاض95اعویٌبى  سغح سَز زض هسیطیتویفیت حسبثطسی ٍ تساٍم اًتربة حسبثطس ثب  هتغیط ثیي هٌفی ضاثغِ یه -1

 ذَز، ػلیِ لضبیی زػبٍی اظ اختٌبة ٍ ذَز ایحطفِ حطفِ، ضْطت اػتجبض حفظ هٌظَض ثِ حسبثطسبى ولی. عَض هطبّسُ ضس. ثِ

 ویفیت زض ذَز ضرػی هٌبفغ اػوبل خْت زض هسیطاى اًگیعُ ّبی هیبى ایي زض حسبثطسی ّستٌس. ویفیت افعایص زًجبل ثِ

 هسیطیت حسبثطسی، افعایص ویفیت ثب تَاًٌسهی حسبثطسبى همبثل ضًَس. زضهی ذَز اّساف ثِ حسبثطسبى ضسیسى اظ سَز، هبًغ

 .زٌّس لطاض تٌگٌب زض سَز هسیطیت زضاػوبل ضا هسیطاى ٍ وطزُ وطف ضا هسیطاى تَسظ گطفتِ غَضت سَز

هطبّسُ ضس.  % هؼٌبزاض95اعویٌبى  سغح سَز زض هسیطیتهبلىیت ًْبزی ٍ توطوع هبلىیت ٍ   هتغیط ثیي هٌفی ضاثغِیه   -2

 سَز زض هسیطیت ضطوت تػویوبت ثط فؼبلی ًظبضتی ًمص سْبهساضاى ًْبزی ٍ توطوع هبلىیت وِ هؼٌبست ثسیي ًتیدِ ایي

ثِ  .یبثس هی وبّص تؼْسی الالم خْت هسیطیت ضطوت پصیطی اًؼغبف سْبم ًْبزی زضغس هبلىیت افعایص ثب وٌٌس ٍ هی اػوبل

 وطز وِ تفسیط چٌیي تَاى هی ٍ ضَزهی سَز هسیطیت ثبػث وبّص ًْبزی گصاضاى سطهبیِ هبلىیت زضغس افعایص ػجبضت زیگط

 ثبػث آى ثِ زًجبل ٍ یبثس هی افعایص ضطوت زض آًْب ًظبضت وٌس، هی افعایص پیسا ًْبزی گصاضاى سطهبیِ هبلىیت زضغس چِ ّط

  ضَز هی سَز هسیطیت وبّص

 ضطوتْبی وِ است هغلت ایي ثیبًگط ًتیدِ ایي زاضز ٍخَز سَز هسیطیت ٍ ضطوت اًساظُ ثیي زاضی هؼٌی هثجت ضاثغِ -3

 ًظط اظ وَچه ّبی ضطوت ثِ ًسجت ثعضي ًسجتبً ّبی ضطوت وِ است آى اٍل زلیل .پطزاظًسهی سَز هسیطیت ثِ ثیطتط تطگثعض

 سَز هَضز زض تطزیس افعایص سجت است هوىي ثعضي ّبی ضطوت زض سَز اّویت ثب هثجت ًَسبًبت ّستٌس تط حسبس سیسیب

 ایي وِ آٍضز پسیس ضا ضجِ ایي است هوىي ثعضي ّبی ضطوت سَز زض ٍخِ لبثلت افعایص زیگط، ػجبضت ثِ .گطزز اًحػبضی

 ضطوت زض سَز اّویت ثب هٌفی بًبتسًَ زیگط، سَی اظ .اًسازُز افعایص ضا سَز ذَز اًحػبضی لسضت اظ استفبزُ ثب ّب ضطوت

 آى زض تدبضی ٍاحس وِ تدبضی هحیظ زض ضا ضطوت تػَیط ٍ گطزیسُ احتوبلی ٍضضىستگی هَضز زض ًگطاًی سجت ثعضي ّبی

 سیبسی ّبی ّعیٌِ ایدبز احتوبل ثعضي، ّبی ضطوت سَز زض تَخِ لبثل ًَسبًبت ّوچٌیي .ًوبیس ذطاة ًوبیس هی فؼبلیت

 .زّس افعایص ضا زٍلت تَسظ هْبضوٌٌسُ ّبی هحسٍزیت ضطوت، وبضوٌبى تَسظ زستوعز افعایص تمبضبی ًظیط ًبذَاستِ

 ّب، ضطوت ثعضگتطضسى ثب وِ است آى زٍم زلیل .زاضًس سَز هسیطیت ثطای ثیطتطی اًگیعُ ثعضي ّبی ثٌبثطایي،ضطوت

 .یبثسهی افعایص ط،ثیطت ًفؼبى شی همبثل زض هسیطاى گَیی پبسد هسئَلیت
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 عطیك اظ تب زاضًس ثیطتطی اًگیعُ ّب ضطوت هسیطاى ظیطا زاضز ٍخَز سَز هسیطیت ٍ هبلی اّطم ثیي زاضی هؼٌی هثجت ضاثغِ -4

-هی سَز هسیطیت ثِ السام ضیسه وبّص هٌظَض ثِ ّب زیگطضطوت ػجبضت ثِ .زاضًس ًگِ ضاضی ضا اػتجبضزٌّسگبى سَز هسیطیت

 ثِ ثرطی اعویٌبى هٌظَض ثِ ثبضٌسهی ثطذَضزاض ثبالیی ّبیزاضایی ول ثِ ثسّی ًسجت اظ وِ ّبیی ضطوت ًوبیٌس،

 ٍخَز ػسم .وبیٌسًهی سَز هسیطیت ثِ السام زضیبفتٌی اػتجبضات ٍ ّبٍام ثْطُ ٍ اغل زاذتطپ تَاًبیی ثط هجٌی اػتجبضزٌّسگبى

 پطزاذت ثِ لبزض آیٌسُ زض تدبضی ٍاحس وِ آٍضزهی سیسپ زٌّسگبى اػتجبض ثطای ضا اعویٌبى ایي سَز زض تَخِ لبثل ًَسبًبت

  .ثَز ذَاّس آًبى هغبلجبت

وَیت ٍ ، ( 2013(،  ظّطی ٍ ضجَُ )2007ضٍزى ) ٍ (، لی2005ّوىبضاى ) ٍ ًتبیح یبفتِ ّبی ایي تحمیك ثب تحمیمبت چي

 (1393ٍحیسی ٍ ضٍاًبى )ٍ ( 1391ثطظگطی ٍ ّوىبضاى )، ( 1391استب )، (1389ّوىبضاى ) ٍ ًْط ًًَْبل، ( 2014خبضثَ )

 هغبثمت زاضز.
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