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 را آن و پردازدمی یی تولیدی بورسهاشرکت عمر چرخه در بر بازده دارایی ها 9001نامه ایزودریافت گواهی یبررس به مقاله نیا: چکیده

 MTBو نسبت  هاداراییهای نرخ بازده اریمع از شرکت ارزش سنجش جهت. دینمایم سهیمقا تیفیک کنترل فاقد یهمتا یهاشرکت با

 تا1391 سال از قیتحق یزمان بازه در بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذ یدیتول یهاشرکت مطالعه مورد یآمار جامعه. شد استفاده

 و یبررس یتصادف و ثابت اثرات کردیرو با ییتابلو یهاداده روش ،رهیمتغ چند یونیرگرس معادالت لیتحلتجزیه و  یبرا. باشدیم 1397

اما در دوره بلوغ  معناداری بر ارزش شرکت داشته باشد. تأثیرنتایج این تحقیق نشان داد اخذ ایزو توانسته است در دوره رشد  .شد آزمون

برند با یی که در مرحله رشد به سر میهاشرکتتوان چنین استنباط کرد که می بر ارزش شرکت مشاهده نشده است. هیچ رابطه مشخصی

 .ای افزایش دهندتوانند ارزش شرکت خود را به طور قابل مالحظهمدیریت کیفیت می 9001استاندارد ایزو نامهگواهیاستفاده از 

MTB. و نسبت هادارایینرخ بازده  ،عمر چرخه ،شرکت ارزش ،9001زویا نامهگواهی ،مدیریت کیفیت کلیدی: واژگان

مقدمه-۱

 تیفیک یاستانداردها حداقل ،یمخفف برخ 1ایزو نامهگواهی

 تیفیکه ک شودمیکنند و گفته  تیرعا دیبا هاسازماناست که 

 ی. معرفکندمی نیرا تضم ندهایخدمات و فرا ،هامحصولثابت 

 ،1987در سال  تیفیک نیتضم المللیبین یاستانداردها نیاول

قرار گرفت.  دییمورد تأ اریتجارت بس یایدر دن ،9000ی ایزوسر

است  المللیبینشناخته شده  نیتضم کی 9000ایزو نامهگواهی

به طور  ،آنچه را که وعده داده است تواندمیشرکت  کیکه 

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۱۰/۰۳           تاریخ پذیرش:    ۱۴۰۰/۰۲/۳۰۱۲  
دوره ۱۰/ شماره ۴ 

صفحات: 313-326 
1 International Organization for Standardization(ISO) 

که  یسازمان یبرا 9000ایزو یسر نامهگواهیمداوم ارائه دهد. 

 یبرا نیمهم است. همچن ،است المللیبینبه دنبال تعامل 

 یدر صنعت مربوطه عملکرد خوب خواهندمیکه  ییهاسازمان

 [.1] برخوردار است یکسانی تیداشته باشند از اهم

در حال حاضر ادعا  هاسازمانو  گانددکننیاز تول یاریبس

 کندمیکمک  هاآنبه  ایزو یهانامهگواهیکسب کنند که یم

ها در شرکت نیا در صنعت خود داشته باشند. یعملکرد خوب

با  المللیبین بورس اوراق بهادار و بازارهای حال حاضر در

 دیسازمان با بطور کلی خود در حال تعامل هستند. انیمشتر

ا مطابق ش رو خدمات هامحصولداشته باشد که بتواند  یستمیس

به دنبال گرفتنها سازمان، گریدکند. از طرف  دیتول ازین
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ایزو  نامهگواهیکسب  کنندمیفکر  رایز ،هستند ایزونامه گواهی

 سؤال ،را بهبود بخشد. اما هاآن تتجار یعملکرد کل تواندمی

 هاسازمانعملکرد تواند بر یم ایزو نامهگواهی ایکه آ نجاستیا

و در  ریخ ای و ارزش شرکت را تغییر دهد بگذارد تأثیر

چگونه  هاشرکتآن بر ارزش  تأثیرو بزرگ  ی متوسطهاسازمان

 نامهگواهی تأثیرمقاله ما  ،یاصل سؤال نیبا استفاده از ا است؟

منظور از  نیا یکرده است. برا یشرکت را بررس ارزشبر  ایزو

ی تولیدی که در سازمان بورس اوراق بهادار در حال هاشرکت

 شوند.یهدف مطالعه انتخاب م یبرا ،فعالیت هستند

در مراحل مختلف  هاشرکتداشت که  یانب [2] یسفرانس

و  یتجار یسکدارند که بر ر یمتفاوت هایویژگی ،چرخه عمر

. شناخت مراحل چرخه عمر گذاردیم تأثیر هاآنعملکرد 

 یرو اعتباردهندگان و سا گذارانیهبه سرما تواندیها مشرکت

 یتوضع ینیب یشدر پ یکنندگان از اطالعات حسابداراستفاده

که  یاز مراحل یکهر  ،یگرد یشرکت کمک کند. به عبارت یآت

 یکنندگان اطالعات حسابدارشرکت در آن قرار دارد به استفاده

 ،شرکت یاز اطالعات مال یبهتر یابیتا ارز نمایدیکمک م

به  یریتمد هاییتعملکرد و قابل یزآن و ن یو آت یجار یازهاین

و  ،بلوغ ،رشد ،مرحله تولد 4 ی. چرخه عمر دارا[3]عمل آورند 

که  ییهاشرکت یپژوهش از اطالعات مال ین. ما در ااستافول 

. کنیمیاستفاده م ،پردازندیم یتدر بورس اوراق بهادار به فعال

که  ییهادارند در شرکت یلتما گذارانیهبه طور معمول سرما

رو  یناز ا ،کنند گذارییهقرار دارند سرما در مرحله رشد و بلوغ

ه در مرحله رشد و بلوغ ک ییهاپژوهش فقط شرکت ینما در ا

 .دهیمیقرار م یقرار دارند مورد بررس

 یرغ یها با رشد فروش و سودهامرحله رشد شرکت در

 هامحصول یتقاضا یزاناز ابهام در م یناش بینییشقابل پ

اگرچه ممکن  ،دهدمینشان  یراخ یها. پژوهششوندیمواجه م

 ینباشد با ا یشدر حال افزا هامحصول یتقاضا برا یزاناست م

 یتشرکت هنوز مورد مقبول یهامحصولاحتمال دارد  ،وجود

ها ممکن اما شرکت ،مصرف کنندگان واقع نشده باشد مومع

 [.4.]یابنددست  یدیاست در مرحله رشد به مقدار عا

ارائه  یقدارند تا از طر یلتما ،در مرحله رشد یهاشرکت

مطلوب  یندهعملکرد و آ ،رشد یهافرصت ،یفیتاطالعات با ک

 اطالعاتشان یفیتک یشسبب افزا ،امر ینخود را نشان دهند و ا

 .[5] گرددیم

وجوه  جریاندارند و  یبا ثبات یطمح ،هامرحله بلوغ شرکت در

ها در مرحله شرکت [.4]خواهد داشت  یشتریب یاتینقد عمل

 شودیدارند که سبب م یشتریتر و بمنابع متنوع یرهبلوغ ذخ

به  یدنرس یبرا ترییقو یزهمرحله انگ ینها در اشرکت یرانمد

چرخه عمر داشته  مراحل یگرخود نسبت به د یمنافع شخص

 [.6] باشند

خاص  هاییژگیمفهوم استوار است که حداقل و ینبر ا ایزو

تواند یکه م ،توان استاندارد کردیرا م یفیتک هایسیستم

داشته  هاآنکنندگان  ینو تأم ها سازمان یبرا یمنافع متقابل

را  یدانند که هر دو الزامات خاصیم هاآنهر کدام از  یراباشد ز

سطح  ایزو ،اماکنند. یبرآورده م یفیتک یستمدر مورد س

 یاکند بلکه مجموعهیخدمات را مشخص نم یامحصول  یفیتک

 ،در آن وجود داشته باشد یدرا که با یفیتک ینتضم یستماز س

نحوه انجام  ،یفیتک ینتضم یستمس .[7] کندیمشخص م

 نامهگواهی صدور کند.یم یفسازمان را توص یکدر  یاتعمل

داخلی و مزایای خارجی برای یک سازمان به همراه  یایمزا ایزو

مربوط به روند و ساختار سازمان است  یداخل یایمزا دارد.

 ،و اتالف ینهکاهش هز ،یکارایبهبود  ،یمانند بهبود بهره ور

 هاسازمان یخارج یایمزا موارد. یرو سا یریتکنترل بهتر مد

احتمال  ،فروش و سهم بازار یشافزا ،یرقابت یتاز: مز اندعبارت

 یانمشتر ییو شناسا یارتباط خوب مشتر ،یدورود به بازار جد

و موارد مشابه. گرچه صدور  یمشتر یترضا یشافزا ،بالقوه

سازمان  یک یرا برا یو خارج یداخل یایمزا ایزو نامهگواهی

 یزیچ ها سازماناما در مورد عملکرد آن  ،کندمیفراهم  ینمع

 [.8] یدگوینم

 ینداز دسته عوامل مهم در فرا ،ارزش شرکت یینتع

است. ارزش هر شرکت با توجه به ارزش سهام  گذارییهسرما

گذار با توجه به ارزش  یهرو سرما ین. از اشودیم یینآن تع

. با کندمیمشخص  گذارییهخود را در سرما یتاولو ،شرکت

 که نسبت یدیمرس یجهنت ینبه ا یشینپ یقاتتحق استفاده از

از  هادارایی ازدهو ب  )1MTB(سهام یارزش بازار به ارزش دفتر

محسوب ها عملکرد و ارزش شرکت یریگمهم اندازه یابزارها

  .شوندمی

 یگربه د یهشب ،شرکت یککه  دهدمیچرخه عمر نشان  یهنظر

تکامل و  یگرمرحله به مرحله د یکاز  ،یولوژیکیب هایسیستم

 ینیبیشقابل پ یالگو یک ،رشد یندفرآ ین. ا[9] یابدیتوسعه م

و احتماال  کندمیدنبال  ،شودیرا که شامل مراحل مختلف م

 یطبا توجه به شرا ،ینعالوه بر ا [.10] شودیمعکوس نم

و  یاسیس یهایطمح ،رقابت در بازار ،متفاوت یکیتکنولوژ

قابل توجه  هایویژگی ،در حال حاضر ،یمشتر یهاخواسته

1 Market to Book 
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با  [.11]وجود دارد  یدر مراحل مختلف چرخه زندگ یمتفاوت

 یهاپژوهش ینهدر زم مرچرخه ع یاستفاده گسترده از تئور

شده است که مراحل مختلف چرخه عمر از جذب  ییدتأ ،یمال

 ،[12]نشان خواهد داد  را یمتفاوت مال یشرکت الگوها یهسرما

 ،یبترت ینبه ا [.14] یعملکرد یهابه خصوص در جنبه[. 13]

 یاز رفتار مال یزینوع متما عنوانبهکه  یمرسیم یجهنت ینبه ا

چرخه عمر است  یهایژگیو یدارا یزارزش شرکت ن ،هاشرکت

بر ارزش شرکت در  یمتفاوت اتتأثیر گذارتأثیرو هر عامل 

به  یازن یلدال ین. از مهمتر[15] دارد یمراحل مختلف مال

توان  ،یمشتر یهادرک خواسته بهتوان یم یزن یفیتک یریتمد

و  یاسیس ،یاجتماع ،یفن یهاینهدر زم یجیتدر ییراتدرک تغ

گرفتن  یشیو پ یآت یازهاین ینیبیشپ ،هاآندرانطباق با  یسع

و خدمات و حفظ  هامحصول یفیتک یشافزا ینو همچن هاآناز 

 یوضوح و روشن یفیتک یریتو توسعه سهم بازار اشاره کرد. مد

و  یزدآمیدرهم م ییرتغ یبرا یانقالب یکردرو یک بااهداف را 

تا  یانمشتر یازهایاز مشخص کردن ن ،کار یهاهمه جنبه

را  ،یرخ یاهستند  یراض یاآ ینکهبرا یمبن یانمشتر یابیارز

 یانبرآوردن انتظارات مشتر یبه معن یفیتک .شودیشامل م

 یسازمان برا یتتوسعه و حفظ ظرف یعنی یریتاست و مد

 نامهگواهیصدور  یایعالوه بر مزا .[16] یفیتمستمر و ک دبهبو

وجود  یزن نامهگواهی یافتمربوط به در یباز معا یبرخ ، ایزو

 یشافزا ،نامهگواهیاخذ  یاضاف ینهآن هز یباز معا یدارد. برخ

. [1] کارکنان است یشرفتکاغذ و عدم توجه به پ یبار کار

را مشاهده  هاشرکتایزو  نامهگواهیوقتی سرمایه گذاران 

. با کنندمیدر آن سرمایه گذاری  با اطمینان بیشتری ،کنندمی

و عملکرد ر ب 9001ایزو نامهگواهیصدور  یاآ ینکها ،حال ینا

 شارما گفته است. طبق یتحت بررس ،موثر استشرکت ارزش 

 یارتباط مثبت یبا عملکرد مال 9000ایزو  نامهگواهیاگر  [17]

خود را از دست  یناناطم یتممکن است قابل ،نداشته باشد

 .در نظر گرفته شود یگرد یریتوسواس مد یک عنوانبهبدهد و 

 بسیار المللی بین وملی ،ایمنطقه رقابتهای امروز دنیای در

از طرفی  ،تکنولوژی در تحوالت و تغییرات و تنگاتنگ و شدید

های شدید حاکم بر کشور ما و اوضاع اقتصادی و تحریم

 بوده شتابپر و سریع بسیار بازار نیاز ،تولیدات داخلی روز افزون

 مناسب بکارگیری و صحیح شناخت تحلیل و تجزیه مسلمًا و

 ایزو نامهگواهیکیفیت و دریافت  مدیریت قبیل از مباحثی

های مورد مطالعه در شرکت. باشد مؤثر و راهگشا بسیار تواندمی

اند. برای همین برای دسته بازه زمانی متفاوتی تاسیس شده

را در نظر گرفتیم تا  هاشرکتمراحل چرخه عمر  ،هاآنبندی 

مشابه مورد مقایسه و تجزیه  هایویژگیی مشابه و با هاشرکت

ایزو  نامهگواهی تأثیربه بررسی  بنابراین تحلیل قرار گیرند. و

در  مربوط به کنترل کیفیت را بر ارزش شرکت 9001

بازه زمانی مورد . ی در حال رشد و بلوغ پرداختیمهاشرکت

 یال 1391یهاسال در که،باشدسال می 7مطالعه به مدت 

هایی که در سازمان بورس شرکت یلو تحل یهبه تجز 1397

است  یمنطق ینبنابرا. پرداخته شد ،داشتند یتاوراق بهادار فعال

در  شود. یها بررسارزش شرکت ،موجود یکه بر اساس داده ها

 یلو تحل یهمورد تجز هاشرکتساله دو دسته از  7دوره  ینا

که در طول مدت  یدیتول یهاقرار گرفت. دسته اول شرکت

بودند و در دوره مورد  9001یزوا نامهگواهی یامطالعه دار

 یدیتول یهانداشند. دسته دوم شرکت یدوره مال ییرمطالعه تغ

 و بودند 9001یزوا نامهگواهیکه در طول مدت مطالعه فاقد 

با هدف کمک  یقتحق یافته ،ینبنابرا .نداشند یدوره مال ییرتغ

که این  مهم. نکته شده پرداختهمسئله کمتر  یندر ا یاتبه ادب

دریافت گواهی نامه مدیریت کیفیت  ینها بتوانند رابطه بشرکت

 ییدر تجارت خود را شناسا یتعدم موفق یا یتو موفق9001ایزو

 .مناسب کنند یمش خطاز  یرویرا قادر به پ هاآنکنند و 
بر عملکرد  9001ایزو نامهگواهی تأثیربه بررسی [ 1آمنته ]

در  یآبجو ساز یهاشرکت یمطالعه مورد ،یدنیشرکت نوش

صدور د که اد نشان نتیجه تحقیقات  ،پرداخت یوپیات

بر عملکرد  یقابل توجه مثبت و تأثیر 9001ایزو نامهگواهی

 یررسبه ب[ 18]سیال اسماعیل  دارد. یآبجوساز یهاشرکت

 یبر عملکرد اجتماع 1مدیریت کیفیت جامع تأثیر راتییتغ

نتیجه  ،پرداختبا گذشت زمان  یشرکت و عملکرد مال

بر  یمثبت تأثیر مدیریت کیفیت جامعد که اد نشان تحقیقات 

 مدیریت کیفیت جامعا دارد. هشرکت یعملکرد اجتماع

عملکرد  قی)از طر میمستق ریو غ میمستق اتتأثیر نیهمچن

نمونه  یبرا جینتا نیو بازار دارد. ا ی( بر عملکرد مالیاجتماع

نکرده است.  رییساله تغ 5دوره  یدر ط هیترک یهاکامل بنگاه

توانند عملکرد یکه بنگاهها م دادنشان  یهاافتهی ،نیبنابرا

مدیریت عملکرد  لیدل بهکه  یرا بهبود بخشند در حال یاجتماع

 در[ 19] یاداو و شاهو د.دوام دارن یاز نظر اقتصاد کیفیت جامع

 و کوچک هایشرکت در جامع کیفیت مدیریت تأثیر به ایمقاله

 و کوچک شرکت 127 بررسی به که ،کرد اشاره هند متوسط

 کیفیت مدیریت که داد نشان نتایج ،پرداختند هند در متوسط

 همکاران و بوایانجژی .دارد مثبتی رابطه تولید عملکرد بر جامع

1 TotalQualityManagement (TQM) 



316  ی عمربر ارزش شرکت در چرخه ۹۰۰۱نامه ایزو بررسی دریافت گواهی

www.pqprc.ir نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

 مالی عملکرد در آن تأثیر و مدیریت کیفیت جامعبه  [20]

 نتایج آن بدین گونه بود که سهمچینی پرداخت که  هایشرکت

 بطور فروش به هزینه نسبت ،دارد توجهی قابل افزایش بازار

 قابل طور به هادارایی تورم نرخ ،یابدمی افزایش ایمالحظه قابل

 قابل کاهش ،کل یهادارایی بازده و کندنمی تغییر توجهی

 دست به را کیفیت هایجایزه هاشرکت که زمانی از توجهی

 جایزه برندگان مالی عملکرد تغییرات. دهدمی نشان ،اندآورده

 زمان و تنوع درجه ،سرمایه شدت ،هاشرکت اندازه با کیفیت

 اینمونه هایشرکت  ،هادوره این در. است متفاوت جوائز اعالم

 عملکرد ،هستند جدید و متنوع ،بزرگتر جایزه هایبرنده که

 میزان دارند؛ نمونه هایشرکت سایر به نسبت باالتری مالی

مدیریت کیفیت  اجرای از پس مالی عملکرد بر سرمایه استرس

به بررسی  [21] نو همکارا تریپ لیاون .ندارد یتأثیر جامع

 یو عملکرد مال تیفیک تیریمد یهاشرکت یعملکرد مال

پرداختند. نتایج حاکی از  ایمطالعه در استرال بزرگ یهاشرکت

به صورت  هاشرکت تیفیک تیریمد یریگجهتآن است که 

عملکرد  تیمز ،های بزرگدر شرکت .شودیارائه م کیاستراتژ

 ایترالاس یدیکوچک تول یهاشرکت نسبت به یقابل توجه یمال

عالوه بر  پژوهش نیوجود دارد . ا ،ندارند تیفیک تیریکه مد

استفاده از  یمهم را برا ریمس کی ،یمال یفیعملکرد ک اتیادب

عملکرد فراهم  یابزار عنوانبه دی( جدیور)بهره یدو نسبت مال

 یریکارگبه تأثیربه بررسی  [22] محمدی وال .کندیم

کوچک و  یهاشرکت یجامع برعملکرد سازمان تیفیک تیریمد

 نتایج آن بدین گونه بود که ارتباط ،پرداخت رانیمتوسط ا

 سازمانی عملکرد و جامع کیفیت مدیریت بین معناداری

 نتایج ،چنین هم. دارد وجود متوسط و کوچک هایشرکت

 عملکرد بهبود در مهمی نقش رهبری که ،نمود مشخص تحقیق

 یووو و ل دارد. ایران متوسط و کوچک هایشرکت سازمانی

یری عملکرد و رابطه علی گاندازهای اندازهبه بررسی چشم[ 23]

انجام  همطالع ،ایزو پرداخت نامهگواهیی دارای هاشرکتبرای 

در روند  ییسزاهب تأثیر ایزو نامهگواهینشان داد که صدور  هشد

 ،یداخل یندهایافر یانشرکت دارد. در م یک یداخل یاتیعمل

کوو و  .یدرا بهبود بخش یندهاافر یسازیستمو س یسازاستاندارد

 گذاریتأثیرکارکنان در مورد  یدگاهدبه بررسی  [24]همکاران 

 وجامع  یفیتک یریتچارچوب مد ،9001ایزو نامهگواهی

 نامهگواهیگزارش داد که صدور ،پرداخت جامع یفیتک یریتمد

.کندمی یجادا یفیتدر سطح عملکرد ک یبهبود قابل توجه ایزو

 نامهگواهیرابطه صدور به بررسی  [25]فنگ و همکاران 

 یک یو تجار یاتیبا عملکرد عمل 9001یفیت ایزوک یستمس

 یامستقر در استرال یو خدمات یدیتول یهاشرکتدر  ینظرسنج

و عملکرد  ایزو نامهگواهی ینکه ب یافتدر ،پرداخت یوزلندو ن

رابطه از  ینا ،وجود دارد. اما یرابطه مثبت و معنادار یاتیعمل

نشان داد که  [26]پادمادیناتا  بود. یفضع ینظر عملکرد سازمان

دستیابی  یبرا 9001ایزو  یاستانداردها ،یمشتر یازبر اساس ن

مداوم اقتصاد  تغییر و یدجد یهابا چالشبه کنترل نیاز مشتری 

 یلو تحل یهتجز به [27]و همکاران  یربگدم. استارائه شده 

جامع و عملکرد  یفیتک یریتمد کارگیریبه یانرابطه م

یه پرداخت. کوچک و متوسط در کشور ترک یهاشرکت یسازمان

 کارگیریبه یانم یقو رابطه مثبت وکه  دهدمینتایج نشان 

در  ،وجود داشته یمالیرجامع و عملکرد غ یفیتک یریتمد

کوچک و  یهاشرکت یبر عملکرد مال یفیتنها اثر ضع یکهحال

 و همکارانویلدرونکه توسط  یامطالعه متوسط وجود دارد.

 یرابطه مشخص یچکه ه کندمیاثبات  ،ستانجام شده ا[ 28]

 یک یو عملکرد مال 9001ایزو یسر نامهگواهیداشتن  ینب

است که  یلدل ینامر عمدتاً به ا ینسازمان وجود ندارد. ا

سازمان از  هایهزینهکاهش  یفقط در مورد چگونگ 9001ایزو

 یفیتمشکل ک یصتشخ ،یبه حداقل رساندن زمان بازرس یقطر

 ،برگشت تماس یو زمان صرف شده برا یدسطح تول یلدر اوا

انجام شده طبق روال ذکر  یفوظا ینهمچن ایزو. کندمیتوجه 

 یهاشرکت ،یبه طور کل ،حال ین. با اکندمی یجابشده را ا

 دیدج یبه بازارها یشتریب یدسترس ایزو نامهگواهی یدارا

دست دوم را کنترل کنند که به نوبه  یتوانند بازارهایدارند و م

 معیارهای کهرا بهبود بخشد.  هاآن یعملکرد مال تواندمیخود 

 .شد یفتوص 2و بازده فروش 1ییدارا بازده ،آن تحقیق یمال

بر  یفیتنقش کنترل ک یبه بررس [29] و همکاران یانمداح

نتایج آن بدان گونه بود  ،ارزش شرکت در چرخه عمر پرداختند

بر ارزش  یمعنادار تأثیرتوانسته است در دوره رشد  یزوکه اخذ ا

بر  یچندان ییرشرکت داشته باشد.اما در دوره بلوغ نتوانسته تغ

 و همکاران ینالدنظام یمیانرحارزش شرکت داشته باشد. 

عملکرد و ارزش  یابیارز یارهایمع ینب هرابط یبررسبه  [30]

عملکرد  یارمع ینبنتایج آن بدان گونه بود که  ،پرداختند شرکت

 یجنتا ینهمچن وجود دارد. یمو ارزش شرکت رابطه مستق

از  یارهاییارزش شرکت و مع ینآن است که ب یدپژوهش مو

 ،سود هر سهم ،هر سهم ینقد جریان ،هاداراییبازده  یلقب

 یوجود دارد. لذا م یتر یبازده فروش و رشد فروش ارتباط قو

 یبرا یشتریب العاتیاط یمحتو یدارا یارهامع ینتوان گفت ا

1 ROA 
2 ROS 
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 یبه بررس [31]و همکاران  آیسان یفیس .هستند یریگ یمتصم

بهنگام و عملکرد  یدبر تول یمبتن یفیتک یریتمد ینرابطه ب

شده در بورس اوراق بهادار  یرفتهپذ ییخودرو یهاشرکت یمال

 99 ینانآن است که در سطح اطم یانگرب یقتحق یجنتا ،پرداخت

بهنگام و بازده حقوق  یدبر تول یمبتن یفیتک یریتمد ین% ب

رابطه  یکهوجود دارد در حال یسهام رابطه معنادار بانصاح

بهنگام و بازده  یدبر تول یمبتن یفیتک یریتمد ینب یمعنادار

به  [32] ،رستمی وهاب و همکاران مشاهده نشد. هادارایی

 ،دبررسی چرخه عمر شرکت و معیار ارزیابی عملکرد پرداخت

نتایج آن بدان گونه بود که میانگین معیارهای ارزیابی کیوتوبین 

ها با در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت هاداراییو بازده 

های بیشتر نشان داد که بررسی ،یکدیگر تفاوت معناداری دارند

میانگین کیوتوبین در دو مرحله رشد و افول بیشتر از 

یجه آزمون مشابه های در مرحله رشد است. همچنین نتشرکت

نیز نشان داد که این معیار در  هاداراییدرباره مقدار بازده 

مراحل رشد و بلوغ و همچنین مراحل رشد و افول تفاوت 

 به [33] و همکارانرضا  یتهران معناداری با یکدیگر دارند.

های مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی ارزیابی تاثیر سیستم

اطالعات بدست آمده از مشاهدات پرداختند.  های بورسیشرکت

فقط توانسته  9000نامه ایزو زوجی نشان داد که اخذ گواهی

های است بر مقدار رشد فروش تأثیر داشته باشد و بر شاخص

کرمی  حاشیه سود و سود هر سهم تاثیر معناداری نداشته است.

چرخه عمر بر میزان مربوط  تأثیرنیز به بررسی [ 34] و عمرانی

 518ارهای ریسک و عملکرد پرداختند. نتایج بررسی بودن معی

که  دهدمینشان  1386الی  1380ی هاسالشرکت در طی 

میزان مربوط بودن معیارهای ریسک و عملکرد و نیز توان 

توزیحی افزاینده معیارهای ریسک در مراحل مختلف چرخه 

افول( تفاوت معناداری با یکدیگر دارند و توان  ،بلوغ ،عمر )رشد

دارای  ،توضیح فزاینده معیارهای ریسک در مرحله رشد

 بیشترین مقدار و در مرحله بلوغ دارای کمترین مقدار است.

 صورت به پژوهش هایشده فرضیه مطرح مباحث به توجه با

 9001هایی که از ایزو: شرکت1فرضیه .اندشده تدوین زیر

معناداری دارد.  تأثیردر دوره رشد  MTBارند بر نسبت برخورد

برخوردار نیستند بر  9001هایی که از ایزو: شرکت2فرضیه

: 3معناداری دارد. فرضیه تأثیردر دوره رشد  MTBنسبت 

در  MTBبرخوردارند بر نسبت  9001هایی که از ایزوشرکت

هایی که از : شرکت4معناداری دارد. فرضیه  تأثیردوره بلوغ 

در دوره بلوغ  MTBنسبت برخوردار نیستند بر  9001ایزو

 9001هایی که از ایزو: شرکت5معناداری دارد. فرضیه تأثیر

 تأثیردر دوره رشد  هاداراییبازده برخوردارند بر نسبت 

ر برخوردا 9001هایی که از ایزو: شرکت6معناداری دارد. فرضیه

معناداری دارد.  تأثیردر دوره رشد  هاداراییبازده نیستند بر 

بازده برخوردارند بر  9001هایی که از ایزو: شرکت7فرضیه

: 8معناداری دارد. فرضیه  تأثیردر دوره بلوغ  هادارایی

 هاداراییبازده برخوردار نیستند بر  9001هایی که از ایزوشرکت

 دارد.معناداری  تأثیردر دوره بلوغ 

تحقیقروش -۲

 ،زیرا. باشدمی کاربردی پژوهش یک ،هدف نظر از پژوهش این

 حل بر و است علمی هدف یک به دستیابی جستجوی در

 حیث از. است مدنظر هامتغیر رابطه و دارد تأکید هاییمساله

 همبستگی توصیفی پژوهش یک را آن توانمی نیز ،روش

 ،هاآن هدف که است ییهاروش مجموعه شامل زیرا برشمرد

 جهت همچنین. است بررسی مورد هایپدیده یا شرایط توصیف

 فرض پیش هایآزمون از ،نتایج بودن اتکاء قابل از اطمینان

با توجه به ماهیت  بریم.می بهره رگرسیون مدل از استفاده

های تابلویی در این پژوهش از داده ،د استفادههای مورداده

جنبه  دو هر برگیرنده در تابلویی هایداده شود.استفاده می

 هایمدل کارگیری به ،است مقطعی و زمانی سری هایداده

 را متغیرها آن هایکه ویژگی مناسبی آماری دهنده توضیح

 هایداده در شده استفاده هایمدل از ترپیچیده ،کند توصیف

 [.35] است زمانی سری هاییا داده مقطعی

 اوراق بورس سازمان از هاداده آوریجمع برای پژوهش این رد

 اتکا قابل منابع به دسترسی برای. شد استفاده بهادار

 یا اندشده بورس وارد 1391 سال از بعد که تولیدی هایشرکت

. نگرفتند قرار استفاده مورد اندشده خارج بورس از تاریخ این در

 مالی صورتهای اطالعات.1 ،هاشرکت انتخاب برای اولیه طایشر

 قبل.3 ،باشد 29/12 به منتهی مالی دوره پایان.2 ،موجود باشد

 شده پذیرفته تهران بهادار اوراق بورس در بررسی مورد سال از

 ،باشد نداشته مالی دوره تغییر مطالعه مورد دوره در.4 ،باشد

در مطالعه داشته باشند.  مورد دوره در معامالت توقف عدم.5

 از تولیدی فعال شرکت 238 تعدادسازمان بورس اوراق بهادار 

 بررسی از پس. انتخاب شد ،بودند برخوردار الزم هایمشخصه

 هاآن در کیفیت مدیریت که هاییشرکت ،هاشرکت مورد در

 کرده دریافت را 9001ایزو کیفیت نامهگواهی و میشد اجرا

 آن استانداردهای به توجه با بررسی مورد یهاسال در و بودند
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 103 به نهایتا که.گردید تفکیک ،پرداختندمی فعالیت به

 کنترل استانداراهای با مربوطه زمانی بازه در که تولیدی شرکت

. شد آوری جمع ،پرداختندمی فعالیت به 9001ایزو کیفیت

 48 تنها ،تولیدی یهاشرکت این بین تحلیل و تجزیه با سپس

 بلوغ دوره به مربوط شرکت 45 و رشد دوره به مربوط شرکت

 اجرا هاآن در کیفیت مدیریت که هاییو شرکت .گرفت قرار

 فعالیت به 1397 الی 1391 زمانی بازه در و شدنمی

 نکرده دریافت  9001ایزو کیفیت نامهگواهی اما پرداختندمی

 دو برای تولیدی شرکت 70 نهایتا که.گردید تفکیک ،بودند

 و تجزیه طبق. انتخاب شد عمر چرخه در بلوغ و رشد دسته

 رشد دوره به مربوط شرکت 37 ،تولیدی شرکتهای این تحلیل

 .گرفت بلوغ قرار دوره به مربوط شرکت 33 و

 در یهاشرکت اندازه از بیش شرکت اندازه رشد مرحله در

 مرحله به نسبت نیز درآمدها و فروش میزان ،بوده ظهور مرحله

 مولد هایدارایی در بیشتر نیز مالی منابع. است بیشتر ظهور

 در بیشتری پذیریانعطاف از شرکت ،شده گذاریسرمایه

 در تقسیمی سود نسبت. است برخوردار نقدینگی هایشاخص

. است نوسان در %50 و %10 بین معموالً هاشرکت از طیف این

 مالی تأمین هزینه نرخ بر موارد اغلب در نیز داخلی بازده نرخ

  دارد؛ فزونی

 .[36] است برقرار ( IRR> K ) رابطه عبارتی به

 تجربه را متعادلی و ثبات با فروش هاشرکت بلوغ مرحله در

 داخلی منابع طریق از موارد اکثر در نقد وجوه به نیاز ،نموده

 تناسب به نیز هاشرکت این هایدارایی اندازه. شودمی تأمین

 سود نسبت ،بوده رشد مرحله در یهاشرکت اندازه از بیش

 در%  100 و%  50 بین معموالً هاشرکت این در نیز تقسیمی

 سیاست به اتکا کاهش و نقدینگی وفور دلیل به. است نوسان

 این در داخلی بازده نرخ معموالً ،خارج از مالی منابع تأمین

 عبارتی به است؛ مالی تأمین نرخ از بیش یا معادل هاشرکت

محاسبه  نحوه .[36] است برقرار(  IRR ≥ K) رابطه

 متغیرهای فوق نیز به صورت ذیل است:

100×] 
Sale2

it

 Saleit -1
  ) ( -= [1 it

1SG

100 ×)  
DPS4

it

 EPS5
it

= (it
3DPR

رشد فروش 1
درآمد فروش 2
نسبت سود تقسیمی 3
سود تقسیمی هر سهم 4
سود هر سهم 5

100 ×)  
اضافات(کاهش) دارایی عای ثابت طی دوره

ارزش بازار شرکت
= (it

6CE

استاندارد وابسته و  ریمتغ عنوانبه شرکت پژوهش ارزش نیدر ا

و  مستقل منظور شده است. ریمتغ عنوانبه 9001ایزو

 عنوانبه هاداراییو بازده  MTB های نسبتشاخص

.گرفتهای ارزش شرکت مورد بررسی قرار شاخص

 شرح زیر است: مدل رگرسیونی تحقیق حاضر به

 هادارایی:بازده : 1مدل رگرسیونی
ROAit = 𝛽0 +𝛽1B/Mit+𝛽2SIZEit + 

𝛽3AGEit+𝛽4CFOit+𝜀it 

MTB: نسبت 2رگرسیونیمدل 

+  itSIZE2𝛽+itB/M1𝛽+ 0𝛽=itMTB

it𝜀+itCFO4𝛽+itAGE3𝛽

نرخ بازده [ 37]و همکاران  یبا پژوهش همت مطابق ،که در آن

 :دیآی بدست م ریاز رابطه ز هادارایی

 ها:یینرخ بازده دارا

 :MTBسبت ن

 یحقوق صاحبان سهام بر رو یارزش دفتر مینسبت از تقس نیا

.دیآ یبدست م هاآنارزش بازار 

است.شرکت  یهادارایی طبیعی کل متیلگار کهاندازه شرکت 

SIZE = ln (all assets)

با سال  یاختالف زمان دوره مورد بررساز  ،عمر شرکت و

 .باشدیها در بورس مکترش رشیپذ

 ینقد یهاجریانعبارت است از نسبت  ینقد یهاجریان نسبت

عبارت ه . ب[38] هادارایی به کل یاتیعمل یهاتیحاصل از فعال

 : گرید

CFO =
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی

کل داراییها

ایمخارج سرمایه 6

𝐵

𝑀
=

حقوق صاحبان سهام عادی

ارزش بازار هر سهم × تعداد سهام

ROA =
سود خالص

میانگین کل داراییها
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 ،قیتحق یرهایمرتبط با متغ ی هادادهپس از استخراخ 

 یآمار یاطالعات از نرم افزارها لیو تحل هیتجز یبرا

 .گرفته شدبه کار  SPSSو  Excelو  eviewsمختلف مانند 

پژوهش نتایج -۳

کلی از خصوصیات مهم متغیرهای محاسبه برای ارائه نمای 

 2و1 جدولها در فی این متغیربرخی از آمارهای توصی ،شده

این جدول بیانگر پارامترهای توصیفی برای هر  آورده شده است.

 های مرکزیمتغیرکه شامل اطالعات مربوط به شاخص

های پراکندگی بیشترین و کمترین( و شاخص ،میانه ،میانگین)

انحراف معیار است.

9001های دارای ایزوهای پژوهش برای شرکتآمار توصیفی متغیر -۱جدول

انحراف  کمترین بیشترین میانه میانگینمتغیرها

معیار

MTB -0.6212.63-3.292.12124.95دوره رشد

MTB -3.022.6512.530.001.95دوره بلوغ

دوره - هابازده دارایی

رشد

4.89 3.03 70.52 -

29.77

11.69

دوره - هابازده دارایی

بلوغ

16.89 14.75 68.22 -16.76 12.15

 

 

 

 

 

شاخص مناسبی  که مهمترین شاخص مرکزی میانگین است

هاست. با توجه به نزدیکی میانه و برای نشان دادن مرکزیت داده

ها از بیان کرد که کلیه متغیر توانمیمیانگین در اکثر متغیرها 

 برای معیاری پراکندگی برخوردارند. پارامترهایتوزیع مناسب 

 پراکندگی میزان یا با یکدیگر هاداده پراکندگی میزان تعیین

 پارامترهای ترینمهم ازجمله. است میانگین به نسبت هاآن

 متغیر برای پارامتر این مقدار. است معیار انحراف ،پراکندگی

MTB برابر 9001ایزو دارایهای در دوره بلوغ برای شرکت 

 برای وکه در بین متغیرها دارای کمترین میزان پراکندگی 1.95

فاقد های شرکتبرای  رشددر دوره  هاداراییبازده  متغیر

 ،پژوهش متغیرهای بین در که است14.29  با برابر 9001ایزو

 .هستند پراکندگی میزان بیشترین دارای

به انتخاب الگوی رگرسیونی  ،ی پژوهشهافرضیهقبل از آزمون 

 هایآزمونمناسب پرداخته شده است. برای تخمین مدل از 

 در مرحله اول لیمر( و هاسمن استفاده شده است.اف چاو )

ات ثابت از برای انتخاب مدل حداقل مربعات تلفیقی و مدل اثر

 3جدولنتیجه آزمون مذکور در  د.شوآزمون چاو استفاده می

 نشان داده شده است.

ها اگر مقدار احتمال آزمون اف لیمر کمتر از سطح بر طبق داده

شود و در باشد، از مدل با اثرات ثابت پیروی می 0.05خطای 

 شود. غیر اینصورت از مدل حداقل مربعات تلفیقی پیروی می
: آزمون اف لیمر۳جدول

 احتمال آماره آزمون درجه آزادی مقدار آماره آزمون هافرضیه نوع آزمون

اف لیمر

0.3800(47،237)11.74فرضیه

0.0000(38،192)23.35فرضیه

0.0000(44،222)3.72 3فرضیه

0.0000(32،162)6.45 4فرضیه

0.0000(47،237)6.37 5فرضیه

0.0000(38،192)610.05فرضیه

0.0000(44،222)6.74 7فرضیه

0.0000(32،162)6.32 8فرضیه

به منظور گزینش میان مدل اثرات ثابت و مدل  آزمون هاسمن

هایی . که برای فرضیهگیرداثرات تصادفی این آزمون صورت می

بودند،  0.05که در آزمون اف لیمر بیشتر از سطح خطای 

احتیاجی به آزمون هاسمن ندارند و آزمون هاسمن فقط برای 

که در آزمون اف لیمر کمتر از شود هایی استفاده میفرضیه

 است. 4صورت جدول بودند که به 0.05سطح خطای 

آزمون هاسمن -۴جدول 

 احتمال آماره آزمون درجه آزادی مقدار آماره آزمون هافرضیه نوع آزمون

هاسمن

217.9830.0004فرضیه 

8.1730.0425 3فرضیه

5.4930.1391 4فرضیه

11.5331.0000 5فرضیه

615.7230.0013فرضیه

9001های فاقد ایزوهای پژوهش برای شرکتآمار توصیفی متغیر -۲جدول

 انحراف معیار کمترین بیشترین میانه میانگین

MTB -2.09 4.69- 11.40 1.85 2.39 دوره رشد

MTB -2.18 0.45 12.31 2.53 3.20 دوره بلوغ

14.29 8.88- 58.35 10.69 12.52 دوره رشد- هابازده دارایی

13.55 10.98- 62.16 14.38 17.60 دوره بلوغ- هاداراییبازده 
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754.1330.0000فرضیه

854.1530.0000فرضیه

اگر مقدار احتمال آزمون هاسمن کمتر از سطح  هادادهبر طبق 

از مدل با اثرات ثابت در برابر مدل با اثرات  ،باشد 0.05خطای 

در غیر اینصورت از مدل با اثرات  ،شودمیتصادفی پیروی 

 باشد.می 5جدولکند. که به صورت تصادفی پیروی می

 باشد:به صورت زیر می هاراورد مدل برای آزمون فرضیهب

هابراورد مدل برای فرضیه -5جدول

نوع آزمونهافرضیه

مدل حداقل مربعات تلفیقی 1فرضیه

مدل با اثرات ثابت2فرضیه

با اثرات ثابتمدل 3فرضیه

مدل با اثرات تصادفی 4فرضیه

مدل با اثرات تصادفی 5فرضیه

مدل با اثرات ثابت6فرضیه

مدل با اثرات ثابت7فرضیه

مدل با اثرات ثابت8فرضیه

برخوردارند بر  9001و هایی که از ایزشرکت تحقیق:اول فرضیه 

مدل  معناداری دارد. تأثیردر دوره رشد  MTBنسبت 

رگرسیونی فرضیه مذکور که مدل حداقل مربعات تلفیقی است 

مناسب به متغیرهای مدل باعث رفع  دهیوزناز طریق 

نشان داده شده است. 6 جدولدر  ،شودمیاحتمالی  هایمشکل

۱آزمون فرضیه - 6جدول 

ضرایب  هاآمارهمتغیرها/

رگرسیونی

احتمال tمقدار آماره انحراف معیار

4.628.640.530.28ثابت بیضر

0.1370.71-0.1520.59-اندازه

 یهاجریان نسبت

ینقد

-0.5590.73-2.310.02

0.0420.110.360.08عمر

0.33آماره اف0.21ضریب تعیین

ضریب تعیین 

شدهتعدیل

احتمال0.2

)آماره اف(

0.02

2.41واتسون نیآماره دوب

درصد  20 حدود ،مدل شدهتعدیل نییتع بیبر اساس ضر

مستقل  ریمتغ تأثیروابسته ضمن توجه به  ریمتغ راتییتغ

 انیم یخود همبستگ یبررس ی. و براشودمیداده  حیتوض

واتسون استفاده شده است  نیپژوهش از آزمون دوب یهامتغیر

رد  هامتغیر انیم یخود همبستگ نیاست. بنابرا 2.41 که

استفاده  fاز آزمون  ،به منظور معنا دار بودن مدل گردد.می

از  ترکم 0.02 که چون احتمال آماره آزمون مذکور شودمی

 برازش شده یونیمدل رگرس نیبنابرا ،است 0.05 یسطح خطا

 .تسا دارای اعتبار در کل

برخوردار نیستند بر  9001هایی که از ایزو: شرکت2فرضیه

برای بررسی  معناداری دارد. تأثیردر دوره رشد  MTBنسبت 

مدل با اثرات ثابت مدل رگرسیونی فرضیه مذکور  ،فرضیه دوم

دهی مناسب به متغیرهای مدل باعث رفع است از طریق وزن

نشان داده شده است. 7جدول در  ،شودمیاحتمالی  هایمشکل

۲: آزمون فرضیه 7جدول

ضرایب هاآمارهمتغیرها/

رگرسیونی

مقدار آماره  انحراف معیار

t

 احتمال

6.051.344.510.00ثابت بیضر

2.610.00-0.190.07-اندازه

1.081.140.943.34ینقد یهاجریان نسبت

2.150.03-0.040.02-عمر

2.87آماره اف0.40ضریب تعیین

ضریب تعیین 

شدهتعدیل

احتمال)آماره 0.32

اف(

0.136

1.62واتسون نیآماره دوب

درصد  32 حدود ،مدل شدهتعدیل نییتع بیبر اساس ضر

مستقل  ریمتغ تأثیروابسته ضمن توجه به  ریمتغ راتییتغ

 انیم یخود همبستگ یبررس ی. و براشودمیداده  حیتوض

واتسون استفاده شده است  نیپژوهش از آزمون دوب یهامتغیر

رد  هامتغیر انیم یخود همبستگ نیاست. بنابرا 1.62 که

استفاده  f از آزمون ،ظور معنا دار بودن مدلبه من. گرددمی

از  تربیش 0.136که چون احتمال آماره آزمون مذکور شودمی

برازش شده  یونیمدل رگرس نیبنابرا ،است 0.05 یسطح خطا

 .تسنی معنادار

برخوردارند بر نسبت  9001هایی که از ایزو: شرکت3فرضیه

MTB  مدل رگرسیونی  معناداری دارد. تأثیردر دوره بلوغ

 دهیوزنفرضیه مذکور که مدل با اثرات ثابت است از طریق 

احتمالی  هایمشکلمناسب به متغیرهای مدل باعث رفع 

 نشان داده شده است. 8 جدولدر  ،شودمی
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۳: آزمون فرضیه 8جدول 

ضرایب هاآمارهمتغیرها/

رگرسیونی

مقدار آماره انحراف معیار

t

 احتمال

1.210.22-9.818.11-ثابت بیضر

1.060.621.710.08اندازه

2.000.04-1.970.98-ینقد یهاجریان نسبت

1.520.12-0.130.08-عمر

3.75آماره اف0.44ضریب تعیین

ضریب تعیین 

شدهتعدیل

احتمال)آماره  0.32

اف(

0.0000

2.12واتسون نیآماره دوب

درصد  32 حدود ،مدل شدهتعدیل نییتع بیر اساس ضرب

مستقل  ریمتغ تأثیروابسته ضمن توجه به  ریمتغ راتییتغ

 انیم یخود همبستگ یبررس ی. و براشودمیداده  حیتوض

واتسون استفاده شده است  نیپژوهش از آزمون دوب یهامتغیر

رد  هامتغیر انیم یخود همبستگ نیاست. بنابرا 2.12 که

استفاده  f از آزمون ،منظور معنادار بودن مدله ب د.شومی

از  کمتر 0.000که چون احتمال آماره آزمون مذکور شودمی

برازش شده  یونیمدل رگرس نیبنابرا ،است 0.05 یسطح خطا

.تهسمعنادار 

برخوردار نیستند بر  9001هایی که از ایزو: شرکت4فرضیه 

برای بررسی  معناداری دارد. تأثیردر دوره بلوغ  MTBنسبت 

مدل با اثرات مدل رگرسیونی فرضیه مذکور  ،فرضیه چهارم

مناسب به متغیرهای مدل  دهیوزناست از طریق  تصادفی

نشان  9 جدولدر که  ،شودمیاحتمالی  هایمشکلباعث رفع 

 داده شده است.
۴: آزمون فرضیه ۹جدول 

ضرایب هاآمارهمتغیرها/

رگرسیونی

مقدار آماره  انحراف معیار

t

 احتمال

4.671.792.600.00ثابت بیضر

0.180.85-0.020.12-اندازه

2.441.132.140.03ینقد یهاجریان نسبت

2.720.00-0.080.02-عمر

5.28آماره اف0.07ضریب تعیین

ضریب تعیین 

0.06شدهتعدیل

احتمال)آماره 

0.00اف(

1.97واتسون نیآماره دوب

درصد  6 حدود ،مدل شدهتعدیل نییتع بیبر اساس ضر

مستقل  ریمتغ تأثیروابسته ضمن توجه به  ریمتغ راتییتغ

 انیم یخود همبستگ یبررس ی. و براشودمیداده  حیتوض

واتسون استفاده شده است  نیپژوهش از آزمون دوب یهامتغیر

ها رد ریمتغ انیم یخود همبستگ نیاست. بنابرا 1.97 که

استفاده  fاز آزمون  ،به منظور معنا دار بودن مدل. شودمی

از سطح  کمتر0.00که چون احتمال آماره آزمون مذکور شودمی

برازش شده  یونیمدل رگرس نیبنابرا ،است 0.05 یخطا

 .تهس معنادار

برخوردارند بر نسبت  9001هایی که از ایزو: شرکت5فرضیه

برای بررسی  معناداری دارد. تأثیردر دوره رشد  هاداراییبازده 

مدل با اثرات مدل رگرسیونی فرضیه مذکور  ،فرضیه پنجم

مناسب به متغیرهای مدل  دهیوزناست از طریق  تصادفی

نشان  10 جدولکه در  ،شوداحتمالی می هایمشکلباعث رفع 

 داده شده است.

5آزمون فرضیه -۱۰جدول شمار  

ضرایب متغیرها

رگرسیونی

مقدار آماره معیارانحراف 

t

 احتمال

33.7929.151.190.24ضریب ثابت

1.150.87-0.4032.6-اندازه

های جریاننسبت 

نقدی

-0.4090.409

-0.99

0.39

2.470.01-1.120.453-عمر

6.07آماره اف0.56ضریب تعیین

ضریب تعیین 

شدهتعدیل

احتمال)آماره 0.46

اف(

0.00

1.84واتسون نیآماره دوب

درصد  46حدود  ،مدل شدهتعدیلبر اساس ضریب تعیین 

متغیر مستقل  تأثیرتغییرات متغیر وابسته ضمن توجه به 

. و برای بررسی خود همبستگی میان شودمیتوضیح داده 

ی پژوهش از آزمون دوبین واتسون استفاده شده است هامتغیر

رد  هامتغیراست. بنابراین خود همبستگی میان  1.84که 

استفاده  f از آزمون  ،به منظور معنا دار بودن مدل گردد.می

کمتر از  0.0000که چون احتمال آماره آزمون مذکور  شودمی

برازش شده بنابراین مدل رگرسیونی  ،است 0.05سطح خطای 

 9001و هایی که از ایزشرکتگیریم که معنادار است. نتیجه می

معناداری  تأثیردر دوره رشد  هاداراییبر بازده برخوردار هستند 

 دارد.

برخوردار نیستند بر  9001و هایی که از ایز: شرکت6فرضیه

برای بررسی  معناداری دارد. تأثیردر دوره رشد  هاداراییبازده 

مدل با اثرات ثابت مدل رگرسیونی فرضیه مذکور  ،فرضیه ششم

مناسب به متغیرهای مدل باعث رفع  دهیوزناست از طریق 
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نشان داده شده  11 جدولکه در  ،شوداحتمالی می هایمشکل

 است.

6آزمون فرضیه -۱۱جدول 

مقدار آماره  انحراف معیار ضرایب رگرسیونی هامتغیرها/آماره

t

 احتمال

0.540.58-4.508.23-ثابت بیضر

2.720.00-1.260.46اندازه

40.547.025.770.00ینقد یهاجریان نسبت

2.340.02-0.320.14-عمر

21.80آماره اف0.22ضریب تعیین

احتمال)آماره 0.21شدهضریب تعیین تعدیل

اف(

0.120

1.72واتسون نیآماره دوب

درصد  21حدود  ،مدل شدهتعدیلبر اساس ضریب تعیین 

متغیر مستقل  تأثیرتغییرات متغیر وابسته ضمن توجه به 

. و برای بررسی خود همبستگی میان شودمیتوضیح داده 

ی پژوهش از آزمون دوبین واتسون استفاده شده است هامتغیر

رد  هامتغیراست. بنابراین خود همبستگی میان  1.72که 

استفاده  fاز آزمون  ،به منظور معنا دار بودن مدل گردد.می

بیشتر از  0.1200مذکور که چون احتمال آماره آزمون  شودمی

بنابراین مدل رگرسیونی برازش معنا  ،است 0.05سطح خطای 

 دار نیست.

بازده برخوردارند بر  9001هایی که از ایزو: شرکت7فرضیه

برای بررسی فرضیه  معناداری دارد. تأثیردر دوره بلوغ  هادارایی

است از مدل با اثرات ثابت مدل رگرسیونی فرضیه مذکور  ،هفتم

مناسب به متغیرهای مدل باعث رفع  دهیوزنطریق 

نشان داده شده  12 جدولکه در  ،شوداحتمالی می هایمشکل

 است.

7آزمون فرضیه -۱۲جدول 

مقدار آماره انحراف معیارضرایب رگرسیونی هامتغیرها/آماره

t

 احتمال

1.140.25-40.6135.51- ثابت بیضر

6.822.732.490.01 اندازه

 یهاجریان نسبت

ینقد

28.614.306.630.00

6.640.00-2.560.38- عمر

12.38آماره اف0.72 ضریب تعیین

ضریب تعیین 

شدهتعدیل

احتمال)آماره 0.66

اف(

0.00

1.68واتسون نیآماره دوب

درصد  66 حدود ،مدل شدهتعدیل نییتع بیبر اساس ضر

مستقل  ریمتغ تأثیروابسته ضمن توجه به  ریمتغ راتییتغ

 انیم یخود همبستگ یبررس ی. و براشودمیداده  حیتوض

واتسون استفاده شده است  نیپژوهش از آزمون دوب یهامتغیر

رد  هامتغیر انیم یخود همبستگ نیاست. بنابرا 1.68 که

استفاده  fاز آزمون  ،به منظور معنادار بودن مدل گردد.می

از  کمتر 0.00چون احتمال آماره آزمون مذکور هک شودمی

برازش شده  یونیمدل رگرس نیبنابرا ،است 0.05 یسطح خطا

 .تهسمعنادار 

برخوردار نیستند بر  9001هایی که از ایزو: شرکت8فرضیه 

برای بررسی  معناداری دارد. تأثیردر دوره بلوغ  هاداراییبازده 

مدل با اثرات مدل رگرسیونی فرضیه مذکور  ،فرضیه هشتم

مناسب به متغیرهای مدل باعث  دهیوزناست از طریق ثابت 

نشان داده  13 جدولکه در  ،شوداحتمالی می هایمشکلرفع 

 شده است.

8آزمون فرضیه  -۱۳جدول 

ضرایب هاآمارهمتغیرها/

رگرسیونی

مقدار آماره  انحراف معیار

t

 احتمال

1.280.02-12.059.41-ثابت بیضر

2.020.643.110.00اندازه

 یهاجریان نسبت

ینقد

47.26

5.987.900.00

2.390.01-0.370.155-عمر

5.28آماره اف0.07ضریب تعیین

ضریب تعیین 

0.06شدهتعدیل

احتمال)آماره 

0.00اف(

1.97واتسون نیآماره دوب

درصد  6 حدود ،مدل شدهتعدیل نییتع بیبر اساس ضر

مستقل  ریمتغ تأثیروابسته ضمن توجه به  ریمتغ راتییتغ

 انیم یخود همبستگ یبررس ی. و براشودمیداده  حیتوض

واتسون استفاده شده است  نیپژوهش از آزمون دوب یهامتغیر

رد  هامتغیر انیم یخود همبستگ نیاست. بنابرا 1.97 که

استفاده  fاز آزمون  ،مدلبه منظور معنا دار بودن  .شودمی

از  کمتر 0.00که چون احتمال آماره آزمون مذکور شودمی

برازش شده  یونیمدل رگرس نیبنابرا ،است 0.05 یسطح خطا

 .تهسمعنادار 
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گیرینتیجهبحث و  -۴

 یریگتوان عملکرد را از نظر اندازهیم یدیتول هایسیستمدر 

 یریگاندازه ،بر زمان یمبتن یریگاندازه ،یفیتبر ک یمبتن

 یریگاندازه یریپذبر انعطاف یاقدامات مبتن یا ینهبر هز یمبتن

 ،عملکرد یهایریگاندازه ینا یاندر م .(2020،)آمنته کرد

است  ینهبر هز یمبتن یریگکه اندازه یعملکرد مال یریگاندازه

چرخه مراحل در ارزش شرکت بر  9001ایزو تأثیر یابیارز یبرا

بازده نسبت  .شودمیاستفاده  1397تا 1391در بازه زمانی  عمر

. نداستفاده شدشرکت  ارزش معیار عنوانبه MTBها و دارایی

ها از تقسیم سود خالص به میانگین کل بازده داراییشاخص 

ارزش  یماز تقس  MTBنسبت  بدست و های شرکتدارایی

بدست  هاآنارزش بازار  یحقوق صاحبان سهام بر رو یدفتر

 ،هاشرکت لیست اساس بر ابتدا منظور این برای .ایندیم

گردید و سپس  استخراج هاآن وضعیت ایزو به مربوط اطالعات

. و بر شددارای ایزو و فاقد ایزو تبدیل های شرکتبه دو گروه 

مورد نظر های شرکتها روی اساس اطالعات موجود بررسی

های از آزمون ،برای انتخاب الگوی رگرسیونی مناسب .شدانجام 

تجزیه و  یبرالیمر( و هاسمن استفاده شده است و اف چاو )

 ییتابلو یهاداده روش ،رهیمتغ چند یونیرگرس معادالت لیتحل

نتایج این  .شد آزمون و یبررس یتصادف و ثابت اثرات کردیرو با

رشد به سر هایی که در مرحله در شرکتنشان داد  تحقیق

گذار تأثیرایزو توانسته بر ارزش شرکت  نامهگواهیاخذ  ،برندمی

یی که در هاشرکتتوان چنین استنباط کرد که می ،باشد

استاندارد  نامهگواهیبرند با استفاده از مرحله رشد به سر می

توانند ارزش شرکت خود را مدیریت کیفیت می 9001 ایزو

 ،ی در دوره بلوغرابطه مشخص یچه افزایش دهند. در حالیکه

 ارزش شرکت نبود آن بر و 9001ایزو نامهگواهیداشتن  ینب

 .وجود ندارد

نظر  کهگفت  توانمیدر مقایسه با نظرات تحقیقات پیشین 

بر عملکرد شرکت در ابعاد  ایزو نامهگواهیصدور ) [1] آمنته

سیال اسماعیل  ،(گذارد یم تأثیرعملکرد  یمختلف شاخص ها

 یبر عملکرد اجتماع یمثبت تأثیر مدیریت کیفیت جامع)

 بر جامع کیفیت )مدیریت[ 19] شاهو و یاداو ،(ا داردهشرکت

 ارتباط) [22] وال محمدی ،دارد( مثبتی رابطه تولید عملکرد

 سازمانی عملکرد و جامع کیفیت مدیریت بین معناداری

 [32] رستمی وهاب و همکاران ،(متوسط و کوچکهای شرکت

)معیار ارزیابی عملکرد در مراحل مختلف چرخه عمر تفاوت 

)توان توزیحی [ 34] داری وجود دارد( و کرمی و عمرانیمعنی

 ،افزاینده معیارهای ریسک در مراحل مختلف چرخه عمر )رشد

دارند( همراستا با نتایج افول( تفاوت معناداری با یکدیگر  ،بلوغ

ف نظر دمیربگ و خال و حاصله در مرحله رشد سازمان است

بر عملکرد  یفیجامع اثر ضع یفیتک یریتمد) [27] همکاران

باشد. می (کوچک و متوسط وجود دارد یهاشرکت یمال

داشتن  ینب یرابطه مشخص یچه)[ 28] و همکاران ویلدرون

سازمان وجود  یک یو عملکرد مال 9001ایزو یسر نامهگواهی

های )در استرالیا شرکت[ 21]( و پیتر اونیل و همکاران ندارد

قابل  تأثیرکنند بزرگ که از مدیریت کیفیت استفاده می

که همراستا با نتیجه  گذارند(وجهی بر عملکرد مالی نمیت

و فنگ و بر خالف نظر  که باشدتحقیق در دوره بلوغ شرکت می

از  9001یفیت ایزوک یستمس نامهگواهیصدور ) [25] همکاران

 است. (بود یفضع ینظر عملکرد سازمان

تنها هدف  9001ایزو نامهگواهیاز آنجا که صدور  ،یبه طور کل

را  یاز چند عامل داخل یشب یدها باشرکت ،یستن یشرکت یچه

 یرند وشرکت موثر باشند در نظر بگ یتوانند در سودآوریکه م

عملکرد خوب در  یبرا دیگر یهاروشبه دنبال  یدبا ینهمچن

وقتی  .باشند المللیبین یصنعت خود و در بازارها

با  ،کنندمیرا مشاهده  هاشرکتایزو  نامهگواهیگذاران سرمایه

که نظر به این .کنندمیگذاری در آن سرمایه اطمینان بیشتری

ایزو  نامهگواهیدر مرحله رشد  ،کنداین تحقیق بیان می

 آن یبمعاها باید شرکت ،تواند ارزش شرکت را افزایش دهدمی

 ،نامهگواهیاخذ  یاضاف ینههز را نیز در نظر بگیرند )مانند

تا  (کارکنان یشرفتکاغذ و عدم توجه به پ یبار کار یشافزا

در آخر  بتوانند به نتیجه بهتری برای سازمان خود دست یابند.

ی مورد مطالعه نوسانات هاسالدر  پردازیم کهبه این نکته می

تواند در شاهد بودیم و این امر میالیی را قیمت و تورم بسیار با

 گذار باشد.نتایج تحقیقات ما تأثیر
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