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چكيده
ّذف اص پژٍّص حبضش ،ثشسسی تأثیش کیفیت حبکویت ضشکتی ثش فولکشد ضشکتْب ٍ ثحشاى هبلی آًْب هی ثبضذ .ثشای اسصیبثی حبکویت ضشکتی ضشکتْبی
تحت ثشسسی ،اص چْبس ثقذ افطبء ٍ ضفبفیت ،تشکیت ّیئت هذیشُ ،حك سأی سْبهذاساى ،سبختبس هبلکیت ٍ کٌتشل استفبدُ ضذُ استً .وًَِ هَسد ثشسسی
ضبهل  102ضشکت پزیشفتِ ضذُ دس ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاى عی سبلْبی  1388تب  1394هی ثبضذ .ضبخع  Qتَثیي ،ثبصدُ کل داسایی ّب ٍ ثبصدُ حمَق
غبحجبى سْبم ثشای سٌدص فولکشد ٍ ّوچٌیي ،ضبخع ستجِ  Zثشای سٌدص ثحشاى هبلی استفبدُ ضذ .ثشای ثشسسی ساثغِ ثیي هتغیشّب اص هذل
سگشسیَى خغی چٌذ هتغیشُ استفبدُ ضذُ استً .تبیح ثِ دست آهذُ داللت ثش ایي داسد کِ کیفیت حبکویت ضشکتی تأثیش هقٌی داسی ثش ثبصدُ کل داسایی
ّب ،ثبصدُ حمَق غبحجبى ٍ اسصش ضشکت داسدّ .وچٌیي کیفیت حبکویت ضشکتی تأثیش هقٌی داسی ثش ثحشاى هبلی ًذاسد.
واژگان کليی :حبکویت ضشکتی ،فولکشد ،اسصش ضشکت ،ثحشاى هبلی
ثبصاس ثِ اسصش دفتشی دس ًتیدِ ثْجَد حبکویت ضشکتی ،افضایص هی
یبثذ[ .]8ثشٍى ٍ کیلَس ( )2006دسیبفتٌذ کِ ثیي  -Qتَثیي ٍ حبکویت
ضشکتی کِ ثب ٍ 51یژگی دسٍى سبصهبًی ٍ ثشٍى سبصهبًی سٌدیذُ ضذ،
ساثغِ هثجت ٍخَد داسد[ .]6دس التػبدّبی تَسقِ یبفتِ ،هَّبًتی
(ٍ )2004خَد ساثغِ هثجت ثیي حبکویت ضشکتی ٍ فولکشد هبلی
(ضبخع -Qتَثیي ٍ ثبصدُ هبصاد سْبم) سا اثجبت کشدًذ .ایْیکَیب ()2009
ساثغِ ثیي سبختبس حبکویت ٍ فولکشد  107ضشکت فْشست ضذُ دس ثبصاس
سْبم ًیدشیِ سا ثشسسی کشدًذ ٍ ًتبیح ًطبى داد هبلکیت هتوشکض اص ثْشُ
سشهبیِ گزاساى ٍ دیگش سْبهذاساى ثش فولکشد ضشکت ّب تأثیش هثجت
داسد[ّ.]9بًگ ( )2010گضاسش کشد کِ اًذاصُ ّیئت هذیشُ ،تقذاد
سّجشاى ثشٍى سبصهبًی ٍ ضشکت ّبی ثب هذیشیت خبًَادگی ثش فولکشد
ثبًك تأثیشگزاس است[ .]10ثشخالف ایي هغبلقبت ،اثَآگی ٍ اٍتیکَ
( )2010دسیبفتٌذ کِ ساثغِ هقٌی داسی ثیي حبکویت ضشکتی ،کبسایی
1
سشهبیِ فکشی ٍ فولکشد هبلی ٍخَد ًذاسد[.]14
اص عشف دیگش ،سٌدص ساثغِ ثیي حبکویت ضشکتی ٍ ثحشاى هبلی اص سبل
 1980هَسد اسصیبثی لشاس گشفتِ است .ثشای سٌدص افتجبس ایي ساثغِ،
هغبلقبت چٌذی ثِ ثشسسی تأثیش هکبًیسن حبکویت ضشکتی ثش ثمبی
ضشکت ّبیی کِ ثب ثحشاى هبلی هَاخِ ثَدًذ پشداختٌذٍ .اًگ ٍ دیٌگ

 -1مقدمه

تَخِ ثِ حبکویت ضشکتی اص ًتیدِ خذاسبصی هبلکیت اص کٌتشل ایدبد
هی ضَد ٍ هَخت ثبالسفتي تضبد ثیي هٌبفـ هذیشاى ٍ سْبهذاساى هی
ضَد .دس ًتیدِ ،ثسیبسی اص هغبلقبت ثش سشهبیِ گزاسی ثش سٍی حبکویت
ضشکتی دس ساستبی کبّص تضبد هٌبفـ ثیي دٍ عشف توشکض
داضتٌذ[.]31
سبصٍکبسّبی داخلی حبکویت ضشکتی دس یك ضشکت ،ضبهل اًَاؿ
گًَبگَى تَافمبت سبصهبًی ٍ سٍیِّبی هَسد استفبدُ تَسظ ضشکتّب دس
خْت تَاصى لذست ٍ هسئَلیتّب ثیي سْبهذاساى ،افضبی ّیأتهذیشُ،
هذیشاى اخشایی ٍ کبسکٌبى ضشکت است کِ دس ایي ثیي سبختبس هبلکیت،
سبختبس ّیأتهذیشُ ،اًذاصُ ّیأتهذیشٍُ ،خَد هذیشاى غیشهَؽف دس ثیي
افضبی ّیأتهذیشُ ،خػَغیبت کویتِ حسبثشسی ٍ یکسبًی هذیشفبهل ٍ
سئیس ّیأتهذیشُ اص هْوتشیي فَاهل تقییيکٌٌذُ ٍ اثشگزاس دس ثیي
سبصٍکبسّبی حبکویت ضشکتی ثِ حسبة هیآیٌذ .
دس دِّ ّبی اخیش ،هغبلقبت تدشثی ثسیبسی ثِ ثشسسی تأثیش حبکویت
ضشکتی ثش فولکشد هبلی پشداختٌذ .هغبلقبت اًدبم ضذُ دس ایي صهیٌِ ثِ
ًتبیح هختلفی دست یبفتٌذ .ثشخی اص ایي هغبلقبت دسیبفتٌذ کِ حبکویت
ضشکتی تأثیش هثجت ثش فولکشد هبلی داسد .ثِ فٌَاى ًوًَِ ،دساثتض ٍ
ّوکبساى ( )2004دسیبفتٌذ کِ همیبس ّبی هبًٌذ -Qتَثیي ٍ اسصش
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استفبدُ کشدًذ .ثشای ثشسسی فولکشد هبلی اص ضبخع -Qتَثیي ٍ ثشای
سٌدص ثحشاى هبلی اص ستجِ  Zاستفبدُ کشدًذ .آًْب ثشای تحلیل دادُ ّب
اص هذل سگشسیًَی استفبدُ کشدًذً .تبیح ثِ دست آهذُ ًطبى دادًذ کِ
ستجِ حبکویت ضشکتی دس ضشکت ّبی یًَبًی ًسجتب پبییي است.
ّوچٌیيً ،تبیح ثِ دست آهذُ ساثغِ هثجت ثیي حبکویت ضشکتی ٍ
فولکشد هبلی سا پطتیجبًی ًکشدًذ .فالٍُ ثش ایيً ،تبیح داللت ثش ایي
داضتٌذ کِ ثیي کیفیت حبکویت ضشکتی ٍ ثحشاى هبلی ساثغِ هٌفی ٍ ثی
هقٌی ٍخَد داسدً .تبیح ثِ دست آهذُ گَیبی ایي هغلت ثَدًذ کِ ٍیژگی
ضشکت ّب ثش فولکشد هبلی ٍ ثحشاى هبلی ضشکت¬ّبی فقبل دس ثبصاس
ًَؽَْس تأثیشگزاس است[.]16
کَسًت ٍ ّوکبساى ( )2010دس همبلِ ای ثب فٌَاى "تبثیش هبلکیت ًْبدی
ثش فولکشد فولیبتی ضشکت" تبثیش هبلکیت ًْبدی ثش فولکشد فولیبتی
ضشکت ّبی استبًذاسد اًذ پَسص  ٍ 100تأثیش ًسجی سشهبیِ گزاساى ًْبدی
سا دس دٍسُ ی صهبًی 1993تب  2000ثشسسی کشدًذ .پژٍّص آًْب الگَی
تغییش اختالفبت فولکشد ثیي ثبًکْبی خػَغی ٍ دٍلتی سا دس عَل ثحشاى
هبلی آسیب پَضص ًوی دّذ .آًْب دسیبفتٌذ کِ لجل اص سبل 2001
ثبًکْبی خػَغی سَدآٍسی کوتش  ،سشهبیِ کوتش ٍ سیسك ثبالتشی
ًسجت ثِ ثبًکْبی دٍلتی داسًذ ٍ ّوچٌیي ،اختالف فولکشد دس
کطَسّبیی کِ ثب ثحشاى ثبالتشی هَاخِ ّستٌذ ،ثیطتش است .فالٍُ ثش ایي،
ثیي سبلْبی  1997تب  ،2001سیسك ثبصدُ ًمذیٌگی ،سشهبیِ ٍ افتجبس
ثبًکْبی خػَغی ثِ عَس هقٌی داسی ثبالتش اص ثبًکْبی دٍلتی است،
ثبالخع ثشای کطَسّبیی کِ ثب ثحشاى ثیطتشی هَاخِ ثَدًذ .ثب ایي ٍخَد،
ثبًکْبی خػَغی عی سبلْبی  2001تب  2004ثبًکْبی دٍلتی اختالف
خَد ثب ثبًکْبی خػَغی سا دس صهیٌِ سَدآٍسی ،سشهبیِ ٍ سیسك پَضص
دادًذ .آًْب ثشای ثشسسی ساثغِ ثیي هتغیشّب اص هذل سگشسیًَی استفبدُ
کشدًذ .آًْب دسیبفتٌذ کِ ثیي ثبصدُ خشیبى ًمذی فولیبتی ٍ دسغذ هبلکیت
ًْبدی ٍ تقذاد هبلکبى ًْبدی ساثغِ ی هقٌبداسی ٍخَد داسد .اهب ایي ساثغِ
فمظ دس هَسد ًْبدّبیی غبدق است کِ ساثغِ ی تدبسی ثب ضشکت ًذاسًذ.
سٍش آهبسی هَسد استفبدُ آًْب سگشسیَى چٌذگبًِ ثَد ٍ ثشای حل هسئلِ
ی دسًٍی اص تغییش دس هتغیشّبی هستمل ٍ ٍاثستِ ٍ هتغیشّبی تأخیشی
استفبدُ ًوَدًذ[.]7
تسبی ٍ گَ ( )2007دس تحمیمی ثب فٌَاى «ساثغِ ثیي هبلکیت ًْبدی ٍ
فولکشد ضشکت کبسیٌَ» ثیبى داضتٌذ سشهبیِ گزاساى ًْبدی ثِ فٌَاى
هْوتشیي ثبصیگشاى ثبصاسّبی هبلی ّستٌذ .آًْب ثیبى داضتٌذ کِ اّویت
افضایص حبکویت ضشکتی دس ایبالت هتحذُ اص صهبًی کِ تَاًستٌذ سشهبیِ
حبکویت سا کٌتشل کٌٌذ افضایص یبفت .سپس ،آًْب استجبط ثیي هبلکیت
ًْبدی ٍ فولکشد ضشکت ّبی فقبل دس غٌقت کبصیٌَ سا پس اص کٌتشل
ٍیژگیْبی خبظ ضشکت ،ثشای سبل ّبی  1999تب  2003هَسد تحمیك
لشاس دادًذ .آًْب ثشای سٌدص فولکشد ضشکتْب اص ضبخع  Qتَثیي
استفبدُ کشدًذ ٍ هتغیشّبی کٌتشل ضبهل اًذاصُ ضشکتً ،سجت اّشهی،
ثتبی ثبصاس ،سَد تمسیوی ٍ ثبصدُ کل داسایی ثَدًذ .آًْب ثشای ثشسسی ساثغِ

( )2006دسیبفتٌذ کِ ساثغِ هٌفی ثیي ثحشاى هبلی ٍ هبلکیت سْبهذاساى،
هبلکیت دٍلتی ٍ ًسجت سّجشاى هستمل ٍخَد داسد[.]18
ثب تَخِ ثِ هغبلقبت اًدبم ضذُ دس صهیٌِ تأثیش حبکویت ضشکتی ثش ثحشاى
هبلی ٍ فولکشد هبلی ٍ ٍخَد اختالف ًؾش دس ایي صهیٌِ ،پژٍّص حبضش ثش
آى تب ثِ ایي سؤال پبسخ دّذ کِ آیب حبکویت ضشکتی ثش ثحشاى هبلی ٍ
فولکشد هبلی ضشکت ّبی فقبل دس ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاى تأثیشگزاس
است؟
ًؾبم حبکویت ضشکتی ثِ فٌَاى یك ًؾبم هشتجظکٌٌذُ چٌذ ضبخِ فلوی
اص لجیل حسبثذاسی ،هذیشیتهبلی ،التػبد ٍ حمَق ٍ ثب حفؼ تقبدل ثیي
اّذاف اختوبفی ٍ التػبدی ٍ اّذاف فشدی ٍ خوقی ،هَخت تطَیك ٍ
تمَیت استفبدُ کبسآهذ ٍ ثْیٌِ اص هٌبثـ ٍ الضام پبسخگَیی ضشکتّب دس
همبثل سبیش اضخبظ ریٌفـ دس ضشکت هیگشدد .اص سَی دیگش اخشای
ًؾبم حبکویت ضشکتی هیتَاًذ هَخت تخػیع ثْیٌِ هٌبثـ ٍ ثْجَد
ضفبفیت اعالفبت هبلی هٌتطش ضذُ دس ثبصاس ٍ دس ًْبیت سضذ تَسقِ
التػبدی ضَد [ .]11ثب ایي ٍخَد تأثیش حبکویت ضشکتی ثش فولکشد هبلی
ٍ ثحشاى هبلی ثِ ٍضَح هطخع ًیست ٍ دس صهیٌِ ایي ساثغِ اختالف
ًؾشّبیی ٍخَد داسد ٍ ثشخی هحممیي ثش ایي ثبٍسًذ کِ ثْجَد حبکویت
ضشکتی هَخت ثْجَد فولکشد هبلی ٍ کبّص سیسك ٍسضکستگی هی-
ضَد ٍ ثشخی دیگش ثش ایي ثبٍسًذ کِ چٌیي ساثغِ ّبیی ٍخَد ًذاسًذ .اص
ایي سٍ ،ثب تَخِ ثِ ایٌکِ تأثیش اثقبد حبکویت ضشکتی ثش فولکشد هبلی ٍ
ثحشاى هبلی ضشکت ّب هطخع ًیست ،پژٍّص حبضش ثش آى است تب ثِ
ایي هَضَؿ ثپشداصد.
-2پیشینه تحقیق

ضبَّاى ( )2015دس پژٍّطی ثب فٌَاى «تأثیش حبکویت ضشکتی ثش
فولکشد هبلی ٍ ثحشاى هبلی دس یًَبى» ثب اضبسُ ثِ اّویت کیفیت
حبکویت ضشکتی ٍ تأثیش آى ثش فولکشد ٍ ثحشاى هبلی ٍ فذم ٍخَد
هغبلقِ ای خبهـ کِ ثب دس ًؾش گشفتي ضبخع ّبی هختلف ثِ ثشسسی
تأثیش کیفیت حبکویت ضشکتی ثش فولکشد ٍ ثحشاى هبلی پشداختِ ثبضذ،
ثِ عَس تدشثی ثِ ثشسسی تأثیش کیفیت حبکویت ضشکتی ثش فولکشد
ضشکتی ٍ هخبعشات هبلی پشداختٌذً .وًَِ هَسد ثشسسی آًْب ضبهل ضشکت
ّبی فقبل دس ثبصاس ًَؽَْس یًَبى ثَدًذ کِ خوقب ضبهل  150ضشکت
ثَدًذ .آًْب پس اص حزف  33هؤسسِ هبلی ٍ  31ضشکت کِ اعالفبت آًْب
هَخَد ًجَدًذً ،وًَِ ًْبیی سا تقییي کشدًذ .دس ًْبیتً ،وًَِ هَسد
ثشسسی آًْب ضبهل  86ضشکت غیشهبلی فقبل دس ثبصاس ًَؽَْس یًَبى ثَد.
ایي ضشکتْب فقبل دس غٌقت هَاد غزایی ،سبختوبى ،کبالّب ٍ خذهبت
غٌقتی ،دسهبى ،ضیویبیی ٍ هٌبثـ اسبسی ثَدًذ .للوشٍ صهبًی هَسد
ثشسسی آًْب سبل  2008ثَد .پژٍّص آًْب اص ًَؿ کبسثشدیّ-وجستگی ثَد.
اثقبد حبکویت ضشکتی هَسد ثشسسی آًْب ضبهل  4ثقذ ضفبفیت ٍ افطب،
تشکیت ّیئت هذیشُ ،حمَق سْبهذاساى ٍ سبختبس هبلکیت ثَد .آًْب ثشای
اسصیبثی کیفیت حبکویت ضشکتی اص هیبًگیي ضبخػْبی هغشح ضذُ
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ضفبفیت اعالفبتی ،سبختبس ّیئت هذیشُ ٍ سبختبس هبلکیت ثَد .ثشای
دستیبثی ثِ ّذف تحمیك ،آًْب اعالفبت  1سبلِ  90ضشکت هَسد ثشسسی
لشاس دادًذ ٍ ثب استفبدُ اص سٍش سگشسیَى ،فشضیِ ّبی پژٍّص سا
آصهَدًذً .تبیح پژٍّص حبکی اص آى ثَد کِ ّیچگًَِ ساثغِ هقٌبداسی ثیي
کیفیت حبکویت ضشکتی ٍ فولکشد ضشکت ٍخَد ًذاسد[.]1
لبئوی ٍ ضْشیبسی ( )1388همبلِ ای ثب فٌَاى "حبکویت ضشکتی ٍ
فولکشد هبلی ضشکت ّب" اسائِ دادُ اًذّ .ذف ایي همبلِ ،تقییي ساثغِ ثیي
اخضای سبختبس حبکویت ضشکتی؛ ضبهل تشکیت ّیبت هذیشُ ،سبختبس
هبلکیت ٍ افطبی اعالفبت ثب فولکشد ضشکت ّب هی ثبضذً .وًَِ هَسد
ثشسسی؛ ضبهل  77ضشکت پزیشفتِ ضذُ دس ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاى عی
دٍسُ صهبًی سِ سبلِ  82تب  84هی ثبضذ .هتغیش ٍاثستِ تحمیك فولکشد
هبلی هی ثبضذ کِ ثش هجٌبی سضذ دسآهذ ،سضذ سَد فولیبتی ،سضذ سَد
خبلع ،ثبصدُ داسایی ّب ٍ ثبصدُ حمَق غبحجبى سْبم تقییي ضذُ است.
هتغیشّبی هستمل ًیض ضبهل تشکیت ّیبت هذیشُ ،سبختبس هبلکیت ٍ
افطبی اعالفبت ٍ هتغیشّبی کٌتشلی اًذاصُ ٍ اّشم هبلی هی ثبضذ .یبفتِ
ّب ًطبى هی دّذ ،ثیي افطبی اعالفبت ٍ فولکشد هبلی ضشکت ّب ساثغِ
هقٌبداسی ٍخَد داسد[.]3
ًوبصی ٍ ّوکبساى (  ) 1387دس تحمیك خَد ثب فٌَاى "تأثیش سبختبس
هبلکیت ثش فولکشد ضشکت ّبی پزیشفتِ ضذُ دس ثَسس اٍساق ثْبداس
تْشاى" 66 ،ضشکت سا دس عی سبل ّبی  1382تب  1386ثشسسی ًوَدًذ.
آًْب سبختبس هبلکیت سا ثِ دٍ عجمِ ًْبدی ٍ خػَغی تمسین کشدًذ کِ
هبلکیت خػَغی سا ًیض ثِ سِ دستِ سشهبیِ گزاساى ضشکتی ،هذیشیتی ٍ
خبسخی تمسین ًوَدًذً .تبیح ثذست آهذُ اص هغبلقِ آًبى ًطبى داد ساثغِ
هقٌبداس ٍ هقکَس ثیي هیضاى هبلکیت سْبهذاساى ًْبدی ٍ هبلکیت
هذیشیتی ثش فولکشد ضشکت ٍخَد داسد ٍ ّوچٌیي ساثغِ ثیي هبلکیت
ضشکتی ٍ فولکشد ساثغِ ای هقٌی داس ٍ هثجت هی ثبضذ[]4

ثیي هتغیشّب اص هذل سگشسیَى دٍ هشحلِ ای استفبدُ کشدًذً .تبیح ایي
تحمیك ًطبى داد کِ سشهبیِ گزاسی ًْبدی دس ضشکت ّب هوکي است ثِ
سشهبیِ گزاساى کوك کٌذ تب هسبئل ًوبیٌذگی حبغل اص تفکیك هذیشیت
ٍ هبلکیت سا کبّص دٌّذ .افضٍى ثش ایي ،هؤسسبت هبلی هبیل ّستٌذ تب
دس ضشکت ّبی ثضسگتش ثب اّشم هبلی کوتش ،سشهبیِ گزاسی کٌٌذ[.]17
غبدلی ٍ سحیوی ( )1391دس پژٍّطی ثب فٌَاى «ساثغِ ثیي سبختبس
هبلکیت ٍ فولکشد ضشکت ّبی پزیشفتِ ضذُ دس ثَسس ثب استفبدُ اص
سیستن هقبدالت ّوضهبى» ثب ثْشُ گیشی اص سیستن هقبدالت ّن صهبى ثِ
ثشسسی ساثغِ ثیي سبختبس هبلکیت ٍ فولکشد ضشکت ّبی پزیشفتِ ضذُ
دس ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاى عی سبل ّبی  1382-1388پشداختٌذ.
ًتبیح آصهَى ًطبى دادًذ کِ دس ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاى ،توشکض هبلکیت
تأثیشی ثش فولکشد ضشکت ّب ًذاسد اهب فولکشد ضشکت ّب تأثیش هقٌی
داسی ثش سبختبس هبلکیت داسد[.]2
حسبس یگبًِ ٍ ّوکبساى ( )1388دس پژٍّطی ثب فٌَاى «ساثغِ ثیي
کیفیت حبکویت ضشکتی ٍ فولکشد ضشکت ّبی پزیشفتِ ضذُ دس ثَسس
اٍساق ثْبداس تْشاى» ثیبى داضتٌذ اهکبى داسد هذیشاى ضشکت ّب اص هٌبثـ
ضشکت دس خْت افضایص ثشٍت سْبهذاساى استفبدُ ًکٌٌذ .غبحجٌؾشاى
اهشٍصُ ثْتشیي ساُ حل ایي هطکل سا دس ثْجَد حبکویت ضشکت ّب هی
داًٌذ .حبکویت ضشکتی ضبهل هقیبسّبیی است کِ هی تَاًذ ثب افضایص
فذم توشکض دس کٌتشل ضشکت ّب ،اص لذست هذیشاى دس پیگیشی هٌبفـ
ضخػی کبستِ ٍ ثبفث ثْجَد فولکشد ضشکت ّب ضَدّ .ذف پژٍّص آًْب
ستجِ ثٌذی ضشکت ّب اص ًؾش حبکویت ضشکتی ٍ ثشسسی اثش آى ثش فولکشد
ضشکت ثَد .دس ایي پژٍّص ستجِ ضشکت ّبی فضَ ًوًَِ ثب استفبدُ اص
پشسطٌبهِ ای خبهـ حبٍی  25هقیبس اص هقیبسّبی حبکویت ضشکتی،
اًذاصُ گیشی ضذ .ایي هقیبسّب ثشگشفتِ اص هفبد آییي ًبهِ ًؾبم ساّجشی
ضشکت ّبی پزیشفتِ ضذُ دس ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاى ٍ دس سِ عجمِ

 -1-2مدل ریاضی تحقیق:

هبلی سا ًطبى هیدّذ LEV.اّشم ثِ هقٌی لشؼ کشدى پَل ثِ هٌؾَس
چٌذثشاثش کشدى دسآهذ حبغل اص دادٍستذ است.ثبالتشیي دسغذ سْن
هتقلك ثِ سْبهذاساى فوذُ INSOWN.هبلکیت ًْبدی :دسغذ سْبم
ًگْذاسی ضذُ تَسظ ضشکت ّبی دٍلتی ٍ فوَهی اص کل سْبم سشهبیِ
است.

ایي هذل ایتن ّبی صیش سا ثشسسی هی کٌذ:
 CGIکیفیت حبکویت ضشکتی ثب تَخِ ثِ کیفیت افطب ٍ ضفبفیت هبلی،
سبختبس ّیئت هذیشُ ،حك سشهبیِگزاساى ٍ کیفیت ساثغِ ثب آًْب ،سبختبس
کٌتشل ٍ هبلکیت تقشیف هیضَد Perf .فولکشد ضشکت سا اص خٌجِ
سشهبیِگزاسی داساییّب ٍ کست سَد اص آًْب ًطبى هیدّذZ-Score .
ایي ًوشُ سغح ثحشاى ضشکت سا ًطبى هی دّذ ٍ ثیي  1 ٍ 0تغییش هی
کٌذ ٍ همذاس  0/5حذ ٍسظ ثحشاى است  SIZEثضسگی ضشکت سا اص خٌجِ
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کوی یب لبثل سٌدص ٍخَد داسد ٍ اگش ایي ساثغِ ٍخَد داسد اًذاصُ ٍ حذ
آى چمذس است؟

 -2-2فزضیههای تحقیق:
. 1ثیي حبکویت ضشکتی ٍ فولکشد هبلی ساثغِ هقٌی داس ٍخَد داسد.
.2ثیي حبکویت ضشکتی ٍ ثحشاى هبلی ساثغِ هقٌی داس ٍخَد داسد.

 -1-3خبهقِ آهبسی
ضشکت ّبی پزیشفتِ ضذُ دس ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاى

 -3روش تحقیق

سٍش گشدآٍسی دادُ ّب
سٍش گشداٍسی دادُ ّب هیذاًی است
 -2-3ابشار گزدآوری داده ها

پژٍّص حبضش ثِ لحبػ ًَؿ ّذف کبسثشدی هیثبضذ .چشا کِ ّذف آى
اسائِ ساّکبسی ثشای ثْجَد هَلقیت هبلی ضشکتّبیی است کِ ثِ فٌَاى
ًوًَِ اًتخبة ضذُاًذ ٍ ساّکبسّبی اسائِ ضذُ ٍ ًتبیح ثذست آهذُ هوکي
است دس ضشایظ دیگش کبسثشد ًذاضتِ ثبضذ.
پژٍّص حبضش دس دستِی تحمیمبت کوی لشاس هیگیشد چشا کِ اعالفبت
فذدی سا اص ًوًَِی تحمیك خوـ-آٍسی هیکٌذ ٍ ثب سٍشّبی آهبسی ثِ
تدضیِ ٍ تحلیل ایي اعالفبت هیپشداصد.
پژٍّص حبضش ثِ لحبػ ًَؿ هبّیت اص ًَؿ ّوجستگی هیثبضذ چشا کِ
ّذف اغلی آى است کِ هطخع ضَد آیب ساثغِای ثیي دٍ یب چٌذ هتغیش

ثبًك ّبی اعالفبتی ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاى ٍ ضشکتْبی هشثَعِ
اثضاس گشدآٍسی دادُّبی کوی سبیت سبصهبى ثَسس اٍساق ثْبداس ،سبیت
کذال ٍ ًشمافضاس سُآٍسد ًَیي است.

 -3-3روش تجشیه و تحلیل داده ها
ثشای تدضیِ ٍ تحلیل دادُ ّب اص سٍش سگشسیَى پبًل استفبدُ هی ضَد.

 -4-3ابشار تجشیه و تحلیل دادهها
جذٍل ( :)1ابشارّای تحلیل دادُ ّا
ّدف
بزرسی ًزهال بَدى

آسهَى

ّدف

آسهَى کلوَگزٍف-اسویزًَف

بزرسی ّوبستگی

ّوبستگی پیزسَى/اسپیزهي

Fلیوز ٍ ّاسوي

تعییي هعٌی داری اثز هتغیز

آسهَى t

دٍربیيٍ-اتسَى

سٌجش هاًایی

آسهَى دیکی-فَلز

تعییي ًَع هدل
استقالل خطا

آسهَى

-4یافته ها
جذٍل(: )2آهارُ ّای تَصیفی هتغیزّا
باسدُ کل
دارایی
Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
Observations

0.200140
0.131469
0.980000
-0.378655
0.292658
0.888773
3.784039
714

سزهایِ گذاری
CGI
0.498793
0.507687
0.998131
0.001134
0.297195
-0.038887
1.718507
714

اّزم هالی
0.684224
0.685015
0.993083
0.169391
0.195272
-0.444213
2.706917
714

ًْادی
0.127854
0.106365
0.337855
0.000000
0.103964
0.391811
1.780366
714

توزکش هالکیت

اًداسُ شزکت

باسدُ سزهایِ

رتبِ Z

0.397831
0.378963
0.968100
0.025907
0.247997
0.484838
2.303812
714

25.98909
25.84426
31.59563
21.70009
1.719640
0.526989
3.725288
714

0.445491
0.607256
0.990000
-1.317429
0.499571
-1.157327
4.677993
714

0.554118
0.513159
0.998412
0.322947
0.180246
0.663998
2.376782
714

همذاس ثیي  2تب  96دسغذ تغییش هی کٌذ ٍ همذاس هیبًگیي ثشاثش  %39است
ٍ ایي اهش داللت ثش ایي داسد کِ ثِ عَس هتَسظ توشکض هبلکیت دس سبل
ّبی اخیش افضایص یبفتِ است .فجبس ٍ کالًتشی ( )1393ثب ثشسسی

ًتبیح هحبسجِ آهبسُ تَغیفی هتغیشّب داللت ثش ایي داسد کِ ًَسبًبت
ضبخع ّبی حبکویت ضشکتی افذاد ثضسگی ّستٌذ کِ ایي اهش داللت ثش
ایي داسد کِ ضشکت ّبی هَسد ثشسسی اص خٌجِ هکبًیضم ّبیی کِ ثشای
حبکویت ضشکتی دس ًؾش هی گیشًذ ،هتفبٍت ّستٌذ .اص عشف دیگش دس
پژٍّص فجبس ٍ کالًتشی ( )1393ضبخع توشکض هبلکیت ثیي  0تب %99
تغییش هی کٌذ ٍ همذاس هیبًگیي ثشاثش  %29است ٍ دس پژٍّص حبضش ایي

ضشکت ّبی فقبل دس ثَسس تب سبل ً 1392طبى دادًذ ،هبلکیت ًْبدی
ثیي  0تب  %99تغییش هی کٌذ ٍ همذاس هیبًگیي ثشاثش  %59است ٍلی دس
پژٍّص حبضش ایي همذاس ثیي  0تب  %33تغییش هی کٌذ ٍ همذاس هیبًگیي
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ضشکت ّب ثیي  -%3تب  %96تغییش هی کٌذ ٍ همذاس هیبًگیي ثبصدُ ثشاثش
 %20است ٍ ایي اهش داللت ثش ایي داسد کِ ضشکت ّبی فقبل دس ثَسس دس
سبل ّبی اخیش صیبًذُ ثَدُ اًذّ .ویي هغلت ثشای ثبصدُ حمَق غبحجبى
سْبم ًیض غذق هی کٌذ.

ثشاثش  %12است ٍ ایي اهش داللت ثش ایي داسد کِ دس سبل ّبی اخیش ،سْن
سشهبیِ گزاساى ًْبدی دس ضشکت ّب کبّص یبفتِ است .حمیمی ٍ ّوکبساى
( )1390ثب ثشسسی ضشکت ّبی فقبل دس ثَسس تب سبل ً 1390طبى دادًذ
کِ همذاس ثبصدُ کل داسایی ضشکت ّب ثیي  0.002تب  0.630تغییش هی کٌذ
ٍ همذاس هیبًگیي آى ثشاثش  0.150است ،دس پژٍّص حبضش ثبصدُ داسایی

 1-4آسمون همبستگی
جذٍل(ً :)3تایج حاصل اس آسهَى ّوبستگی
حاکویت شزکتی

سْن سزهایِ گذاراى ًْادی

اّزم هالی

توزکش هالکیت

اًداسُ شزکت

ضزیب ّوبستگی

1.000000

آهارُ آسهَى

-----

هعٌی داری

-----

ضزیب ّوبستگی

-0.077520

1.000000

آهارُ آسهَى

-2.074729

-----

هعٌی داری

0.0384

-----

سْن سزهایِ گذاراى

ضزیب ّوبستگی

-0.091855

0.029224

1.000000

ًْادی

آهارُ آسهَى

-2.461404

0.780121

-----

هعٌی داری

0.0141

0.4356

-----

ضزیب ّوبستگی

0.138639

-0.073866

-0.739184

1.000000

آهارُ آسهَى

3.735425

-1.976378

-29.28547

-----

هعٌی داری

0.0002

0.0485

0.0000

-----

ضزیب ّوبستگی

0.103287

0.026391

0.099060

-0.021506

1.000000

آهارُ آسهَى

2.770869

0.704433

2.656311

-0.573977

-----

هعٌی داری

0.0057

0.4814

0.0081

0.5662

-----

حاکویت ضزکتی

اّزم هالی

توزکش هالکیت

اًذاسُ ضزکت

ثب حبکویت ضشکتی ٍ سْن سشهبیِ گزاساى ًْبدی اص  0.05کوتش است کِ
ٍخَد ساثغِ هقٌی داس ثیي ایي هتغیشّب سا اثجبت هی کٌذ .ثب تَخِ ثِ ایي
اهش کِ ضشیت ّوجستگی ثیي هتغیشّبی هستمل لَی ًیست ،هی تَاى
گفت کِ احتوبل ٍخَد ّوخغی ثیي هتغیشّب ٍخَد ًذاسد.

ًتبیح حبغل اص آصهَى ّوجستگی ًطبى هی دّذ کِ همذاس هقٌی داسی
آصهَى ثشای سٌدص ساثغِ ثیي اّشم هبلی ،اًذاصُ ضشکت ٍ سْن سشهبیِ
گزاساى ًْبدی ثب کیفیت حبکویت ضشکتی ،ساثغِ ثیي ساثغِ ثیي اّشم
هبلی ٍ سْن سشهبیِ گزاساى ًْبدی ثب توشکض هبلکیت ،ثیي اًذاصُ ضشکت

 -2-4سنجص مانایی متغیزهای تحقیق
جذٍل( :)4آسهَى دیکی فَلز بزای سٌجص هاًایی هتغیز ٍابستِ
آسهَى دیکی فَلز

هقادیز بحزاًی آسهَى

آهارُ t

هعٌی داری

باسدُ کل دارایی

9.120421

0.0000

باسدُ حقَق صاحباى سْام

-8.606253

0.0000

ارسش ضزکت

-25.84120

0.0000

بحزاى هالی

-28.43646

0.0000

سطح 1%

-3.441318

سطح 5%

-2.866270

سطح 10%

-2.569348
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ًتبیح ثِ دست آهذُ داللت ثش ایي داسًذ کِ هتغیش ٍاثستِ اص هبًبیی کبفی
ثشخَسداس است چشا کِ همذاس هقٌی داسی آصهَى اص  0/05کَچکتش است ٍ
فشؼ غفش آصهَى دیکی فَلش هجٌی ثش ًبهبًبثَدى هتغیش سد هیضَد.

 -3-4آسمون فزضیههای پژوهص
فشضیِ اٍل :ثیي حبکویت ضشکتی ٍ فولکشد هبلی ساثغِ هقٌی داس ٍخَد

داسد ،اص هذلی ثِ ضکل هذل صیش استفبدُ هیضَد.

جذٍل(ً: )5تایج هحاسبِ آسهَى  Fلیوز
آسهَى اثز

آهارُ

احتوال

آسهَى F

0.000718

0.806

آسهَى کای دٍ

0.000691

0.902


ّوبىعَس کِ دس ایي خذٍل هطبّذُ هیضَد همذاس آهبسُ  Fثشای هذل
ثشاثش  ٍ 0/000718اسصش احتوبل هشتجظ ثب آى ثشاثش  0/81هیثبضذ .ثش
ایي اسبس فشضیِ یکسبى ثَدى فشؼ اص هجذاء ثشای توبهی ضشکتّب دس
سغح اعویٌبى  95دسغذ سد هیضَد .لزا استفبدُ اص هذل پَل ثِ پبًل
تشخیح دادُ هیضَد.



ًتبیح ثِ دست آهذُ اص ثشاصش هذل ًطبى دٌّذُ ایي هغلت است
کِ همذاس هقٌی داسی آصهَى فیطش اص 0/05کوتش است ٍ هذل هقٌی
داس استّ .وبىعَس کِ هطبّذُ هی ضَد همذاس آهبسُ  2Rثشاثش
 0/59هی ثبضذ .ایي یبفتِ ًطبى هی دّذ هتغیشّبی هستمل دس ایي
تحمیك حذٍد  0/59دسغذ تغییشات هتغیش ٍاثستِ سا تَضیح هی
دٌّذ .همذاس آهبسُ دٍسثیيٍ-اتسَى ثیي  1/5تب  2است کِ حبکی اص
فذم ٍخَد خَدّوجستگی ثیي پسوبًذّبی ثشآٍسد ضذُ هی ثبضذ
ًتبیح ثِ دست آهذُ اص ثشاصش هذل ًطبًذٌّذُ ایي هغلت است کِ
همذاس هقٌی داسی آصهَى فیطش اص  0/05کوتش است ٍ هذل هقٌی
داس استّ .وبىعَس کِ هطبّذُ هی ضَد همذاس آهبسُ  2Rثشاثش
 0/60هی ثبضذ .ایي یبفتِ ًطبى هی دّذ هتغیشّبی هستمل دس ایي
تحمیك حذٍد  0/60دسغذ تغییشات هتغیش ٍاثستِ سا تَضیح هی
دٌّذ .همذاس آهبسُ دٍسثیيٍ-اتسَى ثیي  1/5تب  2است کِ حبکی اص
فذم ٍخَد خَدّوجستگی ثیي پسوبًذّبی ثشآٍسد ضذُ هی ثبضذ.
ًتبیح ثِ دست آهذُ اص ثشاصش هذل ًطبى دٌّذُ ایي هغلت است
کِ همذاس هقٌیداسی آصهَى فیطش اص  0/05کوتش است ٍ هذل
هقٌیداس استّ .وبىعَس کِ هطبّذُ هیضَد همذاس آهبسُ  R2ثشاثش
 0/98هیثبضذ .ایي یبفتِ ًطبى هیدّذ هتغیشّبی هستمل دس ایي
تحمیك حذٍد  0/98دسغذ تغییشات هتغیش ٍاثستِ سا تَضیح
هیدٌّذ .همذاس آهبسُ دٍسثیيٍ-اتسَى ثیي  1/5تب  2است کِ حبکی
اص فذم ٍخَد خَدّوجستگی ثیي پسوبًذّبی ثشآٍسد ضذُ هیثبضذ.

ًتبیح ًطبى هی دّذ کِ همذاس هقٌیداسی اثش کیفیت حبکویت
ضشکتی ثش سصش ضشکت اص  0/05کَچکتش است ٍ ایي اهش داللت ثش
ایي داسد کِ کیفیت حبکویت ضشکتی تأثیش هقٌیداسی ثش اسصش
ضشکت داسد .همذاس هقٌیداسی اثش اًذاصُ ضشکت ثش اسصش ضشکت اص
 0/05کَچکتش است ٍ ایي اهش داللت ثش ایي داسد کِ اًذاصُ ضشکت
تأثیش هقٌیداسی ثش اسصش ضشکت داسد .ثشای هتغیش اّشم هبلی ،سْن
سشهبیِ گزاساى ًْبدی ٍ توشکض هبلکیت همذاس هقٌیداسی ثضسگتش اص
 0/05است ٍ ایي اهش داللت ثش فذم هقٌیداسی تأثیش اّشم هبلی،
سْن سشهبیِ گزاساى ًْبدی ٍ توشکض هبلکیت ثش اسصش ضشکت داسد.
ثشای اثجبت فشضیِ دٍم تحمیك هجٌی ثش ایٌکِ ثیي حبکویت ضشکتی
ٍ ثحشاى هبلی ساثغِ هقٌیداس ٍخَد داسد ،اص هذلی ثِ ضکل هذل صیش
استفبدُ هیضَد.


جذٍل(ً )6تایج هحاسبِ آسهَى  Fلیوز
آسهَى اثز

آهارُ

احتوال

آسهَى F

0.001181

0.736

آسهَى کای دٍ

0.002936

0.806

هٌبعً :تایج تحقیك

ّوبىعَس کِ دس ایي خذٍل هطبّذُ هیضَد همذاس آهبسُ  Fثشای هذل
ثشاثش  ٍ 0/001181اسصش احتوبل هشتجظ ثب آى ثشاثش  0/74هیثبضذ .ثش
ایي اسبس فشضیِ یکسبى ثَدى فشؼ اص هجذاء ثشای توبهی ضشکتّب دس
سغح اعویٌبى  95دسغذ سد هیضَد .لزا استفبدُ اص هذل پَل ثِ پبًل

تشخیح دادُ هیضَد.
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جذٍل(ً :)7تایج تخویي هذل پژٍّص (هتغیز ٍابستِ :بحزاى هالی)
هتغیز

ضزیب رگزسیًَی

اًحزاف استاًدارد

آهارُ t

هعٌی داری

حاکویت شزکتی

-0.008528

0.016726

-0.509879

0.6103

سزهایِ گذاری ًْادی

-0.211907

0.008313

-25.49225

0.0000

اًداسُ شزکت

-0.063104

0.070321

-0.897363

0.3698

توزکش هالکیت

-0.052221

0.029493

-1.770629

0.0771

اّزم هالی

0.003277

0.002880

1.137760

0.2556

ضزیب ثابت

0.791698

0.075999

10.41724

0.0000

ضزیب تعییي

0.479730

آهارُ فیشز

130.5662

ضزیب تعییي تعدیل شدُ

0.476055

هعٌیداری

0.000000

آهارُ دٍربیيٍ-اتسَى

1.976559

هٌبع :یافتِّای تحقیك

ّوبىعَس کِ هطبّذُ هیضَد همذاس آهبسُ  R2ثشاثش  0/48هیثبضذ .ایي
یبفتِ ًطبى هیدّذ هتغیشّبی هستمل دس ایي تحمیك حذٍد  96دسغذ
تغییشات هتغیش ٍاثستِ سا تَضیح هیدٌّذ .همذاس اسصش احتوبل آهبسُ F
ثشاثش  0/000هیثبضذ .ایي یبفتِ حبکی اص هقٌیداسی کل سگشسیَى
ثشآٍسد ضذُ است .همذاس آهبسُ دٍسثیيٍ-اتسَى ثیي  1/5تب  2است کِ
حبکی اص فذم ٍخَد خَدّوجستگی ثیي پسوبًذّبی ثشآٍسد ضذُ هی-
ثبضذً .تبیح ًطبى هیدّذ کِ همذاس هقٌیداسی آصهَى ثشای سٌدص تأثیش
کیفیت حبکویت ضشکتی ثش ستجِ  Zاص  0/05ثضسگتش است کِ ایي اهش
داللت ثش ایي داسد کِ فشؼ ثشاثش غفش ثَدى اثش هتغیش کیفیت حبکویت
ضشکتی ثش پبیذاسی هبلی دس سغح اعویٌبى  %95پزیشفتِ هیضَد.
ثٌبثشایي هیتَاى گفت فشضیِ دس ًؾش گشفتِ ضذُ سد هیضَد.

پژٍّص حبضش ثِ ثشسسی ًمص کیفیت حبکویت ضشکتی ثش فولکشد
ضشکتْب پشداختً .تبیح ثِ دست آهذُ ًطبى دادًذ کِ ثْجَد کیفیت ًؾبم
حبکویت ضشکتی تأثیش هثجت ٍ هقٌیداسی ثش ضبخػْبی ثبصدُ کل
داسایی ،ثبصدُ حمَق غبحجبى سْبم ٍ اسصش ضشکتّب داسد .ثٌبثشایي ،هی-
تَاى گفت فشضیِ دس ًؾش گشفتِ ضذُ پزیشفتِ هیضَد.

 -2-5نتایج حاصل اس آسمون فزضیه دوم« :حاکمیت ضزکتی بز بحزان مالی
تأثیزگذار است».
دسهبًذگی هبلی ٍ ٍسضکستگی ضشکتّب هٌدش ثِ ّذس سفتي هٌبثـ ٍ فذم
ثْشُگیشی اص فشغتّبی سشهبیِگزاسی هیضَد .هغبلقِ ضشکتّبی
ٍسضکستِ ًطبى هیدّذ کِ فمذاى سیبستّب ،سٍشّبی کٌتشل ٍ
هکبًیضمّب ٍ خغَط ساٌّوبیی کِ ثِ عَس دلیك هسئَلیتّب ٍ ٍؽبیف سا
تقییي کٌذ ،ثخص فوذُای اص دالیل ٍسضکستگی هیثبضذ .حبکویت
ضشکتی ضقیف احتوبل ٍلَؿ ٍسضکستگی ضشکت سا افضایص هیدّذ حتی
اگش ضشکت داسای فولکشد هبلی خَة ٍ هٌبسجی ثبضذ .ثش ّویي اسبس،
پژٍّص حبضش ثِ ثشسسی تأثیش کیفیت ًؾبم حبکویت ضشکتی ثش ثحشاى
هبلی (فذم ثجبت هبلی) آًْب پشداختً .تبیح ثِ دست آهذُ اص پژٍّص
ًذسج ًطبى دادًذ کِ حبکویت ضشکتی ثش ثحشاى هبلی ضشکتّب تأثیش
هقٌیداس ًذاسدّ .وچٌیيً ،تبیح ًطبى دادًذ افضایص توشکض هبلکیت ثبفث
افضایص ثجبت هبلی هیضَد.

 -5نتیجه گیزی

 -1-5نتایج حاصل اس آسمون فزضیه اول« :حاکمیت ضزکتی بز عملکزد
مالی تأثیزگذار است».
ثب تَخِ ثِ اّویت ًؾبم حبکویت ضشکتی ،سبصهبى ّوکبسی ٍ تَسقِ
التػبدی اثقبد ضصگبًِ ای سا ثشای حبکویت ضشکتی ثب ّذف افضایص
تَاى ٍ اًسدبم لَاًیي دس کطَسّب ٍ ثِ حذالل سسبًذى تقبسضْبی هَخَد
دس لَاًیي کطَسّب اسائِ دادُ است کِ هجٌبی ثسیبسی اص ثشسسیّب ٍ
تحمیكّب ٍ هَسد استفبدُ گستشدُ کطَسّب ٍ سبصهبًْبی هختلف هلی ٍ
ثیي الوللی لشاس گشفتِ است .ایي اثقبد ضبهل کست اعویٌبى ًسجت ثِ
چبسچَة حبکویت ضشکتی اثشثخص ،حمَق سْبهذاساى ٍ ٍؽبیف اغلی
هبلکیت ،سفتبس فبدالًِ ًسجت ثِ سْبهذاساىً ،مص غبحت ًفـّب دس
حبکویت ضشکتی ،ضفبفیت هبلی ٍ افطبی اعالفبت ٍ تشکیت ّیئت
هذیشُّ .شیك اص اثقبد رکش ضذُ هیتَاًذ ثش کلیت چبسچَة حبکویت
ضشکتی اثش داضتِ ثبضذ ٍ آى سا تمَیت یب تضقیف کٌذ .ثش ّویي اسبس،

 -3-5پیطنهادات
ثب تَخِ ثِ پزیشش فشضیِ اٍل ،اص آًدبیی کِ اهتیبص حبکویت ضشکتی دس
ایي پژٍّص ثشاسبس افطب ٍ ضفبفیت هبلی ،سبختبس ّیئت هذیشُ ،حمَق
سْبهذاساى ٍ ساثغِ ثب سشهبیِ گزاساى ٍ سبختبس هبلکیت تقشیف ضذُ است،
پیطٌْبد هی ضَد کِ ضشکتْب ًسجت ثِ ثْجَد کیفیت حبکویت ضشکتی اص
عشیك ثْجَد سبختبس ّیئت هذیشُ ،حمَق سْبهذاساى ٍ ساثغِ ثب سشهبیِ
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 ًمص، ثشای ایي هٌؾَس هی تَاًٌذ.گزاساى ٍ سبختبس هبلکیت الذام ًوبیٌذ
افضب ٍ اًذاصُ ّیئت هذیشُ سا ثِ گًَِ فلوی ٍ هغبثك ثب استبًذاسدّبی
.خْبًی تقییي کٌٌذ ٍ ثِ فذم تذاخل ًمص ّب دس ّیئت هذیشُ تَخِ کٌٌذ
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