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سا  تَاًدذ تهْدذاخ خدَد    ّای خَد ًاتَاى شدذُ ٍ ًودی   یا ششوت تجاسی است وِ اص پشداخت تذّیحالت یه تاجش ٍسشىستگی  :چکیده

 تاصسگاًداى تشگیشًذُ  ٍسشىستگی ٍ همشساخ آى تٌْا دس. گَیٌذ ٍسشىستِ، ههسش یا هفلس هی یعولی وٌذ. دس اطغالح تِ ایي چٌیي افشاد

 .ذیٌَگ هی« ههسش»اشخاص عادی لادس تِ پشداخت تذّی خَد ًثاشٌذ اطغالحاً تِ آًاى  چٌاًچِ ٍ شَد هی

 سدال  ید عد ی فهال دس شْشن طدٌهتی یدض  ّاششوتٍ تیٌی شذُ  پیشواٍی  ّای دادُتا استفادُ اص تىٌیه ٍسشىستگی پژٍّشدس ایي 

هذُ آوٌذ وِ ًتایج تذست ت هیتاشذُ تش سٍی هذل ثعتثاسسٌجی اًجام دٌّذ. ا ی پژٍّش تشىیل هیآهاس جاههِسا  1395 تا 1390ّای

تاشذ. اص عشفی هذیشاى  الصم ٍ ضشٍسی هی ّا، سْاهذاساى، واسوٌاى، هشتشیاى ٍ تستاًىاساىششوتتشای هذیشاى ٍ  دلیك ٍ لاتل اعتواد تَدُ

 .ٌذّای تْیٌِ اتخار ًوای تظوین تحشاًی تا تىاسگیشی ایي هذل ْایٍضهیت دسَاًٌذ ت یه ّاششوت

 

 واٍی. دادٍُ  شْشن طٌهتی یضدٍسشىستگی،  :کلماتکلیدی
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 دوازدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری

 1396اسفند ماه سال  12

 

 

.مقدمه1

 ،ٍسشىستگی یهٌی تاجش اص پشداخت تهْدذاخ خدَد عداجض شدَد    

هوىي است اهالن ٍ هستغالخ صیدادی داشدتِ تاشدذ ٍ تدِ     ٍلی 

ًتَاًذ تهْذاخ خَد سا اًجدام دادُ ٍ تدِ    آًْادلیل دس سّي تَدى 

شىستگی تشای تسیاسی اص شَد. ٍسهَجة آى ٍسشىستِ تلمی هی

تدِ دسسددتی  سا ٍ اگدش ًتَاًٌدذ ایددي دٍساى    تددَدُتجداس پایداى ساُ   

هوىي است عوش فهالیدت تجداسی آًْدا تدِ آخدش       ،هذیشیت وٌٌذ

ها تشخی اص تجاس تا سپشی وشدى ایدي دٍساى تلدو ٍ دس    . اتشسذ

 اص فهالیدت  یفظدل جذیدذ   ،اشتثاّاخ لثلدی ٍ گشفتي اص گزشتِ 

تدش ٍ  وشدُ ٍ دس تهضدی هَالدت تداجش هَفدك    تجاسی خَد سا آغاص 

 .تشی خَاٌّذ شذ لَی

سا تلد    شدشوت ّدا ٍ اهدَال    ٍسشىستگی تخش صیادی اص داسایی

سدایش   ٍ شدشوت وشدُ ٍ هَجثداخ ضدشس ٍ صیداى فشاٍاًدی تدشای      

ّا سمَط ششوت. آٍسدخَاّذ ًفهاى( فشاّن  هشتثظ )ریاشخاص 

خدت  پشداتدَاى  ًشاًِ ٍسشىسدتگی ٍ ٍسشىسدتگی ًشداًِ عدذم     

تهْذاخ است. شٌاخت علل پذیدذ آٍسًدذُ ٍسشىسدتگی ٍ دسن    

 .واهل آى تَسظ هذیش هالی تسدیاس ضدشٍسی ٍ تدا اّویدت اسدت     

گشی هالی ٍ تحلیل ساختاس سدشهایِ  تحلیلتا  چَى هذیشاى هالی

شدَاّذ الصم  تَاًٌذ  هی ،تِ عٌَاى اتضاسّای هٌاسة هذیشیت هالی

 شددشوت، لثددل اص سددمَط وشدد  ٍتددشای ٍلددَش ٍسشىسددتگی سا 

 ذ.ّای پیشگیشاًِ اسایِ ًوایٌهذیشیت سا اص آى آگاُ ٍ ساُ حل

ًفهداى آى   تیٌدی ٍسشىسدتىی شدشوت تدشای ری     ّوچٌیي پیش

وٌٌذگاى، هشدتشیاى، تسدتاًىاساى ٍ حتدی     ششوت اص جولِ تاهیي

واسوٌاًش اص اّویت تاالیی تشخدَسداس اسدت. چدشا ودِ هٌدافت ٍ      

خدَسدُ ٍ چدِ تسدا     هظالح آًْا تِ هٌافت ٍ هظالح شدشوت گدشُ  

ٍسشىستگی ششوت تِ لیودت ٍسشىسدتگی ٍ حتدی ًاتَدیشداى     

 توام شَد.
 

دل.م2

عثاسخ است اص فشآیٌذ اوتشاف الگَ ٍ سًٍذّای هدٌمن   واٍی دادُ

هجوَعدِ   ّای تضسي ٍ تَصیت شذُ، تا استفادُ اص ٍ پٌْاى دس دادُ

ّدای هثتٌدی تدش علدَم سیاضدی ٍ آهداس. ایدي         ٍسیهی اص الگَسیتن

ٍی همدادیش عدذدی ٍ غیشهتٌدی اعودال     س ّا ههوَال تدش  الگَسیتن

وداٍی   ّدای هدتي   ّدای هتٌدی اص الگدَسیتن    شًَذ ٍ تشای دادُ هی

 وداٍی اص علدَهی هاًٌدذ ّدَن هظدٌَعی،      دادُد. شَ استفادُ هی

ُ یادگیشی هاشیٌی، آهاس، پژٍّش عولیا ّدای   تی ٍ هذیشیت پایگدا

 د.تش دادُ تشای ساخت هذل ٍ پاسو تِ سَاالخ تْشُ هی

 ّدای دس دسدتش    استخشاج ٍ تحلیل اعالعداخ سداصهاى اص دادُ  

ّای هتوادی اًجدام شدذُ ٍ    سال  دسیٌذی است وِ آواسوٌاى، فش

آیددذ. اٍلددیي  ّددا تددِ شددواس ًوددی  ٍظیفددِ جذیددذی دس سدداصهاى

هٌمن ٍ الگَّدا دس پایگداُ دادُ،   ّای شٌاسایی سًٍذّای  الگَسیتن

ّدای   اًدذ. دس سدال   ّای احتوال ًشاخ گشفتِ اص علن آهاس ٍ ًمشیِ

ِ     تا سشدذ سٍص  اخیش ّدا ٍ اهىداى    افدضٍى لدذسخ هحاسدثاتی سایاًد

دستیاتی تِ ًتایج حاطل اص هحاسثاخ پیچیدذُ دس هدذخ صهداى    

ّای پیششفتِ سیاضدی هدَسد تَجدِ     وَتاُ، سثة شذُ تا الگَسیتن

،  گشفتي اتهاد هختلد  دادُ  ًمش ّا تا دس شًذ. ایي الگَسیتنلشاس گی

تِ پاالیش ٍ تحلیل آى پشداختِ ٍ الگَّدای پیچیدذُ ٍ غیشلاتدل    

وٌٌدذ.   ّای لذیوی سا استخشاج ٍ اسائِ هدی  شٌاسایی تَسظ سٍن

پدداالیش،  اًددذ تددا فشآیٌددذ اسددتخشاج،   ّددا وودده وددشدُ  سایاًددِ

 اعتثاسسدٌجی  ّدا ٍ ّوچٌدیي   سداصی دادُ  پدشداصن ٍ هدذل   پیش

 شَد. اًجام ًمیش تی سشعتی ٍ تیشتش دلت تا ّا یافتِ

 ًیاصّددایی داسد وددِ الصم اسددت لثددل اص شددشٍش ودداٍی پددیش دادُ

ٍ ًاواسآهدذ اص   ّدای غیشهفیدذ   دادُاطلی اجدشا شدَد تدا    عولیاخ 

ًیاصّدا   ایي پدیش شخی اص تتفىیه شَد.  آهذّای هفیذ ٍ واس دادُ

تشخیض ٍ ُ، ّای هفمَد شذ دادُتشسسی ٍ جایگضیٌی عثاستٌذ اص 

ّدای   دادُ تدشای گیدشی   تظوینی، ّای تىشاسی ٍ اضاف حزف دادُ

ا ٍ ّدد سدداصی دادُ ًشهددال، خدداسج اص هحددذٍدُ یددا داسای اخددتالل 

 .ّا گیشی اص دادُ ًوًَِ

ّای فهال دس ششوتس ایي پژٍّش، د هغالهِ آهاسی هَسد جاههِ

 ٍ تدَدُ  1395 تدا  1390 ّدای  سدال  عدی  شْشن طٌهتی یدضد 

ّایی تَدًدذ ودِ دس ایدي     ششوتّای فهال هثٌای اًتخاب ششوت

حساتشسی شذُ اص هَسسداخ ههتثدش   ّای هالی طَسخ تاصُ صهاًی

 اًذ. داشتِ

ِ  ٍ ٍسشىستِ ّایششوت گشٍُ دٍ تِآهاسی  جاههِ  غیشٍسشىسدت

تهدذاد جاههدِ   تدَدى   ودن  تِ تَجِ اوِ ت شَدهی تمسین)سالن( 

 لداًَى  تشاسدا   ٍ طدٌهت  ًَش ِت تَجِ تذٍىآهاسی، ّوِ آًْا ٍ 

 اًتخاب هالن پژٍّش ایي دسهَسد تشسسی لشاس گشفتٌذ.  تجاسخ

لسدوتی اص   اطدالح لاًًَی  الیحِ 141 هادُ ٍسشىستِ ششوتْای
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 دوازدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری

 1396اسفند ماه سال  12

 صیدداى شددشوتی اگددش آى تشاسددا  وددِ تاشددذ هددی تجدداسخ اًَىلدد

ِ  تایذ، تاشذ انسشهایِ ًظ  اص تیش ان اًثاشتِ  سا خدَد  سدشهای

 ذ.وٌ هتَل  سا خَد عولیاخ یا واّش

ّای سالن ٍ ٍسشىستِ تَدُ  ٍاتستِ ششوت هتغیش پژٍّش ایي دس

ّدا هغداتك    آى شدشوت  هدالی  ّدای ًسدثت  هسدتمل  هتغیشّای ٍ

 .تاشذهی 1جذٍل

 

 . هتغیشّای هستمل1جذٍل 

 ًحَُ هحاسثِ هتغیش ًواد هتغیش ًام هتغیش

 CA/CL جاسی ًسثت
 ّایداسایی

 جاسی ّای تذّی/جاسی

 سَد ًسثت

 تِ عولیاتی

 ّا یداسای ول
EBIT/TA 

 ول/عولیاتی سَد

 ّا داسایی

 گشدن ًسثت

 ّاییداسا
NS/TA 

 ول/فشٍن خالض

 ّا داسایی

 ّاداسایی ول/ّاتذّی ول TD/TA تذّی ًسثت

 سشهایِ ًسثت

 تِ گشدن دس

 ّاداسایی ول
WC/TA 

 ول/گشدن دس سشهایِ

 ّا داسایی

 سَد حاشیِ

 عولیاتی
EBIT/NS 

 خالض/یعولیات سَد

 فشٍن

 ّاداسایی ول/خالض سَد ROA ّاداسایی تاصدُ

 حمَق تاصدُ

 سْام طاحثاى
ROE 

 حمَق/خالض سَد

 سْام طاحثاى

 ًسثت

 یّا یداسای

 ول تِ جاسی

 ّاداسایی

CA/TA 
 ول/جاسی ّایداسایی

 ّا داسایی

 فشٍن خالض لگاسیتن FS تششو اًذاصُ



 تَطدیفی  آهداس  اصپدژٍّش   ّدای دادُ اعتثداس  اسصیاتی اهىاى تشای

 اص شذُ ًشداى  سائِا 2 جذٍل دسوِ  حاطل ًتایج ٍشذُ  استفادُ

 .داسدآًْا سا  همایسِ لاتلیت ّوچٌیي ٍش تَدى هتثه
  

 ششوتْای ٍسشىستِ

 CA/CL EBIT/TA NS/TA TD/TA WC/TA 

 -363/1 213/2 625/0 -176/0 499/0 هیاًگیي

اًحشاف 

 ههیاس
297/0 216/0 370/0 810/1 675/1 

ووتشیي 

 دادُ
198/0 905/0- 135/0 119/0 819/8- 

تیشتشیي 

 دادُ
115/1 104/0 754/1 665/9 046/0 

 EBIT/NS ROA ROE CA/TA FS 

 760/8 670/0 301/0 -331/0 -420/0 هیاًگیي

اًحشاف 

 ههیاس
600/0 325/0 061/1 199/0 690/2 

ووتشیي 

 دادُ
880/2- 432/1- 839/4- 175/0 255/4 

تیشتشیي 

 دادُ
305/0 054/0 165/3 959/0 300/12 
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 . ًتایج آهاس تَطیفی2جذٍل
 

 2اداهِ جذٍل 
 ششوتْای سالن

 CA/CL EBIT/TA NS/TA TD/TA WC/TA 

 099/0 625/0 925/0 145/0 256/1 هیاًگیي

اًحشاف 

 ههیاس
609/0 092/0 579/0 141/0 191/0 

ووتشیي 

 دادُ
249/0 015/0 161/0 252/0 375/0- 

تیشتشیي 

 دادُ
842/5 432/0 042/4 911/0 794/0 

 EBIT/NS ROA ROE CA/TA FS 

 665/8 667/0 275/0 107/0 196/0 هیاًگیي

اًحشاف 

 ههیاس
171/0 085/0 158/0 189/0 746/2 

ووتشیي 

 دادُ
015/0 010/0 012/0 116/0 889/4 

تیشتشیي 

 دادُ
151/1 389/0 720/0 962/0 394/12 



 گیرینتیجه.3

 تدا  ٍ جالدة اخ هغالهد  اص یىدی  ّا ششوت ٍسشىستگی تیٌی پیش

 ٍ ٍسشىسددتگی تیٌددیپددیش تددا .اسددت هددالی حددَصُ دس اّویددت

 تسددیاس ًتددایج تددِ تددَاىهددی آى، حددل ٍ هسددهلِ یدداتی سیشددِ

 ًشاى پژٍّش اص آهذُ دست تِ ًتایج .یافت دست تخشی سضایت

گی وٌٌدذ  تیٌی پیش لذسخ داسای هالی ّایطَسخ اعالعاخ اد،د

 ٍ ٍیدژُ  سدَد  فشٍن،، ٍسشىستِ گشٍُ ّای ششوت ٍ تاشذهی تاال

 دس وِ داسًذسالن  گشٍُّای  ششوت تِ ًسثت ووتشی ّایداسایی

 گدشٍُ  دٍ هدالی  ّدای  ًسثتهاتیي  ی فیههٌاداس تفاٍخ تِ ًْایت

 .شذ خَاّذ هٌجش

 اصتَاًٌدذ   هدی  اعتثداسی  ٍ هالی هؤسساخ ٍ ّا تاًهتش ایي اسا  

 هتماضدیاى  تِ تاال هثالغی تسْیالخ تا اعغا دس پژٍّش ایي هذل

 هالی هشاٍساى ٍ تَس  واسگضاساى. ّوچٌیي ًوایٌذ استفادُخَد 

 داخدل  ّایششوت هالی ٍضهیت تحلیل ٍ تجضیِ آًْا ٍظیفِ وِ

 هتماضدیاى  تدشای  ّدا  ششوت آیٌذُ هالی ٍضهیت تششیح ٍ تَس 

 اسدتفادُ  پژٍّش ایي هذل اص تَاًٌذ هی ًیض تاشذهی سْام خشیذ

 .ًوایٌذ

 

راجعم.4

 هْدذی  ٍ هشتضدی  شْشدْاًی،  هیششدوس  هْدذی،  اتضسی، -]1[

 تهیدیي  تدشای  آلدتوي  هدذل  وداستشد  تشسسی(، 1380،)صادُ سسَل

 اٍساق تدَس   دس شدذُ  پزیشفتِ ّای ششوت ٍسشىستگی ٍضهیت

ِ  پایاى (،اساسی فلضاخ ساخت ٍ ًساجی طٌایت) تْشاى تْاداس  ًاهد

 .اطفْاى اطفْاى، داًشگاُ هذیشیت داًشىذُ اسشذ، واسشٌاسی

 ،تخشددایش هددشٍُ ٍ اهیشحسددي هٌجوددی، هْددذی، ضسی،اتدد -]2[

ِ  ّدای  ششوت ٍسشىستگی تیٌی پیش (،1390)  دس شدذُ  پزیشفتد

ص تدا  عظدثی  ّدای ىِشدث  اص اسدتفادُ  تا تْشاى تْاداس اٍساق تَس 

ُ  هدذیشیت  داًشىذُ اسشذ، واسشٌاسی ًاهِ پایاى ،جشیاًی  داًشدگا

 .اطفْاى اطفْاى،

 اص اسدتفادُ  سدٌجی  اهىاى تشسسی(، 1385) ،پیواى اهیٌی، -]3[

 شدذُ  پزیشفتِ ّای توشش ٍسشىستگی تخویي تشای فَلوش هذل

ِ  اسشدذ،  واسشٌاسی ًاهِ پایاى ،تْشاى تْاداس اٍساق تَس  دس  سشدت

 .تْشاى هذس ، تشتیت داًشگاُ حساتذاسی

 (،1389) ،تسدظ  ٍحیذ وذهح ٍ پشٍیض احوذی، عادل، آرس، -]4[

ِ  واٍی، دادُ سٍیىشد تا اًساًی ًیشٍی اًتخاب هذل عشاحی  ًشدشی

 3-22 طض ،4 ن اعالعاخ، فٌاٍسی هذیشیت
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