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نمونه ترجمه متن انگلیسی به فارسی مدیریت
 مدیریت اجرایی:موضوع
104 :کد مترجم
 در صورت رضایت از.شما می توانید نمونه ترجمه تخصصی ذیل را مطالعه نمایید
کیفیت ترجمه در هنگام ثبت سفارش می توانید در فرم ثبت سفارش کد ارجاع به
.مترجم فوق را وارد نمایید
----------------------------------------------------------------------------------------------------

We develop hypotheses describing the advantages of late adoption, and factors that
affect a firm’s ability to benefit from Six Sigma either as an early or late adopter. We
test our hypotheses using an event study methodology. The empirical results show that,
on average, late adopters in our sample enjoy significantly greater performance gains
than early adopters. However, the analysis also shows that the advantages of late
adopters tend to be moderated by certain environmental and structural characteristics of
a firm. Specifically, late adoption has been favorable when firms operate in low-velocity
industries, when they primarily sell in business-to-business markets, when they have
good financial performance prior to adoption, and when they are large. Conversely,
when adopters operate in conditions that have the opposite characteristics, then early
adoption appears to have produced better results.
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ما فرضیات مان را با استفاده از روش مطالعه رویدادی آزمایش می کنیم .نتایج تجربی نشان می دهد ،به طور متوسط
در میان نمونه انتخابی ما ،افرادی که اتخاذ دیرهنگام را برگزیده اند نسبت به افرادی که اتخاذ زودهنگام این فرآیند را
برگزیده اند از بهره عملکردی بسیییار بارتری بهره مند هییده اند .با این اح ،ت لی ها هم نین نشییان می دهد که
مزایای اتخاذ دیرهنگام بوسیله ویژگی های م یطی و ساختاری خاصی از هرکت ها ،تعدی می هود .به طور مشخص
می توان گفت ،اتخ اذ دیرهنگام بی شتر در مواقع زیر مطلوب و منا سب ا ست :زمانی که هرکت ها در صنایعی فعالیت
می کنند که نرخ تغییرات در آنها پایین اسییت ،زمانی که فروش هییرکت ها عمدتا در بازارهای بنگاه به بنگاه باهیید،
هنگامی که قب از اتخاذ ،عملکرد مالی مناسییبی داهییته باهییند و هنگامی که بزرگ باهییند .در مباب  ،هنگامی که
پذیرندگان در هرایطی با ویژگی های متضاد فعالیت می کنند ،به نظر می رسد اتخاذ زود هنگام منجر به نتایج بهتری
می هود.
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