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سازمان  یعملکرد سازمان تیفیدر ک یمال رانیعوامل موثر بر نقش مد ییشناسا

 آموزش و پرورش مهاباد
 

 
 مهران مولوی

 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباداستادیار و عضو هیات علمی
 molavi1967@yahoo.com-Dr  

 حسن قادری
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 چکیده 

سازمان آموزش و پرورش مهاباد  یعملکرد سازمان تیفیدر ک یمال رانیعوامل موثر بر نقش مد ییحاضر با هدف شناسا قیتحق

 از کلیة حاضر عبارتست تحقیق آماری امعهشود. ج یمحسوب م یکاربرد قاتیجزء تحق قیتحق نیانجام شده است. لذا ا

 5 ینفر می باشد. از فرمول در سطح خطا 143سازمان شهرستان مهاباد که بر اساس آمار اخذ شده  تعداد آن  یکارکنان ستاد

ژوهش، پ نیا یجامعه آمار یها یژگیباشد. با توجه به و ینفر م 383برابر  یبرآورد یدرصد استفاده شده است. حجم نمونه 

به منظور سنجش متغیر  العاتاستفاده شده است. در این تحقیق برای گردآوری اط یتصادف یاز طبقه ا یریروش نمونه گ

و  نیپرسشنامه استاندارد بوده و توسط حس نیمستقل و متغیر وابسته تحقیق از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. ا

راهنما و مشاور اعمال  دیاسات یپرسشنامه نظرات اصالح ییمحتوا ییروا نییتع یاست. برا دهیگرد ی( طراح7002همکاران  )

جهت  رنفیاز آزمون کلموگروف اسم قیبدست آمده است. در تحق 848/0به  مقدار  ییایکرونباخ پا یآلفا زمونشده است. با آ

 جیاست. با توجه به نتا دهیها استفاده گردبا توجه به نرمال بودن داده  یتک نمونه ا t آزمون نیداده ها و همچن عیتوز یبررس

گرفت  جهیتوان نت یپس م م،یکن یرد م 888/0 نانیفرض   را حداکثر با اطم 003/0دار بودن  یبدست آمده و سطح معن

 .سازمان آموزش و پرورش مهاباد موثر است یعملکرد سازمان تیفیدر ک یمنابع مال صیتخص

 منابع صیتخص ،یعملکرد سازمان تیفیک ،یمال رانی: نقش مدیدیکل یهاواژه
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 مقدمه

از  فهیوظ نیباشد. ا یبنگاه م یاجتماع یهایمسئول تیبا رعا یو ارتقاء عملکرد سازمان یعهده دار حداکثرساز یمال تیریمد

دن، ش یاست. با توجه به روند جهان سریم یکوتاه و بلندمدت هر بنگاه اقتصاد ینقد یها انیکارآمد جر تیریمد قیطر

داشته  ییآشنا شرفتهیپ یمال یو ابزارها یگذار هیسرما یها وهیو ش یجهان یمال یبا نظام ها یستیکشور، با یمتخصصان مال

 یدر واقع پاسخگو یمال رانیکنند. اقدامات مد تیمتالطم امروز تثب یایخود را در دن یمال تیباشند تا سازمان ها بتوانند موقع

  .مبرم است ازین نیا

بسط و توسعه  یبرا ییقادر باشند با ارائه راهکار ها دیو کاربرد آنها با یمال تیریمد نینو یها یتئور یریگ ادیبا  یمال رانیمد

 یمال رانیسازمان ها بردارند. دانش مد یدر حل مشکالت اقتصاد یمؤثر یگام ها یو ارتقاء عملکرد سازمان یگذار هیسرما

سازمان ها  و مؤسسات را مورد  یمال تیتوانند وضع یم یسازمان یازهایور فعال در نل و حضیو تحل هیتجز ییعالوه بر توانا

در  یمال رانیکنند. نظر به تمرکز بر نقش مد فایا یمؤثر در سازمان ها، نقش اساس یمال ماتیقرار دهند و در اخذ تصم یابیارز

و  مهیب ،یو بانکدار یگذار هیف همچون سرمامختل یدر حوزه ها یمال تیریمد یمختلف که شامل مباحث تئور یسازمان ها

 باشد. یم یمال یو مهندس سکیر تیریمد

 مساله بیان

 مهیب ،ی، بانکدار یگذار هیمختلف همچون سرما یدر حوزه ها یمال تیریمد یبا تسلط به مباحث تئور یمال رانیاز آنجا که مد

مرتبط  یتوانند در پست ها یم یو اعتبار یمال نیتام (یمال نینو یو ...)ارائه روش ها یمال یو مهندس سکیر تیریو مد

در سازمان ها و  یاعتبارات مال یمال نیو تام یگذار هیآن( و معاونت سرما دی)در مفهوم جد یاز جمله معاونت مال یسازمان

مشغول بکار شوند  رهیو بورس اوراق بهادار و غ یگذار هیسرما یارشد بورس و شرکت ها ستیپروژه ها و آنال یاقتصاد یابیارز

موثر  یدر بهبود و ارتقاء عملکرد سازمان توانند یم یتخصص ینقش ها یفایبا تجربه که با ا یمال رانیاستفاده از مد نیبنابرا

 (.3180و همکاران،  یالیعمل کنند )دان

 رانیاجه شده است. مدمو یریچشمگ راتییو با تغ افتهیگسترش  یمال رانیمد یتهایو مسئول تیدامنه فعال ر،یاخ یسالها در

 یمساع کیتشر یانتفاع یدر اداره واحدها یبطور روزافزون یو امور مال تیریمد یحسابدار یبا استفاده از خدمات تخصص ،یمال

 یهایمستلزم درک روشن ارتباطات تئور ف،یوظا نی. انجام ارندیگ یرا به عهده م یشتریب فیها و وظا تیکنند و مسئول یم

از  زیمربوط است. ضمناً، استفاده شتاب آم یکهایآگاهانه تکن یریو بکارگ یو امور مال ت،یریمد یسابدارح ،یمال یحسابدار

 نیانجام ا یرا بر یاضیر یمدلها یریبکارگ ،یالم ماتیاثربخش تصم لیو تحل هیبه منظور تجز وترها،یزکامپیر ژهیبه و وتر،یکامپ

 لیقب نیانجام ا ،یمال یبازارها دهیچیپ یتهایوضع طیکند. در شرا یم جابیا یمال تیریحل مسائل مد ن،یو همچن لهایتحل

 تیریمد یو حسابدار یمال یحسابدار یهایو ارتباط آن با تئور یامور مال یاساس میو مفاه یبا تئور ییها بدون آشنا یبررس

 .ستین ریامکان پذ

 یاجرا ،یاستراتژ نی( تدویداخل طیهم محو  یخارج طی)هم مح یطیمح یبررس یمال رانیمد فیاز وظا یکیآنجا که  از

و اقدام   یخارج یدهایبر فرصت ها  و تهد یابیبر نظارت و ارز کیاستراتژ تیریمد نیو کنترل است. بنابرا یابیارز ،یاستراتژ

ها و نحوه در سازمان کیاستراتژ یرهایبا متغ یو آشنائ یبنگاه اقتصاد کیضعف   اطمناسب با توجه به نقاط قوت و نق رانهیشگیپ

 یمختلف عل یسازمانها تیریدر سطح مد کیاستراتژ یها یریگ میها، و تصم یزیها، برنامه ر یها، هدف بند یگذار استیس

 .باشد یالخصوص سازمان آموزش و پرورش م
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 یتسن یجار یها هیرو نیو همچن باشدیم یو امور مال یکه شامل حسابدار یبه بخش پاسخگوئ یتوجه به آن که کم توجه با

 یتوجه ی( عمال باعث ب شودیکارآمد م یرویبا ن یسنت یروین یکارآمد ) که باعث جابجائ یروهاین یریو ترس از بکارگ تیریمد

با  یمال رانیاست که عوامل موثر بر نقش مد نیا میبه آن هست یصدد پاسخ ده رکه د یشده است. سوال اصل یمال رانیبه مد

 موزش و پرورش مهاباد کدامند؟ در سازمان آ یعملکرد سازمان تیفیک

 تحقیق ضرورت و اهمیت

با مطالعه نظام مند  یمال تیریمد رایبوده ز یاتیمهم و ح اریو ارشد سازمانها بس یانیم تیریدر سطوح مد یمال رانیمد نقش

از  یآمار یلهایلعلم تح یاقتصادسنج ،یمشاهده شده سر و کار داشته به عبارت یبا استفاده از داده ها یاقتصاد یها دهیپد

 ریامکانپذ یا هیکردن سرما نهیبا هز یکارآمد یانسان یروین نی.جذب چنندینما یم یرا انجام و مدل ساز یاقتصاد یمدلها

 یمال یبزرگ کشور و نهادها یبنگاهها ،یالملل نیبزرگ ب یشده است همچون بنگاهها هیاز منابع توص یاریاست لذا در بس

و سازمان آموزش و پرورش به طور  ممختلف کشور به طور عا یمتخصص در سازمان ها یمال رانیمد یریبا به کار گ ،یپول

 سازمان ها باشند. نیا یعملکردها تیفیاز ارتقاء ک تیخاص، درصدد حما

استخدام جذب نمود. بطور  یآگه قیاز طر یحسابدار تیریمد کی ای یحسابدار سیرئ کیتوان مشابه  یرا نم رانیمد نیا رایز 

 تیریو مد یحسابدار یدکترا یو دوره ها تیریخبره مد سابدارانحسابداران خبره و ح یآموزش یثال در حال حاضر دوره هام

هستند که  یمال رانیاز  مد تیدر جهت حما ،یو مال یپول ینهادها ،یدولت یمال تیحما ازمندیدر کشور وجود دارند که ن یمال

 یگردند در حال یباشند م هکه حاضر آماد یفقط دنبال افراد« آماده خورها»مشابه  شهیبزرگ کشور هم یبنگاهها نیمتأسفانه ا

 شود. یم افتینوع آماده آن بندرت  رایداد ز میپرورش و تعل دیرا با رانیگونه مد نیکه ا

موخته هر دانش آ کهیمقوله ها در کششور وجود ندارد بطور ریهمچون سا یمال تیریمد گاهیاز جا یمتاسفانه درک درست 

برشمرده  فینامند و چون قادر بانجام وظا یم یمال ریکمتر خودرا مد یحت ایسال سابقه کار و  5با  تیریرشته مد ای یحسابدار

با  یمال رانیمد یبرا یا ستهیشا گاهینامند و جا یم یمال ریرا سمبل مد نانیا زین انیکارفرما عتایطب ستندیفوق هم ن

مفهوم آن  قیدق یبه معنا یمال رانیامر استوار است که مد نیکال بر ا یبررس نیا تی. اهمرندیگ یفوق در نظر نم اتیخصوص

که حاصل  قیو دق یسازمان به طور تخصص یمال یها یابیتوانند با ارز یآموزش و پرورش م یدر صورت جذب در سازمان ها

 گذار باشند. ریتاث یعملکرد سازمان یاست، بر ارتقاء کل یسازمان یو تقاضاها ازهایشناخت درست ن

 اصلی فرضیه

 .است موثر مهاباد پرورش و آموزش سازمان سازمانی عملکرد کیفیت در مالی مدیر

 فرعی های فرضیه

 .است موثر مهاباد پرورش و آموزش سازمان سازمانی عملکرد کیفیت در مالی منابع تخصیص

 .است موثر مهاباد پرورش و آموزش سازمان سازمانی عملکرد کیفیت در سرمایه ساختار تعیین

 .است موثر مهاباد پرورش و آموزش سازمان سازمانی عملکرد کیفیت در ها هزینه مدیریت

 .است موثر مهاباد پرورش و آموزش سازمان سازمانی عملکرد کیفیت در ها سرمایه مدیریت

 .است موثر مهاباد پرورش و آموزش سازمان سازمانی عملکرد کیفیت در ها حساب مدیریت

 .است موثر مهاباد پرورش و آموزش سازمان سازمانی عملکرد کیفیت در مالی های صورت مدیریت
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 مبانی نظری تحقیق

 مدیریت مالی

توان مدیریت مالی را اند؛ اما در یک تعریف ساده میعلم مدیریت، تعاریف گوناگونی برای مدیریت مالی عرضه کرده دانشمندان

 (.7: 3181)مدرس و همکاران، ی پول تعریف کردوجوه برای رسیدن به هدف و یا دانش و علم ادارهدانش و فن تأمین و کاربرد 
انواع مختلف  نیتعادل ب جادیمناسب و ا یابیمورد انتظار است. ارز یشتریباشد، بازده ب شتریب یمال میتصم کی سکیهرچه ر

 .(8: 3181س و همکاران،است)مدر یمال تیریمد فیاز اهداف و وظا یو بازده، بخش مهم سکیر

ی مدیریت مالی این است که میزان و درصد هر یک از منابع مالی را تعیین و سپس نسبت به در راستای تأمین مالی، وظیفه

ای عمل کند که تأمین مالی، دارای کمترین هزینه باشد و در نتیجه ایجاد حداکثر ثروت برای سهامداران گونهتأمین آنها به

با  دیشرکت و کشور خود آگاه باشند بلکه با یاز فرهنگ تجارت دینه تنها با یمال رانیمد نیبنابرا (.71: 3188ی، )تهرانبنماید

 (.41: 7037آشنا باشند)وود، زیدارند ن یکه با آنها داد و ستد بازرگان یکشورها یمال نیو قوان یفرهنگ تجارت

سهامداران حد  یهر سه مورد فوق ارزش شرکت را برا بیدکه ترکدر رابطه به هدف شرکت باش دیها با میتصم نیاز ا کیهر 

 یها یشرکت شامل  بررس یمال یزیبرنامه ر یها تیفعال هینظارت بر انجام کل (71: 7008،یاکثر خواهد کرد.)واتسون و برکل

 یقیتلف یآمار و گزارشها هی، ته یآمار یلهایو تحل هیو تجز یزیبرنامه ر یو کنترل منابع و مصارف مال یگذار هیوام و سرما

 (.37: 7002)ژوزف،یجار هیسرما یها نهیبودجه،کنترل هز میها،تنظ متیق ی،بررسیمال

اما  -اگرچه ممکن است تجربة نومیدکننده ای باشد -طرح هاى جدید، باید براى ماندگاری و پیشرفت رقابت کنند. این تاکید

کند. همچنین مدیران ، تمایل به پذیرش مسئولیت  است و اساسا به طور کلى براى آرشیو مناسب سازمان ها را حفظ مى 

تصویب برنامه هاى مالى ندارند که این خود، نشان دهندة عملکرد آن ها مى باشد و یا آن ها را در موقعیت خطرپذیری نگه می 

 (.733: 7008دارد)مور و همکاران، 

 عملکرد سازمانی

از رشته ها و صاحب نظران بر آن اثرگذار بوده اند و  یعیاست که دامنه وس یه ااز مباحث گسترد یکیعملکرد  یابیموضوع ارز

کرده  یاریرشد بس یزن ینهزم یندر ا یکاربرد یدرباره آن نوشته شده است. به عالوه بازار نرم افزارها یدیگزارشها و مقاالت جد

 (.7001)مار و همکاران،است

 یاست که محققان و کاربران را به چالش واداشته است. سازمانها یادیز انی( سالیابیو روش ارز یعملکرد )عامل موردبررس

 لیجانسون و کاپلن در اوا نکهیکردند تا ا یعملکرد استفاده م یابیبه عنوان تنها ابزار ارز یمال یدر گذشته از شاخصها یتجار

 یابیارز یاطالعات را برا نیا یهاییااز ناکار یاریبس تیریمد یحسابدار یها ستمیس یابیو ارز یپس از بررس 3880دهه 

 وسازمانها و رقابت بازار بود. اما با وجود مدل ها  یدگیچیپ شیاز افزا یناش ییناکارا نیساختند که ا انیعملکرد سازمانها نما

اشته خاص د ینهزم ینا یشکل ده یاثر را بر رو یشترینمحققان ب ی،مفهوم یمدل ها یبرخ ینهزم ینفراوان در ا یچارچوبها

 .(7003)مار و نیلی،اند

شود. در بندی میای به ارزیابی عملکرد است که بوسیله آن هر کارمندی براساس یک مقیاس ویژگیها، رتبهیک رویکرد خصیصه

تواند ارزشیابی شونده را با توجه به هر یک از ابعاد مختلف عملکردش، با استفاده از پیوستاری که این روش، ارزشیابی کننده می

نقاط مختلف آن تعریف شده، ارزشیابی نماید. ارزشیابی کننده پس از تعیین تعدادی عوامل، ارزشیابی شوندگان را بر حسب هر 

سایر  (.734ص  7008کند )بایرز و رو ،یک از آنها، با درجاتی از قبیل برجسته، خوب، متوسط، ضعیف یا بد ارزشیابی می

ر روشهای دیگری را نیز معرفی کرده اند که در ادامه ضمن تعریف مهمترین روشهای صاحبنظران ، عالوه بر روشهای فوق الذک
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ص  7002الذکر را بیان خواهیم نمود )ایوانسویچ ،مورد اشاره،با استفاده از دیدگاه های مختلف مزایا و معایب روشهای فوق

351.) 

 روش تحقیق

سازمان آموزش و پرورش مهاباد  یعملکرد سازمان تیفیدر ک یمال رانیعوامل موثر بر نقش مد ییشناساتحقیق حاضر با هدف 

حل مسائل  یبرا ی شوندکه حاصل م یو اصول ها،ی قانونمند ها، هیحاضر از نظر قیدر تحق نکهیبا توجه به اانجام شده است. 

  شود. یمحسوب م یکاربرد قاتیجزء تحق قیتحق نیلذا ا ی شوداستفاده م یو واقع ییاجرا

 پژوهش جامعه

که بر اساس آمار اخذ شده  تعداد آن سازمان شهرستان مهاباد  ستادی کارکنان از کلیة حاضر عبارتست تحقیق آماری جامعه

 افراد انتخاب شده به عنوان جامعه ی آماری توانایی پاسخ به سواالت را داشته و با ابعاد مساله آشنایی دارند.. باشد نفر می 143

 
 ک هر شهرجامعه ی آماری به تفکی

 افراد جامعه ی آماری )نفر( عنوان جامعه ی آماری

 36 سازمان آموزش و پرورش مهاباد یکارکنان ستاد

 902 مدیران ابتدایی

 00 مدیران راهنمایی

 92 مدیران دبیرستان

 603 مجموع

 پژوهش نمونه

سازمان  یعملکرد سازمان تیفیدر ک یلما رانیعوامل موثر بر نقش مد ییشناسابا توجه به حجم زیاد جامعه آماری جهت 

نیازمند نمونه گیری از تعداد افراد به عنوان نمونه که ویژگی های جامعه ی خود را داشته باشند می  آموزش و پرورش مهاباد

 نفر می باشد. 383درصد استفاده شده است. حجم نمونه ی برآوردی برابر  5در سطح خطای باشیم. بدین منظور از فرمول 

 

 
 

 در این فرمول داریم:

  حجم جامعه آماری

   143 =N 

P 5/0     = احتمال نسبت برخورداری از صفت مورد نظر  =P 

q5/0    = احتمال نسبت عدم برخورداری از صفت مورد نظر  =q 

 d )05/0  = دقت احتمالی مطلوب )نصف فاصله اطمینان =d 

 t  81/3     درصد 85= درجه یا ضریب اطمینان  =t 

)1(
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2

2
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 .تعیین می شود n=181 طبق فرمول باال

 تیاستفاده شده است که از قابل یتصادف یاز طبقه ا یریپژوهش، روش نمونه گ نیا یجامعه آمار یها یژگیبا توجه به و

 باشد. یبرخوردار م یادتریز یریپذ میتعم

 

 پژوهش ابزار

ق برای گردآوری اطالعات به منظور سنجش متغیر مستقل و متغیر وابسته تحقیق از پرسشنامه استاندارد استفاده در این تحقی

 شیگرا یهاهیگو شودیتالش م فیط نیدر ا گزینه ای بوده است. 5 3پرسنامه استفاده شده دارای طیف لیکرت شده است.

مثبت و  یهاهیبهتر است تعداد گو زیابهام حذف شوند و ن یهاهیشود و گو یزمان طراحمخالف هم شیگرا یهاهیموافق و گو

 باشد. کسانی بایتقر یمنف

 ابعاد و مولفه های پرسشنامه

این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت ( طراحی گردیده است.7002) 7این پرسشنامه استاندارد بوده و توسط حسین و همکاران

 این پرسشنامه در جدول زیر نمایش داده شده است. سواالت یبند فیط ست.سوال تشکیل شده ا 72گزینه ای بوده و از  5

 نشان داده شده اند. ریمولفه ها و سواالت مرتبط با هر مولفه در جدول ز

 پرسشنامه و ابعاد آن
 تعداد سواالت مولفه های پرسش نامه

 0 0-3 تخصیص منابع مالی

 6 7-5 هیساختار سرما نییتع

 5 39-8 ها نهیهز تیریمد

 3 38-36 ها هیسرما تیریمد

 5 96-32 حساب ها تیریمد

 0 97-90 یمال یصورت ها تیریمد

                                                 
1 LIKERT SCALE 

2 Hussein A. Hassan Al- Tamimi, Faris Mohammed Al- Mazrooei,2007 

) 1 

05 / 0 

5 / 0 5 / 0 96 / 1 
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 روایی پرسشنامه

روایی با این مساله سروکار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم. در  ایاعتبار 

 ییمحتوا ییروا نییتع یاستفاده کرده ایم. برا یصور ییو هم از روا یییی محتوااین تحقیق برای تعیین روایی هم از روا

راهنما و مشاور اعمال شده است. در واقع روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط متخصصان و  دیاسات یاصالح اتپرسشنامه نظر

راهنما و مشاور  دیاسات دییمورد تأ زیها ن پرسشنامه یصور ییروا نیقرار گرفته است. همچن دیراهنما و مشاور مورد تأی دیاسات

  قرار گرفت

 

 پایایی پرسشنامه

گیری پایایی قابلیت اعتماد یک ابزار عبارت است که درجه ثبات آن در اندازه گیری را مشخص می نماید. یعنی اینکه ابزار اندازه

نتایج  SPSS 22ی کرونباخ با استفاده از نرم افزار دهد. با آزمون آلفادر شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می

 زیر بدست آمده است بدست آمده است.

 پایایی پرسشنامه

 آلفای کرونباخ پرسشنامه

 884/0 کلیه سواالت

 

 روش های تجزیه تحلیل داده ها 

 

د. با توجه به موضوع تحقیق و استفاده ش استنباطی هت تجزیه تحلیل داده ها بر دو سطح آمار توصیفی وج SPSSاز نرم افزار  

اینکه محقق نیازمند است تا با مقایسه ی پاسخ های افراد موافق و مخالف و فقط یک متغیر وجود دارد از آزمون های تک نمونه 

ای استفاده می گردد. همچنین جهت تعیین آزمون مناسب الزم است که نرمال بودن یه غیر نرمال بودن متغیر های تحقیق 

تک نمونه ای با  tدر تحقیق از آزمون کلموگروف اسمیرنف جهت بررسی توزیع داده ها و همچنین آزمون قرار گیرد.  مورد بحث

 توجه به نرمال بودن داده ها استفاده گردیده است.

 آماره های توصیفی متغیرها

فاده از نمره گذاری لیکرت برای آماره های توصیفی متغیرها به سراغ سواالت اختصاصی پرسشنامه می رویم، که با است 

استخراج شده اند و نهایتا آماره های توصیفی مربوط به هر متغیر در ادامه ارائه شده اند. تعداد آزمودنی هایی که در این تحقیق 

نفر می باشند بنابراین با توجه به اینکه در سطر اول  383شرکت کرده اند بر اساس حجم نمونه که در فصل قبل ارائه شده، 

مورد ثبت شده است هیچ داده گمشده ای نداریم به عبارت دیگر اطالعات مذکور برای تمامی افراد  383رای تمامی متغیرها ب

مورد مطالعه به طور کامل ثبت شده اند. در سطر بعدی میانگین که اساسی ترین معیار مرکزی مشاهدات می باشد و از رابطه 

 زیر محاسبه می شود ارائه شده است:
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برای  5-4در سطر ششم جدول  توزیع می باشد یک تقارن عدم یا تقارن میزان گیری اندازه برای است شاخصی لگی کهچو

 )راست به چولگی(باشد شده کشیده راست سمت به آن دنباله و بوده متقارن نا توزیع متغیرهای پژوهش ارائه شده است. اگر

 چپ به چولگی(باشد  شده کشیده چپ سمت به آن دنباله و بوده ارننامتق توزیعی اگر و است عددی مثبت آن چولگی ضریب

 بود. منفی خواهد عدد آن چولگی ضریب)

 

 جدول آماره های توصیفی برای متغیرهای پژوهش

 متغیر اصلی متغیر ششم متغیر پنجم متغیر چهارم متغیر سوم متغیر دوم متغیر اول 

 181 383 383 383 383 383 383 تعداد

 30/36 83/39 08/33  95/37 93/37  83/38 26/97  3میانگین

 36 39  39 38  37  90  92 9میانه

 30 30 39  33 37  90   60 6مد

 05/6 03/6 67/0  80/6 29/6  33/0   20/5 0انحراف معیار

 -383/0 960/0  -028/0 -063/0 -022/0   -635/0  -563/0 5ضریب چولگی

 -563/0 -730/0  -032/3 -372/0  -080/0  -206/0  -636/0 3برجستگی

 30 35  33 33 37   35  98 7دامنه تغییرات

 

ضریب چولگی برای تمامی متغیرها غیر از ششم مثبت است بنابراین برای این متغیرها چولگی مشاهدات به سمت راست می 

 ا در بازه ی قابل قبولی میباشد.باشد ،طبق نتایج بدست آمده از پرسشنامه ها ضریب چولگی برای هر تمامی متغییره

 مورد در می دهد،که نشان را نرمال توزیع به نسبت توزیع یک برجستگی یا ارتفاع میزان که است ضریب برجستگی شاخصی

 باشد نرمال از کمتر آن پراکندگی یعنی باشد نرمال از توزیع بیشتر یک کشیدگی اگر و است، صفر کشیدگی نرمال توزیع

 از بیشتر آن پراکندگی یا باشد نرمال از توزیع کمتر یک کشیدگی اگر بالعکس و مثبت خواهد بود دیعد کشیدگی ضریب

بود. ضریب برجستگی مشاهدات در مورد تمامی متغیرها کمتر از توزیع نرمال  خواهد منفی عددی کشیدگی ضریب باشد نرمال

 می باشد .

 آزمون کولموگروف اسمیرنوف

مستقل و وابسته بزرگتر از سطح  یرهایمتغ هیکل یبرا یدار یاگر سطح معن رنفیاسم -لموگروف با توجه به جدول آزمون کو

 باشد.  یداده ها نرمال م عی( باشد توز0005آزمون )

                                                 

1 .Mean 

2.Median 

3.Mode 

4.Std. Deviation 

5.Skewness 

6.Kurtosis 

7.Range 
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 H0نرمال است :  عیتوز یدارا i ریمتغ یداده ها

 H1:  ستینرمال ن عیتوز یدارا i ریمتغ یداده ها

 

 

 وگروف اسمیرنوف. سطح معناداری آزمون کولم3-0جدول 

 نتیجه گیری مقدار خطا sig فرضیات

 نرمال است 0005 145/0 یمنابع مال صیتخص

 نرمال است 0005 014/0 هیساختار سرما نییتع

 نرمال است 0005 484/0 ها نهیهز تیریمد

 نرمال است 0005 402/0 ها هیسرما تیریمد

 نرمال است 0005 383/0 حساب ها تیریمد

 نرمال است 0005 371/0 یمال یاصورت ه تیریمد

 نرمال است 0005 580/0 یمال ماتیتصم اتخاذ

 

. میکنیتست م 5۵ یها نرمال است را در سطح خطاداده عیتوز نکهیبر ا یها ما فرض صفر مبتننرمال بودن داده یهنگام بررس

داده  نکهیبر ا یرد فرض صفر مبتن یبرا یلیصورت دل نیدر ا د،یبدست آ 05/0 یمساو ایاگر آماره آزمون بزرگتر  نیبنابرا

 نرمال است، وجود نخواهد داشت.

 

 آزمون اصلی

 سازمان آموزش و پرورش مهاباد موثر است. یعملکرد سازمان تیفیدر ک یمال ریمد

 جدول خروجی آزمون تی مستقل فرضیه اصلی

 مقدار آزمون خطای استاندارد انحراف استاندارد میانگین فراوانی

383 3.7329 .71389 .04251 6 

 حدباال حدپایین اختالف میانگین سطح معنی داری درجه آزادی tآماره 

17.239 380 .000 .73286 .6492 .8165 

رد می کنیم ، به عبارتی  888/0را حداکثر با اطمینان  H0فرض 003/0با توجه به نتایج بدست آمده و سطح معنی دار بودن 

( و فاصله اطمینان می توان گفت که چون حد پایین و حد باال مثبت می باشد ، 21781/0تالف میانگین )با توجه به اخ

 تیفیدر ک یمال ریمدمیانگین از مقدار آزمون بزرگتر است و تفاوت میانگین معنی دار است ، پس می توان نتیجه گرفت که 

کمتر از  sigا بعبارت دیگر با توجه به اینکه سطح معناداری )ی سازمان آموزش و پرورش مهاباد موثر است. یعملکرد سازمان

 شده است لذا فرض صفر را رد می کنیم(. 05/0
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 t، مقدار آماره میکن یرد م 85/0 نانیرا حداکثر با اطمH0فرض  003/0دار بودن  یبدست آمده و سطح معن جیبا توجه به نتا

 1باشد. میانگین بدست آمده بایستی بزرگتر از مقدار آزمون  81/3 درصد باستی بزرگتر از 85بدست آمده در سطح اطمینان 

 است( باشد. 5تا  3)با توجه به کدگذاری پرسشنامه که بین 
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 گیری نتیجه

نقش ها  نیگردد. ا یتواند منجر به ارتقاء عملکرد سازمان یبر عهده دارند که عمل به آن ها م یینقش ها یمال رانیمد (3

حساب ها،  تیریها، مد هیسرما تیریها، مد نهیهز تیریمد ه،یساختار سرما نییتع ،ینابع مالم صیبر تخص دیبا

 تمرکز کنند. مناسب یمال ماتیاتخاذ تصم تیو در نها یمال یصورت ها تیریمد

مختلف  یبه آن ها در بخش ها لین یبرا ییاز اهداف و راهکارها ییمعموال مجموعه ها یاقتصاد یبرنامه ها در (7

 قیشده از طر نییتع ینمودن راهکارها ییتوسعه اجرا یبرنامه ها تیموفق یشرط ها شیاز پ یکیشوند.  یم نییتع

با توجه به برنامه  دیساالنه با یبودجه ها ظرمن نیآن هاست. از ا تیو بر اساس اولو ،یمنابع مال نهیبه صیتخص

 گردد. نییسازمان، تع یدرآمد تیظرف نیتوسعه، و اهداف آن و همچن

مبذول  یتوجه کاف هیساختار سرما نییبه تع یعملکرد سازمان تیفیجهت ارتقاء ک یمال رانیگردد مد یم شنهادیپ (1

را  ازیمورد ن هیسرما زانیم شهیکنند، هم لیو تحل هیمستمر تجز یو بازده را به صورت سکیکه ر بیترت نیدارند. بد

 مورد نظر برآورد کنند.  یرا در بخش ها نمنابع متنوع سازما یقرار دهند و به طور کل ینیمورد بازب

محاسبه کرده و با  ییسازمان آموزش و پرورش را به صورت دوره ا یها نهیهز یمال رانیگردد که مد یم شنهادیپ (4

مدت  انیکوتاه مدت و م یسازمان در دوره ها یاحتمال یها نهیهز زانیبه م ییدوره ا یها سهیاستفاده از مقا

سازمان آموزش و پرورش به حداقل خود  یها نهیدر هز ییگردد که احتمال صرفه جو یر مامر منج نیبپردازند. ا

 گردد.  شنهادیپ یشتریدقت ب بیبا ضر زیبرسد و بودجه ها ن

سازمان آموزش و پرورش توجه کرده و  ینقد ریو غ ینقد یها هیسرما زانیبه م یمال رانیگردد که مد یم شنهادیپ (5

در درجه اول  دیبا یآموزش یازهایاثنا توجه به ن نیمتمرکز شوند. در ا شتریب ینقد یها هیسرما زانیم شیبه افزا

 شتریب یآموزش تیفیدر مورد ارتقاء ک یزیبه برنامه ر دیاب ینقد یها هیسرما زانیبر م دیو در تاک ردیقرار گ تیاهم

 توجه کنند.

در سازمان  یمال رانیگردد که مد یم هیتوص نیااست. بنابر  تیحائز اهم اریبده بستان ها در سازمان ها بس محاسبه (1

 یتمرکز کنند تا آنکه حت شتریب ییحسابدار زبده و حرفه ا یرویآموزش و پرورش بر جذب و استخدام ن یها

 . ردیقرار گ یمورد بررس یسازمان یها هیها و سرما نهیهز نیکوچکتر

 یمرحله حسابداران بر رو نیاست که در اول آموزش و پرورش بهتر یدر سازمان ها یمال یصورت ها یبررس یبرا (2

آن را  یو مال یحسابدار یها تیموظفند که از نظر شفاف یمال رانیمد ییکار کرده و در مرحله نها یمال یصورت ها

 کنند.  یدوباره بررس

دارند.  به عهده یعملکرد سازمان تیفیارتقاء ک یبرا یمال رانیاست که مد ییمرحله ا نیآخر یمال ماتیتصم اتخاذ (8

 نیاتخاذ ا یبرا یمال یباشد که بر اساس آن برآوردها ییبر اساس صورت حساب ها دیبا ماتیتصم نیاتخاذ ا

تا بتوان با استناد به آن  رندیصورت گ یساز فبر اساس شفا دیبا ماتیاثنا تصم نی. در اردیگ یانجام م ماتیتصم

 د مرحله اجرا شوند.واقع گراتر گرفته شده برنامه ها منظم تر وار یماتیتصم

    

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 منابع

( بررسددی تدداثیر فعالیددت هددای مددالی مدددیران در رفددع موانددع سددازمانهای ایرانددی   3180احمدددی، فددائزه، ) .3

جهددت ارتقددال عملکددرد بدده سددطح جهددانی، پایددان نامدده کارشناسددی ارشددد، دانشددکده فنددی و مهندسددی    

 دانشگاه پیام نور تهران.

کددارآفرینی دانددش و (، 3180)سددن0 زارعددی اسددماعیل دانیددالی ده حددوض محمددود0 حدداتمی نسددب سیدح  .7

از  ; 030 شددماره   07 دوره   3180مدددیریت کسددب و کددار :   تابسددتان    ، نددوآوری و عملکددرد سددازمانی  

 .374تا صفحه  82صفحه 

داندش  ، عوامدل مدوثر بدر اعتمداد تحلیلگدران مدالی بده مددیران        (، 3187)شاهوردیانی شادی0 رادفدر مهتداب   .1

 .51تا صفحه  15از صفحه  ; 02 شماره   07 دوره   3187ز سرمایه گذاری : پایی

، 3181زاده، فرهدداد؛ مدددیریت مددالی، تهددران، شددرکت چدداگ و نشددر بازرگددانی،   مدددرس، احمددد و عبدددال  .4

 .چاگ هفتم، جلد اول

رویکردهددای تصددمیم گیددری اخالقددی مدددیران مددالی    (، 3184)مهدددوی غالمحسددین0 علددی پددور صددفدر   .5

 . 51تا صفحه  11از صفحه  ; 07 شماره   03 دوره   3184:   پاییز دانش حسابداری ، شرکت ها

، چدداگ 3182نددوو، ریموندددپی؛ مدددیریت مددالی، علددی جهانخددانی و علددی پارسدداییان، تهددران، سددمت،        .1

 .چهاردهم، جلد اول

7. Ali Şahin Örnek, Siyret Ayas)2015). The Relationship between Intellectual Capital, 

Innovative Work Behavior and Business Performance Reflection. Procedia - Social 

and Behavioral Sciences, Volume 195, 3 July 2015, Pages 1387-1395 

8. Conrad, J. Kaul, G. (2008). "An Anatomy of Trading Strategy", Review of Financial 

Studies, 11, 489-519. 

9. James Moore, Honourable(2009). Departmental Performance Report” Library and  

10. Neely, A.D., Richards, A.H., Mills, J.F., Platts, K.W., Bourne, M.C.S., Gregory, M. 

and Kennerley, M. (2000), "Performance Measurement system Design: Developing 

and Testing a process-based Approach", International Journal of Operations & 

Production Management, Vol.20No.10,pp1119-45 
11. Watson, G. W., Berkley, R. A. and Papamarcos, S. D. (2009). Ambiguous Allure: 

The Value–Pragmatics Model of Ethical Decision Making. Business and Society 

Review.  

12. Wood, G. (2012). The Relevance to International Mergers of the Ethical Perspectives 

of Participants. Corporate Governance. Vol. 5, No. 5, 39-50. 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

