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 چکیده

مدیران . های اقتصادی داردبورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمایه ایران، تأثیرپذیری زیادی از تغییر چرخه

دازند، پر های مالی میگذاری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در این بازار به معامالت سهام و سایر داراییسرمایه

های گذاری سرمایه گذاری خود نیاز به بررسی عوامل مختلف مؤثر بر بازدهبرای حفظ و افزایش ارزش سبد سرمایه

شرکتهای  سهام با توجه به اهمیت موضوع بازدهی، هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر بازدهی.خود دارند

-می های تابلویید استفاده در این پژوهش روش دادهش موررو .باشدپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می

ها به شود که افزایش هزینه آموزش در شرکترفع مشکالت آماری نتیجه گیری می و پس از تخمین مدل و. باشد

ها برای افزایش بازدهی در بورس اوراق بهادار تهران در آموزش نیروی شود و شرکتافزایش بازده شرکت منجر می

و میزان فروش  که بین نسبت هزینه آموزش و شاخص شودهمچنین نتیجه گیری می. مام ورزندخود اهت انسانی

شود که در این پژوهش نتیجه گیری می.ها در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی دار وجود داردبازدهی شرکت

بخش آموزش سرمایه گذاری بیشتری  های بورس اوراق بهادار تهران، باید دربرای افزایش بازدهی سهام شرکت

 .صورت پذیرد

 

 بورس اوراق بهادار بازار هزینه آموزش ، بازده سهام،  :کلید واژه ها
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 مقدمه

کاری کارکنان ادامه دارد زیرا سازمان برای  شود و تا پایان دورهآموزش از زمان پیوستن افراد به سازمان شروع می

چون تکنولوژی و رآ و اثربخش، و امکان واکنش مناسب در قبال تغییرات سریع محیطی همداشتن افراد با کفایت، کا

 مشاغل و ،رقابت نیازمند داشتن برنامه منظم آموزشی و اجرای دقیق آن است به عبارت دیگر  چون همیشه مردم

 .ها در حال تغییرند آموزش و بهسازی کارکنان ضروری استسازمان

های که استعدادآن های بهسازی سازمانی است عالوه برراه ترینترین و اساسیی از مطمئنآموزش نیروی انسانی یک

های موجب کسب دانش و افزایش مهارت ،بخشدفنون انجام دادن کار را بهبود می ها ودهد، روشافرادرا پرورش می

انی عبارت از فرایند منظم و آموزش سازم.کندمالی نیز جلوگیری می شود، از اتالف منابع انسانی وشغلی می

 .آورندساختمندی است که از طریق آن کارکنان تسلط الزم برای انجام وظایف شغلی خود را به دست می

از جمله عواملی موثر در . باشدوری و مهارت نیروی انسانی می هرههای امروزی ب های اصلی سازمان از جمله دغدغه

نیروی انسانی  وری شناسایی عوامل موثر بر بهره. وری نیروی انسانی است هافزایش ارزش سهام یک شرکت افزایش بهر

 (. 1، 1931نظری پور و همکاران، )ی در مزیت رقابتی خواهد داشتا نقش تعیین کننده

های فراوانی در ادبیات مدیریت مالی و حسابداری ر بازده سهام همواره موضوع پژوهششناسایی عوامل تاثیر گذار ب

های بازار و تاثیر گذار بر بازده سهام، داده های انجام شده در جهت شناسایی عوامل اما عمده پژوهش .بوده است

ها را از یکدیگر متمایز چه که سازمانلی است که امروزه آناین در حا. اند های مالی را مورد آزمون قرار داده داده

ها، نیروی انسانی متخصص و کارآمد است که در واقع ر آنسازد، گذشته از سرمایه، فناوری و مواد اولیه در اختیا می

 .  ها دانست ترین عامل موثر در موفقیت یا شکست سازمانتوان آن را مهم می

ها در فرآیند توجه به هزینه منابع انسانی شرکتهای بازار و عدم های مالی و دادهستفاده صرف از دادهبنابراین، ا

ها را   های منطقی و داشتن درکی جامع از وضعیت مالی و عملیاتی شرکتاتخاذ تصمیمها، فرصت ارزیابی عملکرد آن

 ( 11، 1931مهدوی و سهل آبادی، )گیردهای مالی میاستفاده کنندگان از اطالعات صورتاز 

زه نخستین چالش در این حو ها های مالی شرکت ها و گزارش ورتها در ص هر چند جایگاه هزینه منابع انسانی شرکت

ها در ارزیابی  های مربوط به هزینه منابع انسانی شرکت گیری از داده تر است، رویکردهای بهرهاست، اما آنچه مهم

 (.1931،13مهدوی و سهل آبادی، )ها بعنوان برونداد نهایی این اطالعات است عملکرد و وضعیت مالی شرکت

ب شده و برای این که بتوان کارکنان را با حداکثر محسو، از جمله عوامل موفقیت و بهبود عملکرد مهارت انسانی

برقراری ارتباطات سازنده، اخذ بازخورد و . انگیزه به کار مشغول نمود الزم است محیط خالق و شادابی ایجاد شود

 .های سرپرستی به مهارت انسانی است بهبود عملکرد، نیازمند توانمند شدن الیه

. دهد های الزم به کارکنان جدید اختصاص می شرکت برای آموزش مهارت باشد که هایی می هزینه آموزش، هزینه

ها و  شدگان از نظر دانش، مهارت استخدامی  بهبود نظامدار و پیوستههای ناشی از هزینهعبارت است از هزینه آموزش 

عث بهبود عملکرد که باایی است  در واقع هزینه .کند شان کمک می رفتارهایی که به رفاه آنان و سازمان محل خدمت

 (.5، 1919ابطحی، .)شودکارکنان می

فزون بر نقش مدیران عالی و اجرایی، سرپرستان برای اجرای موفقیت استراتژی و فرایندهای مدیریت منابع انسانی ا
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 (.51، 1913مهرابی و همکاران ،)توانند نقش به سزایی در این خصوص داشته باشند حائز اهمیت هستند و می

این معیار به تنهایی دارای . ترین معیار ارزیابی عملکرد موسسات،در حال حاضر نرخ بازده سهام است هممعموالً م

وقتی این معیار کاهش . گیرد محتوی اطالعاتی برای سرمایه گذران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می

این معیار دارای محتوی اطالعاتی . دهد نمی یابد زنگ خطری برای شرکت است و عملکرد شرکت را مناسب نشان

 .کند باشد، زیرا ارزیابی عملکرد برمبنای ارزش بازار، اطالعات سرمایه گذران را به خوبی منعکس می زیادی می

گذران محسوب  داشی برای سرمایهکند و پا گذران نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه میدر فرآیند سرمایهبازده 

 (.9،  1911خانی ،)گیردست که در طول سال به سهم تعلق میی ایاز بازده کل مجموعه مزایا منظور. شودمی

تواند به تقویت و بهبود  باشد و میمعیارهای مناسب جهت رشد شرکت می های انسانی یکی از با توجه به اینکه مهارت

ها الزم ی به آن برای رشد شرکتبازدهی سهام و رشد سود سهام و پیشرفت شرکت کمک کند از این رو توجه اساس

های پذیرفته شده در بورس  باشد لذا در این پژوهش به بررسی تاثیر این مولفه بر بازدهی سهام شرکتو ضروری می

 .اوراق بهادار تهران پرداخته خواهد شد

 پژوهشهای  فرضیه

 فرضیه اصلی (الف

 .رابطه معناداری وجود دارد تبین نسبت هزینه آموزش به نیروی انسانی و بازدهی سهام شرک 

 فرضیه فرعی (ب 

 .بین نسبت هزینه آموزش به میزان فروش و بازدهی سهام شرکت رابطه معنی داری وجود دارد 

 مبانی نظری

شدگان از نظر دانش،  استخدامی  بهبود نظامدار و پیوستههای ناشی از  هزینهعبارت است از  :کارکنان  هزینه آموزش

هایی است که باعث  در واقع هزینه.کند ارهایی که به رفاه آنان و سازمان محل خدمتشان کمک میها و رفت مهارت

های ایی که شرکت برای آموزش مهارته هزینه و از طریق جمع (.5، 1919ابطحی، )شود بهبود عملکرد کارکنان می

 .بدست آمده است دهد الزم به کارکنان جدید اختصاص می

ی اطالعاتی برای ترین معیارهای ارزیابی عملکرد موسسات بوده و به تنهایی دارای محتو میکی از مه :بازده سهام

 گیرد که در طول سال به سهم تعلق می یبازده کل مجموعه مزایایاز طریق  (.4، 1911خانی،) باشدگذران می سرمایه

 .بدست آمده است

 .آید ن بدست میتعداد کارکنان سازما با جمع و. باشد پرسنل بکاررفته در شرکت یا سازمان می: نیروی انسانی

های اموزش بر تعداد کارکنان شرکت بدست این متغیر از طریق تقسیم هزینه: نسبت هزینه آموزش به نیروی انسانی

 .گر این است که بطور متوسط برای هر کارمند سازمان چه میزان هزینه شده استآید که بیان می

به عمل تبادل هر چیز ارزشمند مانند کاال، اوراق بهادار، وجه نقد، فروش : روشنسبت هزینه آموزش به میزان ف

ر، ، اوراق بهاداکاال خدمات، یا اطالعات بطور قطعی و دائمی و یا بطور موقت در ازای هر چیز ارزشمند دیگری مانند
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در این تحقیق برای . شودگفته می فروش وجه نقد، خدمات یا اطالعات باز هم بطور قطعی و دائمی و یا بطور موقت

هایی که برای آموزش کارکنان صرف سهمی از فروش شرکت از طریق هزینهکه بتوان تقریبا مشخص نمود چه این

 .کت استفاده شده استیزان فروش شرشده، حاصل گشته است از نسبت هزینه آموزش به م

 

 

 

 

 مدل مفهومی تحقیق:  -1شکل 

و تدارک کننده منابع  هیها و مراکز تهدانشگاه ریمرتبط با موضوع از منابع مختلف نظ هایپژوهشمرور مطالعات و 

 یموضوع اندک است، ول نیانجام شده درباره ا قاتیتحق رانینکته هستند که داخل ا نیا دیمؤ ،یو پژوهش یعلم

 :میپردازیها ماز آن یبه برخ رینسبتاً مشابه انجام شده است که در ز هایپژوهش

 :پیشینه پژوهش

های پذیرفته شده در بورس مالی شرکترابطه بین مسئولیت اجتماعی با عملکرد ( 1931)عرب صالحی و همکاران 

ملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی شرکت دهد که عنتایج پژوهش آنان نشان می. مودنداوراق بهادار تهران را بررسی ن

های ه مدیران کمک خواهد کرد تا سیاستپژوهش آنان ب.داری نداردکارکنان و محیط زیست رابطه معنا نسبت به

ها در بلند مدت الزم است را ها که برای دستیابی به عملکرد مالی بهتر آنر مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکتموث

 .توسعه دهند

های بازده غیر عادی سهام را در شرکت در تحقیقی رابطه بین معیارهای ارزیابی عملکرد و( 1931)حسینی ودیعی و 

انجام  1913تا  1914آنان پژوهش خود را در بازده زمانی . پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی نمودند

معیارهای ارزیابی دهد که از میان کلیه شان مینتایج پژوهش آنان ن. مودندسیون استفاده ناز روش رگردادند و 

ها، درصد بازده ها، گردش مجموع دارائیآتی، درصد بدهی به مجموع دارایی نسبت جاری، نسبت عملکرد تنها بین

 .ها، درصد سود به سود غیر عاید سهام رابطه معنی داری وجود داردمجموع دارایی

ناصر سرمایه نجام شد که نتایج حاکی از آن است که تاثیر کارایی عا( 1913)پژوهشی توسط عباسی و گلدی صدفی 

دند که تاثیر ضریب کارایی ها در بورس تهران را مورد برسی قرار دادند و به این نتیجه رسیفکری بر عملکرد شرکت

ی و نی بر آن منفهای انساما تاثیر ضریب کارایی سرمایهابت، های فیزیکی و ساختاری بر نرخ بازده ساالنه مثسرمایه

های فکری باالتر، ها با سرمایهان نشان داد که عملکرد مالی شرکتهای آنهای پژوهشهمچنین، یافته. معنا دار است

 .بهتر است

در پژوهش خود رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی را در بورس سنگاپور بررسی  ]11[پیوتان و همکارانش

 .که رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه فکری و عملکرد مالی وجود دارد نمودند و به این نتیجه رسیدند

به بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و بازده مالی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین  ]11 [تان و همکارانش 

 بازدهی سهام

 شرکت

 

هزینه آموزش به نیروی 

 انسانی

 
هزینه آموزش به میزان 

 فروش
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این تاثیرات متفاوت سرمایه فکری و بازده مالی فعلی و آتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و در صنایع مختلف 

 .است

 های فعال در بورسازار سهام و عملکرد مالی شرکترابطه بین سرمایه فکری و ارزش ب]3[ن و همکارانشچین چ

بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که هر چه سرمایه فکری باالتر باشد، منجر به بهبود عملکرد مالی و تایوان را 

 .شودمی اهافزایش ارزش بازار سهام شرکت

 پژوهشروش  

کتابخانه ای  -پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی که براساس هدف از نوع کاربردی و به لحاظ نوع مطالعه، میدانی

بدست خواهد ( یعنی استفاده از اطالعات گذشته)می باشد که با استفاده از اطالعات تاریخی به صورت پس رویدادی 

. است1931تا سال  1911از سال ذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جامعه آماری شامل کلیه شرکتهای پ.آمد

برای این که نمونه آماری نماینده مناسب از جامعه آماری موردنظر باشد، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده 

کرده باشد به  معیار زیر در نظر گرفته شده و در صورتی که شرکتی کلیه معیارها را احراز 4برای این منظور . است

 . شوند عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و مابقی حذف می

 .برای رعایت قابلیت مقایسه پذیری آنها، سال مالی شرکت ها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد-1

 .طی قلمرو زمانی پژوهش، هیچ گونه توقف فعالیت نداشته و دوره مالی خود را تغییر نداده باشند -1

 .کلیه ی اطالعات مورد نیاز از شرکت ها برای پژوهش در دسترس باشد -9

شرکتهای سرمایه گذاری، واسطه گران مالی، شرکت های هلدینگ و لیزینگ ها )جزء بانک ها و موسسات مالی  -4

 ( .نباشند

شده  یربالگربه عنوان جامعه غ 1طبق جدول  شرکت 51بعد از مدنظر قرار دادن کلیه معیارهای باال، تعداد 

 .اند ها انتخاب شده آن یاست که تمام ماندهیباق

 411 1931های پذیرفته شده در بورس در پایان سال تعداد کل شرکت 

 (91)  .در بورس فعال نبوده اند  18 -31هایی که در قلمرو زمانی تعداد شرکت

 (114) .انددر بورس پذیرفته شده 18د از سال هایی بعتعداد شرکت

ها ها و یا لیزینگ های مالی، بانکها، واسطه گریهایی که جز هلدینگ، سرمایه گذاریداد شرکتتع

 .اندبوده

(93) 

الی آن منتهی به تغییر سال مالی داده و یا سال م 18 -31هایی که در قلمرو زمانی شرکتتعداد 

 .باشدپایان اسفند نمی

(41) 

 (85) .فعالیت داشته اند توقف  18 -31و زمانی ها در قلمرهایی که سهام آنتعداد شرکت
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 روند انتخاب جامعه غربالگری شده  -1جدول 

های جامعه غربالگری شده به تفکیک  تعداد شرکت 1 در جدول. رسد سال شرکت می 115بنابراین مشاهدات ما به 

 .صنایع ارائه شده است

 

 

 توزیع فراوانی شرکت های جامعه غربالگری شده بر حسب صنعت   -1جدول 

 تعداد نمونه صنعت ردیف

 1 سنگ استخراج ذغال 1

 1 استخراج سایر معادن 1

 1 های فلزیاستخراج کانه 9

 4 اطاتحمل و نقل، انبارداری و ارتب 4

 1 خدمات فنی و مهندسی 5

 8 خودرو و ساخت قطعات 8

 1 های وابسته به آنرایانه و فعالیت 1

 1 ساخت محصوالت فلزی 1

 1 سایر محصوالت کانی غیر فلزی 3

 1 سیمان، آهک و گچ 11

 1 ایهای نفتی، کک و سوخت هستهفرآورده 11

 4 فلزات اساسی 11

 5 قند و شکر 19

 4 سرامیک کاشی و 14

 1 الستیک و پالستیک 15

 1 های برقیماشین آالت دستگاه 18

 9 ماشین آالت و تجهیزات 11

 9 محصوالت شیمیایی 11

 9 محصوالت غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر 13

 1 محصوالت کاغذی 11

 1 مواد و محصوالت دارویی 11

 1 وسایل اندازه گیری، پزشکی و اپتیکی 11

 (89) .باشد ها در دسترس نمیاطالعات مورد آن  18-31رو زمانی هایی که در قلمتعداد شرکت

 51 تعداد شرکت های غربالگری شده
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 51 جمع

 

 پژوهشمدل آزمون فرضیه های 

 1بر اساس رابطه  مدل رگرسیون( (e-views  ایویوز و نرم افزار  های تابلوییدر این پژوهش با استفاده از روش داده

 .گیرندبرآورد شده و فرضیات مورد آزمون قرار می

SR  = β1 STw i,t +  β2 STs i,t + ε i,t  + it                 β (1) 

 بازده سهام :  

 به نیروی انسانی هزینه آموزش:  

 میزان فروش هزینه آموزش به : 

:ε  خطای اندازه گیری در مدل 

 .شوندبار دیگر معرفی می 9متغیرهای مدل در جدول 

 متغیرهای مورد استفاده در تحقیق -9جدول

 

 نوع متغیر عالمت اختصاری نام متغیر

 وابسته SR ازده سهامب

 مستقل STW هزینه آموزش به نیروی انسانی

 مستقل STS هزینه آموزش به میزان فروش

 یافته ها

 هاآزمون فرضیه

 .گیردمورد بررسی قرار می 1بر اساس رابطه برای آزمون فرضیه اصلی مدل رگرسیونی ذیل

 

 (1) SR i,t = β.+ β1 STw i,t +  β2 STs i,t + ε i,t              

 .گیرددر اینجا فرض اصلی مدل مورد بازبینی قرار می
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H0 :بین هزینه آموزش به نیروی انسانی و بازده سهام ارتباط معنی دار وجود دارد. 

H1 :بین هزینه آموزش به نیروی انسانی و بازده سهام ارتباط معنی دار وجود ندارد. 

شود و سپس هاسمن انجام می آزمونو در صورت نیاز 4 طبق جدول ابتدا برای تعیین روش تخمین آزمون چاو

 .تخمین مدل رگرسیونی انجام خواهد شد

 برای فرض اول( چاو) لیمر  افنتیجه آزمون  -4جدول

 نتیجه سطح معنی داری آماره بدست آمده

 داده های تابلوییاستفاده از  111/1 54/1

 .انجام داد( تصادفی یا ثابت) اثرات برای انتخاب نوع 5طبق جدول حال باید آزمون هاسمن را

 نتیجه آزمون هاسمن -5جدول 

 نتیجه سطح معنی داری آماره بدست آمده

 استفاده از اثرات تصادفی 111/1 111/1

 

 .شود با استفاده از اثرات تصادفی انجام می 8طبق جدول حال تخمین مدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (بازده سهام: ر وابستهمتغی)پژوهشنتایج تخمین برای فرضیه اصلی  -8جدول 

 آماره  ضریب متغیر

 تی

سطح 

 معناداری

 کل مدل رگرسیونی

آماره 

 اف

 آزمون دوربین پراب

 واتسون

مجذور ضریب 

 همبستگی

 11/1 11/1 1111/1 18/9 1111/1 11/9 11/3 عرض از مبداء

هزینه آموزش به 

 نیروی انسانی

1119/1 111/1 14/1 

هزینه آموزش به 

 فروشمیزان 

44/11- 19/9- 1119/1 

 

 .بر بازده سهام دارد هزینه آموزش به نیروی انسانی تاثیر مثبت و معنی دار
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 .باشدآماره اف مدل حاکی از خوبی برازش مدل رگرسیونی می

 .درصد با توجه به ضریب تعیین بازده سهام را توضیح داده اند 11متغیرهای مورد بررسی تا 

 .گر عدم وجود خودهمبستگی سریالی در مدل میباشدن بدست آمده نمایانآماره دوربین واتسو

 .فرضیه اصلی مورد تایید است

 (فرضیه فرعی) دومض بررسی فر

H0 :بین هزینه آموزش به میزان فروش و بازده سهام ارتباط معنی دار وجود دارد. 

H1 :جود نداردبین هزینه آموزش به میزان فروش و بازده سهام ارتباط معنی دار و. 

 :شودنوشته می 9رابطه مدل رگرسیونی به صورت 

(9) 

SR=α+β*STS 
 .آمده است1جدول دوم در رگرسیونی باال برای بررسی فرضیه تخمین مدل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (بازده سهام: متغیر وابسته)نتایج تخمین برای فرضیه فرعی دوم تحقیق  -1جدول

 آماره  ضریب متغیر

 تی

سطح 

 معناداری

 دل رگرسیونیکل م

آماره 

 اف

 آزمون دوربین پراب

 واتسون

مجذور ضریب 

 همبستگی

 11/1 14/1 1111/1 14/1 111/1 15/11 13/1 عرض از مبداء

هزینه آموزش به 

 میزان فروش

111/1 13/1 14/1 
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ار و مثبت بین هزینه آموزش به میزان فروش و بازده سهام ارتباط معنی د 1با توجه به نتایج تخمین جدول

 (فرضیه دوم مورد تایید است.) وجود دارد

درصد بازده سهام  11گر این مهم است که هزینه آموزش به میزان فروش به تنهایی تا ضریب تعیین نمایان

 .را توضیح دهد

 بحث و نتیجه گیری

ی و بازدهی بین هزینه کرد در آموزش نیروی انسانهای آماری نشان داد که نتایج بررسیبا توجه به این

توان در ذیل پیشنهاداتی ذکر رابطه وجود دارد می های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانشرکت

 .شود

 

 پیشنهادات برگرفته از نتیجه بررسی فروض پژوهش( الف

اما با . شودهای شرکت میها در ابتدا باعث افزایش هزینههزینه کرد در آموزش پرسنل شاغل در شرکت -1

گذارد، بلکه باعث وجه به نتایج تحقیق حاضر نه تنها این هزینه کرد، هزینه اضافی بر دوش شرکت نمیت

ها باید به این مهم اهمیت بدهند و بنابراین شرکت. افزایش بازده سهام و نهایتا سودآوری شرکت خواهد شد

 .در بحث آموزش کارکنان هزینه کنند

ها برای شود شرکتبرد و پیشنهاد میها را نیز باالتر میهای تخصصی میزان فروش شرکتآموزش -1

های تخصصی تدارک ببیند تا بتوانند بر بازده سهام خود بازاریابان و حتی خریداران محصوالت خود آموزش

 .بیافزایند

شود باید طبقه بندی شوند و در ابتدا در های مختلفی که برای کارکنان در نظر گرفته میآموزش -9

ها هزینه شود و سپس ها توسط شرکتهای مرتبط با افزایش تخصص کارکنان و افزایش ایمنی آنآموزش

 .ها قرار گیردها به صورت یک برنامه زمان بندی شده در دستور کار شرکتسایر آموزش

 پیشنهادات برای تحقیقات آتی( ب

ها بر نه کرد در هر کدام از آنها باید طبقه بندی شوند و تاثیر هزیهای مورد نیاز برای شرکتآموزش -1

 .ها مورد بررسی قرار گیردهای مالی شرکتعملکرد شاخص

میزان بهینه هزینه کرد در بخش آموزش با توجه به میزان سرمایه و تعداد کارکنان و سرمایه گذاران  -1

 .شود های الگوریتمی محاسبه میها با استفاده از روششرکت
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Factors affecting the performance of companies listed in Tehran Stock Exchange 
 

Abstract 
Stock Exchange as a symbol of the capital market, is affected by many of the economic cycle. 

Investment managers and other natural and legal persons in the stock market and other financial assets 

to pay, To maintain and increase the value of your investment portfolio needs to study various factors 

affecting the efficiency of their investments. Given the importance of efficiency, the aim of this study 

was to investigate factors affecting the performance of companies listed in Tehran Stock Exchange is. 

The method used in this research is panel data methods. After the conclusion of the statistical 

estimation problems The rising cost of education in the participating companies to increase efficiency 

and leads companies to increase efficiency in the Tehran Stock Exchange in manpower training in 

their own efforts Also concluded that the ratio of cost of sales and efficiency of education and 

companies in Tehran Stock Exchange, there were statistically significant The study concluded that the 

increase in stock returns Tehran Stock Exchange, should be more investment in the education sector. 

 

 Keywords: training costs, return on equity, stock market 
 

 

 

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

