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 صنعتی   شرکتهای عملکرد  بر  راهبری نظام مالی  ابعاد تاثیر  بررسی

 ( ماکو ال ایده مصنوعی  دندانهای  تولید المللی   بین  صنعتی  شرکت:موردی مطالعه ) 

 4مت زاده محمد ه 3،شندی فداکاری بهاره  ،2شندی یوحیده فداکار ،1ملیکا مرادی 

 ماکو واحد اسالمی ازاد دانشگاه بازرگانی، مدیریت گروه دانشگاه، مدرس-1

 غیر انتفاعی نبی اکرم)ص( تبریز دانشگاه ،مهندسی مالی  -مدیریت مالی  ارشد کارشناسی دانشجوی-2

 شمال تهران اسالمی واحد ازاد دانشگاه، کار و کسب- اطالعات فناوری مدیریتدانشجوی کارشناسی ارشد -3

 تبریز واحد اسالمی آزاد دانشگاه بازاریابی، -مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی دانشجوی-4

 چکیده 

 مصنوعی یهادندان تولید المللی بین  صنعتی شرکت برعملكرد راهبری نظام مالی ابعاد تأثیر بررسی هدف با حاضر پژوهش 

 هایدندان تولید المللی بین  صنعتی شرکت کارکنان کلیه شامل تحقیق این  آماری جامعه. است شده انجام ماکو آل ایده

 این هایداده. است آمده بدست نفر ۷۰ کوکران روش براساس انتخابی نمونه و بوده نفر ۸۵ تعداد به ماکو آل ایده مصنوعی

 از هاداده بودن نرمال آزمون برای. است شده آوریجمع هاشرکت عملكرد پرسشنامه و مالی ابعاد پرسشنامه توسط تحقیق

 عملكرد  بر راهبری نظام مالی ابعاد که گردید مشخص حاضر تحقیق در .است شده استفاده اسمیرنوف کلموگروف آزمون

یر مثبت و معناداری دارد و همچنین تاثماکو  ال ایده مصنوعی دندانهای تولید المللی بین  صنعتی شرکتدر  صنعتی شرکتهای

 هر  شده انجام گذاری سرمایه میزان و خالص سود حاشیه شرکت، سهام صاحبان حقوق بازده شرکت، هایدارایی بازده: ابعاد

 جهت پیشنهاداتی تحقیق های یافته به توجه با نهایتاً .باشندمی صنعتی هایشرکت عملكرد بر مثبت تأثیر دارای حدی تا کدام

 واژگان.است شده ارائه کارکنان توسط صنعتی های شرکت عملكرد شدن بهتر برای راهبری نظام مالی ابعاد بهتر أثیرت

 .مؤثر عوامل بندی رتبه ها، شرکت عملكرد راهبری، نظام مالی ابعاد: کلیدی
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 و بیان مساله مقدمه

 نظام . است شده تجارت اصلی هایجنبه از یكی نظام این . است یافته افزایش  هاشرکت راهبری نظام به توجه اخیر هایسالدر 

 راهبری نظام مطالعه. کنترل تا است کردن هدایت مستلزم نظام این یعنی است، کردن هدایت شامل ها شرکت راهبری

 . است شده انجام بسیار های پژوهش  مورد این  در و است هاشرکت در گذاریسرمایه هایمكانیزم مطالعه همان هاشرکت

 منابع کنندگانعرضه در اطمینان ایجاد باعث که دارد کار سرو هایی-روش با اصوال( شرکتی حاکمیت)شرکتی راهبری نظام

)باالت و شودمی شرکت در آنها هایگذاریسرمایه از معقولی بازدهی کسب خصوص در هاشرکت برای مالی

  .(2۰۰4همكاران،

 می مرتبط جامعه و مشتریان اعتباردهندگان، مالكان، کارکنان، ها،شرکت بین  روابط به هاشرکت راهبری نظام ساختار

. شوندمی کنترل و مدیریت هاشرکت آن، طریق از که است سازوکاری شرکت راهبری نظام پس . (13۸9)بابایی، شود

 حل برای وکاری زسا هاشرکت راهبری نظام نتیجه در. پردازدمی نظارت و مباشرت مدیریت، موضوعات به ابتدا بنابراین 

 کمتر آنها در منافع تضاد برخوردارند بهتری راهبری نظام از که هایی شرکت (.139۵نسب، حسینی)است نمایندگی مشكالت

 و مراقبت نقش  که کننده هدایت نهاد عنوان به شرکت مدیره هیئت جایگاه(. مدیران و مالكان بین  منافع تضاد) باشدمی

)چانگ و است ایویژه اهمیت دارای دارد عهده بر سهامداران مالكیتی منافع حفظ منظور به را اجرایی مدیران کار بر نظارت

 راز کرد ادعا توان می که ایگونه به است آن مطلوب هدایت گروی در شرکت یک موفقیت رمز. (2۰۰۸همكاران، 

 و یگانه حساس)است نهفته کارا و مؤثر مدیره هیأت یک از آنها برخورداری در نامخوش و معروف هایشرکت جاودانگی

 در عوامل مهمترین  از یكی عنوان به انسانی نیروی. باشدمی سازمانی عملكرد تحقیق این  دیگر متغیر اما (.13۸4 پوریانسب،

 انكار نیاز انسانی نیروی بهسازی و عملكرد بهبود بنابراین . شودمی محسوب هاسازمان وریبهره ارتقای و اهداف پیشبرد

 ایجاد طریق از عملكرد مدیریت. است هدف این  به دستیابی برای ابزاری عملكرد مدیریت و است ها سازمان برای ریناپذی

 اهداف به دستیابی در کارکنان هدایت با تا کوشد می سازمان اهداف و کارکنان اهداف بین همسویی و کارکنان بین همدلی

 مدیریت  چه هر. (2۰13)پاول و همكاران، دهد افزایش را سازمان کل ریوبهره بالطبع و انسانی نیروی وریبهره سازمانی،

 خواهد تضمین  سازمان استمرار و موفقیت نتیجه در یافته افزایش  نیز وریبهره باشد، موفقتر مذکور اهداف به نیل در عملكرد

 هایشرکت عملكرد بر راهبری نظام مدیریتی ساختار و مالی ابعاد تأثیر بررسی هدف با حاضر پژوهش  (.2۰12 کاپالن،)شد

 دنبال به حاضر تحقیق بنابراین . شد خواهد انجام ماکو آلایده مصنوعی هایدندان تولید المللیبین  صنعتی شرکت در صنعتی

 های دندان تولید المللیبین  صنعتی شرکت در صنعتی هایشرکت برعملكرد مالی ابعاد که باشدمی سؤال این  به پاسخگویی

 دارد؟ تأثیری چه ماکو آلدهای مصنوعی
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 تحقیق انجام ضرورت و اهمیت 

 نموده هماهنگ محیط تغییرات با را صنعتی هایشرکت که عملكردهایی بكارگیری لزوم و هاسازمان گرفتن  قرار به توجه با

 در عملكرد اجرای حالت مؤثرترین  تا بود راهی دنبال باید و باشدمی اساسی الزامات از مالی ابعاد زند رقم را آنها سرنوشت و

 شناسایی جهت در روش بهترین  متغیرها سایر میان از مالی ابعاد بررسی میان این  در. کرد شناسایی را صنعتی هایشرکت

 شناخت شرکت، مالی وضعیت بررسی برای معموال که است ایگزینه مالی ابعاد. باشدمی صنعتی هایشرکت مؤثر عملكرد

 حقوق بازده شرکت، های دارایی بازده چون مواردی شامل که رودمی کار به...  و مدیریتی وضعیت ارزیابی انسانی، نیروهای

 نظام مالی ابعاد به نیاز احساس به توجه با حاضر تحقیق در بنابراین. باشدمی... و خالص سود حاشیه شرکت، سهام صاحبان

 پردازیم.می متغیر دو این  بین  رابطه بررسی به آن رفتن  رفتپیش به رو برای صنعتی هایشرکت عملكرد بر آن تأثیر و راهبری

 تحقیقو مدل مفهومی  نظری چارچوب

 کارکنان، در انگیزه ایجاد رجوع، ارباب رضایت ؛بعد پنج صنعتی هایشرکت عملكرد برای حاضر تحقیق نظری چارچوب

 برای همچنین ؛شده گرفته نظر در کارکنان رد مسئولیت حس  و عالقه ایجاد قوانین، رعایت برکارها، سازمان دقیق نظارت

 صاحبان حقوق بازده شرکت، هایدارایی بازده: عبارتنداز که شده گرفته نظر در مؤلفه چهار راهبری نظام مالی ابعاد سنجش

 پاول )است شده آورده مدل مفهومی بصورت زیر در که شده انجام گذاریسرمایه میزان و خالص سود حاشیه شرکت، سهام

 (. 2۰13 همكاران، و

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صنعتی  های شرکت عملکرد

 

 مالی نظام راهبری:  ابعاد

 شرکت  هایدارایی  بازده -

 شرکت  سهام صاحبان حقوق بازده -

 خالص  سود  حاشیه -

 شده  انجام گذاری سرمایه میزان -

 

 متغیر وابسته                                                                                     متغیر مستقل    
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 (.تحقیق نظری مبانی از برگرفته)تحقیق مفهومی مدل. 1شکل

 تحقیق های فرضیه

 فرضیه اصلی

 .دارد تاثیر صنعتی هایشرکت عملكرد بر مالی ابعاد 

 فرضیه های فرعی

1- ROA (شرکت هایدارایی بازده )دارد تاثیر صنعتی هایشرکت عملكرد رب. 

2- ROE (شرکت سهام صاحبان حقوق بازده )دارد تاثیر صنعتی هایشرکت عملكرد بر. 

3- NMP (خالص سود حاشیه )دارد تاثیر صنعتی هایشرکت عملكرد بر . 

4- Q  دارد صنعتی هایشرکت عملكرد بر( شده انجام گذاری سرمایه میزان)توبین. 

 حقیقمبانی نظری ت

 راهبری نظام مالی ابعاد

 ایویژه ارزش به قرض نسبت از( آن نقدینگی جریانات ارزش و) شرکت یک ارزش گفت توانمی مالی ابعاد بررسی برای

 (. 1396دیانتی و ملک محمدی، ) است مستقل شده، استفاده شرکت هایگذاریسرمایه مالی منابع تامین برای که

 آن هایدارایی کل به وابسته شرکت، سودآوری چگونگی از( ROA) شاخص، یک هایییدارا بازده یا دارایی، بازده

 سود تولید جهت در ها،دارایی از استفاده با رابطه در کارآمد، مدیریت درباره ایده یک دارایی، ازدهب . باشدمی شرکت

 به دارایی بازده. شودمی محاسبه شرکت، یدارای کل به سالیانه، سود تقسیم طریق از که دهد،می ما به( مولد هایدارایی)

 حقوق بازده (.139۵رجبی و گنجی، ) دارد اشاره نیز گذاریسرمایه بازده به اوقات بعضی و شودمی بیان درصد صورت

 بیان نسبت این  واقع در. کندمی بررسی را، سهامداران برای خالص سود خلق در شرکت، یک کارایی میزان ، سهام صاحبان

 کندمی کسب آنها برای خالص سود میزان چه به داران،سهام گذاریسرمایه واحد یک هر ازاء  به اقتصادی بنگاه که ید،نمامی

 کنند؛می محاسبه را، فروش از( ریال هر یا) دالر هر سودآوری آن، وسیلهبه که است، نسبتی ، سود حاشیه (.2۰13 جكسون،)

 .کنندمی تقسیم خالص فروش بر را لیاتما کسر از پس سود مقدار که ترتیب این  به

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

۵ 

 

 قرار مدنظر شرکت، سوددهی با رابطه در گذارانسرمایه بیشتر که است معیاری اولین شرکت، یک خالص سود میزان

 هاینسبت مقابل در. داد نخواهد ارائه شرکت، عملكرد از دقیق تصویری خالص، سودهای به محض توجه ولی دهند،می

 تمام  از شرکت، آن که را پولی مقدار شرکت، هایگذاریسرمایه و سهام ها،دارایی میزان کردن آوردبر بجای سود، حاشیه

 دهدمی قرار توجه مورد آورد، خواهد دست به هاگذاریسرمایه و هادارایی محصوالت، فروش از حاصل درآمدهای

 (. 2۰16باگانت و بالک،)

 ارائه ییل دانشگاه از نوبل جایزه برنده اقتصاددان توبین، جیمز توسط که د،گوین  نسبتی به ؛شده انجام گذاری سرمایه میزان

 ترتیب بدین . باشد داشته را شرکت بازار ارزش جایگزینی قابلیت باید شرکت هایدارایی که بود، فرض این  بر او. گردید

 استفاده خود هایدارایی از هینه،ب نحویبه توانسته شرکت این  باشد، آن هایدارایی از بیش  شرکت بازار ارزش چهچنان

 ارزش از کمتر شرکت، بازار ارزش کهصورتی در .است آن فعلی ارزش از بیش  سهام ارزش صورت این  در. نماید

 (. 1392همتی و همكاران، .)کند استفاده بهینه بصورت خود، هایدارایی از نتوانسته شرکت باشد، شرکت هایدارایی

  شرکت  عملکرد
 مهمترین از یكی عنوان به انسانی نیروی. است محوله امور انجام در انسانی نیروی توانایی گروی در سازمان افاهد به رسیدن

 نیاز انسانی نیروی بهسازی و عملكرد بهبود بنابراین . شودمی محسوب ها¬شرکت وریبهره ارتقای و اهداف پیشبرد در عوامل

مفهوم . (13۸۷رضاییان،.)است هدف این به دستیابی برای ابزاری ردعملك مدیریت و است هاشرکت برای ناپذیری انكار

سرمایه  فیزیكی و انسانی، منابع ور)شاملداراییهای بهره از مجموعهای سازمان عملكرد سازمانی مبتنی بر این ایده است که

 (.19۷6یمون، ای( است که با هدف حصول به مقاصد به اشتراک گذاشته شده به صورت اختیاری تشكیل شده است)س

 پژوهشهای در عملكردی معیارهای. است شده ارزیابی حسابداری و مالی مفاهیم به توجه با سنتی طور به شرکت عملكرد

 رقابت چون عواملی اخیر سالهای در. است بوده رشد نرخ و دارایی، بازگشت سهام، قیمت شرکت، سودآوری شامل گذشته

 ایجاد در غالب عوامل نوآوری، و دانش  خلق های قابلیت سازمانی، ی یادگیر تكنولوژی، ر انفجا و شدن جهانی شدید،

 و دساربو)باشند سنتی مالی های سنجه از فراتر معیارهایی جستجوی در مجبورند سازمانها آن، تبع به هستند، رقابتی مزیت

 . (2۰1۷ همكاران،

 تحقیق یپیشینه

 نتیجه این  به و کرد بررسی شده ایجاد ارزش و افزوده ارزش با را شرکت راهبری نظام بین  رابطه تحقیقی؛ در( 139۸) بابایی

 رابطه آزاد شناور سهام و مالكیت ساختار و سهامداران بزرگترین  مالكیت میزان با سهامداران برای شده ایجاد ارزش که رسید

  در ( 1396)محمدی  ملک و دیانتی. رددا منفی رابطه دولتی شبه های¬ارگان و دولت مالكیت و نفوذ میزان با اما. دارد مثبت

 بورس در شده پذیرفته های شرکت مالی اطالعات کیفیت بر شرکت راهبری نظام های ویژگی تاثیر بررسی عنوان با تحقیق
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 استقالل مدیرعامل، نفوذ مالكیت، تمرکز متغیر چهار شرکت، راهبری نظام متغیر هفت بین از که داد نشان تهران بهادار اوراق

 سرمایه بین دیگر، طرف از. دارند معنادار و مثبت تاثیر مالی اطالعات کیفیت بر مدیرعامل تصدی مدت و مدیره هیات

 رجبی. است نشده مشاهده ای رابطه مالی اطالعات کیفیت با مدیرعامل وظیفه دوگانگی و مدیره هیات اندازه نهادی، گذاران

 مكانیزم  کلی گروه هفت از که دهد می نشان ها شرکت مالی عملكرد و راهبری نظام بین  رابطه بررسی در( 139۵)گنجی و

 نتایج بعالوه،. دارد رابطه مالی عملكرد های شاخص از برخی با گروه پنج به متعلق های مكانیزم ها، شرکت راهبری بر موثر

 برخوردار سازمانی برون سیستم یک های ویژگی از که آن از بیش  ایران در ها شرکت راهبری سیستم که دهد می نشان

 در شرکتی راهبری که کنندمی بیان ،(2۰1۸) ویشنی و شلیفر. دارد بیشتری همخوانی سازمانی درون های سیستم با باشد،

  بدون . کنندمی حاصل اطمینان گذاریشان سرمایه بازده به دستیابی از منابع کنندگان تأمین  آن بوسیله که است راهی حقیقت

 محدود شرکت رشد و بود خواهد غیرممكن  معقول نرخ یک با شرکت الزم سرمایه به دستیابی ارجیخ سهامداران از حمایت

 به مجبور شرکت و داشت نخواهند شرکت به خود وجوه سپردن به تمایلی خارجی سهامداران حالت این  در. شد خواهد

 تأمین  در مهم معیارهای از یكی خارجی نسهامدارا از حمایت رو این  از شد خواهد مالی تأمین  برای دیگری هایراه یافتن 

 در غیرموظف مدیران حضور که دارند عقیده خود تحقیقات نتایج در( 2۰1۷) بوث و حن . است هاشرکت در مناسب مالی

 اجرایی مدیران و شرکت که دهدمی را عالمت این  بازار به و است مدرن شرکتی حاکمیت بنای سنگ شرکت، مدیره هیأت

 با عملیاتی عملكرد بر را شرکتی حاکمیت اثر( 2۰1۵) همكارانش  و الرکر. شوندمی نظارت و کنترل ثر،مؤ بطور موظف و

 که رسیدند نتیجه این به و کردند بررسی میتینگ دایمینور بندی رتبه با و آمریكا برتر های شرکت اطالعات از استفاده

 شرکت راهبری نظام و سرمایه ساختار رابطه بررسی به( 2۰۰3) سوتو. دارد مثبت تأثیر عملیاتی عملكرد بر شرکتی حاکمیت

 می  افزایش  مالی اهرم و. شودمی شرکت راهبری نظام تضعیف سبب شرکت مالكیت پراکندگی که رسید نتیجه این  به وی

 هبریرا نظام کیفیت افزایش  با. داندمی مالكان و مدیران ضافع تضاد کاهش برای عاملی را مالكیت تمرکز سوتو،. یابد

 مالی تأمین  حرکت راهبری نظام کیفیت افزایش با بنابراین . یابدمی کاهش داخلی مالی تأمین  نمایندگی هایهزینه شرکت،

 میک و پنگ. دارد وجود منفی ای رابطه مالی اهرم و شرکت راهبری نظام کیفیت بین  نتیجه در شود می کمتر خارجی

 بررسی شده خصوصی هایشرکت عملكرد بهبود در را جدید مدیران و ظفمو غیر مدیران تأثیر خود تحقیقات در( 2۰۰3)

 خصوصی از بعد سال سه یعنی 1996 سال در اصلی صنعت شش  از که بود شده خصوصی شرکت 314 شامل ها نمونه. کردند

 داشته وجود گرا یا باشد نداشته وجود روابط از برخی است ممكن که داد نشان بدست نتایج. بودند شده انتخاب روسیه شدن

 . نباشد دارمعنی باشد

  تحقیق روش و نوع
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 سعی هاآن در که است تحقیقاتی کلیه شامل همبستگی تحقیقات. گیردمی قرار همبستگی مطالعات مقوله در حاضر پژوهش 

 .شود تعیین  یا کشف همبستگی ضریب از استفاده با مختلف متغیرهای بین  روابط شودمی

 آماری جامعه ی

 صفت یدرباره است مایل محقق که نامندمی آماری یجامعه را باشد مشترک صفتی دارای که واحدها یا افراد از ایمجموعه

 یکلیه پژوهش  این  آماری یجامعه(. 13۷6 همكاران، و سرمدی. )بپردازد مطالعه به آن واحدهای متغیر های صفت یا

 در که باشدمی (I.D.M) ماکو آل ایده مصنوعی های-دندان ولیدت المللی بین  صنعتی شرکت( مرد و زن) پرسنل و کارکنان

 مشغول شرکت این  در نفر ۸۵ حدود شرکت آمار اساس بر. کنندمی فعالیت کاری شیفت دو و فروش و تولید مالی، واحد سه

 .هستند کار به

  نمونه حجم تعیین  و گیری نمونه روش

. است شده استفاده دارد، کاربرد محدود هایجامعه در نمونه حجم تعیین  برای که کوکران فرمول از نمونه حجم انتخاب برای

 . باشدمی ساده تصادفی نیز گیری نمونه روش. است آمده بدست نفر ۷۰ فرمول این  اساس بر نمونه حجم

 
 ها داده  آوری گرد روش

 شد: گرفته بهره داده ها گردآوری جهت زیر های روش از تحقیق این در 

 منااابع و بانكهااا هااا، نامااه پایااان مجااالت، کتابهااا، از نظااری مفاااهیم و تعاااریف مبااانی، تدوین  جهت: ای تابخانهک مطالعات -1

 مااالی ابعاااد برای پرسشنامه یک از پژوهش  این  در(: پرسشنامه) میدانی مطالعات -2  ها استفاده شده است.کتابخانه و اطالعاتی

 .است شده استفاده صنعتی هایشرکت عملكرد بررسی برای پرسشنامه یک و راهبری نظام

  ها داده  آوری گرد ابزار

 کامالا  پاسخهای از ای، گزینه ۵ لیكرت بندی درجه مقیاس با و استاندارد های پرسشنامه از تحقیق متغیرهای سنجش برای

 پژوهش این  در حقیقمتغیر های ت سنجش  برای که، ترتیب این  به. است شده استفاده شده بندی درجه مخالف کامالا به موافق

 .است شده استفاده صنعتی هایشرکت عملكرد بررسی برای پرسشنامه یک و راهبری نظام مالی ابعاد برای پرسشنامه یک از
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 ابزار  پایایی و روایی

 مفهوم این  سنجش  برای. بسنجد را نظر مورد هایخصیصه تواندمی حد چه تا گیریاندازه ابزار که معناست این  به روایی

 گیریاندازه  مالکی روایی ،(گیری اندازه ابزار یک دهنده تشكیل اجزای بررسی) محتوا روایی جمله؛ از مختلفی هایشرو

 شیوه از تحقیق این  در .دارد وجود ساده وروایی( خاص موقعیت در افراد رفتار به استناد با گیریاندازه ابزار یک کارآمدی

 .است شده استفاده شرکت کارکنان و کارشناسان مشاوران، ظراتن از روایی، سنجش  برای و مالکی، روایی

 قابلیت با که می باشد مشابه کار روش با و مشابه شرایط تحت و معین  زمان طول در نتایج بودن یكسان از ای درجه پایایی

 پایایی وجود عدم نگرنشا صفر که باشد می یک تا صفر بین عددی پایایی ضریب. می شود انجام نتایج تكثیر قابلیت و تكرار

 آلفای روش گیری، اندازه ابزار پایایی ارزیابی برای حاضر تحقیق دهد. در می نشان را صد در صد  پایایی یک و است

 آن  ابعاد معرف متغیر یک گویه های حد چه تا که است موضوع این  بیانگر روش این . شد داده تشخیص مناسب کرونباخ

 تمامی برای کرونباخ الفای چون بنابراین  .(1شد)جدول حاصل زیر نتایج کرونباخ آلفای نآزمو به توجه با. می باشد متغیر

  پرسشنامه می باشد. باالی پایایی دهنده باشد، نشان می/ ۰۷ باالی سواالت
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 شرکت راهبری نظام مالی ابعاد سؤاالت پایایی آزمون: 1جدول 

 

 تعداد

 

 آلفای کرونباخ

36 92۸ /۰ 

 

 شرکت عملکرد سؤاالت ایاییپ آزمون: 2جدول 

 

 تعداد

 

 آلفای کرونباخ

3۰ 92۸ /۰ 

 

 ها داده  وتحلیل تجزیه روش

 استنباطی و توصیفی آماری هایروش از شده آوری جمع هایپرسشنامه از آمده بدست هایداده تحلیل و تجزیه منظور به

 های جدول از حاضر تحقیق های پرسشنامه سؤاالت به شده داده هایپاسخ توصیف برای ترتیب بدین. است شده استفاده

 آماری های داده دادن نشان برای و .است شده استفاده سؤاالت از یک هر به مربوط هایپاسخ درصد و فراوانی توزیع

 از ها فرضیه آزمون برای استنباطی سطح در و. است گردیده استفاده ستونی نمودارهای از مجسم، بصورت عمومی سؤاالت

  .شد استفاده رگرسیون پیرسون، r اسمیرنف، وگورفکولم آزمون

 هاداده  بودن نرمال بررسی

 : نتایج آزمون نرمال بودن مربوط به متغیرهای تحقیق3جدول شماره 
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 متغیرها
تعداد 

 هاداده

آماره کلموگروف 

 اسمیرنف
p- مقدار 

نتیجه )نرمال/غیرنرمال 

 بودن توزیع(

 نرمال  ۰/ 239 1/ 4۸۸ ۷۰ راهبری نظام مالی ابعاد

 نرمال  ۰/ ۰۸6 1/ 2۵1 ۷۰ شرکت هایدارایی بازده

 نرمال  ۰/ ۰۵3 1/ 34۷ ۷۰ شرکت سهام صاحبان حقوق بازده

 نرمال  ۰/ 4۸4 1/ 136 ۷۰ خالص سود حاشیه

 نرمال  ۰/ 22۰ 1/ 246 ۷۰ شده انجام گذاری سرمایه میزان

 نرمال  ۰/ ۰63 1/ 299 ۷۰ عملكرد شرکت ها

 سطح  از بزرگتر آمده بدست( p) داریمعنی سطح که متغیرها از هریک در ،3 شماره جدول از آمدهبدست نتایج به توجه با

 هایروش از متغیرها این  هایفرضیه بررسی برای توانمی و پذیرفته را هاداده بودن نرمال فرض باشدمی ۰۵/۰ معناداری

 شود.می استفاده پیرسون r آزمون از که کرد استفاده پارامتریک

 تحقیق( فرضیات های تحقیق)آزمونیافته 

 .دارد تاثیر صنعتی هایشرکت عملكرد بر راهبری نظام مالی ابعاد اصلی: فرضیهآزمون 

 های شرکت  عملکرد بر راهبری نظام مالی ابعاد همبستگی تعیین  برای پیرسون r آزمون -4جدول 

 صنعتی
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 سطح حداقل از سطح این و بوده ۰۰۰/۰ پیرسون r آزمون داریمعنی سطح گرددمی مالحظه -4 شماره جدول در چنانچه

 معنی رابطه لذا .باشدمی 42۷/۰ که شده محاسبه پیرسون r همبستگی ضریب به توجه با نیز و بوده کوچكتر ۰۵/۰ داری معنی

 وابسته متغیر بر مستقل متغیر تأثیر آزمون برای. دارد وجود صنعتی هایشرکت عملكرد بر راهبری نظام مالی ابعاد بین  داری

 .است شده استفاده رگرسیون آزمون از فرضیه این 

 نظام مالی ابعاد 

 راهبری

 شرکت عملكرد

 صنعتی های

 نظام مالی ابعاد

 راهبری

 ۰/ 426 1 پیرسون rضریب همبستگی 

 ۰۰۰ /۰  (sigطرفه ) 2سطح معناداری 

 ۷۰ ۷۰ تعداد

 های شرکت عملكرد

 صنعتی

 1 ۰/ 426 پیرسون rضریب همبستگی 

  ۰۰۰ /۰ (sigطرفه ) 2سطح معناداری 

 ۷۰ ۷۰ تعداد
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 راهبری نظام مالی ابعاد متغیر رگرسیونی مدل به مربوط اصلی؛ فرضیه واریانس تحلیل -5 شماره  جدول

 صنعتی های شرکت  عملکرد بر

 ادعا چنین  توانمی باشد، می  ۰۰۰/۰ برابر مربوطه آزمون داریمعنی سطح که گرددمی مالحظه -۵ شماره جدول در چنانچه

. گرددمی رد H0 فرض و تأیید H1 فرض پس . باشدمی دار معنی 9۵/۰ اطمینان سطح یا ۰۵/۰ خطای با فوق آزمون که نمود

 ۰/ 1۸1 کل، تغییرات به x متغیر توسط شده داده توضیح تغییرات نسبت از است عبارت که  R2 تشخیص ضریب به توجه با

 راهبری نظام مالی ابعاد در تغییرات توسط صنعتی، هایشرکت عملكرد تغییرات  درصد 1/1۸ که نمود بیان توانمی. باشدمی

 گردد.می تبیین 

  عملکرد بر راهبری نظام مالی مربوط به متغیر ابعاد اصلی؛ضرایب پارامتر فرضیه  -6جدول شماره 

 صنعتی هایشرکت 

        

        

 

 

 بنابراین  رابطه

دورین 

 واتسون

خطای 

 استاندارد

 ضریب تشخیص

 تعدیل شده

ΔR 

ضریب 

تشخیص 

(2R ) 

R 

6۷/1 341 /۰ 169 /۰ 1۸1 /۰ 426 /۰ 

 سطح 

 معنی داری

سطح 

 اطمینان

F 

 

میانگین 

 مربعات

مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

منبع 

 تغییرات

۰۰۰ /۰ 9۵/۰  

۰۷4 /1۵ 

 رگرسیون 1 1/ ۷۵3 1/ ۷۵3

 آزمون:نتیجه 

 1Hتأیید فرضیه 

 باقیمانده 6۸ ۷/ 9۰9 ۰/ 116

 کل 69 9/ 663 ------

 جه آزموننتی
سطح معنی 

 داری
t محاسبه شده β عنوان متغیر شیب خط 

تأیید فرضیه 

1H 
 عرض از مبدا 3/ 129 11/ 2۵1 ۰/ ۰۰۰

تأیید فرضیه 

1H 
  راهبری نظام مالی ابعاد ۰/ 29۰ 3/ ۸۸3 ۰/ ۰۰۰
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  : بود زیرخواهد تصور به صنعتی هایشرکت عملكرد بر راهبری نظام مالی ابعاد ریاضی

                                                             1X 29۰/۰  +129/3   =Y 

  واحد  29۰/۰ باعث صنعتی هایشرکت عملكرد بر راهبری نظام مالی ابعاد در افزایش  واحد یک که نمود بیان توانمی

 آماری لحاظ از آزمون این رگرسیونی مدل که گرفت یجهنت توانمی پس. شودمی صنعتی هایشرکت عملكرد در افزایش 

 .باشدمی دارمعنی

 فرعی هایفرضیه آزمون

   دارد. تاثیر صنعتی هایشرکت عملكرد بر شرکت هایدارایی بازده. 1 فرضیه آزمون

 های شرکت  عملکرد بر شرکت  هایدارایی بازده  همبستگی تعیین  برای پیرسون r آزمون -7جدول 

 صنعتی

 های دارایی زدهبا 

 شرکت

 شرکت عملكرد

 صنعتی های

 های دارایی بازده

 شرکت

 ۰/ ۵۵1 1 پیرسون rضریب همبستگی 

 ۰۰۰ /۰  (sigطرفه ) 2سطح معناداری 

 ۷۰ ۷۰ تعداد

 های شرکت عملكرد

 صنعتی

 1 ۰/ ۵۵1 پیرسون rضریب همبستگی 

  ۰۰۰ /۰ (sigطرفه ) 2سطح معناداری 

 ۷۰ ۷۰ تعداد

 سطح حداقل از سطح این و بوده ۰۰۰/۰ پیرسون r آزمون داریمعنی سطح گرددمی مالحظه -۷ شماره جدول در چنانچه

 معنی رابطه لذا باشدمی ۵۵1/۰ که شده محاسبه پیرسون r همبستگی ضریب به توجه با نیز و بوده کوچكتر ۰۵/۰ داریمعنی

 وابسته متغیر بر مستقل متغیر تأثیر آزمون برای  .دارد وجود یصنعت هایشرکت عملكرد بر شرکت هایدارایی بازده بین  داری

 .است شده استفاده رگرسیون آزمون از فرضیه این 

 بر شرکت  هایدارایی مربوط به مدل رگرسیونی متغیر بازده  1تحلیل واریانس فرضیه  -8جدول شماره 

  شرکت  عملکرد

دورین 

 واتسون

خطای 

 استاندارد

 ضریب تشخیص

 تعدیل شده

ضریب 

 Rتشخیص 
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توان چنین ادعا می باشد، می  ۰۰۰/۰گردد که سطح معنی داری آزمون مربوطه برابر مالحظه می -۸نچه در جدول شماره چنا

گردد. با رد می 0Hتأیید و فرض  1Hباشد. پس فرض دار میمعنی 9۵/۰یا سطح اطمینان  ۰۵/۰نمود که آزمون فوق با خطای 

 می  3۰4/۰به تغییرات کل،  xبت تغییرات توضیح داده شده توسط متغیر که عبارت است از نس  2Rتوجه به ضریب تشخیص 

شرکت  هایدارایی صنعتی، توسط تغییرات در بازده هایشرکت درصد  تغییرات عملكرد 4/3۰توان بیان نمود که باشد. می

 گردد. تبیین می

ΔR 
(2R ) 

6۵3 /1 314 /۰ 294 /۰ 3۰4 /۰ ۵۵1 /۰ 

 سطح 

 معنی داری

سطح 

 اطمینان

F 

 

میانگین 

 مربعات

مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

منبع 

 تغییرات

۰۰۰ /۰ 9۵/۰  

6۸1 /29 

 رگرسیون 1 2/ 936 2/ 936

 آزمون:نتیجه 

 1Hتأیید فرضیه 

 باقیمانده 6۸ 6/ ۷2۷ ۰/ ۰99

 کل 69 9/ 663 ------
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 شرکت  عملکرد بر شرکت  هایدارایی مربوط به متغیر بازده  1ضرایب پارامتر فرضیه  -9جدول شماره 

 صنعتی های

 

        

 

 

رابطه  بنابراین 

ریاضی  بازده

 :به صورت زیرخواهد بود صنعتی هایشرکت دعملكر شرکت بر هایدارایی

                                                             1X 3۵۷/۰  +۸۵1/2   =Y 

واحد  3۵۷/۰باعث  صنعتی هایشرکت شرکت بر عملكرد هایدارایی توان بیان نمود که یک واحد افزایش در بازدهمی

توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی این آزمون از لحاظ آماری شود. پس مییمصنعتی  هایشرکت عملكردافزایش در 

 باشد.دار میمعنی

 .دارد تاثیر صنعتی هایشرکت عملكرد شرکت بر سهام صاحبان حقوق . بازده2آزمون فرضیه

 سهام صاحبان حقوق پیرسون برای تعیین همبستگی بازده  rآزمون  -10جدول شماره 

  ت شرک عملکرد شرکت بر

 صاحبان حقوق بازده 

 شرکت سهام

 شرکت عملكرد

 صنعتی های

 صاحبان حقوق بازده

 شرکت سهام

 ۰/ 2۸2 1 پیرسون rضریب همبستگی 

 ۰1۸ /۰  (sigطرفه ) 2سطح معناداری 

 ۷۰ ۷۰ تعداد

 1 ۰/ 2۸2 پیرسون rضریب همبستگی  های شرکت عملكرد

 

 نتیجه آزمون
سطح معنی 

 داری
t محاسبه شده β عنوان متغیر شیب خط 

تأیید فرضیه 

1H 
 عرض از مبدا 2/ ۸۵1 11/ 39۸ ۰/ ۰۰۰

تأیید فرضیه 

1H 
 شرکت های دارایی بازده ۰/ 3۵۷ ۵/ 44۸ ۰/ ۰۰۰
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  ۰1۸ /۰ (sigطرفه ) 2سطح معناداری  صنعتی

 ۷۰ ۷۰ دتعدا
  

 سطح حداقل از سطح این  و بوده  ۰1۸/۰پیرسون  r آزمون داریمعنی سطح گرددمی مالحظه -1۰ شماره جدول در چنانچه

 معنی رابطه لذا باشدمی 2۸2/۰ که شده پیرسون محاسبه rهمبستگی  ضریب به توجه با نیز و بوده رکوچكت  ۰۵/۰ داریمعنی

برای آزمون تأثیر متغیر مستقل بر  .دارد صنعتی وجود هایشرکت عملكرد بر شرکت سهام صاحبان حقوق بین بازده داری

  متغیر وابسته این فرضیه از آزمون رگرسیون استفاده شده است.
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 شرکت سهام صاحبان حقوق مربوط به مدل رگرسیونی متغیر بازده  2تحلیل واریانس فرضیه  -11ل جدو

  شرکت  عملکرد بر

توان چنین ادعا می باشد، می  ۰۰۰/۰داری آزمون مربوطه برابر گردد که سطح معنیمالحظه می -11چنانچه در جدول شماره 

گردد. با رد می 0Hتأیید و فرض  1Hباشد. پس فرض دار میمعنی 9۵/۰یا سطح اطمینان  ۰۵/۰نمود که آزمون فوق با خطای 

می  ۰۸۰/۰به تغییرات کل،  xکه عبارت است از نسبت تغییرات توضیح داده شده توسط متغیر   2Rتوجه به ضریب تشخیص 

 سهام صاحبان حقوق صنعتی، توسط تغییرات در بازده هایشرکت ت عملكردتغییرادرصد  ۰۰/۸توان بیان نمود که باشد. می

 گردد. شرکت تبیین می

 شرکت عملکرد شرکت بر سهام صاحبان حقوق مربوط به متغیر بازده  2ضرایب پارامتر فرضیه  -12جدول 

 

        

        

 

 

رابطه  بنابراین 

دورین 

 واتسون

خطای 

 استاندارد

 ضریب تشخیص

 تعدیل شده

ΔR 

ضریب 

تشخیص 

(2R ) 

R 

93/1 361 /۰ ۰66 /۰ ۰۸۰ /۰ 2۸2 /۰ 

 سطح 

 معنی داری

سطح 

 اطمینان

F 

 

میانگین 

 مربعات

مجموع 

 اتمربع

درجه 

 آزادی

منبع 

 تغییرات

۰1۸ /۰ 9۵/۰  

۸۸۵ /۵ 

 رگرسیون 1 ۰/ ۷۷۰ ۵/ ۸۸۵

 آزمون:نتیجه 

 1Hتأیید فرضیه 

 باقیمانده 6۸ ۸/ ۸93 ۰/ 131

 کل 69 9/ 663 ------

 نتیجه آزمون
سطح معنی 

 داری
t محاسبه شده β عنوان متغیر شیب خط 

تأیید فرضیه 

1H 
 عرض از مبدا 3/ ۵4۸ 13/ ۰۸1 ۰/ ۰۰۰

تأیید فرضیه 

1H 
۰1۸ /۰ 426 /2 1۸۰ /۰ 

 صاحبان حقوق بازده

 شرکت سهام
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 :به صورت زیرخواهد بود صنعتی هایشرکت عملكرد شرکت بر سهام صاحبان حقوق ریاضی بازده

                                                             1X 1۸۰/۰  +۵4۸/3   =Y 

  ۰/ 1۸۰باعث  صنعتی هایشرکت شرکت بر عملكرد سهام صاحبان حقوق توان بیان نمود که یک واحد افزایش در بازدهمی

توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی این آزمون از لحاظ شود. پس میمیصنعتی  هایشرکت عملكردواحد افزایش در 

 .باشددار میآماری معنی

 .دارد تاثیر صنعتی هایشرکت عملكرد خالص بر سود . حاشیه3آزمون فرضیه 

  عملکرد خالص بر سود پیرسون برای تعیین همبستگی حاشیه rآزمون  -13جدول شماره 

  شرکت 

 شرکت عملكرد خالص سود حاشیه 

 صنعتی های

 ۰/ 114 1 پیرسون rضریب همبستگی  خالص سود حاشیه

 34۷ /۰  (sig)طرفه  2سطح معناداری 

 ۷۰ ۷۰ تعداد

 های شرکت عملكرد

 صنعتی

 1 ۰/ 114 پیرسون rضریب همبستگی 

  34۷ /۰ (sigطرفه ) 2سطح معناداری 

 ۷۰ ۷۰ تعداد
  

 

 سطح حداقل از سطح این  و بوده 34۷/۰پیرسون  rآزمون  داریمعنی  سطح گرددمی مالحظه -13 شماره جدول در چنانچه

 معنی رابطه لذا باشدمی 114/۰ که شده پیرسون محاسبه rهمبستگی  ضریب به توجه با نیز و بوده رگتربز ۰۵/۰ داریمعنی

 .ندارد صنعتی وجود هایشرکت عملكرد خالص بر سود بین حاشیه داری

 .دارد تاثیر صنعتی هایشرکت عملكرد شده بر انجام گذاری سرمایه . میزان4آزمون فرضیه 

شده  انجام گذاری سرمایه پیرسون برای تعیین همبستگی میزان rآزمون  -14جدول شماره 

  شرکت  عملکرد بر

 شرکت عملكرد گذاری سرمایه میزان 
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 صنعتی های شده انجام

 گذاری سرمایه میزان

 شده انجام

 ۰/ 6۸3 1 پیرسون rضریب همبستگی 

 ۰۰۰ /۰  (sigطرفه ) 2سطح معناداری 

 ۷۰ ۷۰ تعداد

 های شرکت عملكرد

 صنعتی

 1 ۰/ 6۸3 پیرسون rضریب همبستگی 

  ۰۰۰ /۰ (sigطرفه ) 2سطح معناداری 

 ۷۰ ۷۰ تعداد
  
 سطح حداقل از سطح این  و بوده ۰۰۰/۰پیرسون  rآزمون  داری معنی  سطح گرددمی مالحظه -14 شماره جدول در چنانچه

 معنی رابطه لذا باشدمی 6۸3/۰ که شده محاسبهپیرسون  rهمبستگی  ضریب به توجه با نیز و بوده کوچكتر ۰۵/۰ داری معنی

برای آزمون تأثیر متغیر مستقل بر متغیر  .دارد صنعتی وجود هایشرکت عملكرد شده بر انجام گذاری سرمایه بین میزان داری

  وابسته این فرضیه از آزمون رگرسیون استفاده شده است.

 

 شده بر انجام گذاری سرمایه یونی متغیر میزانمربوط به مدل رگرس 4تحلیل واریانس فرضیه  -15جدول 

 شرکت  عملکرد

دورین 

 واتسون

خطای 

 استاندارد

 ضریب تشخیص

 تعدیل شده

ΔR 

ضریب 

تشخیص 

(2R ) 

R 

۸۷/1 2۷۵ /۰ 4۵۸ /۰ 466 /۰ 6۸3 /۰ 

 سطح 

 معنی داری

سطح 

 اطمینان

F 

 

میانگین 

 مربعات

مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

منبع 

 تغییرات

۰۰۰ /۰ 9۵/۰  

399 /۵9 

 رگرسیون 1 4/ ۵۰۵ 4/ ۵۰۵

 آزمون:نتیجه 

 1Hتأیید فرضیه 

 باقیمانده 6۸ ۵/ 1۵۸ ۰/ ۰۷6

 کل 69 9/ 663 ------
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می باشد، می توان چنین   ۰/ ۰۰۰داری آزمون مربوطه برابر گردد که سطح معنیمالحظه می -1۵چنانچه در جدول شماره 

-رد می 0Hتأیید و فرض  1Hباشد. پس فرض دار میمعنی 9۵/۰ن یا سطح اطمینا ۰۵/۰ادعا نمود که آزمون فوق با خطای 

به تغییرات کل،  x که عبارت است از نسبت تغییرات توضیح داده شده توسط متغیر  2Rگردد. با توجه به ضریب تشخیص 

 سرمایه زانصنعتی، توسط تغییرات در می  هایشرکت تغییرات عملكرددرصد  6/44توان بیان نمود که  باشد. میمی ۰/ 446

 گردد. شده تبیین می انجام گذاری

  عملکرد شده بر انجام گذاری سرمایه مربوط به متغیر میزان 4ضرایب پارامتر فرضیه  -16جدول شماره 

 شرکت

        
        

      

 

 

رابطه  بنابراین 

 : به صورت زیرخواهد بود صنعتی هایشرکت عملكرد شده بر انجام گذاری سرمایه ریاضی میزان

                                                             1X 4۰۸/۰  +634/2 =  Y 

 4۰۸/۰باعث  صنعتی هایشرکت شده بر عملكرد انجام گذاری سرمایه توان بیان نمود که یک واحد افزایش در میزانمی

توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی این آزمون از لحاظ شود. پس میمیصنعتی  هایشرکت عملكردواحد افزایش در 

 باشد.دار میآماری معنی

 

  های تحقیقفرضیه آزمون در راستای و پیشنهاد ها گیری نتیجه

 تولید المللی بین  صنعتی شرکت عملكرد با شرکت هایدارایی بازده که گردید مشاهده رگرسیون تحلیل از استفاده نتیجه در

 عملكرد ؛کنند رعایت را مؤلفه این  بیشتر کارکنان هرچقدر عبارتی به. دارد مستقیمی تأثیر ماکو آل ایده مصنوعی دندان

   مطابق با این فرضیه است. ،(2۰16)هو تحقیقات نتایج .گردید خواهد مواجه موفقیت با کارکنان صنعتی هایتشرک

 نتیجه آزمون
سطح معنی 

 داری
t محاسبه شده β عنوان متغیر شیب خط 

تأیید فرضیه 

1H 
 عرض از مبدا 2/ 634 12/ ۸11 ۰/ ۰۰۰

ضیه تأیید فر

1H 
۰۰۰ /۰ ۷۰۷ /۷ 4۰۸ /۰ 

 گذاری سرمایه میزان

 شده انجام
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 بین صنعتی شرکت عملكرد با شرکت سهام صاحبان حقوق بازده که گردید مشاهده رگرسیون تحلیل از استفاده نتیجه در

 کنند رعایت را مؤلفه این  بیشتر کارکنان هرچقدر عبارتی به. اردد مستقیمی تأثیر ماکو آلایده مصنوعی دندان تولید المللی

 و  سلسر نتایج تحقیق  .گردید خواهد مواجه موفقیت با کارکنان صنعتی هایشرکت عملكرد رگرسیون تحلیل نتایج

  ( در این راستا میباشد.2۰14) پیدن 

 عملكرد  افزایش  خواهان  کارکنان  چنانچه  رسدمی نظر به پیشین، تحقیقات نتایج همچنین  و فرضیه این  نتایج به توجه با  بنابراین 

 انتخاب سازمان، رقبای شناخت هدف، برای ریزی برنامه کارکنان،  راهنمایی  هایمؤلفه  بتوانند بایستی باشند، خود  شرکت بهتر

-شرکت  عملكرد  بر  را  تأثیر  بیشترین  شرکت سهام  صاحبان حقوق  بازده  تا  کارگیرند  به  را  هدف  درست  شناخت  و  سازمان  مسیر 

 .باشد   داشته   صنعتی   های

 المللی بین  صنعتی  شرکت  عملكرد  با  شده  انجام  گذاری سرمایه  میزان که  گردید  مشاهده  رگرسیون  تحلیل  از  استفاده  نتیجه  در 

 نتایج ؛ کنند  رعایت  را  مؤلفه  این  بیشتر کارکنان  هرچقدر  عبارتی  به. دارد  مستقیمی  تأثیر  ماکو  آل  ایده  مصنوعی  دندان تولید 

 شواهد  و  قبلی هایپژوهش  هرچند . گردید  خواهد مواجه موفقیت  با کارکنان صنعتی  های شرکت  عملكرد  رگرسیون تحلیل

 شرکت عملكرد   با  شده  انجام  گذاریسرمایه   میزان  تأثیر خصوص  در  پیشین   تحقیقات  اما  باشد، می   کم   فرضیه این   با  مرتبط  تجربی

 داد. نشان   را مشابهی   نتایج

 عملكرد  افزایش  خواهان  کارکنان  چنانچه رسد می  نظر  به پیشین،  تحقیقات  نتایج  همچنین  و  فرضیه این  نتایج  به توجه  با  بنابراین  

 انتخاب سازمان، رقبای شناخت هدف، برای ریزی برنامه کارکنان،  راهنمایی  هایمؤلفه  بتوانند بایستی باشند، خود  شرکت بهتر

 هایشرکت عملكرد  بر  را  تأثیر  بیشترین  شده  انجام  گذاری سرمایه  میزان  تا  کارگیرند  به  را  هدف  درست  شناخت  و  سازمان  مسیر 

  .باشد   داشته  صنعتی

 سهام صاحبان حقوق بازده شرکت،  هایدارایی بازده : ابعاد  که گردید مشخص حاضر تحقیق  دراینكه؛  نهایی نتیجه گیری 

 های شرکت  عملكرد  بر مثبت  تأثیر  دارای  حدی  تا  کدام  هر  شده انجام گذاری  سرمایه میزان  و  خالص  سود حاشیه  شرکت، 

 متعددی  تحقیقات  انجام  که  باشد  تأثیرگذار تواند می  زیادی سازمانی  عوامل بر راهبری  نظام  مالی  ابعاد ارزیابی . باشند می  صنعتی

 مدیران کارکنان،  مشكالت  از  بسیاری  گشایگره  تواند می تحقیقات  این  نتایج از  آگاهی  که  چرا  رسد، می  بنظر  الزم  زمینه  این  در 

 .باشد   ها شرکت   و 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

22 

 

 تحقیق  نتایج راستای در کاربردی پیشنهادات

 و مالكیت درصد دارند شرکت عملكرد افزایش  به تمایل که مدیرانی تا گرددمی پیشنهاد: اول فرضیه نتایج راستای در پیشنهاد

 برای را درستی مسیر و کرده خود اهداف برای ستیدر ریزیبرنامه امكان حد تا دهند، افزایش  را شرکت در دولت نفوذ

 به را خود توجه و کرده شناسایی را سازمان رقبای همچنین . کنند راهنمایی درستی به را کارکنان و برگزینند آن به رسیدن

 .بیفزایند نهادی سهامداران سهام درصد به و کنند معطوف آنان

 حد تا خواهانند را شرکت عملكرد افزایش  به تمایل که مدیرانی تا گرددمی پیشنهاد: دوم فرضیه نتایج راستای در پیشنهاد

 در. باشند داشته را الزم توجه مالكیت تمرکز و سهام توزیع شاخص به کنند، استفاده سبک یک عنوان به استراتژی از امكان

 نسبت کنند، کسب اطالعات لزوم ورتدرص نیز سازمان بیرون منابع از بگیرند، درنظر نیز را سازمان آینده تصمیمات اتخاذ

 .دهند قرار توجه مورد را شرکت بازده میزان و دهند افزایش  را شده تضمین  سودهای

 کنند  تالش دارند را شرکت عملكرد افزایش  به تمایل که مدیرانی تا گرددمی پیشنهاد: سوم فرضیه نتایج راستای در پیشنهاد

 به را کارکنان مسئولیت دهند، افزایش  را شرکت هایگذاری سرمایه میزان گیرند، بهره شرکت در هاتكنولوژی جدیدترین از

 را شرکت سهام میزان و فروش حاشیه و باشند داشته توجه شرکت هایدارایی میزان به کنند، تفكیک تخصصی صورت

 .دهند افزایش 

 حد تا دارند را شرکت عملكرد افزایش  به لتمای که مدیرانی تا گرددمی پیشنهاد: چهارم فرضیه نتایج راستای در پیشنهاد

 افزایش برای سودآور هایاستراتژی دهند، افزایش  را خود مالی دانش  باشند، داشته مفید و سودمند هایبرگشت انجام امكان

                                  .دهند انجام شرکت برای آور سود و مناسب خریدهای و گیرند کار به عملكرد

 اداتی به پژوهشگران آیندهپیشنه
 مشارکت انگیزش، سازمانی، تعهد وری،بهره چون برعواملی راهبری نظام مالی ابعاد تأثیر مورد در شودمی پیشنهاد. 1

  .پذیرد انجام تحقیقاتی مدیران رهبری سبک کارکنان،

 مشارکت انگیزش، تعهدسازمانی، ی،بهره ور همچون برعواملی صنعتی هایشرکت عملكرد تأثیر درمورد شودمی پیشنهاد. 2

 .پذیرد انجام تحقیقاتی مدیران رهبری سبک کارکنان،

   .پذیرد انجام بزرگتری آماری نمونه و جامعه با و دیگر هایشرکت در حاضر تحقیق شود می پیشنهاد. 3

 . پذیرد انجام راهبری نظام مدیریتی ساختار هاینظریه سایر از استفاده با حاضر تحقیق شود می پیشنهاد. 4

 .شود مقایسه موجود تحقیق با و گرفته قرار بررسی مورد نیز همجوار هایشرکت در حاضر تحقیق تا شودمی پیشنهاد. ۵ 
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  منابع فهرست 

 منابع فارسی

 (؛ تاثیر مالكیت سرمایه گذاران نهادی بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار13۸9بابایی، ساسان)

 تهران؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم اقتصادی.

 شرکت، هایبدهی سررسید ساختار بر  مدیره هیأت هایویژگی تاثیر بررسی ؛(1392)حسنعلی اخالقی، و زهره ها،حاجی

 .هفدهم شماره ، 1392 تابستان مدیریت، حسابداری پژوهشی علمی فصلنامه

 .62 شرکتی، راهبری همایش  مقاالت مجموعه پاسخگویی، و شرکتی( راهبری)  حاکمیت (؛13۸4) یحیی یگانه، حساس

 شفافیت و مالی عملكرد بر شرکتی راهبری نظام وکارهای ساز تأثیر (؛139۸)رستمی زینب کاظمی؛ حسین  همتی؛ حسن 

 . 123-14۸ صفحه ،139۸ زمستان و پاییز ،2 شماره ،2 دوره، مالی گزارشگری در کاربردی های پژوهش  ،اطالعاتی

 در شده پذیرفته هایشرکت عملكرد بر راهبری نظام مدیریتی ساختار و مالی ابعاد تاثیر بررسی ؛(139۵)مهناز نسب، حسینی

 . 139۵زمستان ارشد، کارشناسی دوره پایاننامه تهران، بهادار اوراق بورس

 مالی اطالعات کیفیت بر شرکت راهبری نظام های ویژگی تاثیر بررسی(؛  1396)هادی محمدی ملکو  زهرا ،دیلمی دیانتی

 تابستان ،1۵1 -1۷۰ ، 13  شماره ، 4  دوره   ،حسابداری دانش  ؛ مجلهتهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت

1392  . 

 یحسابدار های پژوهش ،ها شرکت مالی عملكرد و راهبری نظام بین  رابطه بررسی(؛ 139۵)عزیزاله گنجی و اله روح ،رجبی

 .  23 - 34 ،139۵تابستان شماره دوم،  ، سال دوم   ،مالی
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