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 در سودآوری افشایش بز دانش مدیزیت های توانایی های شاخص تأثیز بزرسی

 تهزان بهادار اوراق بورس در شده پذیزفته هایشزکت
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 چکیده

 التػاد» کطَر التػادی تَسعِ چْارم بزًاهِ کِ طَری است، داضتِ تَجْی لابل پیطزفت اخیز سال چٌذ در داًص هذیزیت

 هذیزیت اس استفادُ. است بزخَردار بسشایی اّویت اس ًیش هالی سهیٌِ در پیطزفت هْن ایي کٌار در. باضذ هی «داًص بز هبتٌی

 بْبَد ایي بخطیذ، ارتما را هالی بخص در بخػَظ بخطْا تواهی در هذیزاى عولكزد بتَاى کِ باضذ ای گًَِ بِ بایستی داًص

با تَجِ بِ اّویت هَضَع  .ضَد هزاکش التػادی پیطبزد باعث ٍ ًوَدُ تسزیع را هالی ابْاهات ٍ هسائل تَاًذ هی عولكزد در

ُ در ّای پذیزفتِ ضذسَدآٍری در ضزکت افشایص بز داًص هذیزیت ّای ّذف همالِ حاضز بزرسی رابطِ ضاخع ّای تَاًایی

-یه یطیوایپٍ بِ لحاظ رٍش فی هاّیت تَغی ایي پژٍّص اس لحاظ ّذف کاربزدی ٍ اس لحاظ بَرس اٍراق بْادار تْزاى است.

هی باضذ  1395پذیزفتِ ضذُ در بَرس اٍراق بْادار تْزاى در پایاى سال بیوِ ٍ باًكْا تعذاد جاهعِ آهاری ایي پژٍّص  .باضذ

 تیسا ي،یرُ آٍرد ًَ یاطالعات یّاباًک بیوِ ٍ كیاس طز كیتحم یزّایاطالعات هزبَط بِ هتغ .بَدُ است باًک 56 بزابزکِ 

آٍری اطالعات تَاًایی ّای هذیزیت داًص ّافستذ اس بزای جوع گزدد.یه یآٍرجوع، ك بِ ساسهاى بَرس اٍراق بْادرهتعل

افشار ًزمبا کاربزد در ایي تحمیك بزای آسهَى فزضیِ اس هذل رگزسیَى چٌذ هتغیزُ استفادُ ضذُ است.  VSM 94پزسطٌاهِ 

 ،حفع داًص ،بكارگیزی داًصبزای ضزیب ثابت ٍ ضزایب هتغیزّای  t آهارُ احتوال داد کِ ًطاى ًتایج استفادُ ضذ.ایَیَس 

ًطاى هی دّذ  ؛ کِباضذ دار هی آهاری هعٌی لحاظ اس فَق ارتباط لذا است؛% 5 اس ی کوتزَآٍرس بز تبذیل داًصٍ خلك داًص 

 دارد. یهعٌادار زیتاث یسَدآٍر صیداًص بز افشا تیزیهذ یّا ییتَاًا

 

 .سَدآٍری، بَرس اٍراق بْادار تْزاى ، افشایصتبذیل داًصٍ خلك داًص  ،حفع داًص ،بكارگیزی داًص های کلیدی: واصه
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