
 
 تاکستان غیرانتفاعیی موسسه آموزش عال

 

 حسابداری رشته برای دریافت درجه کارشناسی ارشد نامهیانپا

 

 :عنوان

 رشد یهافرصتنقش بر  دیتأکبا  شرکت توانایی مدیریت بر عملکرد ریتأث

 

 استاد راهنما:

 دکتر حبیب اله گروسی

 استاد مشاور: 

 دکتر سیامک طایفه

 :ندهنگار

 یفرشته رحمان

 

 89 تابستان

 

 

 

 



 

 چکیده
آن تجارت جهانو  تبعبهو جوامع با تحوالت شاافرم محی و و تولوژو ی و  هاسااازماندر جهان پرتالطم امروزی که 

ت. در اس فرورفتهاز ابهام  یاهاژههستلن، توان دستیابو به س ح م لوب و مورد انتظاری از عملورد در  روروبه شانن وجهانو 

به  ؛را تضمین کلن، وجود نظام منیریتو مقتنر و کارآمن است هاسازمانباژلنه و رو به رشان  حیات  تواننوماین رهفذر، آنچه 

را در شرایط فعلو  هاسازمانحسن عملورد  توانموعبارت دیفر در صورت اقتنار و توانملنی رکن منیریت سازمان است که 

جاد یه ازیهستلن که انف ومحرک هایرویرشن، ن یهافرصتوت خود هساتلن.  ش ثریبه دنبال افزا گذارانهیسارما  انتظار داشات. 

 یواحنها گذارییهسرما یهافرصات از  وو مل ق موقعبه. اساتااده  شاونن ومپاداش محساوب   گذارانیهسارما  یو برا کللنوم

 اساات و ور مهمیت، متغیریه و منین بازار ساارمایدارد. رشاان شاارکت از د هاشاارکتدر بهبود عملورد  یوبساازا یرتأث یتجار

 نقش بر ینتأک اب شرکت عملورد بر منیریت توانایو یرتأث ، هنم پژوهش حاضر بررسوباشن یرگذارتأثبر عملورد آن  تواننوم

 143اطالعات  موردبررسو قرار داده است. بنین ملظور 1931اژو  1931 هایسالاز  ساژهششرشن در یک دوره  یهافرصات 

طریق  از هافرضیه وتحلیل قرار گرفت. آزموناوراق بهادار تهران مورد تجزیه ربهابازاشانه در  های پذیرفتهشارکت از شارکت  

های آماره از استااده با اژفوها بودن معلادار و برای آزمون (گامبهگام )روش رهیچلنمتغ و سااده  ونیرگرسا  یآمار هایتولیک

F  وt  بر ریتمنی توانایو تأثیر رشن، هایفرصت، است عملورد بر منیریت توانایو تأثیر پژوهش مؤین جیگرفت. نتا صاورت 

 .کلنمو تعنیل را عملورد
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ABSTRACT: 

Investors are looking to increase their wealth. Growth opportunities are the driving force 

behind incentives and are rewarded for investors. What succeeds in the current situation is the 

optimal use of existing investment opportunities, which in this regard should identify the 

factors affecting corporate performance. The timely and logical use of investment opportunities 

for commercial entities has a significant impact on the performance of companies. The growth 

of the company from the viewpoint of capital market and management is an important variable 

and it can affect its performance. The purpose of this study was to examine the effect of 

managerial ability on the performance of the company with an emphasis on the role of growth 

opportunities in a ten-year period from 1391 to 1396. Is. To this end, information from 149 

companies from listed companies in Tehran Stock Exchange was analyzed. The hypothesis test 

was performed using simple and multivariate regression (stepwise method) and to test the 

significance of the patterns using F and t statistics. The results of the research confirm the 

negative relationship between management ability and profit management. 
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