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 چکيده

 رفتهیذپ یشرکت ها ،یبازده شیو افزا یبر رشد اقتصاد ینوآور ریتأث یبررس قیتحق نیهدف از انجام ا

 تیو از لحاظ ماه یهمبستگ -یفیتحقیق از نوع توص نیباشد. ا یشده در بورس اوراق بهادار تهران م

تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس  قیاست. جامعه آماری این تحق یو اهداف از نوع کاربرد

 نیشرکت در دوره زمانی ب 554 یباشد که به طور کل یشرکت م 145اوراق بهادار تهران به تعداد 

ه پرسشنام ق،ی. ابزار استفاده شده در تحقدندیبه عنوان نمونه انتخاب گرد 5931-5931 های¬سال

قرار  تفادهمورد اس 11نگارش  Spss نرم افزار  زیپردازش اطالعات ن یباشد. برا یمحقق ساخته م

انحراف  و نیانگیم فیتوص یبرا یفیتوص یداده ها از آزمون ها لیو تحل هیتجز یگرفته شده است. برا

 یاستنباط یون هانرمال بودن داده ها و آزم بررسی جهت کلوموگروف – رونفیآزمون  اسم ار،یمع

 لیزمون تحلآ ،یکنندگ ینیب شیپ زانیرابطه و م یجهت بررس رسونیپ یهمبستگ بیو ضر ونیرگرس

 ،یالی)س ،ینشان داد که نوآور جی. نتادیاستفاده گرد گریکدیبر  رهایمتغ ریتاث یجهت بررس انسیوار

ق شده در بورس اورا رفتهیپذ یشرکت ها یبازده شیو افزا ی( بر رشد اقتصادیریپذابتکار، انعطاف

 باشد. یم  رگذاریبهادار تهران تأث

 بورس اوراق بهادار. ،یبازده شیافزا ،یرشد اقتصاد ،ینوآور :واژگان کليدي
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 2 اسماعيل خوشبخت، 1 ینقدعل یفائزه صادق
 .اندیشه انتفاعی غیر -غیردولتی دانشگاه پایه، علوم دانشکده ارشد، کارشناسی دانشجوی 5
 .ی اندیشهانتفاع ریغ -یردولتیدانشگاه غ ه،یدانشکده علوم پااستادیار،  1

 

  نام نویسنده مسئول:

 اسماعيل خوشبخت

  یبازده شیو افزا يبر رشد اقتصاد ينوآور ريتأث یبررس

 شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ يدر شرکت ها

 

 51/3/5931 تاریخ دریافت:

 15/51/5931 تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
اختار س ،ییاز جمله توانا یبه اهداف سازمان نشان دهنده عملکرد سازمان هستند و عوامل گوناگون یابیدست زانیها و م تیفعال جهینت

 تیاز عوامل موفق یکی یگذارد. نوآوری سازمان یکار بر آن اثر م طیمح طیو شرا یفرهنگ سازمان ،یمختلف سازمان یتمهایس ،یسازمان

( .سازمان های نوآور امنیت شغلی در سطح عالی برای کارکنان خود فراهم 1151و همکاران،  منزیها است )ج سازمانبلندمدت در عملکرد 

می دهند که تغییر پذیر باشند. زمانی که اندیشه ای جدید تکامل می یابد پیشتازان تغییر فعاالنه و با شور و شوق  به افراد جرات می آورند و

 به مرحله اجرا در خواهدسازمانی اندیشه انفعالی بخشیده و ان را حمایت نموده و بر مشکالت چیره می شوند و اطمینان می دهند که نوآوری 

 (.5931،  آمد )محمدی

تولید  ) تولید و یا در اثر رشد کارایی نهادهای در اثر افزایش . رشد اقتصادیمدت تولید بیشتر در بلند یعنی رشد اقتصادیاز طرفی 

 و زیر ظرفیت خالی های ظرفیت، درخور اهمیت نکتهاست.  اقتصادی در توسعه هدف افتد و مهمترینمی ( اتفاق نهادها به بیشتر نسبت

 ها شدهآن رقابت سود و توان شتولید و کاه هایهزینه میانگین باالرفتن منجر به که است شرکت های تولیدی بورساز  بسیاری کارکردن

. است داده قرار خاص شرایط در مقاومتی را اقتصاد المللی، رویکرد بین اقتصادی های تحریم از فشارهای ناشی رسیدن اوج از طرفی بهاست. 

 کند. آن تبدیل فرصت به را تحریم تهدید آمده و فائق المللی بین های تحریم بر بتواند تا نهد گام درستی اصول و مبنا بر باید ایران اقتصاد

 نشدن حل اصلی عوامل از .است کرده ایجاد مقاومتی اقتصاد به نام رویکرد را ادبیاتی باشد، داشته باید ایران اقتصاد که مبناهایی و اصول

سیاستهای  عدم تولید، سمت به موجود نقدینگی هدایت عدم بانکی، سیستم ضعف دولت، بودجه به کسری توان می کشور اقتصادی مشکل

 دانایی اقتصاد بر داخلی، اتکا ی سرمایه و کار نیروی از استفاده داخلی، تولیدات به ( . توجه5935کرد)فتح اله،  اشاره و مناسب پولی و مالی

 برای الزم مالی منابع تامین تولید، سمت به نقدینگی موجود هدایت بنایی، زیر محصوالت و اساسی کاالهای تولید به خاص محور، توجه

 صورت به که شد خواهد آن ها سیاست این می باشند. نتیجه مقاومتی های رویکرد اقتصاد مؤلفه ترین مهم اقتصاد در خصوصی بخش حضور

 مقاومتی ایران اقتصاد از رویکرد مولد و ضد نامولد های فعالیت طبیعی، عملکرد سازمان هایی که دارای نوآوری هستند رو به بهبود رفته و

شود. با توجه به مباحث ذکر شده پرداختن به عملکرد صحیح نوآورانه سازمان می تواند منجر  می اصالح نیز بازار مکانیزم و ها قیمت و حذف

رشد افتصادی شرکت های پذدیرفته در بورس اوراق بهادار با رویکرد اقتصادی مقاومتی گردد. در اقتصاد مقاومتی و رشد اقتصادی، عامل به 

پیش برنده اقتصاد، ابداعات، اختراعات و نوآوری های سازمانی مستمر و جدید است. ایده اصلی نظریه های نوآوری سازمانی این است که 

سبب افزایش تولید با افزایش توان تولید سازمان شده و منجر به تقویت رشد اقتصادی و مقاومت اقتصادی می گردد. نوآوری  نوآوری سازمانی

ار رسازمانی در بخش سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه، ذخایر علمی را که در تولید کاالهای نهایی مورد استفاده قرار می گیرند، تحت تاثیر ق

 شیو افزا یبر رشد اقتصاد ینوآور ریتاث یبه  بررس قیتحق نیدر ا  .(5931به افزایش نرخ رشد تولید می انجامد )نصیری اقدم، داده این فرایند 

 .میپردازیشده در بورس اوراق بهادار تهران م رفتهیپذ یشرکت ها یبازده

 

 پژوهش ينظر یمبان
در بورس  سازمان های فعالیت کیفیت یا کمیت ارتقاء و دهبوب برای نوین طرح و فکر ارائه یعنینوآوری سازمانی در بورس اوراق بهادار 

در بورس اوراق  ها کاهش هزینه ،در بورس اوراق بهادار خدمات یا تولیدات افزایش ،در بورس اوراق بهادار وری هرهب افزایش مثالً ؛اوراق بهادار

 .(5911... )صمد آقایی،  و در بورس اوراق بهادار جدید خدمات یا تولیدات ،بهتر در بورس اوراق بهادار روش از خدمات یا تولیدات ،بهادار

و نوآوری سازمانی  1، نوآوری در فرایند 5محصول در نوآوری گروه، سه نوآوری سازمانی در بورس اوراق بهادار به عملکرد شاخص های

   ( نمایش داده شده است.5-1( که در  تصویر)1151یا اداری در بورس اوراق بهادار تقسیم می شوند)جیمنز و همکاران ، 

                                                           
1 product innovation 

2 Process innovation 
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 (.2112و همکاران ،  منزيدر بورس اوراق بهادار )ج يعملکرد نوآور ي: شاخص ها 1نمودار

 

 در بورس اوراق بهادار اقتصادي رشد انواع •
نوع  در .دیشناسد که عبارتند از: ساده و مثمر و شد یبورس اوراق بهادار را م یرشد در شرکت ها یدو نوع اساس یاقتصاد مل خیرتا

 هیکار( در حالت حفظ پا یروین ه،یسرما ن،ی)زم دیعوامل تول ادیاستفاده تعداد ز جهیبورس اوراق بهادار در نت یشرکت ها یساده، رشد اقتصاد

 شیشمار کارگران و مهارت آنها و افزا یمحصوالت از حساب رشد کم شیافزا ،ینوع رشد اقتصاد نیشود. در ا یاش حاصل م یقبل یفن

. نوع ماند یم یالسابق باق یکارگر کماف یمحصوالت به حساب ف دیتول جهیگرددو در نت یم نیبورس اوراق بهادار تام یشرکت ها تیظرف

 یدیشود که با استفاده گسترده از عوامل تول یمحصوالت مشخص م زانیم شیاوراق بهادار با افزا بورس یشرکت ها یرشد اقتصاد دیشد

 شرفته،یپ یلوژتکنو افته،یتکامل  یلیخ یریقاعدتآ از حساب بکارگ یدیتول اسیگردد. رشد مق یحاصل م تیفیو موثر و باک شرفتهیپ یلیخ

 نیهم لهیگردد . و به وس یم نیبورس اوراق بهادار تام یو مواد خام و مهارت بلند پرسنل شرکت ها ریصرفه کننده ذخا ،یعلم یدست آوردها

 یشود . تحت عنوان رشد اقتصاد یم نیبورس اوراق بهادار تام یمنابع شرکت ها ییکار و صرفه جو یکاال، رشد بازده تیفیک یعوامل ارتقا

استفاده موثر  قیبزرگ محصوالت از طر ایشود که در آن قسمت قابل مالحظه و  یم دهیفهم یبهادار، آن ترق راقبورس او یشرکت ها دیشد

 (.5931 ،یسپاس ری)م شود نیبورس اوراق بهادار تآم یشرکت ها یدیعوامل تول

 

 پيشينه پژوهش

 الف( تحقيقات داخلی
سازمانی درصنایع تولیدات محصوالت لبنی که جامعه (در مقاله ای با عنوان بررسی ارتباط معنادار بین نوآوری و عملکرد 5931غفاری )

شرکت می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی 11آماری این تحقیق شامل صنایع تولید لبنی استان فارس به تعداد 

گر، استفاده ی تاثیر متغیرها بر یکدیکنندگی متغیرها و از آزمون تحلیل واریانس جهت بررسبینیپیرسون به منظور تعیین رابطه و میزان پیش

 شده است.. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که میان نوآوری و عملکرد سازمانی ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. عادل

ی بورس اوراق بهادار با رویکرد ( در تحقیقی به بررسی و ارائه مدل ارتباطی عملکرد سازمانی و نوآوری بررشد اقتصادی شرکت ها5931نیا )

وراق بهادار های بورس اهای نوآوری و رشد اقتصادی شرکتاقتصاد مقاومتی پرداخت. نتایج نشان داد که تلفیق رویکرد اقتصاد مقاومتی با مولفه

 یدیتول یهاشرکت یرشد اقتصاد های عملکرد سازمانی وهای رویکرد اقتصاد سازمانی با مولفهارتباط معنادار دارد. همچنین تلفیق مولفه

( در تحقیقی به بررسی تاثیر خالقیت و نوآوری بر رشد اقتصادی در شرکت های بورس 5939ارتباط معنادار دارد . ربیعی ) بورس اوراق بهادار

 یزیکی، سرمایه انسانی و وارداتاوراق بهادار پرداخت. وی مدلی را برای رشد اقتصادی ایران در نظر گرفت و اثر متغیر های نیروی کار، سرمایه ف

یشه رماشین آالت به کل واردات به عنوان سر ریز تکنولوژی را آنالیز کرد. وی در این تحقیق ابتدا به بررسی مانایی متغیر های مدل با آزمون 

شد که به ترتیب کاالهای واحد پرداخت و سپس مانایی پسماندهای بررسی کرد. از روش تک معادله ای مدل برآورد شده این نتایج حاصل 

 واسطه ای، نیروی کار، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و واردات ماشین آالت باعث افزایش تولید در شرکت های بورس اوراق بهادار کشور می

 هادار پرداختند.( در تحقیقی به بررسی نقش خالقیت و نوآوری بر رشد اقتصادی شرکت های بورس اوراق ب5939شوند. نصراللهی و همکاران )

استعداد ذاتی افراد، حمایت های مالی و عاطفی، فرهنگ، کارآفرینی اجزای یک سیستم یکپارچه اند که در طی یک فرایند افکار نوآورانه 

ود ( در تحقیقی به بررسی برآوردها مبین وج5939شرکت های بورس اوراق بهادار را به رشد اقتصادی منتج می کند . شهبازی و همکاران )

http://www.psyj.ir/


 02 -38، ص  1893 ، زمستان02فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 
تاثیر مثبت و معنادار این متغیر بر رشد اقتصادی در شرکت های بورس اوراق بهادار کشورهاست به طوری که یک درصد افزایش در نرخ 

واحد تغییر مثبت در نرخ رشد تولید سرانه در شرکت های  1414و  5444و تعداد اختراعات ثبت شده به ترتیب منجر به  TEAکارآفرینی 

( ، در تحقیقی به تاثیر خالقیت و نوآوری بر رشد اقتصادی در شرکت های 5939ر این کشورها شده است. ربیعی ، مهناز)بورس اوراق بهادا

بورس پرداخت.نتایج این تحقیق بیان گر این نکته بود که میان خالقیت و رشد اقتصادی رابطه وجود دارد.همچنین نتایج بیان نمود که رشد 

رابطه بین سبک رهبری تحول گرا و ( در مقاله ای با عنوان 5931ث بهبود بازده مالی می گردد. غزالی،مریم)اقتصادی حاصل از نواوری باع

مدیر انجام گردید.پس از جمع آوری داده های تحقیق به کمک  11که بر روی  سبک تفکر خالق در مدیران مدارس ابتدایی شهرستان اصفهان

 ارتباط مستقیمی وجود دارد. پورکیانی و  رهبری تحول گرا و سبک تفکر خالق در مدیرانبین سبک ضریب همبستگی نتایج نشان داد که 

سازمان های بورس اوراق بهادار  عملکرد با نوآوری مدیریت میانجی حلقه عنوان به خالقیت ( در تحقیقی به بررسی ارتباط5931همکاران )

 در که کنترل عامل بر آن ها اثر دادند و قرار کیفیت های خانه در اوراق بهادارکارکنان در شرکت های بورس  خالقیت عناصر پرداختند. ابتدا

داده در  قرار بررسی اصفهان در بورس مورد آهن ذوب سهامی شرکت میانی و ارشد مدیران نظر با باشد، می فراگیر مدیریت کیفیت مقاله این

 بر عامل کنترل برای بندی اولویت نوع دو نهایت در و است شده بررسی کنترل عامل بر سازمان عملکرد های مولفه اثر دیگری کیفیت خانه

 نشان تحقیق های در شرکت های بورس اوراق بهادار بدست آوردند. یافته عملکرد و خالقیت یعنی نوآوری خروجی و ورودی عوامل اساس

 های از مولفه کنترل عوامل میان در و دارد وجود ادارسازمان های بورس اوراق به عملکرد و خالقیت میان مستقیم ارتباط که است آن دهنده

 را دارد. بنابراین، اهمیت بیشترین رهبری سپس و آموزش ، سازمانی عملکرد های مولفه نظر از و داشته را اهمیت بیشترین رهبری خالقیت،

با  بتوانند تا کرده ایجاد کارکنان برای را جدید های فرصت های بورس اوراق بهادار که سازمان سراسر در موثر و مناسب رهبری یک وجود

 می تواند نو، های ایده شدن بالفعل برای مستمر آموزش کنار در کنند تبدیل بهینه عملکرد با نوآور سازمان یک به را سازمانشان خالق تفکر

 .شود واقع ثمر مستمر بسیار

 

 ب(تحقيقات خارجی
خالقیت و نواوری بر بهبود بهره وری و بازده مالی در میان شرکت های خصوصی  ( در مقاله ای با عنوان بررسی تاثیر1151تانگن )

شرکت انجام گرفت.وی پس از جمع اوری داده های مالی این شرکت ها و تجزیه و تحلیل انها توسط نرم 41تولیدی در استرالیا که بر روی 

هره وری ارتباط مستقیم وجود دارد.همچنین نتایج نشان داد که افزار تجزیه و تحلیل آماری بدین نتیجه دست یافت که میان خالقیت و ب

تا رابطه  بودپی آن  ( در تحقیقی به بررسی نوآوری موثر بر رشد اقتصادی پرداخت. وی در1151خالقیت بر بازده مالی تاثیر گذار است. کالن )

نتایج با استفاده از ضریب  بورس اوراق بهادار را بیابد. و رشد اقتصادی در شرکت های سازمانیمدیران با عملکرد  نوآوریعوامل سه گانه 

مدیران  نوآوریمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که  spssهمبستگی اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره و به کمک نرم افزار 

؛ همچنین، یافته ها آشکار ساخت که از بین  رى داردهمبستگى معنادا سازمانی و رشد اقتصادی در شرکت های بورس اوراق بهاداربا عملکرد 

( به 1151باالسا و همکاران )دارد. در شرکت های بورس اوراق بهادار عوامل مختلف، شاخص ابتکار سهم و نقش بیشتری در عملکرد مالی

جزیه و تحلیل داده های تحقیق به کمک شرکت تولیدی در چین پرداختند.آنها بعد از ت 515بررسی ارتباط نوآوری و افزایش بازدهی در میان 

نرم افزارهای تحلیل اماری بدان نتیجه دست یافتند که ارتباط مستقیم و معناداری میان نوآوری و بازدهی در میان شرکت ها وجود دارد و 

کاستا و  برخوردار می باشند.همچنین شرکت هایی که از ایده های نواورانه تر استفاده می نمایند از رشد اقتصادی و عملکرد مالی بهتری 

 که دادند توسعه را در شرکت های بورس اوراق بهادار پرداختند. الگویی نوآوری و کیفیت میان ( در تحقیقی به بررسی رابطه1154لورنته )

 می بهتر پردازند، می رفراگی کیفیت مدیریت اجرای به که هایی سازمان اسپانیایی بود. نتایج نشان داد که سازمان 415برداری  نمونه نتیجه

 های استنباط گردند. مند بهره آن مزایای از و بخشند توسعه دهند، نمی انجام را عمل این که هایی نسبت سازمان را سازمانی نوآوری توانند

آید . پاستور و روبرت  می حساب به ها سازمان برای ضرورتی مستمر نوآوری دهد که می نشان مدیریتی در شرکت های بورس اوراق بهادار

سازمانی نیواورالن و تاثیر نوآوری بر آن در شرکت های از دیدگاه مدیران  عملکرد سازمانیاولویت بندی عوامل موثر بر ( در تحقیقی به 1154)

اط اوراق بهادار ارتببورس اوراق بهادار پرداختند. بین متغیرهای بسط، انعطاف پذیری و سیالی و بهبود عملکرد سازمان در شرکت های بورس 

معنادار وجود دارد. همچنین به این نتیجه رسیدند که متغیرهای کیفیت کار، کمیت کار، همکاری و ابتکار عمل به ترتیب بیشترین عامل در 

مل موثر بر ( ، در مقاله ای با عنوان رتبه بندی عوا1159پیشرفت عملکرد سازمان در شرکت های بورس اوراق بهادار می باشند . سیمپسون)

بازده مالی شرکتها.بدین نتیجه دست یافت که خالقیت و نوآوری یکی از عوامل موثر بر توسعه اقتصادی و افزایش بازدهی در میان شرکت ها 

( در تحقیقی به بررسی تاثیر نوآوری بر رشد اقتصادی در شرکت های بورس اوراق بهادار کشور مالزی 1159می باشد. تیلور و مک آلن )

داختند. متغیرهای ابتکار، انعطاف پذیری، بسط و سیالی بر رشد اقتصادی در شرکت های بورس اوراق بهادار تاثیر معنادار دارند. سیمونز پر

( در تحقیقی به بررسی تاثیر نوآوری بر عملکرد سازمانی در شرکت های بورس اوراق بهادار درکشور چین پرداخت. سیالی، بسط، ابتکار 1151)
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ف پذیری به ترتیب اولویت بر متغیر های قابلیت اعتماد، نگرش، کیفیت کار، کمیت کار، همکاری، ابتکار عمل، یادگیری و توسعه و انعطا

شخصی تاثیر معنادار دارند. در نهایت نوآوری تاثیر معناداری بر عملکرد سازمانی در شرکت های بورس اوراق بهادار دارد .هاریس و 

شرکت 551ای به بررسی و ارزیابی تاثیر نواوری بر بهبود تصمیم گیری مدیران پرداختند.آنها این مطالعه را بر روی  (در مطالعه1155همکاران)

و ازمون رگرسیون خطی نشان دهنده این نکته بود که ارتباط مستقیمی  spss و مدیران انها انجام دادند که نتایج حاصل از این مطالعه توسط

 تصمیم گیری مدیران وجود دارد .میان نواوری و بهبود 

 

 ابزار تحقيق 
 ابزار گردآوری اطالعات در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته به شرح زیر می باشد:

گزینه ای شامل کامال موافقم،موافق،تاحدی،کامال مخالف و مخالف می باشد. 1عدد بر مبنای طیف لیکرت 11سواالت این پرسشنامه 

مربوط به سنجش بعد 11تا 53مربوط به سنجش بعد بازدهی و سواالت  51تا  51جش بعد رشد اقتصادی، سواالت مربوط به سن 3تا5سواالت 

 نوآوری می باشد.

 روایی 
جهت تعیین روایی ابزارهای مورد مطالعه درتحقیق حاضر از روایی صوری و محتوایی استفاده خواهد گردید. برای رسیدن به این هدف 

اهنما و دیگر اساتید متخصص که به تایید استاد محترم راهنما می باشند ، استفاده خواهد شد و پس ازاعمال نظرات از نظرات استاد محترم ر

 ارائه شده ابزارهای مورد مالحظه به شکل نهایی تهیه و آماده اجرا خواهدگردید.

 پایایی 
ز آزمون آلفای کرونباخ استفاده خواهد شد . سواالت آوری اطالعات جهت سنجش اعتبار پرسشنامه و تعیین قابلیت سواالت اپس از جمع

 ضعیف و یا دارای نقاط مشترک زیاد با سایر سواالت و متغیرها داشتند حذف خواهد گردید.  

 

 جامعه آماري
 شرکت می باشد. 145می باشد به تعداد  تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت تمامی شامل تحقیق آماری جامعة

 

 حجم نمونه و روش نمونه گيري
 جامعه اعضای میان ها برخی ناهماهنگی وجود همچنین و آن از حاصل خاص های دشواری و آماری جامعة حجم گستردگی دلیل به

 مند نظام حذف روش به تحقیق آماری نمونة و شده داده قرار آماری نمونة برای انتخاب زیر شرایط تحقیق، نیاز مورد های داده با ارتباط در

 :شده است انتخاب

 زیر، ویژگی چهار از و 5931سال  تا پایان شده، پذیرفته بهادار اوراق بورس در 5931سال  ابتدای از کم دست که هایی شرکت کلیه

 :باشند برخوردار همزمان طور به

 ها منتهی به پایان اسفند باشد.  برای رعایت قابلیت مقایسه پذیری، دوره مالی آن 

  .در طی دوره مورد بررسی توقف فعالیت ها یا تغییر سال مالی نداشته باشد 

  .اطالعات مورد نیاز شرکت ها ، در طی دوره مورد بررسی موجود باشد 

  .جز بانک ها ، بیمه ها و شرکت های سرمایه گذاری نباشد 

 باقی ماندندشرکت به عنوان حجم نمونه  554 تعداد فوق، هاى محدودیت اعمال به توجه با

 

 هاروش تجزیه و تحليل داده
شده ، پس از بررسی الفای کرونباخ روی  11نگارش  SPSSپس از تکمیل پرسشنامه ، اطالعات به دست آمده ، وارد نرم افزار آماری 

ل داده ها و بدست متغیر ها و مقیاس های پرسشنامه جهت سنجش نرمال بودن وضعیت اطالعات متغیرها ، آزمون هایی جهت تجزیه و تحلی

 –اسمیرونف   آوردن نتایج فرضیه ها انجام می گیرد .این آزمون ها شامل آزمون های توصیفی برای توصیف میانگین و انحراف معیار ، آزمون

کلوموگروف جهت بررسی نرمال بودن داده ها و آزمون های استنباطی رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه و میزان 

 پیش بینی کنندگی ، آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی تاثیر متغیرها بر یکدیگر می باشد.
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 : مدل تحقيق1شکل 

 ها داده ليو تحل هیتجز
 در این تحقیق آمار توصیفی به دو روش زیر محاسبه می گردد: 

  هاي مرکزي محاسبه شاخصالف( 

. شوندهای مرکزی محاسبه می ها تعیین شود. برای این منظور شاخصداده ها و موقعیت کلی در محاسبات آماری الزم است که ویژگی

 . است میانگین بهترین شاخص است ها حداقل فاصلهدر تحقیقاتی که مقیاس اندازه گیری داده

 و انحراف، کمترین و بیشترین مقدار هر متغیر به صورت زیر محاسبه شده اند:  میانگین های مرکزی شاخص در تحقیق حاضر، 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 3.91360 30.1053 36.00 23.00 114 رشد اقتصادی

 3.94648 29.4298 35.00 21.00 114 افزایش بازدهی

 4.92746 29.7456 39.00 22.00 114 نوآوری

Valid N (listwise) 114     

 

 ( می باشد.4131/13( و کمترین میانگین مربوط به متغیر افزایش بازدهی )1411/13بیشترین میانگین مربوط به متغیر نوآوری )

 

 ب( محاسبه توصيفی با روش توزیع فراوانی
ها یا مشاهدات به صورت طبقات همراه با فراوانی هر طبقه. برای تشکیل یک جدول عبارت است از سازمان دادن داده توزیع فراوانی

توزیع فراوانی باید دامنه تغییرات، تعداد طبقات و حجم طبقات توسط فرمولهای مربوطه محاسبه شده و سپس اقدام به نوشتن جدول توزیع 

های دیگری تواند شاخصفراوانی طبقات( شود. پس از این مرحله در صورت تمایل یا لزوم تحقیقگر می) F)ستون طبقات( و  Xدر دو ستون 

درصدی را محاسبه نماید. تشکیل جدول توزیع فراوانی یک روش اقتصادی و در عین حال آسان برای  فراوانی تراکمی، فراوانی تراکمی نظیر

 های نامنظم است.نمایش انبوهی از داده
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 71.1 71.1 71.1 81 مرد

 100.0 28.9 28.9 33 زن

  100.0 100.0 114 مجموع

 

درصد(  5/15نفر) 15نفر از افراد حجم نمونه، بیشترین فراوانی در مردان به تعداد  554با توجه به توزیع فراوانی جنسیت، از بین 

 شد. مشاهده

  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 6.1 6.1 6.1 7 دیپلم

 14.0 7.9 7.9 9 کاردانی

 43.9 29.8 29.8 34 کارشناسی

 82.5 38.6 38.6 44 کارشناسی ارشد

 100.0 17.5 17.5 20 دکترا

  100.0 100.0 114 مجموع

 

 44نفر از افراد حجم نمونه، بیشترین فراوانی در کارشناسی ارشد به تعداد  554تحصیالت، از بین  با توجه به توزیع فراوانی سطح

 درصد( مشاهده شد. 5/1نفر) 1درصد( و کمترین فراوانی در دیپلم به تعداد  1/91نفر)
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 20.2 20.2 20.2 23 سال 5-1

 48.2 28.1 28.1 32 سال 1-51

 75.4 27.2 27.2 31 سال 55-51

 100.0 24.6 24.6 28 سال و باالتر 51

  100.0 100.0 114 مجموع

 

درصد(  5/11نفر ) 91سال به تعداد  51-1نفر از افراد حجم نمونه، بیشترین فراوانی در  554با توجه به توزیع فراوانی سابقه کار، از بین 

 درصد( مشاهده شد. 1/14نفر ) 11سال و باالتر به تعداد  51فراوانی در  و کمترین

 

 بررسی نتایج حاصل از فرضيه هاي تحقيق

فرضيه اصلی:  نوآوري بر رشد اقتصادي و افزایش بازدهی شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثيرگذار 

 می باشد. 

H0 : .نوآوری بر رشد اقتصادی و افزایش بازدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار نمی باشد 

H1 : .نوآوری بر رشد اقتصادی و افزایش بازدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار می باشد 

 

Correlations 

 افزایش بازدهی رشد اقتصادی نوآوری 

Spearman's rho 

 نوآوری
Correlation Coefficient 1.000 **.822 **.788 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 

N 114 114 114 

 رشد اقتصادی
Correlation Coefficient **.822 1.000 **.642 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 

N 114 114 114 
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 افزایش بازدهی
Correlation Coefficient **.788 **.642 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . 

N 114 114 114 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

استفاده   9همبستگیخواهد رابطه بین دو متغیر را تعیین کند و به همین منظور از روش های تحقیقاتی وجود دارد که تحقیقگر می

کند. در محاسبه همبستگی، نوع مقیاس اندازه گیری دخالت دارد و بطور کلی به دو دسته پارامتری)اسپیرمن( و ناپارامتری)پیرسون( می

 شوند.تقسیم می

می  111/1ابر بر P_Valueو  111/1بین نوآوری و افزایش بازدهی برابر  Correlationو  111/1بین نوآوری و رشد اقتصادی برابر 

 باشد. بنابراین بین همه متغیرها ارتباط معنادار وجود دارد.

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 a.878 .772 .768 2.37586 

 

 بازدهی می باشد.درصد قادر به پیش بینی متغیرها رشد اقتصادی و افزایش  11متغیر نوآوری، به میزان 
 

aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2117.062 2 1058.531 187.527 b.000 

Residual 626.561 111 5.645   

Total 2743.623 113    

 

 (.P_Value<0/05می باشد) 111/511واریانس بین متغیرهای این فرضیه برابر 

 
aCoefficients 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 

 002. 3.158  1.870 5.904 نوآوری

 000. 4.932 300. 076. 374. افزایش بازدهی

 000. 10.691 650. 077. 818. رشد اقتصادی

 

 مشاهده شد عبارتند از:  Coefficients( نتایجی که از P_Value<0/05با توجه به )

( بزرگتر است. 151/1( و رشد اقتصادی)914/1در متغیرهای افزایش بازدهی) B( نسبت به مقدار 314/1در نوآوری) Bمقدار  -5

 بنابراین تغییرات نوآوری بر روی دیگر متغیرها به نحو مطلوبی تاثیرگذار است.

 مثبت هستند. بنابراین نوآوری تاثیر مستقیمی بر دیگر متغیرهای نامبرده  می گذارد.  tمقادیر آماره   -1

 ( دارد. =911/1BETA( و افزایش بازدهی )=111/1BETAنوآوری بیشترین تاثیر را به ترتیب بر رشد اقتصادی) -9

 

  فرعی اول: فرضيه

 بورس اوراق بهادار تهران تأثيرگذار می باشد.رشد اقتصادي و افزایش بازدهی شرکت هاي پذیرفته شده در  سيالی بر

H0 :رشد اقتصادی و افزایش بازدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار نمی باشد. سیالی بر 

H1 :شد.رشد اقتصادی و افزایش بازدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار می با سیالی بر 

 

                                                           
3 Correlation 
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Correlations 

 افزایش بازدهی رشد اقتصادی سیالی 

Spearman's rho 

 سیالی
Correlation Coefficient 1.000 **.623 **.883 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 

N 114 114 114 

 رشد اقتصادی
Correlation Coefficient **.623 1.000 **.642 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 

N 114 114 114 

 افزایش بازدهی
Correlation Coefficient **.883 **.642 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . 

N 114 114 114 

 

اده استف خواهد رابطه بین دو متغیر را تعیین کند و به همین منظور از روش های همبستگیتحقیقاتی وجود دارد که تحقیقگر می

محاسبه همبستگی، نوع مقیاس اندازه گیری دخالت دارد و بطور کلی به دو دسته پارامتری)اسپیرمن( و ناپارامتری)پیرسون( کند. در می

 شوند.تقسیم می

Correlation   و  119/1بین سیالی و رشد اقتصادی برابرCorrelation  و  119/1بین سیالی و افزایش بازدهی برابرP_Value 
 تایید شده است.  H1رد و فرض  H0فرضمی باشد. بنابراین بین همه متغیرها ارتباط معنادار وجود دارد یعنی اینکه  111/1برابر 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 a.875 .766 .762 .81832 

 

 به پیش بینی متغیرها رشد اقتصادی و افزایش بازدهی می باشد. درصد قادر 11متغیر سیالی، به میزان 

 
aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 243.003 2 121.501 181.442 b.000 

Residual 74.331 111 .670   

Total 317.333 113    

 

 (.P_Value<0/05می باشد) 441/515واریانس بین متغیرهای این فرضیه برابر 

 
aCoefficients 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 

 001. 3.539  644. 2.279 سیالی

 005. 2.838 175. 026. 075. رشد اقتصادی

 000. 12.167 749. 026. 318. افزایش بازدهی

 

 مشاهده شد عبارتند از :  Coefficients( نتایجی که از P_Value<0/05)با توجه به 

( بزرگتر است. 111/1) ( و رشد اقتصادی951/1در متغیرهای افزایش بازدهی) B( نسبت به مقدار 113/1در سیالی) Bمقدار  -5

 بنابراین تغییرات سیالی بر روی دیگر متغیرها به نحو مطلوبی تاثیرگذار است.

 مثبت هستند. بنابراین سیالی تاثیر مستقیمی بر دیگر متغیرهای نامبرده می گذارد.  tمقادیر آماره   -1

 ( دارد. =111/1BETA( و رشد اقتصادی )=143/1BETAسیالی بیشترین تاثیر را به ترتیب بر افزایش بازدهی) -9
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 فرعی دوم: فرضيه

 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثيرگذار می باشد.رشد اقتصادي و افزایش بازدهی شرکت هاي  ابتکار بر 
H0 :رشد اقتصادی و افزایش بازدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار نمی باشد. ابتکار بر 

H1 :تهران تأثیرگذار می باشد.رشد اقتصادی و افزایش بازدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  ابتکار بر 

 

Correlations 

 افزایش بازدهی رشد اقتصادی ابتکار 

Spearman's rho 

 ابتکار
Correlation Coefficient 1.000 **.857 **.688 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 

N 114 114 114 

 رشد اقتصادی
Correlation Coefficient **.857 1.000 **.642 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 

N 114 114 114 

 افزایش بازدهی
Correlation Coefficient **.688 **.642 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . 

N 114 114 114 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

اده استف بین دو متغیر را تعیین کند و به همین منظور از روش های همبستگی خواهد رابطهتحقیقاتی وجود دارد که تحقیقگر می

کند. در محاسبه همبستگی، نوع مقیاس اندازه گیری دخالت دارد و بطور کلی به دو دسته پارامتری)اسپیرمن( و ناپارامتری)پیرسون( می

 شوند.تقسیم می

Correlation  و  111/1بین ابتکار و رشد اقتصادی برابرCorrelation  و  111/1بین ابتکار و افزایش بازدهی برابرP_Value  برابر

 تایید شده است.  H1رد و فرض  H0فرضمی باشد. بنابراین بین همه متغیرها ارتباط معنادار وجود دارد. یعنی اینکه  111/1

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 a.845 .714 .709 1.07947 

 

 می باشد. درصد قادر به پیش بینی متغیرهای رشد اقتصادی و افزایش بازدهی 15متغیر ابتکار، به میزان 
 

aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 322.517 2 161.258 138.389 b.000 

Residual 129.343 111 1.165   

Total 451.860 113    

 

 (.P_Value<0/05می باشد) 913/591واریانس بین متغیرهای این فرضیه برابر 

 
aCoefficients 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 

 001. 3.284  849. 2.790 ابتکار

 000. 12.883 877. 035. 448. رشد اقتصادی

 473. 721. 049. 034. 025. افزایش بازدهی
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 مشاهده شد عبارتند از:  Coefficients( نتایجی که از P_Value<0/05با توجه به )

( بزرگتر است. بنابراین 441/1( و رشد اقتصادی)111/1در متغیرهای افزایش بازدهی) B( نسبت به مقدار 131/1در ابتکار) Bمقدار  -4

 تغییرات ابتکار بر روی دیگر متغیرها به نحو مطلوبی تاثیر گذار است.

 مثبت هستند. بنابراین ابتکار تاثیر مستقیمی بر دیگر متغیرهای نامبرده می گذارد.  tمقادیر آماره   -1

 دارد.  (=111/1BETA)و رشد اقتصادی  (=143/1BETA)را به ترتیب بر افزایش بازدهیابتکار بیشترین تاثیر  -1

 

 فرعی سوم: فرضيه 

رشد اقتصادي و افزایش بازدهی شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثيرگذار می  پذیري برانعطاف 

  باشد.

H0 :شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار نمی باشد.رشد اقتصادی و افزایش بازدهی  پذیری برانعطاف  

H1 :رشد اقتصادی و افزایش بازدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار می باشد. پذیری برانعطاف  

 

Correlations 

 افزایش بازدهی رشد اقتصادی انعطاف پذیری 

Spearman's rho 

 انعطاف پذیری
Correlation Coefficient 1.000 **.510 **.554 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 

N 114 114 114 

 رشد اقتصادی
Correlation Coefficient **.510 1.000 **.642 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 

N 114 114 114 

 افزایش بازدهی
Correlation Coefficient **.554 **.642 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . 

N 114 114 114 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

اده استف خواهد رابطه بین دو متغیر را تعیین کند و به همین منظور از روش های همبستگیتحقیقاتی وجود دارد که تحقیقگر می

محاسبه همبستگی، نوع مقیاس اندازه گیری دخالت دارد و بطور کلی به دو دسته پارامتری)اسپیرمن( و ناپارامتری)پیرسون( کند. در می

 شوند.تقسیم می

Correlation  و  151/1بین انعطاف پذیری و رشد اقتصادی برابرCorrelation  114/1بین انعطاف پذیری و افزایش بازدهی برابر 

تایید شده   H1رد و فرض  H0فرضمی باشد. بنابراین بین همه متغیرها ارتباط معنادار وجود دارد. یعنی اینکه  111/1برابر  P_Valueو 

 است.

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 a.635 .403 .392 1.70797 

 

 می باشد. های رشد اقتصادی و افزایش بازدهیدرصد قادر به پیش بینی متغیر 41متغیر انعطاف پذیری، به میزان 

 
aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 218.379 2 109.190 37.430 b.000 

Residual 323.805 111 2.917   

Total 542.184 113    

 

 (.P_Value<0/05می باشد) 491/91برابر واریانس بین متغیرهای این فرضیه 
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aCoefficients 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 

 000. 622.  1.344 835. انعطاف پذیری

 000. 5.370 528. 055. 295. رشد اقتصادی

 140. 1.487 146. 055. 081. افزایش بازدهی

 

 مشاهده شد عبارتند از :  Coefficients( نتایجی که از P_Value<0/05با توجه به )

 (.P_Value>0/05انعطاف پذیری تاثیری بر افزایش بازدهی ندارد) -5

( به میزان بسیار کمی بزرگتر است. بنابراین 131/1در متغیر رشد اقتصادی) B( نسبت به مقدار 119/1در انعطاف پذیری) Bمقدار  -1

 تغییرات انعطاف پذیری بر روی دیگر متغیرها تقریبا مطلوب و تاثیر گذار است. 

 مثبت هستند. بنابراین انطعاف پذیری تاثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی می گذارد.  tمقادیر آماره   -9

 (. =111/1BETAمی باشد) 111/1بر رشد اقتصادی برابر  میزان تاثیر انطعاف پذیری -4

 

 رييگ جهينت
 پرداخته خواهد شد قیتحق یها تیها و محدود شنهادیپ ق،یتحق جینتا یبه بررس قسمت  نیدر ا

( بود.با توجه به 4131/13) یبازده شیافزا ریمربوط به متغ نیانگیم نی( و کمتر1411/13) ینوآور ریمربوط به متغ نیانگیم نیشتریب

درصد( مشاهده شد. با توجه  5/15نفر) 15در مردان به تعداد  یفراوان نیشترینفر از افراد حجم نمونه، ب 554 نیاز ب ت،یجنس یفراوان عیتوز

درصد( و  1/91نفر) 44داد ارشد به تع یدر کارشناس یفراوان نیشترینفر از افراد حجم نمونه، ب 554 نیاز ب الت،یسطح تحص یراوانف عیبه توز

نفر از افراد حجم نمونه،  554 نیسابقه کار، از ب یفراوان عیدرصد( مشاهده شد. با توجه به توز 5/1نفر) 1به تعداد  پلمیدر د یفراوان نیکمتر

درصد( مشاهده  1/14نفر ) 11سال و باالتر به تعداد  51در  یفراوان نیدرصد( و کمتر 5/11نفر ) 91سال به تعداد  51-1در  یفراوان نیشتریب

  شد.

 

نتيجه آزمون فرضيه اصلی: نوآوري بر رشد اقتصادي و افزایش بازدهی شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

 .تهران تأثيرگذار می باشد

می  111/1برابر  P_Valueو  111/1بین نوآوری و افزایش بازدهی برابر  Correlationو  111/1بین نوآوری و رشد اقتصادی برابر 

درصد قادر به پیش بینی متغیرها رشد اقتصادی و  11باشد. بنابراین بین همه متغیرها ارتباط معنادار وجود دارد. متغیر نوآوری، به میزان 

( P_Value<0/05با توجه به )(. P_Value<0/05می باشد) 111/511افزایش بازدهی می باشد. واریانس بین متغیرهای این فرضیه برابر 

در متغیرهای افزایش  B( نسبت به مقدار 314/1در نوآوری) Bمقدار  -5مشاهده شد عبارتند از :  Coefficientsنتایجی که از 

 -1ه نحو مطلوبی تاثیر گذار است.( بزرگتر است. بنابراین تغییرات نوآوری بر روی دیگر متغیرها ب151/1( و رشد اقتصادی)914/1بازدهی)

نوآوری بیشترین تاثیر را به ترتیب بر  -9مثبت هستند. بنابراین نوآوری تاثیر مستقیمی بر دیگر متغیرهای نامبرده می گذارد.  tمقادیر آماره 

(، 5931یری اقدم، ( دارد. نتایج این فرضیه با نتایج تحقیقات )نص=911/1BETA( و افزایش بازدهی)=111/1BETAرشد اقتصادی)

  ( همسو می باشد.1151( و باالسا و همکاران)5939(، ربیعی )5931(، عادل نیا )1151(، کالن)5935(، )فتح اله، 5935)آزادبخت، 

 

نتيجه آزمون فرضيه فرعی اول: سيالی بر رشد اقتصادي و افزایش بازدهی شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

 می باشد . تهران تأثيرگذار

Correlation  و  119/1بین سیالی و رشد اقتصادی برابرCorrelation  و  119/1بین سیالی و افزایش بازدهی برابرP_Value  برابر

درصد قادر به پیش بینی متغیرها رشد  11می باشد. بنابراین بین همه متغیرها ارتباط معنادار وجود دارد. متغیر سیالی، به میزان  111/1

(. با توجه به P_Value<0/05می باشد) 441/515ادی و افزایش بازدهی می باشد. واریانس بین متغیرهای این فرضیه برابر اقتص

(P_Value<0/05 نتایجی که از )Coefficients  : مقدار  -5مشاهده شد عبارتند ازB (نسبت به مقدار 113/1در سیالی )B  در متغیرهای

( بزرگتر است. بنابراین تغییرات سیالی بر روی دیگر متغیرها به نحو مطلوبی تاثیر گذار است. 111/1تصادی)( و رشد اق951/1افزایش بازدهی)

http://www.psyj.ir/


 02 -38، ص  1893 ، زمستان02فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 
سیالی بیشترین تاثیر را به ترتیب  -9مثبت هستند. بنابراین سیالی تاثیر مستقیمی بر دیگر متغیرهای نامبرده می گذارد.  tمقادیر آماره  -1

 ( دارد. =111/1BETAو رشد اقتصادی )( =143/1BETAبر افزایش بازدهی)

(، )هریس و ریوی، 5911(، )بشیری و حقیقت، 5935(، )باقربیگی و همکاران،5931نتایج این فرضیه با تحقیقات)برون و همکاران،

( 5931،  ( و )رزاقی5931(، غفاری )1154(، کاستا و لورنته)1151(، سیمونز)1159(، تیلور و مک آلن)1154(، استنبرگ و روبرت)1155

  همسو می باشد.

 

نتيجه آزمون فرضيه فرعی دوم: ابتکار بر رشد اقتصادي و افزایش بازدهی شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

 تهران تأثيرگذار می باشد .

Correlation  و  111/1بین ابتکار و رشد اقتصادی برابرCorrelation  و  111/1بین ابتکار و افزایش بازدهی برابرP_Value  برابر

درصد قادر به پیش بینی متغیرهای رشد  15می باشد. بنابراین بین همه متغیرها ارتباط معنادار وجود دارد. متغیر ابتکار، به میزان  111/1

ه به (. با توجP_Value<0/05می باشد) 913/591اقتصادی و افزایش بازدهی  می باشد. واریانس بین متغیرهای این فرضیه برابر 

(P_Value<0/05 نتایجی که از )Coefficients  : مقدار  -5مشاهده شد عبارتند ازB (نسبت به مقدار 131/1در ابتکار )B  در متغیرهای

( بزرگتر است. بنابراین تغییرات ابتکار بر روی دیگر متغیرها به نحو مطلوبی تاثیر گذار است. 441/1( و رشد اقتصادی)111/1افزایش بازدهی)

ابتکار بیشترین تاثیر را به ترتیب بر  -9مثبت هستند. بنابراین ابتکار تاثیر مستقیمی بر دیگر متغیرهای نامبرده می گذارد.  tمقادیر آماره  -1

(، )مهدوی 5931( دارد. نتایج این فرضیه با تحقیقات )برون و همکاران، =111/1BETA( و رشد اقتصادی )=143/1BETAافزایش بازدهی )

(، تیلور 1151(، سیمونز)1151(، )فاما و فرنچ ، 5934(، )شیخی، 1151(، )گامبا و تریانتس، 1151(، )کالن و فانگ، 5931همکاران ، نژاد و 

  ( همسو می باشد.5939( و شهبازی و همکاران )5939(، نصراللهی و همکاران )1159و مک آلن)

 

اقتصادي و افزایش بازدهی شرکت هاي پذیرفته شده در بورس نتيجه آزمون فرضيه فرعی سوم: انعطاف پذیري بر رشد 

 اوراق بهادار تهران تأثيرگذار می باشد.

Correlation  و  151/1بین انعطاف پذیری و رشد اقتصادی برابرCorrelation  114/1بین انعطاف پذیری و افزایش بازدهی برابر 

درصد قادر به  41یرها ارتباط معنادار وجود دارد. متغیر انعطاف پذیری، به میزان می باشد. بنابراین بین همه متغ 111/1برابر  P_Valueو 

می  491/91پیش بینی متغیرهای رشد اقتصادی و افزایش بازدهی می باشد. واریانس بین متغیرهای این فرضیه برابر 

انعطاف پذیری تاثیری  -5شد عبارتند از :  مشاهده Coefficients( نتایجی که از P_Value<0/05(. با توجه به )P_Value<0/05باشد)

( به 131/1در متغیر رشد اقتصادی) B( نسبت به مقدار 119/1در انعطاف پذیری) Bمقدار  -1(. P_Value>0/05بر افزایش بازدهی ندارد)

 tمقادیر آماره  -9ر گذار است. میزان بسیار کمی بزرگتر است. بنابراین تغییرات انعطاف پذیری بر روی دیگر متغیرها تقریبا مطلوب و تاثی
 111/1میزان تاثیر انطعاف پذیری بر رشد اقتصادی برابر  -4مثبت هستند. بنابراین انطعاف پذیری تاثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی می گذارد. 

 (. =111/1BETAمی باشد )

(، پورکیانی 1151(، سیمونز)5935براهویی و ریگی )(، 1159(، تیلور و مک آلن)1154نتایج این فرضیه با تحقیقات استنبرگ و روبرت)

(، 5913(، )خدایی وله زاقرد و زارع تیموری ، 1151(، )کالرک،5934(، )طالب نیا و همکاران، 5931(، )برون و همکاران ، 5931و همکاران )

 باشد. ( همسو می1151ترینتیس ،  و ( و )گامبا5931)اسالمی بید گلی و هیبتی ، 

 

 تحقيق محدودیت هاي

نها بحث آ یبر رو ییو به صورت جز دینگرد کیتفک یبازده شیو افزا یرشد اقتصاد یرهایمتغ یها اسیرمقیز ،یعدم وقت کاف لیبه دل

 نشد.  

مصاحبه و مشاهده و...  ریابزارها نظ ریاست و از سا قیتحق یها تیاز محدود قیصِرف از پرسشنامه به عنوان تنها ابزار تحق استفاده

برخوردار  یراز دقت باالت قیتحق جینتا نایقیاستفاده شود،  زین یریاستاندارد اندازه گ یابزارها ریه نشده است. در صورت امکان اگر از سااستفاد

 .دندیبه پرسشنامه امتناع ورز قیاز پاسخ دق ،یمحافظه کار لیاز افراد، به دل یبرخ نی. همچندیگرد یم

 سازد. یرا دشوار م تیدرباره عل یریگ جهینت ل،یدل نیانجام شده است. به ا یبه صورت مقطع قیتحق نیا
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