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آسیتا شزج شزیفی و هوکارش

ارائه مدل مفهومی جهت ارسیابی عملکزد صادراتی در شزکتهای پذیزفته شده بورس اوراق بهادار تهزان با استفاده اس
مدل یادگیزی و شبکهای
تاریخ دریافت هقاله :ههز 1312

آسیتب ضزج ضزیفی دکتز خالل حقیقت مىفزد

تاریخ پذیزش هقاله :اسفند1312

چکیده

در ایه پژيَص ثٍ تجییه مذلی پزداختٍ ضذٌ است کٍ ثٍ وقص یبدگیزی محًری ي ثبسار محًری ثز پبیٍ تًاومىذیَبی داخلی ضزکت در ایدبد رياثط
تدبری ثب کیفیت ي در وتیدٍ عملکزد صبدراتی در ضزکتَبی پذیزفتٍ ضذٌ در ثًرس ايراق ثُبدار تُزان میپزداسد .ثب مطبلعٍ چبرچًة وظزی پژيَص ي
ضبخصَبی متعذد سىدص عملکزد صبدراتی سبسمبنَب در ایه پژيَص مًلفٍَبی تًسعٍ محصًل ي تًسعٍ ثبسار خُت سىدص عملکزد صبدراتی لحاب
ضذٌاوذ .اس استزاتژیَبی مًثز ثز عملکزد ،یبدگیزی محًری ،ثبسار محًری ي کیفیت رياثط اوتخبة گزدیذٌاواذ .در وتیداٍ ثاب مطبلعاٍ چابرچًة وظازی
پژيَص فزضیبتی تذيیه ضذ.
ريش پژيَص ،ريش تًصیفی -تحلیلی است .اثشار خمع آيری دادٌ َب پزسطىبمٍ ثًدٌ است .خُت تدشیٍ ي تحلیا دادٌَاب اس تکىیام معابد
سبختبری استفبدٌ ضذٌ است .آسمًن فزضیب

ثز ای ثٍ دست آيردن مذل وُبیی ،رياثط سبختبری مًخًد در مذل را اس وظاز آمابری معىابدار وطابن داد .ثاب

تًخٍ ثٍ ایه کٍ ضبخص RMSEAثب خذر ثزايرد ياریبوس خطبی تقزیجی ثزاثز ثب  0/070کمتز اس  10درصذ است ،میتًان گفت ضابخصَابی تىبسات
مذل اس لحب ثزاسش حبکی اس مىبست ثًدن تقزیجی ي قبث قجًل ثًدن مذل است .مقبدیز  AGFA, PGFI, RMSEA, GFIویش ثیبنگز میاشان خطابی
کم در اوذاسٌگیزی است .ثب تًخٍ ثٍ مىبست ثًدن ایه ضبخصَب مذل اوذاسٌگیزی مطلًة قلمذاد میضًد .وتبیح حبص اس آسمًن فزضیٍَب حبکی اس تبییذ
راثطٍ مثجت ثیه فزضیٍ َب است .ومًدار  T-Valueویش راثطٍ متغیزَبی فًق را تبییذ کزدٌ است.
واژهگان کلیدی :مذل ضجکٍای ،مذل یبدگیزی ،کیفیت رياثط.
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