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مقدمه
تحوالت پيچيده و سريع چند دهه اخير و نيز شتابگيري روند جهانيشدن موجب شده است تا جوامع گوناگون
تالش کنند تا بيش از پيش خود را براي پذيرش تحول آماده کنند .آنچه که تا چند دهه پيش به عنوان يک امتياز
اقتصادي تلقي ميشد ،عبارت بود از برپايي و فعال نگهداشتن شرکتهاي بزرگ و به تبع آن دولتي شدن اغلب
سازمانها؛ و چنين هم استدالل ميشد که هرچه اين شرکتها بزرگتر باشند ،اقتصاد پوياتر و قدرتمندتر ميگردد.
تحوالت اخير و به ويژه فشارهاي جمعيتي ،نوآوريهاي لحظه به لحظه ،پيچيدهتر شدن فرآيندهاي مديريتي و
تصميمگيريهاي آني موجب بوجود آمدن تغييرات اساسي گرديده است .به همين جهت امروزه اصطالحات
اقتصادي از نوع تشکيل و راهاندازي بنگاههاي کوچک و متوسط در بسياري از کشورها و بويژه کشورهاي درحال
توسعه به عنوان يک رويکرد راهبردي محسوب ميشود (کيانپور و همکاران .)١٩:٠٩٣٩ ،بدون شک توسعه
اقتصادي يک کشور در گرو ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب و بهبود فضاي کسب و کار است .بنگاههاي کوچک و
متوسط در کشورهاي مختلف جهان داراي شباهتهاي بسياري هستند اما با وجود اين ،نميتوان تعريف واحد و
يکساني از آنها به دست داد و هر کشور با توجه به شرايط خاص خود ،تعريفي ارائه کرده است .اغلب اين تعاريف
بر اساس معيارهاي کمي مانند تعداد کارکنان و ميزان گردش مالي مطرح شده است .در اياالت متحده آمريکا،٠
بنگاههاي داراي کمتر از  ٩١١نفر پرسنل را شرکت کوچک مينامند .در حالي که در آلمان ،شرکتهايي را که داراي
کمتر از  ٠١نفر پرسنل باشد را کوچک و از  ٠١تا  1٣٣نفر را شرکتهاي متوسط محسوب ميکنند .در اروپا نيز
شرکتهايي که داراي پرسنل کمتر از  ١٩١نفر و مبلغ گردش مالي ساالنه کمتر  1١ميليون يورو داشته باشند را
بنگاهي کوچک يا متوسط مينامند .بر اساس تعريف وزارت صنعت ،معدن و تجارت کشور ،بنگاههاي کوچک و
متوسط واحدهاي صنعتي و خدماتي هستند که کمتر از  ٩١شاغل دارد .بانک مرکزي ايران نيز کسب و کارهاي زير
 ٠١١نفر شاغل را به عنوان بنگاههاي کوچک و متوسط تلقي ميکند (عقيلي و همکاران .)٠11:٠٩٣٠ ،امروزه در اکثر
کشورهاي جهان صنايع کوچک و متوسط از جنبههاي مختلف اجتماعي ،توليد صنعتي و ارائه خدمات در حال نقش
آفريني هستند و در بسياري از کشورها اين واحدها تأمين کنندگان اصلي اشتغال جديد ،مهد تحول و نوآوري و
پيشرو در ابداع فناوريهاي جديد هستند .از طرف ديگر اين بنگاهها با صادارات قابل توجه نقش مؤثري در توسعه
اقتصادي کشورها ايفا ميکنند ،به گونهاي که امروزه تقريباً همه کشورها سعي در توسعه اين بنگاهها در ساختار
صنعتي خود دارند .وجود چالشهاي محيطي و تغيير در فرآيندهاي مديريتي نيز نقش اين مؤسسات را برجستهتر
ساخته است و سياستهاي کوچکسازي ،برونسپاري فعاليتها ،تجديد ساختار ،مهندسي مجدد و به ويژه ترغيب
کارآفريني در عصر جهاني شدن ،سرعت بخشيدن به ايجاد مؤسسات کارآفرينانه کوچک و متوسط را نهادينه ساخته
است (ستليسيس و همکاران .)٩٣ :١١١٣ ،١کسب و کارهاي کوچک و متوسط امروزه نقش کليدي در پيشرفتهاي
اقتصادي ايفا ميکنند و منابعي جهت اشتغالزايي ،دستيابي به نوآوري و رقابت در هر بازي محسوب ميشوند
1. USA
2 Svetlicic & et al
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(سيمپسون .)٩ :١١٠٠ ،٠با توجه به اهميت نقش بازار سرمايه ،ارزيابي سودآوري در فرآيند تصميمگيري از اهميت
بسزايي برخوردار است؛ لذا کاربرد معيارهاي مالي و مبتني بر بازار به منظور ارزيابي سودآوري ضروري است
(نصيرزاده و همکاران .)١٣ :٠٩٣٠ ،يکي از مهمترين اهداف بنگاههاي اقتصادي ،کسب انتفاع و افزايش ثروت
صاحبان سهام (مالکان) در دراز مدت است (پاشنا .)٠٩:٠٩٣١ ،اهداف مديريت مالي حداکثر نمودن ثروت سهامداران
است (رحيمي فرد .)٩:٠٩٣٩ ،گردشگري يکي از فعاليتهاي عمده اقتصاد جهاني و عنصري مهم براي توسعه
اقتصادي به دليل تأثير آن بر توليد اشتغال ،بهبود و ارائه زيرساختها و توليد درآمد مالياتي و تسريع در صلح جهاني
است (موسوي و همکاران .)٠٩1 :٠٩٣٣ ،در کشورهاي جهان سوم که منافع اقتصادي چنداني در کشورشان وجود
ندارد ،گردشگري ميتواند عامل موثري در رشد اقتصادي ،بهبود کيفيت زندگي ،ايجاد اشتغال و مبارزه با فقر باشد
(رمضانيپور .)٠1٩ :٠٩٣٣ ،امروزه پيوند ميان گردشگري و ورزش نوع جديدي از گردشگري به نام گردشگري
ورزشي را ايجاد نموده که جنبههاي مختلف و متنوعي را دربرميگيرد .اين نوع گردشگري شامل گستره وسيعي از
فعاليتهاي هيجاني تا فعاليتهاي تمدد اعصاب را دربر ميگيرد (اسالمي و همکاران.)١ :٠٩٣٩ ،
مطالعه حاضر ،شيوههاي مديريت مالي در ارتباط با اهداف ،تصميمات و حوزههاي مديريت را مدنظر دارد .به
بررسي شيوههاي مديريت مالي مانند سيستم اطالعات حسابداري ،تجزيه و تحليل و گزارش مالي ،شيوههاي
مديريت سرمايه در گردش ،شيوههاي مديريت دارايي ثابت ،شيوههاي مديريت ساختار سرمايه ،ويژگيهاي مالي و
برنامهريزي مالي شامل نقدينگي ،اهرم مالي و فعاليت ميپردازد .نتايج تحقيق پوالک و همکاران ،)١١٠1(١با عنوان
«مهارتهايي که سودآوري را بهبود ميدهند :ارتباط بين مديريت پروژه ،مهارتهاي فناوري اطالعات و سودآوري
بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط» در کشور استراليا ،نشان داد که مديريت پروژه ،مهارتهاي فناوري اطالعات
تأثير مثبت و معناداري بر ميزان فروش و سودآوري بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط دارد .آدام و
همکاران ،)١١٠٩(٩ارتباط بين «يکپارچهسازي سيستمهاي اطالعاتي داخلي و خارجي ،عملکرد هزينه و کيفيت و
سودآوري شرکت» را بررسي نمودند .نتايج نشان داد که ادغام سيستم اطالعات داخلي ارتباط مثبتي با ادغام سيستم
اطالعات خارجي دارد .هردو نوع ادغام سيستم اطالعاتي داخلي و خارجي ارتباط مثبتي با هزينه و عملکرد کيفيت
شرکت داشت .عملکرد کيفيت با عملکرد هزيته ارتباط مثبتي داشت .هردو نوع عملکرد هزينه و عملکرد کيفيت با
سودآوري شرکت ارتباط مثبت داشت .تأثير مستقيم ادغام سيستم اطالعات داخلي و خارجي بر سودآوري شرکت
معنادار نبود .اسميت ( )١١١٣پس از يک مطالعه موردي دربارة ايجاد کسب و کار ،اين عوامل را مؤثر دانست :عوامل
مالي ،عوامل فردي ،عوامل اقتصادي و عامل دولتي (اسميت.)١١١٣ ،1
هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير شيوههاي مديريت مالي بر سودآوري بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط فعال
در حوزه گردشگري ورزشي و برنامهريزي منطقهاي با توجه به متغيرهاي جغرافيايي منطقه در استان خراسان شمالي
است.
1 Simpson
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Poolak etal
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Adam etal
4 Smith
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روششناسی
روش تحقيق از تحقيقات توصيفي از نوع همبستگي است که به صورت پيمايشي انجام گرفت .از لحاظ هدف جمعآوري
دادهها کاربردي ،از نظر زمان جمعآوري دادهها حال نگر و در بخش ارائه مدل از نوع آينده نگر است .جامعه آماري تحقيق،
مديران يا مالکان و يا کارشناسان تمام بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط ورزشي در سطح استان خراسان شمالي است که
درحوزه گردشگري ورزشي مشغول به فعاليت هستند و حداقل يک سال از فعاليت آنها گذشته باشد .تعداد اين بنگاهها در هر
دو بخش  1٩بنگاه بود .تعداد کل جامعه  ١٩٠نفر بود .روش نمونهگيري به صورت کلشمار در نظر گرفته شد .نهايتاً تعداد
 ١٠٣پرسشنامه جمع آوري گرديد .جهت جمعآوري دادهها از پرسشنامه مديريت مالي استفاده شده که توسط مک
ماهون )٠٣٣1(٠طراحي شده و در سال  ١١١٠نيز توسط نگوين ١استفاده شده است؛ در خرده مقياسهاي سيستم اطالعات
حسابداري ،تجزيه و تحليل و گزارش مالي ،شيوههاي مديريت نقدينگي ،شيوههاي مديريت وصوليها ،شيوههاي مديريت
موجودي ،شيوههاي مديريت دارايي ثابت و شيوههاي برنامهريزي مالي ،شامل  ٩٣سؤال بوده که اين سؤاالت در مقياس 1 ،٩
و  ٣ارزشي ليکرت طراحي شده است .پرسشنامه ويژگيهاي مالي ،توسط بورن )٠٣1٩(٩طراحي شده و وسترفيلد و
جفي )٠٣٣٣(1از آن استفاده کردهاند .در خرده مقياسهاي نسبت جاري ( ،)CURنسبت بدهي ( )DERو گردش مالي کل
دارايي ( )TATميباشد .پرسشنامه سودآوري :توسط بورن ( )٠٣1٩طراحي شده و وسترفيلد و جفي ( )٠٣٣٣از آن استفاده
کردهاند .در خرده مقياسهاي بازگشت فروش ( ،)ROSبازگشت دارايي ( ،)ROAبازگشت حقوق سهامداران ()ROE
ميباشد ،استفاده گرديد .جهت سنجش روايي محتواي پرسشنامهها ،از سه نفر متخصص خواسته شد که نسخه انگليسي
پرسش نامه را به فارسي ترجمه کنند .سپس نسخه فارسي در اختيار يک استاد زبان انگليسي قرار گرفت تا به انگليسي
برگردانده شود .در نهايت ،از يک متخصص خواسته شد که تأييد کند آيا نسخه انگليسي اصلي و نسخه انگليسي ترجمه شده
معني يکساني دارند يا خير .جهت تأييد روايي صوري از نظرات ده تن از اساتيد مديريت ورزشي استفاده شد .آلفاي کرونباخ
براي پرسشنامه مديريت مالي  ،١/1٣پرسشنامه ويژگيهاي مالي  ،١/1٩پرسشنامه سودآوري  ١/1٣بدست آمد .جهت بررسي
روابط بين متغيرها از ضريب همبستگي پيرسون؛ و جهت بررسي تأثير شيوههاي مديريت مالي و ويژگيهاي مالي بر
سودآوري از تحليل رگرسيون چندگانه استفاده شد .جهت تحليل دادهها از نرم افزار  SPSS١١استفاده شد.

یافتههای تحقیق
 11/1١درصد پاسخدهندگان مالک بنگاه اقتصادي ٩٣/1٣ ،درصد آنان مدير و  ٠٩/1٣درصد نيز حسابدار بنگاه
اقتصادي بودند (جدول شماره .)٠
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جدول شماره  -2ماتریس همبستگی بین شیوههای مدیریت مالی و میزان سودآوری بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط ورزشی در حوزه گردشگری ورزشی
سودآوري

حسابداري

سيستم اطالعات

و گزارش مالي

تجزيه و تحليل

مديريت

نقدينگي

شيوههاي

مديريت

وصوليها

شيوههاي

ثابت

شيوههاي

مديريت دارايي

مديريت

موجودي

شيوههاي

شيوههاي

برنامهريزي مالي

سودآوري

٠/١١١

١/٩١1

١/1٣١

سيستم اطالعات حسابداري

١/٣٠٠

*

٠/١١١

١/٠1٠

١/٠٠٣

١/١٣1

١/١١٠

١/1٩1

١/٩٠١

تجزيه و تحليل و گزارش مالي

١/1١٩

*

١/٠1٠

٠/١١١

١/٩1٣

١/١١٣

١/٩٩

١/٠٠١

١/١11

شيوههاي مديريت نقدينگي

١/٩٣1

*

١/٠٠٣

١/٩1٣

٠/١١١

١/١١٩

١/١٣1

١/١11

١/٠٠١

شيوههاي مديريت وصوليها

١/٠٩٩

*

١/١٣1

١/١١٣

١/١١٩

٠/١١١

١/١٩1

١/٠٠٩

١/١١٩

شيوههاي مديريت دارايي ثابت

١/٩١1

١/١١٠

١/٩٩

١/١٣1

١/١٩1

٠/١١١

١/١1٩

١/٠٩٩

شيوههاي مديريت موجودي

١/1٣١

*

١/1٩1

١/٠٠١

١/١11

١/٠٠٩

١/١1٩

٠/١١١

١/١٩٣

شيوههاي برنامهريزي مالي

١/٣٩٠

*

١/٩٠١

١/١11

١/٠٠١

١/١١٩

١/٠٩٩

١/١٩٣

٠/١١١



١/٣٠٠

*

١/1١٩

*

١/٩٣1

*

١/٠٩٩

*

*

١/٣٩٠

*

همبستگي در سطح  ١/١٩معنادار است.

منبع( :يافتههاي پژوهش)

ماتريس همبستگي در جدول شماره  ،١نشان ميدهد که:
 بين سيستم اطالعات حسابداري و ميزان سودآوري بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط گردشگري ورزشيارتباط مثبت و معناداري وجود دارد (.)r= 0/711, p<0/05
 بين تجزيه و تحليل و گزارش مالي و ميزان سودآوري بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط گردشگري ورزشيارتباط مثبت و معناداري وجود دارد (.)r= 0/623, p<0/05
 بين شيوههاي مديريت نقدينگي و ميزان سودآوري بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط گردشگري ورزشيارتباط مثبت و معناداري وجود دارد (.)r= 0/398, p<0/05
 بين شيوههاي مديريت وصوليها و ميزان سودآوري بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط گردشگري ورزشيارتباط مثبت و معناداري وجود دارد (.)r= 0/153, p<0/05
 بين شيوههاي مديريت دارايي ثابت و ميزان سودآوري بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط گردشگري ورزشيارتباط معناداري وجود ندارد (.)r= 0/492, p>0/05
 بين شيوههاي مديريت موجودي و ميزان سودآوري بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط گردشگري ورزشيارتباط مثبت و معناداري وجود دارد (.)r= 0/526, p<0/05
 بين شيوههاي برنامهريزي مالي و ميزان سودآوري بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط گردشگري ورزشيارتباط مثبت و معناداري وجود دارد (.)r= 0/731, p<0/05
جدول شماره  -3ماتریس همبستگی بین ویژگیهای مالی و میزان سودآوری بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط گردشگری ورزشی
سودآوري
سودآوري

٠/١١١

نسبت جاري ()%

-١/1٩1

نسبت بدهي ()%
گردش مالي کل دارايي ()%

١/1٩1

١/١١٩

*١/1٩1

نسبت جاري ()%
٠/١١١

١/١1٣

١/٠١٩

١/١1٣

٠/١١١

١/١٣٩

١/٠١٩

١/١٣٩

٠/١١١

*

-١/1٩1
*

١/١١٩

نسبت بدهي ()%

گردش مالي کل دارايي ()%

*

 همبستگي در سطح  ١/١٩معنادار است.

منبع( :يافتههاي پژوهش)

ماتريس همبستگي در جدول شماره  ،٩نشان ميدهد که:
 بين نسبت جاري و ميزان سودآوري بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط گردشگري ورزشي ارتباط منفي ومعناداري وجود دارد (.)r= -0/636, p<0/05
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 بين نسبت بدهي و ميزان سودآوري بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط گردشگري ورزشي ارتباط معناداريوجود ندارد (.)r=0/223, p>0/05
 بين گردش مالي کل دارايي و ميزان سودآوري بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط گردشگري ورزشي ارتباطمثبت و معناداري وجود دارد (.)r=0/458, p<0/05
جدول شماره  -4ماتریس همبستگی بین میزان سودآوری با بازگشت فروش ،بازگشت دارایی و بازگشت حقوق صاحبان سهام بنگاههای اقتصادی کوچک و
متوسط گردشگری ورزشی
سودآوري

بازگشت فروش ()%

١/1٩1

*

سودآوري

٠/١١١

بازگشت فروش ()%

١/1٣٩

*

٠/١١١

١/٠١٩

١/٠٠٠

بازگشت دارايي ()%

١/1٩1

*

١/٠١٩

٠/١١١

١/1٣

بازگشت حقوق سهامداران ()%

١/٣٩1

*

١/٠٠٠

١/1٣

٠/١١١



١/1٣٩

*

بازگشت دارايي ()%

بازگشت حقوق سهامداران ()%
*١/٣٩1

همبستگي در سطح  ١/١٩معنادار است.

منبع( :يافتههاي پژوهش)

ماتريس همبستگي در جدول شماره  ،1نشان ميدهد که:
 بين ميزان سودآوري و بازگشت فروش بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط گردشگري ورزشي ارتباط مثبت ومعناداري وجود دارد (.)r=0/473, p<0/05
 بين ميزان سودآوري و بازگشت دارايي بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط گردشگري ورزشي ارتباط مثبت ومعناداري وجود دارد (.)r=0/456, p<0/05
 بين ميزان سودآوري و بازگشت حقوق صاحبان سهام بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط گردشگري ورزشيارتباط مثبت و معناداري وجود دارد (.)r=0/736, p<0/05
جدول شماره  -6مدل رگرسیونی تأثیر شیوههای مدیریت مالی و ویژگیهای مالی بر میزان سودآوری بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط گردشگری ورزشی
ضريب غيراستاندارد

انحراف استاندارد

B

مدل ٠
نسبت جاري ()%

ضريب استاندارد

t

سطح معناداري

Beta
-٩/1٣٩

١/١١١

-١/٣١٩

١/١٠٩

-١/١١1

١/٩1٩
١/١١١

نسبت بدهي ()%

١/٩٩1

٠/٩١٩

/١٩١

١/٩٩٣

گردش مالي کل دارايي ()%

١/١١٩

١/١1٩

١/٠1٩

٩/٩1٣

سيستم اطالعات حسابداري

٠/١٩٠

١/٩١٩

١/٩١٩

1/١٩٠

١/١١١

تجزيه و تحليل و گزارش مالي

٠/٣1٠

١/٩١٣

١/٩11

1/٩١1

١/١١١

شيوههاي مديريت نقدينگي

٠/١٠١

١/١٣1

١/١٩٩

٩/٠٠١

١/١١١

شيوههاي مديريت وصوليها

٠/٠٩٣

١/٩٠١

١/٠1٣

٩/٩1٩

١/١١١

شيوههاي مديريت دارايي ثابت

٠/1٩1

١/٩١٠

١/١٩٠

١/٠١٩

١/١١١

شويههاي مديريت موجودي

٠/٩1١

١/1١٩

١/٠٣٣

٩/٩٣٩

١/١١١

شيوههاي برنامهريزي مالي

١/٠٠٩

١/٩٣٠

١/٠٩1

1/١٩1

١/١١١

خالصه مدل
مدل
٠

R

R2

 R2تعديل شده

انحراف استاندارد برآورد شده

١/٣1١

١/1١٩

١/٩1٣

٩/٩1٩٠

ANOVAb
مدل
٠

مجموع مربعات

درجه آزادي

مجموع مربعات

F

رگرسيون

١1٩٩/٩٩٣

٩

١٩1/٣1٣

٩1/١٩1

باقيمانده

٠٩٣1/١٩١

٠1١

٠١/١١٩

کل

٩٠١1/١١٠

٠11

سطح معناداري
١/١١١

a

 :aمتغيرهاي پيشبين (سيستم اطالعات حسابداري ،تجزيه و تحليل و گزارش مالي ،شيوههاي مديريت نقدينگي ،شيوههاي مديريت وصوليها ،شيوههاي مديريت موجودي ،شيوههاي مديريت دارايي ثابت ،شيوههاي
برنامهريزي مالي ،نسبت جاري ،نسبت بدهي ،گردش مالي کل دارايي)
 :bمتغير وابسته (درصد سودآوري)

منبع( :يافتههاي پژوهش)
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جدول شماره  ،1نشان ميدهد که شيوههاي مديريت مالي (سيستم اطالعات حسابداري ،تجزيه و تحليل و گزارش
مالي ،شيوههاي مديريت نقدينگي ،شيوههاي مديريت وصوليها ،شيوههاي مديريت موجودي ،شيوههاي مديريت
دارايي ثابت ،شيوههاي برنامهريزي مالي) و ويژگيهاي مالي (نسبت جاري ،نسبت بدهي ،گردش مالي کل دارايي)
با ميزان سودآوري بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط گردشگري ورزشي ارتباط دارد ( .)R=0/760ضرسب تعيين
( )١/1١٩نشان ميدهد که  1١/٩درصد از واريانس ميزان سودآوري بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط ورزشي
توسط متغيرهاي شيوههاي مديريت مالي و ويژگيهاي مالي پيشبيني ميشود .همچنين خالصه مدل  ANOVAو
ارزش  )٩1/١٩1(Fدر سطح معناداري ( )P<0/001نشان ميدهد که تمام متغيرهاي مستقل در واريانس ميزان
سودآوري بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط گردشگري ورزشي نقش دارند.
تجزیه و تحلیل
با توجه به يافتههاي تحقيق ،بين سيستم اطالعات حسابداري ،تجزيه و تحليل و گزارش مالي ،شيوههاي مديريت
نقدينگي ،شيوههاي مديريت وصوليها ،شيوههاي مديريت موجودي و شيوههاي برنامهريزي مالي و ميزان سودآوري
بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط گردشگري ورزشي ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد .اما بين شيوههاي
مديريت دارايي ثابت و ميزان سودآوري بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط گردشگري ورزشي ارتباط معناداري
وجود ندارد .همچنين بين نسبت جاري و گردش مالي کل دارايي و ميزان سودآوري بنگاههاي اقتصادي کوچک و
متوسط گردشگري ورزشي ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد.
در واقع آنچه از نتايج تحقيق روشن است اين است که وجود شيوههاي مديريت مالي و مديريت اقتصادي شامل
سيستمهاي ثبت تعامالت ،يادداشتها ،حسابداري هزينهها ،و استفاده از کامپيوتر در ثبت و نگهداري اطالعات مالي
براي تصميمگيري ،گزارشدهي مالي ،تحليل و تفسير بيانات مالي و استفاده از الگوي عملکرد مالي و مادي است،
بودجهبندي و پيشبيني مالي ،تعيين تعادل مالي هدف ،و سرمايهگذاري نقدينگي مازاد ،دوره اعتبار بدهکاران،
سياست تخفيف بدهيها ،بدهيهاي مشکوک و بد ،بررسي حجم معامالت سهام ،ميزان سهام و ميزان درخواست
مجدد سهام با استفاده از مدل مقدار اقتصادي سفارش ،مالحظات مالي و غيرمالي در کسب دارايي ثابت ،تکنيکهاي
کمي براي ارزيابي پروژه سرمايهاي ،تعيين نرخ مانع سرمايهگذاري و اداره خطر و عدم اطمينان در حوزه مربوطه در
بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط گردشگري ورزشي موجب افزايش ميزان سودآوري بنگاه ميگردد که در نتيجه
همين افزايش سودآوري بازگشت فروش ،بازشگت دارايي و بازگشت حقوق صاحبان سهام پديدار خواهد شد که
طبيعتاً افزايش بهرهوري و کارآيي را در بنگاه اقتصادي مربوطه در پي خواهد داشت.
نتايج مدلسازي تحقيق پوالک و همکاران ( ،)١١٠1نشان داد که مديريت پروژه ،مهارتهاي فناوري اطالعات تأثير
مثبت و معناداري بر ميزان فروش و سودآوري بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط دارد .آدام و همکاران (،)١١٠٩
نشان دادند که ادعام سيستم اطالعات داخلي ارتباط مثبتي با ادغام سيستم اطالعات خارجي دارد .هردو نوع ادغام
سيستم اطالعاتي داخلي و خارجي ارتباط مثبتي با هزينه و عملکرد کيفيت شرکت داشت .عملکرد کيفيت با عملکرد
هزينه ارتباط مثبتي داشت .هردو نوع عملکرد هزينه و عملکرد کيفيت با سودآوري شرکت ارتباط مثبت داشت .اين
يافتهها با نتايج تحقيق حاضر همراستاست.
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ويژگيهاي مديريت مالي و شيوههاي مديريت مالي به عنوان متغيرهاي پيشبين در پيشبيني ميزان سودآوري
بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط گردشگري ورزشي نقش دارند .لذا مالکان ،مديران و حسابدارن بنگاههاي
اقتصادي کوچک و متوسط ورزشي بايد از اين عوامل در جهت افزايش ميزان سودآوري و بهرهوري و بهبود عملکرد
بنگاه خود استفاده کنند.
نسبت جاري که نسبت دارايي جاري سازمان به بدهيهاي جاري سازمان است ،با ميزان سودآوري بنگاه اقتصادي
رابطه منفي و معناداري دارد .يعني هر ميزان که داراييهاي جاري بنگاه اقتصادي ورزشي بيش از بدهيهاي جاري
باشد در واقع ميزان سودآوري بنگاه اقتصادي باالتر خواهد بود.
نتیجه گیری
آنچه از تحقيق حاضر بدست آمده که شايد تا قبل از آن نگرشي نسبت به آن در سطح بنگاههاي اقتصادي کوچک و
متوسط در حوزه گردشگري ورزشي در استان خراسان شمالي وجود نداشت ،اين است که با استقرار سيستم
مديريت مالي مناسب و استفاده از شيوههاي مديريت مالي الزم از طريق يک مکانيسم مناسب و اصولي ميتوان
افزايش سودآوري بنگاه اقتصادي را تضمين نمود ،لذا به مديران و مالکان اين بنگاههاي اقتصادي گردشگري ورزشي
توصيه ميگردد که در جهت يادگيري و بکارگيري سيستم مديريت مالي در بنگاههاي خود اقدام و برنامهريزي
نمايند.
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