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تاريخ پذيرش نهايي4932/19/72 :

اهميت روزافزون عملکرد مالي در سازمانها و شرکتهاي دولتي و خصوصي ،باعث انجام تحقيقات
زيادي در سالهاي اخير درباره عوامل مؤثر بر عملکرد مالي شده است .با توجه به افزايش تحقيقاتِ
عملکرد مالي و شناسايي عوامل متعدد مؤثر بر آن ،تحقيق حاضر درصدد بررسي مهمترين عوامل
تأثيرگذار بر عملکرد مالي در تحقيقات انجام شده در ايران است .روش تحقيق مقاله حاضر،
فراتحليل ميباشد و جامعه آماري اين تحقيق ،همه مقاالت معتبر علمي هستند که در سالهاي
 4931تا پايان سال  4931با موضوعات عملکرد مالي منتشر شدهاند .ازاينرو در نهايت  92تحقيق
انتخاب و با نرمافزار  CMA2مورد تحليل قرار گرفتند .نتايج مرور نظامند درباره متغيرهاي اثرگذار بر
عملکرد مالي در تحقيقات مرور شده نشان داد که تاکنون  71متغير در اين حوزه بررسي شده است.
همچنين نتايج فراتحليل نشان ميدهد که از بين عوامل اثرگذار بر عملکرد مالي سازمانها و
شرکتها ،مالکيت نهادي و سرمايه فکري اثرگذارترين عوامل بودند .بر اين اساس ،مالکيت نهادي (با
اندازه اثر  ،)1/14سرمايه فکري و نوآوري (بهترتيب با اندازه اثر  1/12و  )1/11بيشترين تأثير را بر
بهبود عملکرد مالي شرکتها و سازمانها داشتند.
عملکرد مالي؛ مالکيت نهادي؛ سرمايهي فکري؛ نوآوري؛ فراتحليل.
4ـ دانشجوي دکتري جامعهشناسي اقتصادي و توسعه دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد ،ايران (نويسنده مسئول).
Email:teimouri.mahmoud@mail.um.ac.ir
Email:mt.hasani95@gmail.com
7ـ کارشناسي ارشد حسابداري دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد ،مشهد ،ايران.

توسـعه پايدار ،مستلزم مدل پيـچيدهاي از ترکيب منابع است که هـر شـرکت و سازمان
ميبايست عليرغم تغييرات فزاينده در دانش بشري و عرصههاي مختلف اجتماعي،
اقتصادي ،سياسي و تکنولوژيک ،آن را بکار گيرد .در چنين شرايطي ،يکي از الزامات اساسي
بهبود عملکرد بهطور عام و عملکرد مالي بهطور خاص ،شناخت ماهيت تغييرات و پيشبيني
روند آتي بازار ،فناوريها ،نوآوريها ،ترجيحات و الگوهاي رفتار مشتريان است (مهري،
خدادادحسيني .)4931 ،جهاني که در آن بهسر ميبريم بسيار پيچيده و واجد دو ويژگي
عمده :منابع محدود و نيازهاي مورد توجه روزافزون نامحدود ميباشد .اين عامل موجب
اهميت روزافزون بهرهوري شده است .بهرهوري و يا بهبود در عملکرد سازمانها ،بويژه
عملکرد مالي آنها ميتواند پشتيبان برنامه رشد و توسعه و ايجاد فرصتهاي تعالي سازماني
شود .لذا جهت نشان دادن ميزان موفقيت مديران در ايجاد و افزايش ارزش از معيارهاي
ارزيابي عملکرد استفاده ميشود (يحييزادهفر و همکاران.)4933 ،
از سوي ديگر ،دستاوردهاي بالغ بر  21سال تجربه برنامهريزي توسعه ،شرايط اقتصاد
اي ران ،وجود امکانات فراوان اما بال استفاده در سطح کشور و باالخره روند جهاني شدن
اقتصاد ،هر يک بهگونهاي بيانگر اين واقعيت است که راه منحصر به فرد براي رويارويي
موفـقيتآميز با چالـشهاي موجود ،سامان دادن توسعه کشور بر پايـه اصول و موازين
بهرهوري است .لذا ،رقابتهاي فزاينده سبب تشويق بسياري از توليدکنندگان پيشگام در
جهت ارزيابي عملکرد مالي با هدف توسعه عملکرد سازماني شده است (کسمتي .)4931 ،در
سالهاي اخير ،در زمينه چگونگي رسيدن شرکتها ،به مزاياي رقابتي و بهبود عملکرد مالي،
نه فقط حساسيت رقابت در بازار افزايشيافته بلکه ماهيت آن نيز ،تغيير کرده است؛ چرا که
توجه شرکتها ،براي کسب عملکرد برتر و مزاياي رقابتي ،از سرمايهگذاري در منابع مشهود
به سرمايهگذاري در منابع نامشهود سازماني تغيير کرده است (راماسومي و همکاران.)7113 ،
در اين زمي نه ،دو ديدگاه مشهور وجود دارد؛ الف :ديدگاه مبتني بر بازار ،ب :ديدگاه مبتني بر
منابع .بر اساس ديدگاه مبتني بر بازار« ،دستيابي به موقعيت ممتاز رقابتي پايدار از طريق
ايجاد موانع رقابتي براي سايرين» معيار اصلي انتخاب استراتژي است .در اين مکتب ،تمامي

تالش سازمان ايجاد موانع رقابتي براي رقبا ،تازه واردين ،محصوالت جايگزين و نيز افزايش
قدرت چانهزني رقابتي در قبال فروشندگان و خريداران است .اما براساس ديدگاه مبتني بر
منابع« ،دستيابي به موقعيت ممتاز رقابتي پايدار از طريق خلق و بهکارگيري منابع» ،معيار
اصلي انتخاب استراتژي است .در حال حاضر ،ديدگاه مبتني بر منابع ،ديدگاه مبتني بر بازار را
مورد انتقاد قرار داده و با تأکيد بر اينکه عوامل خارج سازمان نميتوانند منبع مزيت رقابتي
پايدار و بهبود عملکرد باشند و اين مزيت بايد از طريق منابع داخلي سازمان به دست آيد ،در
مقابل اين تئوري قرار گرفته است (نصيرييار .)7111 ،راجر پنروز يکي از اولين پژوهشگراني
بود که اهميت اين منابع را براي حفظ و برتري موقعيت رقابتي شرکتها تشخيص داد .او در
سال  4313بيان کرد که رشد شرکتها بهدليل به کارگيري منابعي است که داشتهاند؛ چرا
که براي شرکتها منابع و محصوالت دو روي يک سکه هستند؛ بهعبارت ديگر ،در حالي
که عملکرد شرکت بهطور مستقيم به محصوالتش بستگي دارد ،بهطور غيرمستقيم نيز به
منابعي بستگي دارد که محصوالت بهوسيله آنها ساخته ميشود (نيوبرت .)7112 ،پژوهش
حاضر بر اساس ديدگاه مبتني بر منابع شـکل گرفته است .ديـدگاه مبتني بر منابع بـيان
ميکند :منابعي که داراي چهار ويژگي با ارزش بودن ،کمياب بودن ،تقليدناپذير بودن و
غيرقابل جايگزين بودن هستند ،ميتوانند براي شرکت مزاياي رقابتي فراهم آورند و بر
عملکرد مالي شرکتها اثر قابل مالحظهاي ،بگذارند (شارما و همکاران.)7111 ،
طبق ديدگاه مبتني بر منابع ،در شرکتهاي داراي منابع با ارزش ،احتمال بيشتري وجود
دارد که به عملکرد مالي باالتري برسند .البته منابعي ارزشمندند که فعاليتهاي شرکت را
بهبود دهند .بر اساس اين ديدگاه ،منابع شرکتها بر موفقيت آنها ،تأثير قابل مالحظهاي
دارند (يانگ ،کانگ .)7113 ،و اين ،يک موضوع مهم در مطالعات سازماني است.
انطباق با تحوالت ايجاد شده طي سالهاي اخير با توجه به وقوع بينظميهاي گسترده
مالي و عدم اطمينان مشتريان و سهامداران ،نسبت به بنگاهها و شرکتها بهعنوان يکي از
گزينههاي جدي سرمايهگذاري ،توجه ويژهاي به منابع بهبود عملکرد مالي و بازدهي بيشتر
سود و سرمايه شده است (کرمي و همکاران .)4939 ،اين منابع دربرگيرنده موارد مختلفي
است همچون سرمايه فکري ،ساختار مالکيت ،مسئوليتپذيري ،نوآوري محصول ،ارزش

مشتري و  ،...لذا با توجه به اهميت تأثيرگذاري اين منابع بر بهبود عملکرد مالي شرکتها در
جهان در حال تغيير امروز ،کاوش و تببين عوامل اثرگذار بر عملکرد مالي نيز به همان اندازه
با اهميت است .در واقع در شرايط کنوني مديريت منابع انساني بايد بتواند پاسخگوي پديده
جهاني شدن و تبعات حاصل از آن باشد و اين موضوع تنها از طريق ايجاد تغيير و تحوالت
بنيادي و ارائه شيوههاي نوآورانه امکانپذير ميباشد.
با توجه به اهميت موضوع فوق ،عليرغم مطالعات نسبتاً زياد چند دهه گذشته در اين
زمينه ،و با اينکه ميزان تحقيقات علمي در حوزههاي مطالعاتي مرتبط با موضوع عملکرد
مالي در کشور افزايش يافته است ،به طوري که جامعه علمي با اطالعات وسيع و انباشتهاي
در باب عوامل مؤثر بر عملکرد مالي مواجه گرديده است .معالوصف تحقيقات بسيار اندکي
در هيأت تحقيقات تلفيقي و ترکيبي که چکيده ،عصاره و ماحصل پژوهشهاي انجام يافته
در حوزه عملکرد مالي را به گونهاي نظامند و به شيوهاي عملي فراروي محققان قرار دهد،
انجام يافته است .به بيان ديگر ،با توجه به طيف گستردة عوامل اثرگذار بر عملکرد مالي
شرکتها و سازمانها ،تحقيقات گوناگوني در اين قلمرو موضوعي به انجام رسيده است.
آنچه تحقيق حاضر را متمايز ميسازد ،نوآوري آن در بهکارگيري روشهاي آميخته است.
برخالف رويکردهاي گذشته که بيشتر بهدنبال آزمودن فرضيههاي از قبل تعيين شدهاند ،اين
پژوهش در پي اکتشاف معيارهايي متناسب با عملکرد مالي و فرضيهسازي است و سعي دارد
با استفاده از روش فراتحليل و جديدترين نرم افزار در اين زمينه ( )CMA2به طراحي مدلي
نوين و توليد دانش کاربردي در قلمرو مورد مطالعه نائل گردد .لذا در اين تحقيق سعي شده
با بررسي دقيق و موشکافه تحقيقات انجام شده در زمينه عملکرد مالي ،چکيده و ماحصل
آنها بهصورت نظامند نشان داده شود .تحقيق حاضر با بهرهگيري از اصول و قواعد روش
فراتحليل به کاربرد اين روش در خصوص تحقيقات انجام شده در حوزه عملکرد مالي
پرداخته و کوشيده شده است به اين سؤال پاسخ داده شود که :چه عواملي بيشترين تأثير را
بر عملکرد مالي در تحقيقات مرور شده در ايران دارد؟ بهعبارتي ديگر هدف از انجام اين
تحقيق ،شناخت و بررسي مهمترين عوامل اثرگذار در بهبود و ارتقاي عملکرد مالي در
تحقيقات مرور شده در اين حوزه ميباشد.

معيار مناسب عملکرد شرکت ،معياري است که به ميزان ثروت اضافي که شرکت براي
سهامدارانش ايجاد ميکند ،توجه خاصي داشته باشد و افراد را در تصميمگيريهاي مربوط
به ايجاد ارزش ياري کند (يحييزادهفر و همکاران .)4933 ،بنابراين نسبتهاي مالي
مفيدترين شاخص براي ارزيابي عملکرد و وضعيت مالي شرکتها هستند (ارتوقرول ،قرقاش
اوقلي.)7111 ،
در اين راستا ،معيارهاي ارزيابي عملکرد مالي ،با توجه به مفاهيم حسابداري ،به دو دسته
تقسيم ميشود :دسته اول بر اساس اطالعات حسابداري و دسته دوم بر اساس اطالعات
حسابداري و اطالعات بازار است .عملکرد مالي مبتني بر مفاهيم حسابداري را ميتوان با
عواملي مانند کيوتوبين ،سود ،رشد سود ،بازده فروش ،سود تقسيمي ،جريانهاي نقدي ،سود
هر سهم ،و نسبتهاي مالي شامل  ROAو  ROEو  P/Eو نسبت ارزش بازار به ارزش
دفتري سهام اندازهگيري کرد (صالحي و همکاران .)4937 ،بررسيهاي انجام شده مبين
استفاده از معيارهاي متفاوتي براي اندازهگيري عملکرد در پژوهشهاي گذشته است.
بهعبارت ديگر ،معيارهاي مورد استفاده در پژوهشهاي پيشين را ميتوان به دو دسته
معيارهاي بر مبناي حسابداري و معيارهاي مبتني بر بازار دستهبندي کرد .مزايا و معايب هر
يک از اين مبناها بهوسيله پژوهشگران مختلف مورد بررسي قرار گرفته است .بهعنوان
نمونه ،معيارهايي که بر مبناي حسابداري قرار ميگيرد ،معيارهايي گذشتهنگر است که متأثر
از استانداردهاي حسابداري کشورها است .از سوي ديگر ،معيارهاي بر مبناي بازار ،مانند
کيوتوبين ،متأثر از ادراك سرمايهگذاران است .بنابراين ،اين معيارها متأثر از عواملي مانند
روانشناسي ،تخمين وقايع آتي ،رفتار گروهي و مهارت است (همان) .استفاده از معيارهاي بر
مبناي حسابداري (سنتي) ارزيابي عملکرد تا مدت زيادي در بازار سرمايه رايج بود تا اين که
معيارهاي مبتني بر ارزش مطرح شدند (خواجوي و همکاران .)4931 ،در اکثر تحقيقات مورد
بررسي در اين پژوهش ،ترکيبي از معيارهاي سنتي و معيارهاي مبتني بر ارزش مورد استفاده

قرار گرفته است .بهعبارت ديگر ،عملکرد مالي شرکتها با استفاده از متغيرهاي بهبود
فروش ،سودآوري ،بازده داراييها ،بازده حقوق صاحبان سهام و  ...اندازهگيري ميشود.

با توجه به ديدگاههاي مختلف در مورد عملکرد مالي ،ميتوان آن را فرايندي پيچيده،
برنامهريزيشده برخالف متون آموزشي رسمي ،هوشيارانه و هدفمند ،تعاملي و پويا ،مستمر و
مداوم ،متحول و رشديابنده و متأثر از شالوده و منابع فرهنگي مورد استفاده شرکتها و
سازمانها دانست .با بررسي ادبيات نظري موجود در زمينه عوامل اثرگذار بر عملکرد مالي در
مييابيم که عوامل متعددي در اين زمينه وجود دارد و مدلهاي متعدد عملکرد مالي ،قابل
شناسايي است .در اکثر مدلهاي عملکرد مالي ،عوامل مشابهي بهعنوان عوامل اثرگذار بر
عملکرد مالي معرفي شدهاند که ميتوان اين عوامل را به دو دسته عوامل مالي و غيرمالي
تقسيم کرد .بنابراين ارزش شاخصهاي عملکرد مالي (ارزش بازار ،سودآوري ،بهرهوري و
حقوق صاحبان سهام) صرفا ناشي از سرمايههاي مادي و فيزيکي اول دوره نيست ،بلکه
ميتواند متأثر از عوامل نامشهودي همچون سرمايه فکري باشد که معموال در گزارشهاي
مالي شرکتها گنجانده نميشود (قرباني و همکاران ،)4933 ،از سوي ديگر هيچ مدل يا
نظريه عملکرد مالي وجود ندارد که مورد پذيرش همگان باشد .لذا بهمنظور شناسايي عوامل
مؤثر بر عملکرد مالي در شرکتها سازمانها در چارچوب يک مدل جامع ،ضرورت اصلي
اين موضوع است ،و نبود يک مدل جامع و يکپارچه مشتمل بر کليه عوامل مؤثر بر عملکرد
مالي بهعنوان خأل نظري آنها بهشمار ميرود .لذا در اين نوشتار سعي شده است ضمن
شناسايي عوامل ،مدل و چارچوبي جامع و يکپارچه در اين زمينه ارائه گردد.
اساسيترين متغيرهاي مؤثر بر عملکرد مالي همانطور که در جدول شماره يک ذکر
گرديده است ،شامل؛ سرمايه فکري ،مسئوليتپذيري اجتماعي ،نوآوري ،مالکيت نهادي،
گرايش کارآفرينانه ،يادگيري سازماني ،ترکيب منابع انساني ،مديريت استراتژيک ،فرهنگ
سازماني ،هوشمندي و  ...ميباشد که در مطالب زير بهشرح و تفسير پارهاي از آنها ميپردازيم.

سرمايه فکري شامل همه داراييهايي است که در ترازنامه شرکت نشان
داده نميشود و شامل آن دسته از داراييهاي نامشهود مانند عاليم تجاري ،اختراعها و
امتيازها و برتريهاي انساني ،ساختاري و ارتباطات محيطي است که به روشهاي حسابداري
در صورتهاي مالي منعکس نميشود .رشد داراييهاي نامشهود شرکتها ،قدرت رقابت و
توسعه پايدار را تضمين ميکند (سيتارامن و همکاران .)7117 ،بونتيس ( )4333اجزاي
سرمايه فکري را به سه دسته سرمايه انساني ،ساختاري و ارتباطي تقسيم کرد .پتراش
( ،)4331سرمايه فکري را بهصورت مجموع سرمايه انساني ،سرمايه سازماني و سرمايه
مشتري ميداند .مور ( ،)4331سرمايه فکري را شامل سرمايه مشتري ،سرمايه نوآوري و
سرمايه سازماني ميداند (مکي و همکاران )7113 ،از نظر بروکينگ ( )4332سرمايه فکري
ترکيبي از داراييهاي نامشهود ،دارايي انساني و زيرساختهايي است که شرکت را در انجام
وظايفش توانمند ميسازد .او معتقد است سرمايه انساني يک سازمان شامل مهارتها،
تخصصها ،تواناييهاي حل مسئله و سبکهاي رهبري است .از نظر استوارت ()4332
سرمايه فکري شامل دانش ،اطالعات ،دارايي فکري و تجربه است که ميتواند در ايجاد
ثروت مؤثر باشد .از نظر راس و همکارانش ( )4332کارکنان ،سرمايه فکري را از طريق
شايستگيها ،نگرشها ،مهارتهاي فکري و تجربه خلق ميکنند.
با توجه بـه طبقهبنديهاي مختلف از سرمايه فـکري و اجزاي آن بهنظر مـيرسد که
طبقهبندي آن در قالب سه بخش ،مورد قبول اکثر صاحب نظران باشد:
سرمايه انساني ،دانش ،مهارتها و تواناييهاي کارکنان است و نشان
دهنده توانايي يا قابليتهاي انساني ترکيبي يک سازمان براي حل مسائل کسب و کار
است و نميتواند توسط سازمان تملک شود .سرمايه انساني ميتواند يک سازمان را
هنگامي که افراد ،آن را ترك ميکنند ،ترك کند (نجيباله و همکاران.)7111 ،
سرمايه ساختاري شامل همه منابع غيرانساني دانش در سازمان است که
شامل پايگاه دادهها ،چارتهاي سازماني ،راهنماي فرآيندها ،استراتژيها و خطمشيهاست.
سرمايه ساختاري در يک سازمان هر آن چيزي است که کارکنان (سرمايه انساني) را مورد
حمايت قرار ميدهد و زيرساختي حمايتي است که سرمايه انساني را قادر ميسازد تا

وظايفش را انجام دهد (بارتش و همکاران .)7111 ،از نظر استوارت ( )4333سرمايه
ساختاري ،دانش فناوري اطالعات ،حق ثبت و بهره برداري از ماركهاي تجاري است.
از نظر راس و همکارانش ( )4332سرمايه ساختاري شامل همه ذخاير غيرانساني و
دانش موجود سازمان شامل پايگاهها و منابع دادهاي ،نمودارهاي سازماني ،تشکيالت و
روشها ،دستورالعملها و مقررات ،شکل و محتواي فرآيندها ،راهبردهاي سازماني و
برنامههاي عملياتي است.
سرمايه مشتري ،قدرت و تداوم ارتباطات مشتري است( ،بارتش و
همکاران )7111 ،زمينه اصلي سرمايه مشتري ،دانش جاسازي شده در کانالهاي بازاريابي
و ارتباطات مشتري است که در مسير هدايت کسب و کار ،توسعه مييابد .بسياري از
تعاريف اخير ،اين طبقه را توسعه بخشيدهاند بهطوري که شامل سرمايه رابطهاي ميشود
که دانش جاسازي شده در تمامي ارتباطاتي است که يک سازمان توسعه ميبخشد
(بونتيس و همکاران)7111 ،
شواهد زيادي نشان ميدهد که بين سرمايه فکري و عملکرد شرکتها رابطه مثبتي
وجود دارد .پژوهش بونتيس ( )4333در کانادا و پژوهشهاي بونتيس و همکارانش ()7111
در مالزي نشان داد ،بين عناصر سرمايه فکري (انساني ،ساختاري و مشتري) با عملکرد
صنايع همبستگي مثبتي وجوددارد .سرمايه انساني صرفنظر از نوع صنعت بر عملکرد
شرکت اثر دارد .سرمايه ساختاري و سرمايه مشتري با عملکرد مالي رابطه مثبت دارد.
اهميت سرمايه فکري در آن است که ارزش بازار و قيمت سهام شرکتها فقط به دارايي
مشهود بستگي ندارد ،بلکه به داراييهاي نامشهودي مانند سرمايه فکري نيز وابسته است.
منظور از سرمايهگذاران نهادي ،شرکتهاي بيمه ،صندوقهاي سرمايهگذاري،
موسسات مالي ،بانکها و شرکتهاي سهامي است که در ساير شرکتهاي سهامي عام
سرمايهگذاري ميکنند .از اين رو ،سرمايهگذاران نهادي بزرگترين گروه سهامداران شرکتهاي
سهامي عام شدهاند .در مورد رابطه بين مالکيت نهادي و عملکرد شرکت سه فرضيه وجود
دارد (پوند.)4333 ،

الف) فرضيه نظارت کارا :بيانگر اين است که يک نهاد به علت مالحظات ريسک خود،
بيشتر متقاضي نظارت بر مديران است .منطق اين فرضيه اين است که به علت باال بودن
هزينه نظارت ،فقط سهامداران بزرگ نظير سرمايهگذاران نهادي ميتوانند به مزاياي کافي
دست يابند تا انگيزه نظارت را داشته باشند .در واقع ،سرمايهگذاران نهادي بزرگ ،فرصت،
منابع ،تخصص و توانايي نظارت ،تأديب و تأثيرگذاري بر مديران را دارند (کورنت و
همکاران .)7112 ،سرمايهگذاران نهادي ميتوانند از سه راه عملکرد شرکت را بهبود ببخشند
(الياسياني ،جان جينا .)7113 ،اول ،آنها به دليل ارتباط نزديک خود با بازار سرمايه و فعاليت
نظارت ميتوانند مسائل نمايندگي و عدم تقارن اطالعات را کاهش دهند ،مسائلي که
عملکرد ضعيف و سرمايهگذاري کمتر را ترغيب ميکند .دوم ،آنها مساله نزديکبيني
مديريت را تعديل ميکنند بهگونهاي که براي مديران امکان سرمايهگذاري در پروژههاي
سودآور بلندمدتتر را فراهم ميکند .سوم ،آنها از طريق افزايش درجه انگيزش ،پاداش
مديران و منافع آنها با سهامداران را بهتر همسو ميکنند و بدين گونه عملکرد شرکت را
بهبود ميبخشند (همان).
ب) فرضيه تضاد منافع :اين فرضيه بيان ميکند که سرمايهگذاران نهادي به علت تضاد
منافع به مديريت کنوني راي ميدهند .اين رفتار از ساختار مقررات کنوني نشات ميگيرد .در
اين ساختار ،مديران شرکتهاي سرمايهگذاري نهادي در رايدهي يا افشا آراي خود در قبال
سهامداران خويش هيچ مسئوليتي بر عهده ندارند ،اما مديريت شرکت سرمايهپذير از آراي
هر يک از سهامداران اطالع دارد .با وجود اين قوانين ،مديران مزبور در رايدهي تحت
سلطه روابط تجاري جاري با مديريت کنوني قرار دارند (پوند ،پيشين)
ج) فرضيه همسويي استراتژيک :طبق اين فرضيه ،سرمايهگذاران نهادي با مديريت
کنوني نوعي اتحاد استراتژيک بهوجود ميآورند (پوند ،پيشين) .فرضيه تضاد منافع و
همسويي استراتژيک عنوان ميکنند که بين مالکيت نهادي و ارزش شرکت رابطه منفي
وجود دارد .چندين پژوهش (ماگ )4333 ،نتيجه گرفتهاند که هدف سرمايهگذاران نهادي
مبني بر حفظ نقدينگي سهام خود و تمايل به کسب سود در کوتاهمدت بر مزاياي حاصل از
نظارت بر مديريت به اميد کسب سود بيشتر در بلندمدت غلبه ميکند.

مؤسسه کسب و کار ،مسئوليتپذيري اجتماعي را اينگونه تعريف
ميکند؛ تحقق موفقيت تجاري از طريق احترام به ارزشهاي اخالقي ،مردم ،جامعه و محيط
زيست (تسوتسورا .)9 : 7111 ،مسئوليت اجتماعي و ارزشهاي معنوي در دهه  4311توسط
پيشگامان مفهوم استراتژي مورد توجه قرار گرفت .ايگور آنسف ( )4311در کتاب «استراتژي
شرکت» خود به تأثير اهداف غيراقتصادي بر روي اهداف اقتصادي شرکت ،اشاره تلويحي
ميکند .منظور او از اهداف غيراقتصادي شامل مباحثي چون بشردوستي اصول اخالق
شخصي ،مسئوليت اجتماعي ،منزلت اجتماعي و اعتبار ميشود (مله ،جويلن.)9 :7111 ،
برخي از محققان مسئوليتپذيري اجتماعي شرکت را بهعنوان فعاليتهايي تعريف ميکنند
که بهمنظور پيشرفت بعضي از اهـداف اجتماعي که فراتر از اهـداف مالي هستند ،انـجام
ميگيرد (هارجوتو.)7144 ،
گـروه ديگري از نـويسندگان مسئوليتپذيري اجتماعي شرکت را بـدين صورت تعريف
ميکنند :مسئوليت اجتماعي شرکت بدين مفهوم است که شرکتها نسبت به گروههاي
سازنده در جامعه غير از سهامداران و فراتر از آن چيزي که از طريق قانون و قرارداد اتحاديه
توصيف شده ،وظيفه دارند (جانسون و همکارن.)7141 ،
نگاهي مختصر به تعاريف نشاندهنده اين موضوع است که نويسندگان هنوز بر سر يک
تعريف واحد توافق نظر ندارند ولي از جهات زيادي شباهتهايي بين تعاريف مختلف مشاهده
ميشوند .ولي در مجموع ميتوان گفت تمامي تعاريف بر اين اصل استوارند که مسئوليت
اجتماعي ،نشاندهنده وظايف سازمانها نسبت به کليه ذينفعانشان ميباشد .در بيشتر
پژوهـشها در زمينه مباحث اخالقي ،بهمنظور تعيين سطح مسئوليتپذيري اجتماعي
شرکتها ،ابعاد مختلفي شامل کارکنان ،مشتريان ،محيط زيست ،بهداشت و سالمت،
آموزش ،توسعه روستايي و نهادهاي موجود در جامعه در نظر گرفته شده است (هوانگ،
7141؛ ساندهو  ،کاپور.)7141 ،
ساندهو و کاپور ( )7141معتقدند ،تمايل و اصرار واحد تجاري به تعهد نسبت به مسئوليت
اجتماعي در تمامي ابعاد ،اثر قابل توجهي را روي عملکرد مالي دارد ،در واقع گرايش به

سمت مسئوليت اجتماعي ،واحد تجاري را ترغيب ميکند تا براي بهبود محيط زيست،
استفاده از انرژي و مواد کمتر ،مديريت ضايعات و غيره تالش کند .بنابراين اجراي مسئوليت
اجتماعي شرکت منجر به بهبود موفقيت شرکتها در بلندمدت ميشود و در نهايت منجر به
رشد اقتصادي و افزايش توان رقابتي شرکت و بهبود عملکرد مالي آن ميگردد.
براساس پژوهشهايي که صورت گرفته است وجود سه نوع رابطه مثبت ،منفي و خنثي
(عدم وجود رابطه) بين مسئوليتپذيري اجتماعي و عملکرد مالي مطرح است .چندين ديدگاه
مختلف در زمينه ارتباط مثبت بين مسئوليت اجتماعي شرکت و عملکرد مالي وجود دارد.
ديدگاه اول اين است که رابطهاي بين هزينههاي کمي شرکتها ،مثل پرداختهاي بهره به
دارندگان اوراق قرضه ،و هزينههاي کيفي آنها ،مثل کيفيت توليد يا هزينههاي امنيتي،
وجود دارد .تالش شرکتها براي تحمل هزينههاي کيفي کمتر از طريق فعاليتهاي
اجتماعي ،به هزينههاي کمي باالتري منجر ميشود .همچنين «فرضيه اثر اجتماع» ،به
عنوان پايه و اساس ارتباط مثبت بين عملکرد اجتماعي و عملکرد مالي شرکت ارائه شده
است .در واقع اين فرضيه پيشنهاد ميکند که تأمين مجموع نيازهاي ذينفعان غيرمالک
شرکت اثر مثبتي روي عملکرد مالي خواهد داشت .ديدگاه دوم اين است که شرکتهاي
موفق از لحاظ مالي منابع کمتري در ايجاد عملکرد مالي باالي خود به کار ميگيرند
درنتيجه ميتوانند بخش اعظم منابع خود را به عملکرد اجتماعي اختصاص دهند .ديدگاه
سوم نيز بيان ميکند که شرکتهايي که مسئوليت اجتماعي بيشتري ميپذيرند کمتر در
معرض ريسک رويدادهاي منفي هستند زيرا احتمال کمتري وجود دارد که جريمههاي
سنگيني براي آلودگي زياد (محيط زيست) پرداخت کنند ،يا احتمال کمي وجود دارد که
دعاوي پرهزينه بر عليه آنها وجود داشته باشد ،يا بندرت فعاليتهاي منفي اجتماعي که
ممکن است براي اعتبار آنها مخرب باشد را ،انجام دهند ،که اين موارد در نهايت بر عملکرد
مالي شرکتها تأثير مثبت دارد .به طور کلي ،اگر دو شرکت که از هر نظر يکسان هستند ،و
تنها تفاوت آنها در پذيرش مسئوليت اجتماعي در سطح وسيع توسط يکي از اين دو شرکت
و عدم پذيرش مسئوليت اجتماعي توسط شرکت ديگري باشد ،ميتوان انتظار داشت که

شرکت اولي ريسک منفي کمتري داشته باشد و با رويدادهاي زيانآور کمتري مواجه شود
(سيمپسون و همکاران.)7117 ،
ارتباط منفي بين مسئوليتپذيري اجتماعي شرکت و عملکرد مالي با تفکرات فريددمن و
اقتصاددانان نئوکالسيک سازگار است .آنها بيان ميکنند که مسئوليت اجتماعي باعث ميشود
که شرکتها هزينههايي را متحمل شوند که در نهايت منجر به کاهش سودها و ثروت
سهامداران ميشود «فرضيه فرصتطلبي مديريت» نيز بهعنوان يک پايه و اساسي براي
ارتباط منفي بين مسئوليتپذيري اجتماعي شرکت و عملکرد مالي مطرح شده است .اين
فرضيه بيان ميکند زماني که عملکرد مالي قوي است ،مديران هزينههاي مرتبط با مسئوليت
اجتماعي را کاهش ميدهند زيرا آنها از اين طريق ميتوانند سودآوري کوتاه مدت را
افزايش و در نتيجه پاداش فردي خود را که با سودآوري کوتاه مدت مرتبط ميباشد ،افزايش
دهند .در جهت عکس ،زماني که عملکرد مالي ضعيف است ،مديران تالش خود را معطوف
به افزايش هزينههاي برنامهريزيهاي آشکار اجتماعي ميکنند (تي سوت سورا.)7111 ،
ارتباط خنثي (عدم وجود ارتباط) بين اين دو متغير نيز از طريق برخي از پژوهشها اثبات
شده است .اين پژوهشها بيان ميکنند که چون موقعيت عمومي شرکت و اجتماع بسيار
پيچيده است ،در نتيجه ارتباط مستقيمي بين مسئوليتپذيري اجتماعي شرکت و عملکرد
مالي آن وجود ندارد (عربصالحي و همکاران.)4937 ،
گرايش کارآفرينانه بهعنوان سازهاي فرايندي ،به روشها ،شيوهها و
سبکهاي تصميمگيري مورد استفاده مديران توجه دارد (رضايي دولتآبادي ،عليان.)4931 ،
به عـقيده ميلر ( )4339شـرکت کارآفرين ،شرکتي است که بـه نوآوري در بازار مـحصول
ميپردازد و تا حدي عهدهدار فعاليتهاي مخاطرهآميز ميشود .نوآوري ،به سودآوري و رشد
سازمانهاي کارآفرين کمک ميکند (کوين ،والز .)7144 ،پيشگامي ،تمايل و استفاده
سازمانها از تواناييهايشان براي توسعههاي جديد است .بعد ريسکپذيري نيز به تمايل
شرکت به تخصيص منابع براي فرصتهاي جديد و درعين حال نامطمئن بازار اشاره دارد
(ريچارد و همکاران .)4137 :7113 ،به اعتقاد المپکين و دس ( )4331دو بعد ديگر نيز در

کارآفريني وجود دارند :رقابت تهاجمي که وضعيت خصمانه و حالت رويارويي شرکتهاست
که مستلزم مخاطرههاي جديد است (المپکين ،دس.)119-111 :7114 ،
در اکثر تحقيقات مورد مطالعه در اين پژوهش ،از ابعادي استفاده شده است که آيرلند و
همکاران ( )7119تعيين کردند ،چرا که اين تقسيمبندي جامع است و تعداد زيادي از
محققان از آن استفاده کردهاند .از اين نظر ،ارزشمند است که در ادامه به توضيح مختصر اين
پنج بعد بپردازيم.
 -4ذهنيت کارآفرينانه :ذهنيت کارآفرينانه شامل تشخيص فرصتهاي کارآفرينانه،
هوشياري کارآفرينانه ،منطق گزينههاي واقعي و چارچوب کارآفرينانه ميشود (آيرلند و
همکاران.)7119 ،
 -7فرهنگ کارآفرينانه :فرهنگ کارآفرينانه فرهنگي است که در آن ،ايدههاي جديد،
خالقيت و پذيرش مخاطره تقدير شده و تشويق ميشوند ،شکست تحمل ميشود،
يادگيري ترويج داده ميشود .محصول ،فرايند و نوآوري در محصول ،فرايند و اجرا
پشتيباني ميشود و تغييرات مستمر حامل فرصتها در نظر گرفته ميشوند (همان).
 -9رهبري کارآفرينانه :رهبري کارآفرينانه توانايي نفوذ بر ديگران براي مديريت استراتژيک
منابع بهمنظور تأکيد بر رفتارهاي فرصتجويانه و مزيتجويانه است (مککارتي و
همکاران .)7141 ،گوپتا و همکاران ( )7111رهبري کارآفرينانه را جذب عدم اطمينان،
عالقه به تغيير و نوآوري براي بهدست آوردن مزيت رقابتي و رقابت تهاجمي با ديگر
شرکتها تعريف کردهاند.
 -1مديريت استراتژيک :مديريت استراتژيک ،هنر و علم تدوين ،اجرا و ارزيابي تصميمات
وظيفهاي چندگانه است که سازمان را قادر ميسازد به هدفهاي بلندمدتش دست يابد
(فردآر )71 :4931 ،و پايهاي را براي رفتارهاي فرصتجويانه و مزيتجويانه شکل ميدهد
(آيرلند و همکاران.)7119 ،
 -1بهکارگيري خالقيت و توسعه نوآوري :بهکارگيري خالقيت و توسعه نوآوري ،نتايج حياتي
ذهنيتي کارآفرينانه است و فرهنگ و رهبري کارآفرينانه و نيز مديريت استراتژيک منابع را

در برميگيرد .اين بخش ارزش خالقيت و نوآوري را در رفتارهاي جستجوکننده فرصت
و مزيت مشخص ميسازد (آيرلند و همکاران.)7119 ،
در ادبيات مربوط به نوآوري بيشتر روي نوآوري فنآورانه تمرکز شده است .نوآوري به
معني خلق و به کارگيري ايدهها ،فرايندها و محصوالت جديد (آگوارت و همکاران.)7119 ،
نوآوري شرکت را قادر ميسازد محصوالت ارزشمند ،کمياب ،غيرقابل تقليد و متفاوت از
ديگران عرضه کند .در نتيجه منجر به سطح باالتري از عملکرد مالي براي شرکت ميشود
(حاجيپور ،کرد.)4931 ،

فراتحليل مجموعهاي از روشهاي آماري ،براي ترکيب نتايج کمي از چندين مطالعه ،براي
توليد يک خالصه کلي از دانش تجربي در حوزهاي خاص ميباشد (ليپسي ،ويلسون.)7114 ،
اين روش در حوزههايي از علم که انباشت دانش زيادي اتفاق افتاده ،استفاده ميشود تا تأثير
گروهي از عوامل را بر روي يک مورد خاص يا تأثير يک عامل بر عامل ديگر را در تعدادي
از تحقيقات بسنجد (ليتل و همکارن .)7113 ،در فراتحليل ،پيشينه موضوع مورد مرور نظاممند
قرار ميگيرد تا مشخص شود که در تحقيقات گذشته ،اثر يک متغير روي متغير ديگر چقدر
است (هومن .)4937 ،در اين فراتحليل نيز ابتدا با روش مرور نظاممند ،از نظر انواع ميزان
همکاري محققان ،روش تحقيق مقاالت و نوع ابزار متغير وابسته بررسي شدند.
بعد از مرور نظاممند ،اندازه اثر هر يک از متغيرها بررسي شده است .اندازه اثر آمارهاي
است که اهميت اثر آزمايشي يا شدت رابطه بين دو متغير را منعکس ميکند .ابتدا اندازه اثر
هر مطالعه محاسبه ميگردد و سپس اندازه اثر مطالعات مختلف با هم مقايسه ميشوند و در
نهايت اندازه اثر کلي رابطه بين دو متغير يا اثر آزمايشي در چند مطالعه محاسبه ميشود تا
درباره تأثيرگذاري آن اثر آزمايشي يا رابطه بين دو متغير نتيجهگيري شود (بروناستين و
همکاران .)7113 ،در اين تحقيق نيز مشخصههاي مطالعات کدگذاري و استخراج آمارهها و
ميانگين و ساير دادههاي آماري به اندازه اثر تبديل و در نهايت ،اندازه اثرها با هم ترکيب و
تفسير گرديد.

اين روش مشابه تحقيقات مقطعي است که در آن موضوع مورد مطالعه بهجاي افراد ،نتايج
تحقيقات است .جامعه آماري تحقيق حاضر ،کليه مقاالتي با موضوع عملکرد مالي است
(92مقاله) که در مجالت معتبر وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري از سال  4931تا پايان سال
 4931چاپ شده است .در نهايت  92مقاله با معيار مورد نظر انتخاب شدند .همچنين نتايج
نشان ميدهد که عملکرد مالي بيشتر بر روي جامعه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران در دورههاي زماني مختلف مورد بررسي قرار گرفته است.

پس از کدگذاري ،از برنامه فرا تحليل جامع براي انجام محاسبات آماري فراتحليل استفاده
گرديد .فرضيات تحقيق از طريق فرمولهاي وولف به اندازه اثر تبديل و ترکيب اندازههاي
اثر به روش هانتز و اشميت تحليل شدند .همچنين براي تفسير اندازه اثر از جدول کوهن
استفاده گرديد (جدول .)1

شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شرکت هاي صنعتي
شرکتهاي داروسازي ايران
بانکهاي خصوصي و دولتي ايران
شرکتهاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
شرکتهاي بيمه در ايران
شرکت هاي نوپا با عمر کمتر از  17ماه
شرکتهاي کوچک و متوسط فعال در تهران
هتلهاي بين المللي پارسيان
شرکتهاي زيرمجموعه وزارت نيرو شهرستان همدان
جمع

43
1
9
9
7
7
4
4
4
4
92

14/1
41/3
3/4
3/4
1/1
1/1
7/2
7/2
7/2
7/2
411/1

نتايج تحقيق نشان ميدهد که روش همه  92مقاله مورد بررسي ،توصيفي ـ تحليلي بوده
است و روش ديگري در اين حوزه براي بررسي عملکرد مالي استفاده نشده است .همچنين
طبق دادههاي جدول شماره يک ،جامعه آماري اکثر پژوهشهاي انجام شده و مورد بررسي در
اين پژوهش ( 14/1درصد) شامل شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
استخراج و طبقهبندي متغيرهاي اثرگذار (متغيرهاي مستقل) بر عملکرد مالي در
تحقيقات مرور شده نشان ميدهد که تاکنون  71متغير در اين رابطه بررسي شده است
(جدول شماره  .)7باالترين متغير مورد بررسي مربوط به سرمايه فکري با  49بار در فرضيات
تحقيقات مورد بررسي قرار گرفتهاند .بعد از اين متغير ،متغير مسئوليتپذيري اجتماعي  1بار،
متغير نوآوري  1بار و متغير مالکيت نهادي  1بار آزمون شدهاند.

4
7
9
1
1
1
2
3
3
41
44
47
49

سرمايه فکري
مسئوليتپذيري اجتماعي
نوآوري
مالکيت نهادي
گرايش کارآفرينانه
يادگيري سازماني
ترکيب منابع انساني
مديريت استراتژيک
فرهنگ سازماني
اندازه سازمان
اعتماد سازماني
تمرکز مالکيت
خصوصيسازي

49
1
1
1
9
7
7
7
7
7
4
4
4

41
41
41
42
43
43
71
74
77
79
71
71
71

انعطافپذيري زيرساخت فناوري اطالعات
ثبات مديريت
هوشمندي رقابتي
هوشمندي راهبردي و اجتماعي
هوشمندي تکنولوژيک
هوشمندي رقبا
هوشمندي بازاري
ظرفيت جذب فردي
قابليتهاي بازاريابي
ظرفيت جذب سازماني
بازارگرايي
راهبرد رقابتي
سرمايه مشتري

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

فراتحليل اندازه اثر متغيرهاي مرتبط با عملکرد مالي (جدول  1 ،)9مورد از بيشترين
اندازههاي اثر متغيرهاي اثرگذار بر عملکرد مالي را نشان ميدهد.
در متغير مالکيت نهادي ،نتايج آزمون همگني نشاندهنده معنيداري اين آزمون است.
البته اين مطالعات تا حد زيادي ناهمگوناند و تلفيق آنها با مدل اثر ثابت مناسب نيست و
بايد از مدل اثر تصادفي براي ترکيب نتايج استفاده کرد .در واقع ،اين آزمون نشان ميدهد
که  1فرضيه مربوط به رابطه مالکيت نهادي با عملکرد مالي از لحاظ ويژگيها و مشخصههاي
مطالعات بسيار متفاوت هستند .نتايج اثرات تصادفي نشان ميدهد که مالکيت نهادي با
عملکرد مالي در  1فرضيه بررسي شده ،معادل  1/14مثبت و معنيدار است .اين اندازه اثر
ترکيبي بين مالکيت نهادي با عملکرد مالي در حد باالست.

مالکيت نهادي
سرمايه فکري
نوآوري
گرايش کارآفرينانه
مسئوليتپذيري اجتماعي

1
49
1
9
1

*1/11
*1/11
*1/17
*1/12
*1/11

*1/14
*1/12
*1/11
*1/11
*1/11

1/1-11/13
1/1-11/19
1/1-91/13
1/1-93/11
1/1-91/11

1/1-11/23
1/1-91/14
1/1-79/11
1/1-41/24
1/1-43/12

*91/1
*433/1
*73/1
*71/1
*47/2

9
47
9
7
1

*

با توجه يافتههاي جدول شماره  ،9اثرات ترکيبي رابطه سرمايه فکري با عملکرد مالي
در  49مطالعه برابر  1/12و در حد متوسط است .همچنين با توجه به آزمون همگني و اثرات
تـرکيب تصادفي ،رابـطه بين نوآوري با عـملکرد مالي در  1فرضيه برابر  ،1/11مثبت و
معنيدار بود .براي تفسير اندازه اثر همچنان که در جدول شماره  1مشاهده ميشود از جدول
کوهن استفاده گرديد .طبق اين جدول رابطه بين نوآوري با عملکرد مالي در حد متوسط
است.

r

اندازه اثر کم
اندازه اثر متوسط
اندازه اثر زياد

کمتر از 1/9
از  1/9تا 1/1
 1/1و بيشتر

d

کمتر از 1/1
از  1/1تا 1/3
 1/3و بيشتر

نتايج اثرات ترکيبي تصادفي نشان ميدهد که رابطه در گرايش کارآفرينانه با عملکرد
مالي در  9مطالعه حدود  ،1/11مثبت و معنيدار بود که در حد متوسط ارزيابي ميشود.
همچنين با توجه به آزمون همگني و اثرات ترکيب تصادفي ،رابطه بين مسئوليتپذيري
اجتماعي با عملکرد مالي در  1فرضيه برابر  ،1/11مثبت و معنيدار بود .با توجه به جدول
تفسير اندازه اثر کوهن (جدول شماره  ،)9رابطه بين مسئوليتپذيري اجتماعي با عملکرد
مالي در حد متوسط است.

با توجه به اهميت مبحث عملکرد مالي ،تحليل و واکاوي عملکرد مالي به شکل فزايندهاي
يکي از مهمترين حوزههاي مطالعاتي سالهاي اخير بوده است و در مطالعات مختلف ،اين
سازه با رويکردهاي مختلف مالي و غيرمالي تحليل گرديده است ،که انبوهي از عوامل مؤثر
بر عملکرد مالي را بررسي کردهاند .تحقيق حاضر با استفاده از رويکرد ترکيبي به اين
تحقيقات ،درصدد بررسي مهمترين عوامل اثرگذار عملکرد مالي در تحقيقات مرور شده در
اين حوزه ميباشد .هدف ما پرداختن به سطحي از دانش مرتبط با عملکرد مالي و توسعه
يک ابزار اندازهگيري است که با ماهيت چند بعدي آن منطبق باشد.
نتايج مرور نظامند نشان داد که روش همه  92مقاله مورد بررسي ،توصيفي ـ تحليلي
بوده است .بيشترين متغير مورد بررسي مربوط به سرمايه فکري و مسئوليتپذيري اجتماعي
است و هر کدام از اين دو متغير به ترتيب  49و  1بار در فرضيات تحقيقات مورد بررسي
قرار گرفتهاند.

نتايج فراتحليل نشان ميدهد که رابطه مالکيت نهادي با عملکرد مالي که در  1مطالعه
بررسي شده ،معادل  1/14مثبت و معنيدار است ،همچنين رابطه سرمايه فکري با عملکرد
مالي در  49فرضيه برابر  ،1/12مثبت و معنيدار و در حد متوسط است .براساس نتايج
فراتحليل ،رابطه نوآوري در سازمان با عملکرد مالي آنها در  1مطالعه برابر  1/11و در حد
متوسط است .براساس نتايج بهدست آمده ،رابطه بين گرايش کارآفرينانه با عملکرد مالي در
 9فرضيه برابر  ،1/11مثبت و معنيدار بود .همچنين ،رابطه بين مسئوليتپذيري اجتماعي با
عملکرد مالي در  1فرضيه برابر  ،1/11مثبت و معنيدار بود.
نتايج اين پژوهش ،در راستاي نظريات قبلي اين حوزه ميباشد .به بيان ديگر ،الزمة
بهبود عملکرد مالي شرکتها و سازمانها در ايران اين است که مالکيت اين شرکتها و
سازمانها بهصورت نهادي اداره شوند و نيز در جهت افزايش سرمايه فکري ،پيادهسازي
نوآوري در شرکتها و سازمانها ،ارتقاي مسئوليتپذيري اجتماعي و در جهت گرايش بيشتر
به رفتار کارآفرينانه گام بردارند .نتايج تحقيق حاضر هم درباره رابطه اين متغيرها در راستاي
تحقيقات قبلي است.
با توجه به يافتههاي تحقيق ،برخي از نواقص تحقيقات مرور شده در زمينه عملکرد مالي
بهشرح زير ميباشد:
خأل نظري و نبود يک مدل جامع و يکپارچه مشتمل بر کليه عوامل فردي ،گروهي و
سازماني مؤثر بر عملکرد مالي شرکتها و سازمانها.
پراکندگي در استفاده از ابزار سنجش تحقيقات بسيار باال بود که نشان از عدم توافق
محققان در اين حوزه براي سنجش متغير عملکرد مالي دارد .به محققان در زمينه عملکرد
مالي پيشنهاد ميشود که ترجيحاً بر روي چند مورد محدود ابزار سنجش براي متغير عملکرد
مالي توافق حاصل کنند و از آن بيشتر استفاده نمايند.

ـ حاجيپور ،بهمن و مرتضي کرد ( ،)4931اثرات پيمانهاي راهبردي بر روابط بين يادگيري سازماني ،نوآوري
.411-414 :11 ،74 ،
و عملکرد مالي شرکت،
ـ خواجوي ،شکراهلل؛ فتاحي نافچي ،حسن؛ قديريان آراني ،محمد حسين )4931( ،رتبهبندي و ارزيابي عملکرد
مالي شرکتهاي صنايع منتخب بورس اوراق با استفاده از مدل ترکيبي فازي  -AHP-ويکور؛ مطالعه
.11-71 :11،
موردي :شرکتهاي صنايع دارويي ،فلزات اساسي و خودرو و قطعات،
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