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تبیین ارتباط شاخصهای ارزیابی عملکرد و رتبه عملکردی با رشد شرکتها




رامین زمانی عموقین

مصطفی افشار

مرکز آموزش عالی موالنا آبیک
چکیـده
يكی از مهمترين ابزارهاي تعیین نقاط قوت و ضعف عملكرد ،رتبهبنديي شدرک هدا
اس  .اين مهم با بررسی شاخصهاي ارزيابی عملكرد شرک ها مورد تجزيه و تحلیدل قدرار
میگیرد .پژوهش حاضر رابطهي شاخصهاي مختلف ارزيابی عملكرد و رتبهي آنها با رشي
شرک ها را مورد بررسی قرار داده اس  .براي رتبهبنيي شرک ها مبتنی بدر شداخصهداي
ارزيابی عملكرد از روش «تاپسیس ( »)TOPSISاستفاده میشود .نمونهي تحقیدق شدامل
 ۰۱۱شرک پذيرفته شيه در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی  ۰۸3۱-۰۸۳۱اسد
که ازطريق غربالگري انتخاب شيني .آزمون فرضیهها از طريق رگرسیون چنيگانه با چیيمان
دادهاي تابلويی صورت پذيرف  .نتايج تحقیق نشان میدهي که بین شداخصهداي ارزيدابی
عملكرد مالی شرک ها با رشي آنها رابطهي معناداري وجود دارد .در ضدمن بدین رتبدهي
کلی شرک از شاخصهاي ارزيابی عملكرد و رشي شرک ها نیز ارتباط مثبد و معنداداري
وجود دارد.

واژههای کلیدی :شاخصهاي ارزيابی عملكرد ،رشي ،رتبهبنيي ،تاپسیس ()TOPSIS
 -۱مقدمه
ازآنجا که موقعید يدک واحدي تجداري و مدييران آن بده عوامدل زيدادي از جملده اقد
 کارشناس ارشي موسسه آموزش عالی موالنا قزوين آبیک
 عضو هیات علمی
تاريخ درياف ۰۸30/۱/0۱ :

تاريخ پذيرش۰۸30/۰0/۰1 :
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صورتهاي مالی بستگی دارد .پس واقعی بودن اين اق
شناسايی اين اق

و نسب هاي به دس آميه از اين اق

بدراي سدهامياران ارزش بدااليی دارد.
مدیتواندي بدراي سدهامياران و سداير

استفادهکننيگان صورتهاي مالی مناسب باشي ،همینطدور رشدي شدرک

و بده ويدژه رشدي در

شرک هاي کوچک ۰همواره به عنوان يكی از مهمترين موضوعها در دنیاي تجارت مطدر بدوده
اس  .بقا و موجود بودن شرک  ،ابتكدار و ندوآوري در تغییدرات ،برخدی از داليلدی هسدتني کده
نشاندهنيهي اهمی رشي اس (آگیون و همكاران .)0۱۱2 ،شدرک هدايی کده رشدي مناسدبی
دارني براي سرمايهگذاران اهمی بیشتري دارني و با توجه به تئوري نماينيگی ،0مييران نیدز در
رأس اهياف شرک به دنبال يافتن عوامل مؤثر در رشي شرک بوده و همواره کوشیيهاني تدا در
برنامهريزيهاي خود به اين عوامل توجه کرده و رضاي منيي مالكان را به دس آورني .عملكدرد
مالی يكی از ابزارهاي مناسب براي رشي شرک در بازارهاي اوراق بهادار اس  .بنابراين مشدكلی
که در شرايط رشي شرک به وجود آيي ،میتواندي ناشدی از عملكدرد نامناسدب مدييري باشدي.
نسب هاي مالی از صورتهاي مالی شرک استخراج میشوني به همین دلیل نسب هداي مدالی
میتواني شاخصی مناسب براي ارزيابی عملكرد مالی باشني .از اينرو عملكرد مالی و رتبهبنديي
آن میتواني به استفادهکننيگان از اط عات مالی و سرمايهگذاران براي شناسدايی هرچده بهتدر
رشي شرک ها کمک کنني.
 -۲بیان مسأله
امروزه به دنبال رقابتی شين اقتصاد جهانی و افدزايش آگداهی عمدومی از مسدائل مدالی و
سرمايهگذاري ،بازار سرمايه بیش از پیش نگاهها را به خود معطوف کرده اس  ،از طرفدی اغلدب
شرک ها براي جلب توجه سرمايهگذاران اقيا به تولیي کاال و خيمات بدا کیفید بداال و بهداي
تما شيه پايین میکنني .در اين بین تعيادي از شرک ها نیز سعی میکنني بدا ارائده اط عدات
غیرواقعی و گمراهکننيه تصوير مطلوبی از وضعی شرک نشان داده و خود را در سطح رقابد
براي جذب سرمايهگذاران حفظ کنني .از اينرو ارزيابی عملكرد شرک ها با شاخصهاي مناسب
و گوناگون و همچندین رتبدهبنديي ۸آنهدا بدا در نظدر گدرفتن ايدن شداخصهدا مهدم و بدراي
سرمايهگذاران مطلوب اس  .ارزيابی عملكرد با توجه به توسعه بازارهداي سدرمايه از مهدمتدرين
موضوعات مورد توجه سهامياران ،اعتباردهنيگان ،دول ها و مييران اس  .سرمايهگذاران همواره

تبيين ارتباط شاخصهاي ارزیابی عملکرد و رتبه عملکردي با رشد شرکتها

تمايل دارني تا از میزان موفقی

1

مييران در به کارگیري از سرمايهشان آگاهی يابني( .يحیی زاده

فر و همكاران )۰۸۳3 ،نسب هاي مالی مفیيترين شاخص براي عملكرد و وضعی

مالی شرک

هستني (ارطوغلو و کاراکاسوغلو ،)0۱۱2 ،رتبه بنيي با لحاظ کردن چنيين معیار که هر يدک از
جايگاه ويژهاي برخوردارني تنها با به کدارگیري مديلهداي تصدمیمگیدري چندي معیداره ممكدن
میشود .در اين روشها از شاخصهاي مختلفی متناسب با نوع رتبدهبنديي اسدتفاده مدیشدود.
(دانش شكیب و فضلی )۰۸۳۳ ،از اينرو با استفاده از نسب هاي پدنجگاندهي مدالی بده عندوان
شاخص و با به کارگیري روشهاي تصمیمگیري چني معیاره میتوان شرک هداي عضدو بدورس
اوراق بهادار را ارزيابی مالی و رتبهبنيي کرد .بنابراين در اين مقاله برآنیم تا میدزان و چگدونگی
آثار شاخصهاي ارزيابی عملكردي شرک ها و همچنین رتبهبنيي آنها بدر رشدي شدرک هدا را
بررسی کنیم و به پاسخ سؤاالت زير برسیم:
 آيا عملكرد مالی مناسب موجب رشي شرک ها میشود؟
 آيا رتبهبنيي شرک ها از نظر شاخصهاي ارزيابی عملكرد براي تمايز بین شرک ها
عامل مربوط اس ؟
 -۳مبانی نظری تحقیق
 .۳-۱ارزیابی عملکرد
ارزيابی عملكرد فرآيني سنجش و انيازهگیري عملكرد در دستگاههاي اجرايی درچدارچوب
اصول و مفاهیم علمی مييري

براي تحقق اهدياف و وظدايف سدازمانی و در قالدب برنامدههداي

اجرايی اس ( .رفیع زاده بقرآباد)۰۸۳2 ،
ارزيابی عملكرد در بعي سازمانی معموالً مترادف با اثربخشدی 1فعالید هدا اسد  .منظدور از
اثربخشی میزان دستیابی به اهياف و برنامهها با ويژگی کارآ بودن فعالید هدا و عملیدات اسد .

(رحیمی)۰۸۳۱ ،
به طور کلی ارزيابی عملكرد بده فرآيندي سدنجش و انديازهگیدري عملكدرد دسدتگاههدا در
دورههاي مشخص به گونهاي که انتظارات و شاخصهاي مدورد قضداوت بدراي دسدتگاه ارزيدابی
شونيه شفاف و از قبل به آن اب غ شيه باشي ،اط ق میگردد»( .طبرسا)۰۸۳2 ،
هر سازمان براي آگاهی از میزان مطلوب و مرغدوب بدودن فعالید هداي خدود بدهويدژه در
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محیط هاي پیچیيه و پويا نیاز مبر به نظدا ارزيدابی دارد .از سدوي ديگدر فقديان وجدود نظدا
ارزيابی و کنترل در يک سیستم به معناي عي برقراري ارتباط با محیط درون و بدرون سدازمان
تلقی میگردد که پیاميهاي آن کهول و در نهاي
پيييهي مر

مدر

سدازمان اسد  .ممكدن اسد بدروز

سازمانی به عل عي وقوع يكبارهي آن ،از سوي مييران عالی سازمانها احساس

نشود ولی مطالعات نشان میدهي که فقيان نظا کسب بدازخورد امكدان انجدا اصد حات الز
براي رشي ،توسعه و بهبود فعالی هاي سازمان را غیرممكن میکني ،سرانجا اين پييديه ،مدر
سازمانی اس ( .عادلی)۰۸۳1 ،
بهبود مستمر ۱عملكرد سازمانها ،نیروي عظیم همافزايی 2ايجاد میکندي کده ايدن نیروهدا
میتواني پشتیبان برنامهي رشي ،توسعه و ايجاد فرص هداي تعدالی سدازمانی شدود .دولد هدا و
سازمانها و مؤسسات ت ش جلو برنيهاي را در اين مورد اعمال میکنني .بيون بررسدی و کسدب
آگاهی از میزان پیشرف و دستیابی به اهياف و بيون شناسايی چالشهاي پیش روي سازمان و
کسب بازخورد و اط ع از میزان اجراي سیاس هاي تديوين شديه و شناسدايی مدواردي کده بده
بهبود جيي نیاز دارني ،بهبود مستمر عملكرد میسر نخواهدي شدي .تمدامی مدوارد مدذکور بديون
انيازهگیري و ارزيابی امكانپذير نیس  ،در غیر اين صورت آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هرگز
به مرحله بلوغ نخواهي رسیي»( .رحیمی )۰۸۳۱ ،علم مييري نیز مبدین مطالدب مدذکور اسد .
هرچه را که نتوان انيازهگیري کرد نمیتوان کنتدرل کدرد و هرچده را کده نتدوان کنتدرل کدرد،
مييري

آن امكانپذير نخواهي بود .موضوع اصلی در تما تجزيه و تحلیلهاي سازمانی ،عملكرد

اس و بهبود آن مستلز انيازهگیري اس و از اينرو سازمانی بديون سیسدتم ارزيدابی عملكدرد
قابل تصور نیس  .همچنین صاحبنظران و محققین معتقيندي کده ارزيدابی عملكدرد ،موضدوعی
اصلی در تمامی تجزيه و تحلیدلهداي سدازمانی اسد و تصدور سدازمانی کده شدامل ارزيدابی و
انيازه گیري عملكرد نباشي ،مشكل اسد  .ارزيدابی و انديازهگیدري عملكدرد موجدب هوشدمنيي
سیستم و برانگیختن افراد در جه رفتدار مطلدوب مدیشدود و بخدش اصدلی تديوين و اجدراي
سیاس سازمانی اس .
مباحث ارزيابی عملكرد را می توان از زواياي متفداوتی مدورد بررسدی قدرار داد .دو ديديگاه
اساسی سنتی و نو در اين باره وجود دارد .دييگاه سنتی ،قضاوت و يدادآوري عملكدرد و کنتدرل
ارزيابی شونيه را هيف قرار داده و سبک دستوري دارد .اين دييگاه فقدط معطدوف بده عملكدرد
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دورهي زمانی گذشته و با مقتضیات گذشته شكل گرفتده اسد  .ديديگاه ندو ،آمدوزش ،رشدي و
توسعهي ظرفی هاي ارزيدابی شدونيه ،بهبدود و بهسدازي افدراد و سدازمان و عملكدرد آن ،ارائده
خيمات مشاورهاي و مشارک عمومی ذينفعان ،ايجاد انگیزش و مسئولی پدذيري بدراي بهبدود
کیفی و بهینهسازي فعالی ها و عملیات را هيف قرار داده و مبناي آن را شناسايی نقاط ضعف
و قوت و تعالی سازمانی تشكیل می دهي .خاسدتگاه ايدن ديديگاه مقتضدیات معاصدر بدوده و بده
ارزيابی سیستمی عملكرد با استفاده از تكنیکها و روشهاي ميرن ،توسعه پیيا میکندي .حدوزه
تح پوشش انيازهگیري عملكرد می تواني سطح ک ن يک سازمان ،يک واحي ،يدک فرايندي يدا
کارکنان باشي.
 .۳-۲تجزیه وتحلیل عملکرد به کمك نسبتهای مالی
تجزيه و تحلیل مالی فراينديي اسد کده در آن مشخصدات و ويژگدیهداي بدارز مدالی و
عملیاتی واحي اقتصادي با استفاده از صورتهاي مالی و ساير اط عات مالی مشخص میشدود و
در امر تصمیمگیري ،استفادهکننيگان از صورتهاي مالی را ياري مدیکندي .يكدی از روشهداي
متياول تجزيه و تحلیل عملكرد مالی ،تجزيه و تحلیل با استفاده از نسب هاي مالی اس .
نسب هاي مالی در يک دستهبنيي کلی به پنج دسته تقسیم میشدوني( :پدی ندو ريموندي،
ترجمه جهانخانی)۰۸23 ،
 نسب هاي نقيينگی.2 نسب هاي اهرمی.۳ نسب هاي فعالی .3 نسب هاي سودآوري.۰۱ نسب هاي مالكی .۰۰ .۳-۲-۱نسبتهای نقدینگی :نقيينگی توانايی شرک در جوابگويی به تعهديات کوتداه
ميت خود اس  .نقيينگی براي اجراي فعالی هاي واحي تجداري ضدروري اسد  ،بده ويدژه در
زمانی که شرک با مشك ت خاصی نظیر رکود اقتصادي يا زيانهداي ناشدی از آن يدا افدزايش
ناگهانی درقیم ِ مواد اولیه و قطعات مورد استفادهي شرک روبهرو گردد .درچندین شدرايطی
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چنانچه شرک

فاقي نقيينگی کافی باشي مشك ت مالی جيي براي آن به وجود خواهي آمي.

 .۳-۲-۲نسبتهای اهرمی (بازپرداخت بدهیهای بلند مدت) :تواندايی بازپرداخد
بيهی قيرت جوابگويی مؤسسه به بيهیهاي بلنيميت خود اس که در سررسیي آنها تحلیل
اين توانايی بر ساختار بلنيميت مالی و عملیاتی مؤسسه تاکیي دارد .میزان بيهیهاي بلني ميت
مؤسسه درساختارسرمايهي آن نیز در اين تحلیل مورد توجه قرار میگیدرد .در ايدن بررسدیهدا
سودآوري مؤسسه نیز بايي مورد دق قرارگیدرد ،چراکده تدا شدرکتی سدودآور نباشدي قدادر بده
بازپرداخ بيهیهاي خود نخواهي بود .وقتی بيهی يک شرک زياد باشي مييري ناچارخواهدي
بود که براي تأمین منابعِ مالیِ اضافی به روشهاي ديگري و در صدير آن بده صداحبان سدرمايه
(صيورسرمايه ) متوسل شود و نیز ت ش کني که سررسیي بيهیهاي را تمييي کني کده بديون
شک هزينهي تأمین سرمايه درهر يک از اين حاالت افزايش خواهي ياف .

 .۳-۲-۳نسبتهای فعالیت :اين نسب ها نشان میدهني که با چه سرعتی دارايیهداي
مختلف به فروش يا پول نقي تبييل میشوني .به عبارت ديگر ايدن نسدب هدا حداکی از تواندايی
مييري در به کارگیري دارايیها درفعالی نهايی شرک (فروش محصول) اس .
 .۳-۲-4نسبتهای سودآوری :يكی از شاخصهاي مهم س م مالی شرک و کارايی
مدييري آن تواندايی شدرک درکسدب سدود قابدل قبدول و برگشدتی راضدی کننديه روي
سرمايهگذاري آن اس  .بييهی اس که سرمايهگدذاران تمدايلی بده مشدارک در شدرکتی کده
سودآوري و درآميسازي ضعیفی دارد از خود نشان نمیدهني؛ چراکه سودآوري انيك در قیم
سها و توانايی بالقوهي شرک در پرداخ سود سدها تدأثیر منفدی دارد .اعتباردهنديگان نیدز
راضی به پرداخ وا به شرکتی که موقعی ضعیفی از نظر سودآوري دارد ،نخواهني بود چدون
احتمال اين را میدهني که طلب آنها هرگز بازپرداخ نگردد .البتده بايدي يدادآوري شدود کده
قيرمطلق سود اهمی چنيانی نيارد مگر اينکه اين سود در قیاس با منبدع ايجداد آن )میدزان
سرمايهگذاري) مورد ارزيابی قرارگیرد.

 .۳-۲-5نسبتهای مالکیت :گروه ديگري ازنسب ها ،قیم بدازار سدها شدرک را بده
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سود عاييي يا ارزش دفتري اين سها ارتباط میدهني .همچنین ارتباط قیم سها را با سدود
سها ِ پرداختی به سهامياران روشن میسازد.
 .۳-۳ارتباط بین عملکرد و رشد شرکت:
مييران امروزه در حال دس و پنجه نر کردن بدا شدرايط مدت طم اقتصدادي بدراي رشدي
شرک ها هستني .در سالهاي اخیر ،بسیاري از شرک ها برنامههاي مختلفدی بدراي رشدي خدود
داشتهاني .تا راههاي رقاب با شرک هاي ديگر را هموار سازني .تمرکدز مدييران روي متغیرهداي
مالی که تضمینی براي عملكرد با کیفی اس  ،بسیار مشهود اس  .عملكرد با کیفید و تعهدي
در کار میتواني ،تضمینی براي توسعه پاييار شرک ها باشي .مييران نقش بسیار مهمی در زمینه
رشي شرک ها ايفا میکنني که در اينجا نمیتوان عملكرد مناسب ميير را براي رشي شرک يدا
حضور در عرصههاي بزر

را نادييه گرف  .فردي به عنوان يدک مديير شدناخته مدیشدود کده

حياقلترين عملكردهاي مناسب را داشته باشدي .از نظدر صداحبنظدران و سدهامياران مدييري
میتواني عملكرد مناسب داشته باشي که متضمن رشي شرک بوده و شرک را با رشدي مناسدب
در فروش ،سود و افزايش ارزش بازار سها همراه سازد .شايي بتوان گف وظدايف هدر مديير بده
وضو مشخص نیس

ولی تمامی مييران به دنبال عملكرد مناسب با استفاده از تصدمیمگیدري

در شرايط نااطمینان هستني تا محیطی با قابلی اعتماد باال فراهم آورني و مشدوق خدوبی بدراي
رشي و پیشرف شرک

باشني .همه مييران تصمیمگیريهداي مناسدبی بدراي حدل مسدائل در

شرايط مشابه نمیتوانني بگیرني .بنابراين تصمیمگیري مناسب توسط هر ميير به ارتقدا عملكدرد
آن در سازمان يا شرک کمک میکني .مييران میتوانني اهدياف خدود را مشدخص کنندي ولدی
نمیتوانني تمامی راههاي مناسب رسیين به اين اهياف را تعیین کنني .اين نكته باعث مدیشدود
تا خلق عملكرد با کیفی
کاهش در رشي شرک

در مييران با مشكل روبه رو شود .نتیجه اين فرآيني کاهش بهرهوري و
خواهي بود .در عملكرد مييران موفدق مدواردي از جملده رشدي شدرک ،

پايياري در سودآوري شرک  ،افزايش قیم سها شرک و رضاي سهامياران به خدوبی ديديه
میشود .بسیاري از مييران اذعان دارني که تياو عملكرد مناسب براي رشي و پیشدرف شدرک
کاري بس دشوار اس .
با وجود همبستگی بین رشي شرک هدا و عملكدرد مدالی ،مدييران سدعی در بهتدر کدردن
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عملكرد خود و متعاقب آن افزايش رشي شرک دارني .مييران ع قهمني به افزايش سطح داندش
و آگاهی خود بوده تا مهارتهاي الز را براي پیشرف در پیشه کسب نمايندي و مواندع را بدراي
عملكرد مناسب خود از سر راه بردارني .شايي بتوان گف بزر ترين چالش براي رشي شرک هدا
عي عملكرد مناسب مييران اس که ريشه در تجربه و آگاهی مييران دارد .در نتیجده ،مدييران
بايي با عملكرد مناسب شرايط را براي رشي و پیشرف شرک فراهم کنني.
 -4پیشینهی تحقیق
محققین حوزهي حسابياري مطالعات فراوانی براي ارتباط بین اق

صورتهداي مدالی بدا

يكييگر يا ساير متغیرها انجا داده و به نتايج مختلفی دس پیيا کردهاني؛ امدا در مدورد ارتبداط
بین نسب هاي مالی با ساير متغیرها تحقیقات زيادي انجا نشيه اس .
 قيرتیان و انواري رستمی ( )۰۸۳۸با استفاده از کدارت ارزيدابی متدوازن ) ۰0(BSCدر
قالب شش مؤلفه اصلی و با بهرهگیري از تكنیک و زنيهی آنتروپی شانون و ميل  TOPSISبه
رتبه بنيي شرک هاي صنع خودروسازي بورس اوراق بهادار پرداختني.
 انواري ،رستمی و ختن لو( )۰۸۳۱از شاخصهاي سودآوري براي رتبهبنيي شرک هاي
برتر عضو بورس اوراق بهادار استفاده کردني و به اين نتیجه رسیيني که بین رتبهبنديي انجدا
شيه و رتبهبنيي که توسط بورس انجا میشود ،همبستگی وجود نيارد.
 ابزري و همكاران( )۰۸۳2براي ارزيابی عملكرد و رتبهبنيي شرک هاي عضدو صدنع
فلزات اساسی از ارزش ) ۰۸(EVAافزوده اقتصادي به عنوان يک شاخص استفاده کردني.
 نمدازي وکرمانی ( )۰۸۳2مطالعهاي در رابطده بدا « ساختار مالكی و عملكرد شرک »
انجا دادني .نتايج حاکی از اين بو دکه بین ساختار مالكی و عملكرد مدالی شدرک هدا رابطهي
معنیداري وجود دارد.
 دانش شكیب و فضلی( )۰۸۳۳نیز به رتبهبنيي شدرک هدا پرداختندي و شدرک هداي
صنع

سیمان بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از رويكدرد ترکیبدی AHP-TOPSIS

۰1

رتبهبنيي کردني.
 کازنتسوف و همكاران ( )0۱۰0مطالعهاي در مدورد تدأثیر تمرکدز مالكدان بدر عملكدرد
شرک ها انجا دادني .نتايج نشان داد که يک رابطه ي مثب و معناداري بدین تمرکدز مالكدان و
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عملكرد شرک وجود دارد.
 قزلی ( )0۱۰۱روابط بین ساختار مالكی  ،حاکمی

شدرکتی و عملكدرد شدرک

را در

شرک هاي مالزي بررسی کرد .نتايج تحقیق نشان داد که بین ساختار مالكی و ارزش شدرک
ارتباط معناداري وجود دارد .در حالی که میان هیچ کديا از متغیرهداي حاکمید شدرکتی بدا
عملكرد شرک

ارتباط معناداري وجود نياش .

 دامیترسو ( )0۱۰۱مطالعهاي در مورد تأثیر سهامياران بلدوکی بدر عملكدرد انجدا داد.
نتايج نشان داد که يک رابطهي منفی بین سهامياران بلوکی و عملكرد شرک

وجود دارد.

 وانگ و چانگ ( )0۱۱۸روشی براي ارزيابی عملكرد فرودگاهها توسعه دادندي .آنهدا از
روشهاي سنتی آماري براي انتخاب معیارهاي خود بهره گرفتندي و از ۰۱FAHPبدراي تعیدین
وزن معیارهاي مزبور استفاده کرده و سرانجا با استفاده ازرويكرد  Topsisاقيا به رتبهبنيي
فرودگاههاي مورد مطالعه بر اساس عملكردشان کردني.

 مراديپور و حسین لو ( )۰۸3۱مطالعهاي در مدورد «شناسدايی عوامدل مدؤثر در رشدي
سريع شرک ها» انجا دادني .نتايج حاکی از اين اس که عوامل مفروض در چارچوب مفهومی
تحقیق رابطهي معناداري با رشي سريع شرک

دارني .همچنین اولوي عوامل مؤثر بر اين رشي،

از دييگاه مييران عبارتني از :ويژگى رهبران ،سرمايهي انسدانى ،شناسدايى و تشدخیص فرصد ،
نوآورى و نیز از نظر کارشناسان ويژگى رهبران شناسايى و تشخیص فرص  ،سرمايهي انسانى و
نوآورى اس .
 رجبی و گنجی ( )۰۸۳3با عنوان «بررسی رابطهي بین نظا راهبري و عملكدرد مدالی
شرک ها» اشاره کرد .در اين پژوهش تعياد نوزده مكانیز شناخته شيه راهبري کده در هفد
گروه طبقهبنيي شيه به همدراه چهدارده شداخص ارزيدابی عملكدرد مدالی کده در شدش گدروه
طبقهبنيي شيهاني ،مورد آزمون قرار گرفتني .نتايج پژوهش نشان داد کده از هفد گدروه کلدی
مكانیز مؤثر بر راهبري شرک ها ،مكانیز هاي متعلق به پنج گدروه بدا برخدی از شداخصهداي
عملكرد مالی رابطه دارد .به ع وه نتايج نشان داد که سیستم راهبري شرک ها در ايدران بدیش
از آنکه از ويژگیهاي يک سیستم برون سازمانی برخوردار باشي ،با سیستمهاي درون سدازمانی
همخوانی بیشتري دارد.
 شمس ،خلیلی ( )۰۸3۱به بررسی رابطهي سرمايهي فكري و عملكرد مالی شرک هاي
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پذيرفته شيه در بورس اوراق بهادار پرداختني .نتايج حاصل از اين تحقیدق نشدان مدیدهدي کده
سرمايهي فكري با شاخصهاي نرخ بازده حقوق صداحبان سدها  ،بهدرهوري کارکندان و نسدب
ارزش بازار به ارزش دفتري هر سهم ،بازده دارايیها و سود هر سهم رابطهي مستقیم دارد.
 -5روش انجام تحقیق
جامعهي آماري اين تحقیدق همدهي شدرک هداي پذيرفتده شديه در بدورس اوراق بهدادار
تهران ۰2در دورهي زمانی  ۰۸3۱-۰۸۳۱اس  .گردآوري اط عات بده روش کتابخاندهاي صدورت
گرف  .اط عات مربوط به مبانی نظري ازکتدب و مقداالت خدارجی و فارسدی جمدعآوري شدي و
اط عات الز براي آزمون فرضیههدا بدا مراجعده بده صدورتهداي مدالی حسدابرسدی شديهي
شرک هاي مورد بررسی ،گزارش فعالی هیئ مييره به دسد آمدي .ايدن اط عدات در برخدی
موارد از طريق بانکهاي اط عاتی تيبیرپرداز ،ره آوردنوين و سدامانهي رسدمی سدازمان بدورس
اوراق بهادار تهران گردآوري شي .روش تحقیق در ايدن پدژوهش ،توصدیفی و از ندوع همبسدتگی
اس

که سعی در توصیف روابط بین متغیرها با استفاده از آزمونهاي آماري را دارد.
همچنین قبدل از آزمدون فرضدیهي اصدلی دو و فرضدیههداي فرعدی مربوطده ،اقديا بده

رتبهبنيي شرک ها براساس مؤلفههاي شاخصهاي ارزيابی عملكرد با استفاده از روش تاپسدیس
به شر زير گرديي .مراحل انجا کار تاپسیس به شر زير اس :
مرحلهي اول -ابتيا ماتريس تصمیم را براي هريک از سدالهدا ( )3۱-۳۱بده صدورت مجدزا
شكل میدهیم.
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مرحلهي دو  -ماتريس نرمااليز شيه را با توجه به فرمول مرحلهي اول ايجاد میکنیم.
∑√

مرحلهي سو  -اقيا به محاسبهي راه حل اييهآل مثب و راه حل اييهآل منفی میکنیم.
گزینهی ایده آل مثبت
}

| )́

|

( )

}

({

|
{

گزینهی ایدهآل منفی
}

| )́

|

( )

}

های مربوط به شاخص}
های مربوط به هزینه}

({

|
{

{
{

مرحلهي چهار  -فاصله بر حسب روش اقلیيسی به ازاء راه حل ايديهآل مثبد و منفدی را
محاسبه میکنیم.
)

)

(∑√

(∑√

مرحلهي پنجم -سپس نزديكی نسبی Aiبه راه حل اييهآل را محاسبه میکنیم.

پس از انجا مراحل فوق براساس ترتیب نزولی  ، ciاقيا به رتبهبنيي شرک ها کرديم بده
طوريکه به شرک هاي با عملكرد بهتر رتبهي  ۰تا  ۱۱داده و بده شدرک هداي داراي عملكدرد
ضعیفتر رتبهي  ۱۰تا  ۰۱۱داده شي.
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در نهاي براي نشان دادن متفاوت بودن میانگین رشي شدرک هدا در دو جامعده از آزمدون
من -ويتنی استفاده شي.
در اين آزمون  H₀ : µ₁ = µ₂و  H₁:µ₁ ≠ µ₂اس .
 :µ₁میانگین رشي شرک هاي با رتبهي پايین عملكرد مالی.
 :µ₂میانگین رشي شرک هاي با رتبهي باالي عملكرد مالی.
 .5-۱نحوهی انتخاب نمونه
در اين تحقیق ،براي آزمون فرضیهها از روش غربالگري با توجه به شدرايط زيدر اقديا بده
انتخاب شرک هاي نمونه شيه اس :
 -۰دورهي مالی آنها منتهی به پايان اسفني ماه باشي.
 -0شرک نبايي سال مالی خود را در دورههاي تحقیق تغییرداده باشني.
 -۸شرک ها در دورهي پژوهش فعالی مستمر داشته و سها آنها حدياقل يكبدار مدورد
معامله قرارگرفته باشي.
 -1جزء شرک هاي سرمايهگذاري ،واسطهگري ،بانکها ،بیمه و صنيوقهاي بازنشسدتگی
نباشني.
 -۱سودآور باشني.
 -2اط عات مورد نیاز براي انجا تحقیق را در دورهي زمانی  ۰۸3۱ -۰۸۳۱بده طورکامدل
ارائه کرده باشني.
با توجه به شرايط فوق از تعياد  10۸شرک عضو بدورس اوراق بهدادار تهدران تعدياد ۰۱۱
شرک انتخاب شيني.
 .5-۲فرضیههای تحقیق
با توجه به مطالعات انجا شديه و سدؤاالت تحقیدق  0فرضدیهي اصدلی و فرضدیات فرعدی
مرتبط با آنها ارائه شيه اس .
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فرضیهی اصلی  :۱بین شاخصهای ارزیابی عملکرد و رشد شرکتها رابطهی معنـاداری
وجود دارد.
 :۱-0-۰-۰بین نسب هاي سودآوري و رشي شرک ها رابطهي معناداري وجود دارد.
 :۱-0-۰-0بین نسب هاي نقيينگی و رشي شرک ها رابطهي معناداري وجود دارد.
 :۱-0-۰-۸بین نسب هاي فعالی و رشي شرک ها رابطهي معناداري وجود دارد.
 :۱-0-۰-1بین نسب هاي بيهی و رشي شرک ها رابطهي معناداري وجود دارد.
فرضیهی اصلی  :۲بین رتبهی عملکرد مالی بر اساس مدل تاپسیس و رشد شرکتهـا
رابطهی معناداری وجود دارد.
 :۱-0-0-۰رتبهبنيي عملكرد مالی باالي شرک بر رشي سريعتر آن تاثیر دارد.
 :۱-0-0-0رتبهبنيي عملكرد مالی پايین شرک بر رشي ضعیفتر آن تاثیر دارد.
 .5-۳روش اندازهگیری متغیرهای پژوهش
متغییر وابسته ،رشي شرک اس

که به صورت زير محاسبه میگردد:
Growth = St – St-1 St-1

 = Stفروش سال مالی جاري
 = St-1فروش سال مالی قبل
متغیرهاي مستقل ،شاخص ارزيابی عملكرد مالی شرک ها هستني که به  1گدروه تفكیدک
شيهاني.
الف) نسب هاي سودآوري شامل:
 .۰بازده دارايیها  .0بازده حقوق صاحبان سها  .۸نسب

سود خالص به فروش  .1نسدب

سود عملیاتی به فروش.
ب) نسب هاي فعالی شامل:
 .۰نسب گردش دارايیها  .0نسب گردش موجودي کاال
ج) نسب هاي نقيينگی شامل:
 .۰نسب جاري  .0نسب آنی  .۸نسب گردش نقي
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د) نسب بيهی شامل:
 .۰نسب بيهی به دارايی  .0نسب بيهی بلني ميت به حقوق صاحبان سها .
نگاره شمارهي ( )۰نحوهي محاسبهي تما متغیرهدا و هدمچندین ع مد هداي اختصداري
استفاده شيه در جياول آماري تحقیق را ارائه کرده اس :
نگاره  : ۱نحوه محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته موجود در تحقیق
نوع متغیر

ع م

نا متغییر

نحوه محاسبه

وابسته

Growth

رشي شرک ها

فروش سال جاري – فروش سال قبل  /فروش سال قبل

مستقل

RANK

رتبه عملكردي

مستقل

ROA

بازده دارايی

سود خالص  /جمع دارايی ها

مستقل

ROE

بازده حقوق صاحبان سها

سود خالص  /حقوق صاحبان سها

مستقل

R/S

نسب سود خالص به فروش

سودخالص  /فروش

مستقل

OR/S

نسب سود عملیاتی به فروش

سودعملیاتی  /فروش

مستقل

ATOR

نسب گردش دارايیها

خالص فروش  /کل دارايیها

مستقل

ITOR

نسب گردش موجودي کاال

بهاي تما شيه کاالي فروش رفته  /موجودي کاال

مستقل

CR

نسب جاري

دارايیهاي جاري  /بيهی هاي جاري

مستقل

QR

نسب آنی

دارايیهاي جاري  -موجوديها  /بيهی هاي جاري

مستقل

OCF

نسب گردش قي

گردش نقي حاص از عملیات  /بيهی هاي جاري

مستقل

L/A

نسب بيهی به دارايی

کل بيهی ها  /کل دارايیها

مستقل

LTL/EQ

اختصاري

نسب بيهی بلني ميت به
حقوق صاحبان سها

رتبه بنيي شاخص هاي ارزيابی عملكرد مالی بر اساس
روش تاپسیس

بيهی هاي بلني ميت  /حقوق صاحبان سها

 -6تجزیه و تحلیل اطالعات و نتایح آزمون فرضیهها
براي آزمون فرضیهي اصلی اول از ميل رگرسیونی زير استفاده شي:
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مدل ()۱
Growth=α₀+β₁ ROAit + β₂ROEit + β₃R/Sit+ β₄OR/Sit + β₅ATORit + β₆ITORit
+β₇CRit + β8 QRit + β9OCFit+ β10L/Ait+ β11LTL/EQit + εit

براي آزمون فرضیهي اصلی دو از ميل رگرسیونی زير استفاده شي:
مدل ()۲

Growth =α₀+β₁ RANKit + εi

 .6-۱برای آزمون فرضیهی اصلی اول و فرضیههای فرعی مرتبط با آن
ابتيا دادهها از منابع اط عاتی گفته شيه ،استخراج گرديي .سدپس در مداتريس دادههدا بدا
توجه به متغیرهاي مربوط به همان فرضیه فرعی قرار داده شي .پس از آن آزمونهاي  Fلیمدر و
 Hهاسمن دربارهي ارزيابی چینش مناسب دادهها صورت پذيرف  .در نهاي به کمک نر افزار
 Eviewsاقيا به اجراي الگوي رگرسیونی به صورت  Panelو بدا روش ( GLSتعمدیم يافتده)
گرديي .بعي از تفسیر نتايج در اين مرحله از آمارههاي  Tو  Fو  R²و سطح معناداري آمدارههداي
Tو  Fاستفاده شي.
 .6-۲برای آزمون فرضیهی اصلی دوم و فرضیههای فرعی مرتبط با آن
ابتيا براساس شاخصهاي ارزيابی عملكرد (بازده دارايیها ،بدازده حقدوق صداحبان سدها ،
نسب

سود خالص به فروش ،نسب

سود عملیاتی به فروش ،نسب گدردش دارايدیهدا ،نسدب

گردش موجودي کاال ،نسب جاري ،نسب آنی ،نسب گردش نقدي ،نسدب بديهی بده دارايدی،
نسب بيهی بلني ميت به حقدوق صداحبان سدها ) و بدا روش  Topsisدر  2مرحلده اقديا بده
رتبهبنيي شرک ها کرديم .براي رتبدهبنديي بدا اسدتيالل فرضدیهي ارزيدابی عملكدرد توسدط
نسب هاي مالی ٬شاخصهاي ارزيابی عملكرد به عنوان شاخصهي مثب در نظر گرفته شي و بده
اين ترتیب در اجراي روش  ۰۰ ،Topsisشاخصه با ويژگی مثبد اعمدال شدي .بدراي حصدول
نتیجه از فرضیات گروه دو بعي از آنكه رتبهبنيي صدورت پدذيرف  ،میدانگین قیمد سدها در
گروههاي مختلف رتبهبنيي شيه ،مقايسه شي .براي آزمون اين قسدم از روش آزمدون «مدن-
ويتنی» و با استفاده از نر افزار  Spssبهره گرفته شي .در تفسیر نتايج ،آمار توصدیفی در شدر
بیشتر نمونهي انتخاب شيه نیز در نگاره شماره  0ارائه گرديي.
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نگاره  :۲آمار توصیفی مربوط به متغییرهای تحقیق
متغیر ها

تعياد مشاهيات

میانگین

حياکثر

حياقل

انحراف معیار

Growth

2۱۱

۱/022

۰۱/۱۸3

۱/۱۱۱

۱/2۰۱

ROA

2۱۱

۰2/۱۱2

2۱/3۸0

-00/۱1۱

۰۸/03۸

ROE

2۱۱

03/۸23

۳1/۰۰۸

-۰۱/3۱2

۰2/30۱

R/S

2۱۱

۰3/۰31

33/030

-00/۱۱2

۰2/۸۳۰

OR/S

2۱۱

00/۸۸۱

3۳/20۰

-02/۳3۳

۰۱/2۱1

ATOR

2۱۱

۰/۸0۰

۱/132

۱/۱22

۱/23۱

ITOR

2۱۱

۰01/223

۸3۰/۸۱۱

۱/۱۱۱

3۱/۱۳3

CR

2۱۱

۰/۸۱۰

2/011

۱/00۰

۱/220

QR

2۱۱

۱/۳2۰

۱/۱۸۸

۱/۱2۰

۱/۱02

OCF

2۱۱

۱/1

۳/۰۳۸

-۱/120

۱/۱0۰

L/A

2۱۱

۱/۱۳2

۰/0۰2

۱/۱32

۱/۰20

LTL/EQ

2۱۱

۱/032

11/3

-۱/۱3۱

۰/۳11

میانگین رشي شرک هدا در بدین کدل مشداهيات  ۱/022اسد  ،حدياکثر و حدياقل رشدي
شرک ها در بین کل مشاهيات  ۰۱/۱۸3و  ۱0۱۱۱اس  .اين نسب ها نشان میدهي که تفداوت
بین رشي شرک ها بسیار اس  .انحراف معیار تغییدرات قیمد سدها  ۱/2۰۱اسد

کده نشدان

دهنيهي میزان انحراف تغییرات قیم سها از میانگین آن اس .
 -7نتایج آزمون فرضیهها
در فرضیهي اصلی اول رابطهي عملكرد مالی با رشي شرک ها بررسی میشود ،همدانطدور
که در نگاره شماره  ۸م حظه میشود ،مقيار احتمال آماره  Fلیمر به دس آمديه ۱0۱۱ ،اسد
که نشان میدهي چینش مناسب ،روش تابلويی اس  .همچنین مقيار احتمال آماره هاسمن بده
دس آميه ۱0۱۱ ،اس

که نشان میدهي الگو به صورت دادههاي تدابلويی و از ندوع آثدار ثابد

برآورد میشود .نتايج نشان میدهي که  01درصي از رشي شدرک هدا توسدط نسدب هداي مدالی
توضیح داده میشود .آماره دوربین واتسون با مقيار  00033عي همبسدتگی بدین مقدادير بداقی
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مانيه را تايیي میکني و با م حظهي سطح معناداري آماره  Fمديل رگرسدیونی بده طدور کلدی
تايیي میشود.
 .7-۱آزمون فرضیه ی فرعی «بین نسبتهای سودآوری و رشـد شـرکتهـا رابطـهی
معناداری وجود دارد».
ضريب و آماره  tبه دس آميه براي متغیر نسب سود خالص به فروش بده ترتیدب ۱/۱۱3
و  ۰۰/۱11اس  .اين مقادير نشان میدهني که بین متغیر نسب

سود خالص به فروش و رشدي

شرک ها در سطح اطمینان  33درصي رابطهي مثب و معناداري وجود دارد .بنابراين با افدزايش
عيد نسب سود خالص به فروش ،شرک سريعتر رشي خواهي کرد.
ضريب و آماره  tبه دس آميه براي متغیر نسب سود عملیاتی به فروش به ترتیب ۱/۱۱۰
و  ۱/۳۸2اس  .اين مقادير نشان میدهني که بین متغیر نسب سود عملیاتی به فروش و رشدي
شرک ها رابطهي معناداري وجود نيارد.
ضريب و آماره  tبه دس

آميه براي نسب بازده حقوق صاحبان سها به ترتیدب -۱/۱۱۸

و  -0/3۳0اس  .اين مقادير نشان میدهني که بین نسب بازده حقوق صداحبان سدها و رشدي
شرک ها در سطح اطمینان  33درصي رابطهي منفی و معناداري وجود دارد .بنابراين با افدزايش
عيد بازده حقوق صاحبان سها  ،رشي شرک ها کاهش میيابي.
ضريب و آماره  tبه دس

آميه براي متغیر بازده دارايدیهدا بده ترتیدب  ۱/۱۰2و ۰0/۱۱3

اس  .اين مقادير نشان میدهني که بین نسب بدازده دارايدیهدا و رشدي شدرک هدا در سدطح
اطمینان  33درصي رابطهي مثب و معناداري وجود دارد .بنابراين با افزايش عيد نسدب بدازده
دارايیها رشي شرک ها سريعتر خواهي بود.
با توجه به اعياد به دس آميه از ضريب متغیرها و آماره  ،tنسب هاي سود آوري در رشدي
شرک ها بسیار تاثیرگذار هستني.
 .7-۲آزمون فرضیهی فرعی «بین نسبتهـای فعالیـت و رشـد شـرکتهـا رابطـهی
معناداری وجود دارد».
ضريب و آماره  tبه دس آميه براي نسب گردش دارايدیهدا بده ترتیدب  ۱/۱2۳و ۸/3۳3
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اس  .اين مقادير نشان میدهني که بین متغیر نسب گدردش دارايدیهدا و رشدي شدرک هدا در
سطح اطمینان  33درصي رابطهي مثب و معناداري وجود دارد .بنابراين با افزايش عديد نسدب
گردش دارايیها ،شرک ها با رشي سريعتري روبهرو خواهني بود.
ضريب و آماره  tبه دس

آميه براي نسدب گدردش موجدودي کداال بده ترتیدب  ۱/۱۱۰و

 ۰/1۱۱اس  .اين مقادير نشان میدهني که بین نسب گردش موجودي کاال و رشي شدرک هدا
رابطهي معناداري وجود نيارد.
با توجه به اعياد به دس آميه از ضريب متغیرها و آمداره  ،tنسدب گدردش دارايدیهدا در
رشي شرک ها تاثیرگذار اس

و نسب گدردش موجدودي کداال در رشدي شدرک هدا تاثیرگدذار

نیس .
 .7-۳آزمون فرضیه ی فرعی «بین نسبتهای نقدینگی و رشـد شـرکتهـا رابطـه ی
معناداری وجود دارد».
ضريب و آماره  tبه دس آميه براي متغیدر نسدب جداري بده ترتیدب  -۱/۱۸3و -۱/20۱
اس  .اين مقادير نشان میدهني که بین متغیر نسب جاري و رشي شرک ها رابطهي معناداري
وجود نيارد.
ضريب و آماره  tبه دس

آميه براي متغیر نسب

آنی بده ترتیدب  ۱/0۰0و  ۱/۸۱۱اسد .

اين مقادير نشان میدهني که بین متغیر نسب آنی و رشي شرک ها رابطدهي معنداداري وجدود
نيارد.
ضريب و آماره  tبه دس

آميه براي متغیر نسب گردش نقي بده ترتیدب  ۱/۱3۳و 2/۸۸3

اس  .اين مقادير نشان میدهني که بین متغیر نسب گردش نقي و رشدي شدرک هدا در سدطح
اطمینان  33درصي رابطهي مثب و معناداري وجود دارد .بنابراين با افزايش عيد نسب گردش
نقي ،رشي شرک ها افزايش میيابي.
با توجه به اعياد به دس آميه از ضريب متغیرها و آمداره  ،tنسدب گدردش نقدي در رشدي
شرک ها تاثیرگذار هستني و نسب هاي جاري و آنی در رشي شرک ها تاثیرگذارنیستني.
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 .7-4آزمون فرضیهی فرعی «بین نسبتهای بدهی و رشد شرکتها رابطهی معناداری
وجود دارد».
ضريب و آماره  tبه دس

آميه براي متغیرنسدب بديهی بده دارايدی بده ترتیدب  ۱/1۳۰و

 ۸/۱22اس  .اين مقادير نشان میدهني که بین متغیر نسب بيهی به دارايی و رشي شرک هدا
در سطح اطمینان  33درصي رابطهي مثب و معناداري وجود دارد .بنابراين بدا افدزايش نسدب
بيهی به دارايی رشي شرک ها سريعتر صورت میگیرد.
ضريب و آماره  tبه دس آميه براي متغیرنسب بيهی بلني ميت به حقوق صاحبان سدها
به ترتیب  -۱/۱۳۱و  -۸/33۱اس  .اين مقادير نشان میدهني که بین متغیر نسب بيهی بلندي
ميت به حقوق صاحبان سها و رشي شرک ها در سطح اطمیندان  33درصدي رابطدهي منفدی و
معناداري وجود دارد .بنابراين با افزايش عيد نسب بيهی بلني ميت به حقوق صداحبان سدها ،
رشي شرک ها ضعیفتر میشود.
با توجه به اعياد به دس آميه از ضريب متغیرهدا و آمداره  ،tنسدب هداي بديهی در رشدي
شرک ها تاثیرگذار اس .
نتیجه به دس آميه از آزمدون فرضدیهي اصدلی  ۰نشدان دهنديهي ايدن اسد کده بدین
شاخصهاي ارزيابی عملكرد (بازده دارايیها ،بازده حقوق صاحبان سها  ،نسب سود خدالص بده
فروش ،نسب گردش دارايیها ،نسب گردش نقي ،نسب بيهی به دارايی و نسب بديهی بلندي
ميت به حقوق صاحبان سها ) با رشي شرک ها ارتباط وجود دارد و هر يک تاثیر معنداداري بدر
رشي شرک ها دارني.
نگاره  :۳خالصه نتایج آماری مربوط به فرضیهی اصلی اول و فرضیات فرعی مربوط

متغیر ها

ضرايب متغیرها

اماره t

سطح معناداري

نتیجه

ROA

۱/۱۰2

۰0/۱۱3

۱/۱۱۱

معنادار

ROE

-۱/۱۱۸

-0/3۳0

۱/۱۱۱

معنادار

R/S

۱/۱۱3

۰۰/۱11

۱/۱۱۱

معنادار

OR/S

۱/۱۱۰

۱/۳۸2

۱/1۱۸

بيون معنی

ATOR

۱/۱2۳

۸/3۳3

۱/۱۱۱

معنادار

ITOR

۱/۱۱۰

۰/1۱۱

۱/۰2۱

بيون معنی
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متغیر ها

ضرايب متغیرها

اماره t

سطح معناداري

نتیجه

CR

-۱/۱۸3

-۱/20۱

۱/۱۸0

بيون معنی

QR

۱/0۰0

۱/۸۱۱

۱/20۸

بيون معنی

OCF

۱/۱3۳

2/۸۸3

۱/۱۱۱

معنادار

L/A

۱/1۳۰

۸/۱22

۱/۱۱۱

معنادار

-۱/۱۳۱

-۸/3۱۱

۱/۱۱۱

معنادار

LTL/EQ
ضريب تعیین ۱/01 :

 :0/033آماره دوربین -واتسون

 F:۸/۳1۳آماره

 :۱/۱۱۱سطح معناداري آماره F

آزمون هاسمن۱/۱۱۱:

 :۱/۱۱۱آزمون  Fلیمر

 .7-5فرضیهی اصلی دوم« :بین رتبهی عملکرد مالی و رشد شرکتهـا رابطـه وجـود
دارد».
براي آزمون اين فرضیه ،يک رتبه از  ۰تدا  ۰۱۱بدر اسداس کیفید شداخصهداي ارزيدابی
عملكرد به شرک ها اختصاص داده شي و سپس با استفاده از الگوي رگرسیونی مورد آزمون قرار
گرف .
با توجه به نتايج حاصل از آزمون مان ويتنی ،چون  Z ۱.۱۱= -102۳۸برابدر بدا = -۰021۱
 Z۱0۱۱نیس فرض صفر رد میشود؛ بنابراين در سطح اطمینان  3۱درصي بدین میدانگینهداي
دوجامعه تفاوت معناداري وجود دارد.
نگاره  :4خالصهی نتایج آماری مربوط به فرضیهی اصلی دوم
متغیر

ضرايب متغیرها

آماره t

سطح معناداري

نتیجه

RANK

۱/۱۱۰

۸/22۰

۱/۱۱۱

معنادار

ضريب تعیین۱/12۳ :

 :0/1۱1آماره دوربین -واتسون

آماره 0/221 : F

 :۱/۱۱۱سطح معناداري آماره F

آزمون هاسمن۱/۱۱۱ :

 :۱/۱۱۱آزمون  Fلیمر

مقيار احتمال آماره  Fلیمر به دس آمديه ۱0۱۱۱ ،اسد

کده نشدان مدیدهدي چیدنش

مناسب ،روش تابلويی اس  .همچنین مقيار احتمال آماره هاسمن به دس آمديه ۱/۱۱۱ ،کده

تبیین ارتباط شاخصهای ارزیابی عملکرد و رتبه عملکردی با رشد شرکتها
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نشان ميدهد الگو به صورت دادههاي تابلويي با آثار ثابت برآورد ميشوود روريو و آمواره  tبوه
دست آمده براي رتبهي عملکرد مالي( )RANKبه ترتيوو  0/000و  3/160اسوت كوه نشوان
ميدهد بين رتبهي عملکرد مالي و رشد شركتها در سطح اطمينان  99درصد رابطهي مثبت و
معناداري وجود دارد مقدار آماره  Fمدل رگرسيوني برابر با  2/641است و با توجوه بوه ميو ان
احتمال آماره  Fكه كوچكتر از  0/00است ،كل مدل تخمين زده شده در سوطح  99اطمينوان
درصد تاييد ميگردد رريو تعيين به دست آموده نشوان مويدهود كوه  41/8درصود از رشود
شركتها توسط شاخصهاي ارزيابي عملکرد مالي توريح داده مويشوود مقودار آمواره دوربوين
واتسون  2/404است به دليل وجود قلمرو مجاز نشان از عدم وجوود همبسوتگي ايوااي اسوت
بنابراين فرريهي اصلي دوم تاييد ميگردد
 .7-6فرضیهی فرعی « )2-1رتبه بندی عملکرد مالی باالی شرکت بر رشد سررع ترر
آن تاثیر دارد».
دراين آزمون رتبههاي باالي( )00-0شاخصهاي ارزيابي عملکرد شركتها كه بااستفاده از
روش تااسيس محاسبه شده بود در مدل رگرسيوني به عنوان متغيرمستقل قرارگرفت توا بتووان
اثركيفيت عملکرد مناسو را بر رشد شركتها بررسي كرد
نگاره  :5خالصهی نتاعج آماری مربوط به فرضیهی فرعی 2-1
متغير

ررايو متغير ها

اماره t

سطح معناداري

نتيجه

RANK

0/246

444/000

0/000

معنادار

رريو تعيين 0/929 :

 :0/000آماره دوربين -واتسون

 Fآماره0910/6 :

 :0/000سطح معناداري آماره F

آزمون هاسمن0/094 :

 :0/000آزمون  Fليمر

مقدار احتمال آماره  Fليمر به دسوت آموده 00000 ،اسوت كوه نشوان مويدهود چيون
مناسو ،روش تابلويي است همچنين مقدار احتمال آماره هاسمن بوه دسوت آموده ،بو ر تور
از 0/00است كه نشان ميدهد الگو به صورت دادههاي تابلويي با آثار تصادفي برآورد ميشود
همانطور كه در نگاره شماره  0مشاهده ميشود ،رريو و آمواره  tبوه دسوت آموده بوراي

مجله پيشرفتهاي حسابداري ،دوره ششم ،شماره اول ،بهار و تابستان 3131

22

رتبهی عملکرد مالی( )RANKبه ترتيب  1/642و  444/500است كهه شاهام مهیدهه بهي
رتبههای باالی عملکرد مالی و رش شركتها در سهح اممياهام  99درصه رابحههی مثبهت و
معااداری وجود دارد .به عبارت ديگر ،هر چه رتبه عملکرد مالی بهتر باشه شهركتهها بها رشه
بيشتری همراه خواها بود .مق ار آماره  Fم ل رگرسيوشی برابر با  1991/2است و با توجه بهه
ميزام احتمال آماره  Fكه كوچكتر از  50551است ،كل م ل تخمهي زده شه ه در سهح 99
درص تايي میگردد .ضريب تعيي به دست آمه ه شاهام مهیدهه كهه  96/9درصه از رشه
شركتها توسط رتبه باالی عملکرد مالی باال توضي داده میشود .مق ار آماره دوربهي واتوهوم
 1/010است به دليل وجود در قلمرو غير مجاز شاام از عه

وجهود همبوهتگی پيهاپی اسهت.

باابراي فرضيهی فرعی  6-1شيزتايي میشود.
 .7-7آزمون فرضیهی فرعی «)2-2رتبه بندی عملکرد مالی باالی شررت

برر رشرد

سریع تر آن تاثیر دارد».
دراي آزموم رتبههای پايي ( )155-01شاخصهای ارزيابی عملکرد مالی شركتها كهه بها
اسهتااده از روش تاپوههي

محاسههبه شه ه بههود در مه ل رگرسههيوشی بههه عاههوام مت يرموههتقل

قرارگرفت تا بتوام اثركيايت عملکرد مالی شامااسب را بر رش شركتها بررسی كرد.
نگاره  :6خالصه نتایج آماری مربوط به فرضیه فرعی 2-2
مت ير

ضرايب مت ير ها

اماره t

سح معااداری

شتيجه

RANK

5/010

99/950

5/555

معاادار

ضريب تعيي 5/622 :

:1/291آماره دوربي  -واتووم

 Fآماره2529/624 :

:5/555سح معااداری آماره F

آزموم هاسم 5/042 :

: 5/555آزموم  Fليمر

مق ار احتمال آماره  Fليمر به دسهت آمه ه 50555 ،اسهت كهه شاهام مهیدهه چيهاش
مااسب ،روش تابلويی است .همچاي مق ار احتمال آماره هاسم بهه دسهت آمه ه ،بهزر تهر
از 5/50است كه شاام میده الگو به صورت دادههای تابلويی با آثار تصادفی برآورد میشود.
هماممور كه در شگاره شماره  2مااه ه میشود ،ضريب و آمهاره  tبهه دسهت آمه ه بهرای

تبيين ارتباط شاخصهاي ارزیابی عملکرد و رتبه عملکردي با رشد شرکتها

رتبهي عملكرد مالی( )RANKبه ترتیدب  ۱/۱۰۱و  22/3۱۱اسد
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کده نشدان مدیدهدي بدین

رتبههاي پايین عملكرد مالی و رشي شرک ها در سطح اطمیندان  33درصدي رابطدهي مثبد و
معناداري وجود دارد .به عبارت ديگر ،هر چه رتبهي عملكرد مالی ضعیفتر باشي رشي شرک ها
ضعیفتر اس  .مقيار آماره  Fميل رگرسیونی برابر با  2۱23/012اسد

و بدا توجده بده میدزان

احتمال آماره  Fکه کوچکتر از ۱/۱۱۰اس  ،کل ميل تخمدین زده شديه در سدطح  33درصدي
تايیي میگردد .ضريب تعیین به دس

آميه نشان میدهي که  0۳/۳درصدي از رشدي شدرک هدا

توسط رتبه پايین عملكرد مالی توضیح داده میشود .مقيار آماره دوربین واتسدون  ۰/۳3۰اسد
که به دلیل وجود در قلمرو غیر مجاز نشدان از عدي وجدود همبسدتگی پیداپی اسد  .بندابراين
فرضیهي فرعی  0-0نیزتايیي میشود.
 -8نتیجه گیری
هر واحي تجاري با توجه به نوع فعالی خود در آن حیطده عمدل مدینمايدي کده نتیجدهي
عملكرد آنها از طرق مختلف قابل بررسی ،ارزيابی و انيازهگیري اسد  .بدا توجده بده ايدنکده
ارزيدابی عملكدرد ،همدواره يكدی از مهدمتدرين موضدوعاتی اسد

کده مدورد توجده مدييران٬

سرمايهگذاران ٬سهامياران ٬اعتباردهنيگان و در مجموع همه استفادهکننيگان واقع میشدود و
همچنین يكی از ابزارهايی که براي تعیین موقعی مالی شرک ها مورد استفاده قدرار مدیگیدرد
تجزيه و تحلیل نسب هاي مالی است ٬يعنی به عبارت بهتر نسب هاي مالی واقعی هاي مهمدی
را در ارتباط با عملیات و وضعی

مالی يک واحي را آشكار میسازد .بده جدرات مدیتدوان گفد

عملكرد مالی نقش به سزايی در میزان و نحوهي رشي شرک ها ايفا مینمايي به اين صورت کده
عملكرد مناسب يا نامناسب میتواني باعث رشي يا افول شرک شود .از اينرو در تحقیدق حاضدر
رابطهي شاخصهاي ارزيابی عملكرد و رتبه عملكردي آنها را با رشي شدرک هدا مدورد بررسدی
قرار داديم .براي انجا اين کار ،اط عات مربوط به  ۰۱۱شرک

در دورهي مالی ۰۸3۱ -۰۸۳۱

جمعآوري و با استفاده از ميل رگرسیونی چنيگانه فرضیهها مدورد آزمدون قدرار گرفد  .نتدايج
حاکی اس بین نسب هاي مالی از جمله بازده دارايیها ،بازده حقدوق صداحبان سدها  ،نسدب
سود خالص به فروش ،نسب گردش دارايیها ،نسب گدردش نقدي ،نسدب بديهی بده دارايدی،
نسب بيهی بلني ميت به حقوق صاحبان سها با رشي شرک ها رابطهي معنداداري وجدود دارد
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و در گام بعد اقدام به رتبهبندی شرکتها با استفاده از روش تاپسیس کرردم .نترام االرا از
فرضیهی اللی  2نشان دهندهی وجود رابطرهی معنراداری بریر رتبرهی شراص هرای ارزمرابی
عملکرد مالی و رشد شرکتها است به امر لورت با آزمون فرضیهی فرعی  2-1نشان داده شد
که رتبهی باالی عملکرد مالی باعث رشد سرمعتر شرکتها میگردد و همیرطور آزمرون فرعری
 2-2گومای امر است که رتبهی پامیر عملکرد مالی باعث رشد ضعیفتر ما عدم رشرد شررکت
میشود به عبارت دمگر امرگونه میتوان بیان کرد که شرکتها با افراام
فعالیتهای صود میتوانند به اهداف از پی

کرارامی و ابربیشری

تعییر شده صود نادمکتر شوند تا بهرهوری براالتر

االا کنند و از امر طرمق با اایا ارقام لورتهرای مرالی و در نتی ره آن نسربتهرای مرالی
مطلوبتر به رشد و رتبهبندی شرکت کمک میکند
 -9پیشنهادها
 .9-1پیشنهادهای کاربردی تحقیق
 با توجه به نتام تحقیق به نظر میرسد نق

برصی از شاص های ارزمابی عملکرد در

امران در زمینه رشد شرکتها و تغییرات آن مناسب است بنرابرامر بره سررمامهگرااران تولریه
میشود تا در هنگرام صرمرد سرهام شررکتهرا بره عوامرا فروج توجره کننرد عرووه برر امرر
سرمامهگااران بامد توجه صالی به کیفیت عملکرد مالی شرکتها کننرد زمررا مافترههرا نشران
میدهد که افاام

کیفیت عملکرد مالی با افاام

رشد شرکتها همراه است

 سازمان بورس و اوراج بهادار شرکتهای عضو بورس را بر اسراس شرفافیت و قابلیرت
اتکای اطوعاتشان رتبه بندی میکند بنابرامر امر پژوه

میتواند به م رمان و متولیران برازار

سرمامه در امر رتبه بندی شرکتها کمرک نمروده و شراص هرای مرالی را بره عنروان مکمرا
شاص های دمگر رتبهبندی استفاده نمامند.

 .9-2پیشنهاد برای تحقیقات آتی
 به پژوهشگران پیشنهاد میشود برای ان ام پژوه ها در امر اوزه برا لحرا کرردن
متغیرهای مالی و غیر مالی و ه.چنیر استفاده از مدلهای نرومنی مثرا شربکههرای عصربی و
الگورمت.های تصمی.گیری مانند مورچگان و ژنتیک به رتبهبندی شرکتها بپردازند ه.چنیر از
آنجا که در امر پژوه

فقط از شاص های مالی استفاده شده پیشنهاد میشود پژوه گران

تبيين ارتباط شاخصهاي ارزیابی عملکرد و رتبه عملکردي با رشد شرکتها
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دمگرشاص های غیر مالی را نیا با شاص های مالی ترکیب کرده ترا رتبرهبنردی جرامعترری
لورت پامرد.

 در تحقیقات آتی میتوان در محاسبات و ت امه و تحلیاها عوامرا سیاسری هر.چرون
تحرم .و عوا ما اقتصادی و را لحا کرد
یادداشتها
1. Small Companies
3. Ranking
5. Continuous Improvement
7. Liquidity Ratios
9. Activity Ratios
11. Ownership Ratios
13. Economic Value Added

2. Representation Theory
4. Effectiveness
6. Synergy
8. Leverage Ratios
10. Profitability Ratios
12. Balanced Scorecard Measures
& 14. Analytical Hierarchy Process
TOPSIS Method
)15. Fuzzy Analytic Hierarchy Process 16. Tehran Exchange Market (TSE
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