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هاي دولتي و خصوصي، باعث انجام تحقيقات ها و شرکتاهميت روزافزون عملکرد مالي در سازمان
بر عملکرد مالي شده است. با توجه به افزايش تحقيقاتِ  مؤثرهاي اخير درباره عوامل زيادي در سال

ترين عوامل ر آن، تحقيق حاضر درصدد بررسي مهمب مؤثرعملکرد مالي و شناسايي عوامل متعدد 
تأثيرگذار بر عملکرد مالي در تحقيقات انجام شده در ايران است. روش تحقيق مقاله حاضر، 

هاي مقاالت معتبر علمي هستند که در سال باشد و جامعه آماري اين تحقيق، همهفراتحليل مي
تحقيق  92رو در نهايت اند.  ازاينمنتشر شده با موضوعات عملکرد مالي 4931تا پايان سال  4931

مورد تحليل قرار گرفتند. نتايج مرور نظامند درباره متغيرهاي اثرگذار بر  CMA2افزار انتخاب و با نرم
متغير در اين حوزه بررسي شده است.  71مرور شده نشان داد که تاکنون  عملکرد مالي در تحقيقات

ها و بين عوامل اثرگذار بر عملکرد مالي سازمان دهد که ازهمچنين نتايج فراتحليل نشان مي
اثرگذارترين عوامل بودند. بر اين اساس، مالکيت نهادي )با ها، مالکيت نهادي و سرمايه فکري شرکت

( بيشترين تأثير را بر 11/1و  12/1ترتيب با اندازه اثر (، سرمايه فکري  و نوآوري )به14/1اندازه اثر 
 ها داشتند.ها و سازمانمالي شرکت بهبود عملکرد

 ي فکري؛ نوآوري؛ فراتحليل.عملکرد مالي؛ مالکيت نهادي؛ سرمايه 
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رکت و سازمان ـر شـب منابع است که هياز ترک يادهيچـيدار، مستلزم مدل پيعه پاـتوس
، ياجتماع مختلف يهاو عرصه ينده در دانش بشريرات فزاييرغم تغيست عليبايم

 ياز الزامات اساس يکي، يطين شرايرد. در چنيک، آن را بکار گيو تکنولوژ ياسي، سياقتصاد
 ينيبشيرات و پييت تغيطور خاص، شناخت ماهبه يطور عام و عملکرد مالبهبود عملکرد به

، يان است )مهريرفتار مشتر يحات و الگوهايها، ترجيها، نوآوريبازار، فناور يروند آت
 يژگيده و واجد دو ويچيار پيم بسيبريسر مکه در آن به ي(. جهان4931، ينيادادحسخد

ن عامل موجب يباشد. ايمورد توجه روزافزون نامحدود م يازهايعمده: منابع محدود و ن
ژه يها، بوا بهبود در عملکرد سازمانيو  يورشده است. بهره يورت روزافزون بهرهياهم

 يسازمان يتعال يهاجاد فرصتيبان برنامه رشد و توسعه و ايواند پشتتيها مآن يعملکرد مال
 يارهايش ارزش از معيجاد و افزايران در ايت مديزان موفقيشود. لذا جهت نشان دادن م

 (. 4933فر و همکاران، زادهييحيشود )يعملکرد استفاده م يابيارز

ط اقتصاد يتوسعه، شرا يزيرسال تجربه برنامه 21بالغ بر  يگر، دستاوردهايد ياز سو
شدن  يران، وجود امکانات فراوان اما بال استفاده در سطح کشور و باالخره روند جهانيا

 ييارويرو يت است که راه منحصر به فرد براين واقعيانگر ايب ياگونهک بهياقتصاد، هر 
ن يو موازاصول  هـيموجود، سامان دادن توسعه کشور بر پا يهاشـز با چاليآمتيقـموف

شگام در يدکنندگان پياز تول ياريق بسينده سبب تشويفزا يهااست. لذا، رقابت يوربهره
(. در 4931، يشده است )کسمت يبا هدف توسعه عملکرد سازمان يعملکرد مال يابيجهت ارز

، يها، به مزاياي رقابتي و بهبود عملکرد مالر، در زمينه چگونگي رسيدن شرکتيهاي اخسال
ر کرده است؛ چرا که ييز، تغيت آن نيافته بلکه ماهيشيت رقابت در بازار افزايحساس نه فقط

گذاري در منابع مشهود هي، از سرماياي رقابتيها، براي کسب عملکرد برتر و مزاتوجه شرکت
(.  7113و همکاران،  ير کرده است )راماسومييتغ يدر منابع نامشهود سازمان يگذارهيبه سرما

نه، دو ديدگاه مشهور وجود دارد؛ الف: ديدگاه مبتني بر بازار، ب: ديدگاه مبتني بر ين زميدر ا
دستيابي به موقعيت ممتاز رقابتي پايدار از طريق »منابع. بر اساس ديدگاه مبتني بر بازار، 

معيار اصلي انتخاب استراتژي است. در اين مکتب، تمامي  «ايجاد موانع رقابتي براي سايرين



 
 
 

  

 

  

ن ايجاد موانع رقابتي براي رقبا، تازه واردين، محصوالت جايگزين و نيز افزايش تالش سازما
زني رقابتي در قبال فروشندگان و خريداران است. اما براساس ديدگاه مبتني بر قدرت چانه

، معيار «کارگيري منابعدستيابي به موقعيت ممتاز رقابتي پايدار از طريق خلق و به»منابع، 
راتژي است. در حال حاضر، ديدگاه مبتني بر منابع، ديدگاه مبتني بر بازار را اصلي انتخاب است

توانند منبع مزيت رقابتي که عوامل خارج سازمان نميکيد بر اينأمورد انتقاد قرار داده و با ت
پايدار و بهبود عملکرد باشند و اين مزيت بايد از طريق منابع داخلي سازمان به دست آيد، در 

 ين پژوهشگرانياز اول يکي (. راجر پنروز7111ار، ييريتئوري قرار گرفته است )نص مقابل اين
ص داد. او در يها تشخشرکت يت رقابتين منابع را براي حفظ و برتري موقعيت ايبود که اهم

اند؛ چرا است که داشته يري منابعيل به کارگيدلها بهان کرد که رشد شرکتيب 4313سال 
 يگر، در حاليعبارت دک سکه هستند؛ بهينابع و محصوالت دو روي ها مکه براي شرکت

ز به يم نيرمستقيطور غدارد، به يم به محصوالتش بستگيطور مستقکه عملکرد شرکت به
(. پژوهش 7112وبرت، يشود )نيها ساخته مله آنيوسدارد که محصوالت به يبستگ يمنابع

يان ـدگاه مبتني بر منابع بـرفته است. ديکل گـحاضر بر اساس ديدگاه مبتني بر منابع ش
کند: منابعي که داراي چهار ويژگي با ارزش بودن، کمياب بودن، تقليدناپذير بودن و مي

توانند براي شرکت مزاياي رقابتي فراهم آورند و بر غيرقابل جايگزين بودن هستند، مي
 .(7111مکاران، و ه اي، بگذارند )شارماها اثر قابل مالحظهعملکرد مالي شرکت

هاي داراي منابع با ارزش، احتمال بيشتري وجود طبق ديدگاه مبتني بر منابع، در شرکت
هاي شرکت را باالتري برسند. البته منابعي ارزشمندند که فعاليت يدارد که به عملکرد مال

اي ثير قابل مالحظهأها بر موفقيت آنها، تبهبود دهند. بر اساس اين ديدگاه، منابع شرکت
 است. يک موضوع مهم در مطالعات سازمانين، ي(. و ا7113انگ، کانگ، يدارند )

هاي گسترده ينظمير با توجه به وقوع بيهاي اخسال يشده ط جاديانطباق با تحوالت ا
از  يکيعنوان ها بهها و شرکتان و سهامداران، نسبت به بنگاهينان مشتريو عدم اطم يمال
شتر يب يو بازده ياي به منابع بهبود عملکرد مالژهيگذاري، توجه وهيسرما يهاي جدنهيگز

 يموارد مختلف رندهين منابع دربرگي(. ا4939و همکاران،  يه شده است )کرميسود و سرما
محصول، ارزش  ي، نوآوريريپذتيت، مسئولي، ساختار مالکيه فکرياست همچون سرما



 
 
 
 

 

ها در شرکت ين منابع بر بهبود عملکرد ماليا يررگذايت تأثيو ...، لذا با توجه به اهم يمشتر
ز به همان اندازه ين ين عوامل اثرگذار بر عملکرد مالير امروز، کاوش و تببييجهان در حال تغ

 دهيپد يد بتواند پاسخگويبا يت منابع انسانيريمد يط کنونيت است. در واقع در شرايبا اهم
ر و تحوالت ييجاد تغيق ايوضوع تنها از طرن ميشدن و تبعات حاصل از آن باشد و ا يجهان

 باشد.ير ميپذنوآورانه امکان يهاوهيش و ارائه ياديبن

ن ياد چند دهه گذشته در ايز رغم مطالعات نسبتاًيت موضوع فوق، عليبا توجه به اهم
مرتبط با موضوع عملکرد  يهاي مطالعاتدر حوزه يقات علميزان تحقيکه منينه، و با ايزم
اي ع و انباشتهيبا اطالعات وس يعلم هافته است، به طوري که جامعيش يدر کشور افزا يمال

 يار اندکيقات بسيالوصف تحقده است. معيمواجه گرد يثر بر عملکرد مالؤدر باب عوامل م
افته يهاي انجام ده، عصاره و ماحصل پژوهشيکه چک يبيو ترک يقيقات تلفيأت تحقيدر ه

فراروي محققان قرار دهد،  ياي عملوهياي نظامند و به شرا به گونه يعملکرد مال در حوزه
گر، با توجه به طيف گستردة عوامل اثرگذار بر عملکرد مالي يان ديافته است. به بيانجام 
ها، تحقيقات گوناگوني در اين قلمرو موضوعي به انجام رسيده است. ها و سازمانشرکت

هاي آميخته است. کارگيري روش، نوآوري آن در بهسازدآنچه تحقيق حاضر را متمايز مي
اند، اين هاي از قبل تعيين شدهدنبال آزمودن فرضيهکه بيشتر به برخالف رويکردهاي گذشته

دارد  سازي است و سعيو فرضيه يپژوهش در پي اکتشاف معيارهايي متناسب با عملکرد مال
به طراحي مدلي  (CMA2) نهين زميار در ال و جديدترين نرم افزيفراتحل با استفاده از روش

شده  يق سعين تحقيلذا در ا .مطالعه نائل گردد نوين و توليد دانش کاربردي در قلمرو مورد
ده و ماحصل ي، چکيعملکرد مال نهيقات انجام شده در زميق و موشکافه تحقيدق يبا بررس
از اصول و قواعد روش  يريگصورت نظامند نشان داده شود. تحقيق حاضر با بهرهآنها به

 يعملکرد مال هفراتحليل به کاربرد اين روش در خصوص تحقيقات انجام شده در حوز
ر را ين تأثيشتريب ين سؤال پاسخ داده شود که: چه عوامليپرداخته و کوشيده شده است به ا

ن يگر هدف از انجام ايد يعبارتران دارد؟ بهيقات مرور شده در ايدر تحق يبر عملکرد مال
در  يعملکرد مال ين عوامل اثرگذار در بهبود و ارتقايترمهم يق، شناخت و بررسيتحق
 باشد.ين حوزه ميقات مرور شده در ايتحق



 
 
 

  

 

  

 

 يکه شرکت برا يزان ثروت اضافياست که به م ياريار مناسب عملکرد شرکت، معيمع
مربوط  يهايريگميداشته باشد و افراد را در تصم ياصکند، توجه خيجاد ميسهامدارانش ا

 يمال يهان نسبتي(. بنابرا4933فر و همکاران، زادهييحيکند ) ياريجاد ارزش يبه ا
ها هستند )ارتوقرول، قرقاش شرکت يت ماليعملکرد و وضع يابيارز ين شاخص برايدتريمف

 (.7111، ياوقل

م حسابداري، به دو دسته ي، با توجه به مفاهيد مالعملکر يابيارهاي ارزين راستا، معيدر ا
شود: دسته اول بر اساس اطالعات حسابداري و دسته دوم بر اساس اطالعات يم ميتقس

توان با يم حسابداري را ميبر مفاه يمبتن يحسابداري و اطالعات بازار است. عملکرد مال
هاي نقدي، سود اني، جريميتقسن، سود، رشد سود، بازده فروش، سود يوتوبيمانند ک يعوامل

و نسبت ارزش بازار به ارزش  P/Eو  ROEو  ROAشامل  يمال يهاهر سهم، و نسبت
ن يهاي انجام شده مبي(. بررس4937و همکاران،  يري کرد )صالحيگدفتري سهام اندازه

 هاي گذشته است. ري عملکرد در پژوهشيگبراي اندازه يارهاي متفاوتياستفاده از مع

توان به دو دسته ين را ميشيهاي پارهاي مورد استفاده در پژوهشيگر، معيعبارت دبه
ب هر يا و معايبندي کرد. مزابر بازار دسته يمبتن يارهايارهاي بر مبناي حسابداري و معيمع
عنوان قرار گرفته است. به يله پژوهشگران مختلف مورد بررسيوسن مبناها بهيک از اي

نگر است که متأثر گذشته ييارهايرد، معيگيه بر مبناي حسابداري قرار مک ييارهاينمونه، مع
ارهاي بر مبناي بازار، مانند يگر، معياز استانداردهاي حسابداري کشورها است. از سوي د

مانند  يارها متأثر از عواملين معين، ايگذاران است. بنابراهين، متأثر از ادراك سرمايوتوبيک
بر  يارهايو مهارت است )همان(. استفاده از مع ي، رفتار گروهيع آتين وقاي، تخميروانشناس

ن که يج بود تا ايرا هيدر بازار سرما ياديعملکرد تا مدت ز يابي( ارزي)سنت يحسابدار يمبنا
قات مورد ي(. در اکثر تحق4931و همکاران،  يبر ارزش مطرح شدند )خواجو يمبتن يارهايمع

بر ارزش مورد استفاده  يمبتن يارهايو مع يسنت يارهايز معا يبين پژوهش، ترکيدر ا يبررس



 
 
 
 

 

بهبود  يرهايها با استفاده از متغشرکت يگر، عملکرد ماليعبارت دقرار گرفته است. به
 شود. يم يريگها، بازده حقوق صاحبان سهام و ... اندازهيي، بازده دارايفروش، سودآور

ده، يچيپ ينديتوان آن را فراي، ميمختلف در مورد عملکرد مال يهادگاهيدبا توجه به 
ا، مستمر و يو پو يارانه و هدفمند، تعاملي، هوشيرسم يشده برخالف متون آموزشيزيربرنامه

ها و شرکت مورد استفاده يابنده و متأثر از شالوده و منابع فرهنگيمداوم، متحول و رشد
در  ينه عوامل اثرگذار بر عملکرد ماليموجود در زم يات نظريادب يرسها دانست. با برسازمان

، قابل يمتعدد عملکرد مال يهانه وجود دارد و مدلين زميدر ا يم که عوامل متعدديابييم
عنوان عوامل اثرگذار بر به ي، عوامل مشابهيعملکرد مال يهااست. در اکثر مدل ييشناسا

 يرماليو غ يعوامل مال دستهن عوامل را به دو يتوان اياند که مشده يمعرف يعملکرد مال
و  يور، بهرهي)ارزش بازار، سودآور يعملکرد مال يهان ارزش شاخصيم کرد. بنابرايتقس

ست، بلکه ياول دوره ن يکيزيو ف يماد يهاهياز سرما يحقوق صاحبان سهام( صرفا ناش
 يهاباشد که معموال در گزارش يره فکيهمچون سرما يتواند متأثر از عوامل نامشهوديم

گر هيچ مدل يا يد ي(، از سو4933و همکاران،  يشود )قربانيها گنجانده نمشرکت يمال
عوامل  ييمنظور شناساوجود ندارد که مورد پذيرش همگان باشد. لذا به يعملکرد مال نظريه
 يضرورت اصلک مدل جامع، يها در چارچوب ها سازماندر شرکت يبر عملکرد مال مؤثر

ثر بر عملکرد ؤعوامل م هيکپارچه مشتمل بر کليک مدل جامع و ين موضوع است، و نبود يا
شده است ضمن  ين نوشتار سعيرود. لذا در ايشمار مها بهآن يعنوان خأل نظربه يمال

 نه ارائه گردد.ين زميکپارچه در ايجامع و   يعوامل، مدل و چارچوب ييشناسا

ک ذکر يهمانطور که در جدول شماره  يبر عملکرد مال مؤثر يهارين متغيترياساس
، يت نهادي، مالکي، نوآورياجتماع يريپذتي، مسئوليفکر هيده است، شامل؛ سرمايگرد
ک، فرهنگ يت استراتژيري، مديب منابع انساني، ترکيسازمان يريادگينانه، يش کارآفريگرا

 .ميپردازياز آنها م يار پارهيشرح و تفسر بهيزباشد که در مطالب يو ... م ي، هوشمنديسازمان



 
 
 

  

 

  

هايي است که در ترازنامه شرکت نشان سرمايه فکري شامل همه دارايي 
ها و هاي نامشهود مانند عاليم تجاري، اختراعشود و شامل آن دسته از داراييداده نمي

 هاي حسابدارييطي است که به روشهاي انساني، ساختاري و ارتباطات محها و برتريامتياز
ها، قدرت رقابت و هاي نامشهود شرکتشود. رشد داراييهاي مالي منعکس نميدر صورت

 ي( اجزا4333(. بونتيس )7117تارامن و همکاران، يکند )سيتوسعه پايدار را تضمين م
تراش تقسيم کرد. پ يسرمايه فکري را به سه دسته سرمايه انساني، ساختاري و ارتباط

صورت مجموع سرمايه انساني، سرمايه سازماني و سرمايه (، سرمايه فکري را به4331)
(، سرمايه فکري را شامل سرمايه مشتري، سرمايه نوآوري و 4331داند. مور )مشتري مي

( سرمايه فکري 4332( از نظر بروکينگ )7113داند )مکي و همکاران، سرمايه سازماني مي
هايي است که شرکت را در انجام ي نامشهود، دارايي انساني و زيرساختهاترکيبي از دارايي

ها، سازد. او معتقد است سرمايه انساني يک سازمان شامل مهارتوظايفش توانمند مي
( 4332هاي رهبري است. از نظر استوارت )هاي حل مسئله و سبکها، تواناييتخصص

تواند در ايجاد و تجربه است که مي سرمايه فکري شامل دانش، اطالعات، دارايي فکري
( کارکنان، سرمايه فکري را از طريق 4332ثروت مؤثر باشد. از نظر راس و همکارانش )

 کنند. هاي فکري و تجربه خلق ميها، مهارتها، نگرششايستگي

 رسد کهيـنظر مکري و اجزاي آن بهـهاي مختلف از سرمايه فبنديه طبقهـبا توجه ب

 آن در قالب سه بخش، مورد قبول اکثر صاحب نظران باشد:بندي طبقه

 هاي کارکنان است و نشانها و تواناييسرمايه انساني، دانش، مهارت 
هاي انساني ترکيبي يک سازمان براي حل مسائل کسب و کار دهنده توانايي يا قابليت

تواند يک سازمان را اني ميتواند توسط سازمان تملک شود. سرمايه انساست و نمي
 (.7111اله و همکاران، کنند، ترك کند )نجيبهنگامي که افراد، آن را ترك مي

 سرمايه ساختاري شامل همه منابع غيرانساني دانش در سازمان است که 
. هاستيمشخط ها وهاي سازماني، راهنماي فرآيندها، استراتژيها، چارتشامل پايگاه داده

 سرمايه ساختاري در يک سازمان هر آن چيزي است که کارکنان )سرمايه انساني( را مورد
سازد تا انساني را قادر مي دهد و زيرساختي حمايتي است که سرمايهحمايت قرار مي



 
 
 
 

 

( سرمايه 4333(. از نظر استوارت )7111وظايفش را انجام دهد )بارتش و همکاران، 
هاي تجاري است. اطالعات، حق ثبت و بهره برداري از مارك ساختاري، دانش فناوري

( سرمايه ساختاري شامل همه ذخاير غيرانساني و 4332از نظر راس و همکارانش )
اي، نمودارهاي سازماني، تشکيالت و ها و منابع دادهدانش موجود سازمان شامل پايگاه

ا، راهبردهاي سازماني و ها و مقررات، شکل و محتواي فرآيندهها، دستورالعملروش
 هاي عملياتي است.برنامه

سرمايه مشتري، قدرت و تداوم ارتباطات مشتري است، )بارتش و  
 هاي بازاريابي( زمينه اصلي سرمايه مشتري، دانش جاسازي شده در کانال7111همکاران، 

يابد. بسياري از و ارتباطات مشتري است که در مسير هدايت کسب و کار، توسعه مي
شود اي ميطوري که شامل سرمايه رابطهاند بهتعاريف اخير، اين طبقه را توسعه بخشيده

بخشد که دانش جاسازي شده در تمامي ارتباطاتي است که يک سازمان توسعه مي
 (7111)بونتيس و همکاران، 

ه مثبتي ها رابطدهد که بين سرمايه فکري و عملکرد شرکتشواهد زيادي نشان مي
( 7111هاي بونتيس و همکارانش )( در کانادا و پژوهش4333وجود دارد. پژوهش بونتيس )

در مالزي نشان داد، بين عناصر سرمايه فکري )انساني، ساختاري و مشتري( با عملکرد 
نظر از نوع صنعت بر عملکرد صنايع همبستگي مثبتي وجوددارد. سرمايه انساني صرف

با عملکرد مالي رابطه مثبت دارد.  يه مشترييه ساختاري و سرماشرکت اثر دارد. سرما
ها فقط به دارايي اهميت سرمايه فکري در آن است که ارزش بازار و قيمت سهام شرکت

 هاي نامشهودي مانند سرمايه فکري نيز وابسته است.مشهود بستگي ندارد، بلکه به دارايي

 گذاري،هاي سرمايههاي بيمه، صندوقي، شرکتگذاران نهادمنظور از سرمايه 
هاي سهامي عام هاي سهامي است که در ساير شرکتها و شرکتموسسات مالي، بانک

 هايشرکت دارانسهام گروه ترينبزرگ گذاران نهاديکنند. از اين رو، سرمايهگذاري ميسرمايه
لکرد شرکت سه فرضيه وجود اند. در مورد رابطه بين مالکيت نهادي و عمسهامي عام شده

 .(4333دارد )پوند، 



 
 
 

  

 

  

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 

وانند به مزاياي کافي تگذاران نهادي ميداران بزرگ نظير سرمايههزينه نظارت، فقط سهام
گذاران نهادي بزرگ، فرصت، دست يابند تا انگيزه نظارت را داشته باشند. در واقع، سرمايه

ثيرگذاري بر مديران را دارند )کورنت و أديب و تأمنابع، تخصص و توانايي نظارت، ت
ببخشند  توانند از سه راه عملکرد شرکت را بهبودگذاران نهادي مي(. سرمايه7112همکاران، 

ها به دليل ارتباط نزديک خود با بازار سرمايه و فعاليت (. اول، آن7113نا، ي، جان جيانياسي)ال
توانند مسائل نمايندگي و عدم تقارن اطالعات را کاهش دهند، مسائلي که نظارت مي

بيني ها مساله نزديککند. دوم، آنگذاري کمتر را ترغيب ميعملکرد ضعيف و سرمايه
هاي گذاري در پروژهاي که براي مديران امکان سرمايهگونهکنند بهرا تعديل مي مديريت

کند. سوم، آنها از طريق افزايش درجه انگيزش، پاداش تر را فراهم ميسودآور بلندمدت
کنند و بدين گونه عملکرد شرکت را داران را بهتر همسو ميها با سهاممديران و منافع آن

 ان(.بخشند )همبهبود مي

گذاران نهادي به علت تضاد کند که سرمايهب( فرضيه تضاد منافع: اين فرضيه بيان مي
گيرد. در دهند. اين رفتار از ساختار مقررات کنوني نشات ميمنافع به مديريت کنوني راي مي

خود در قبال  يدهي يا افشا آراگذاري نهادي در رايهاي سرمايهاين ساختار، مديران شرکت
 يپذير از آراداران خويش هيچ مسئوليتي بر عهده ندارند، اما مديريت شرکت سرمايهسهام

دهي تحت داران اطالع دارد. با وجود اين قوانين، مديران مزبور در رايهر يک از سهام
 ن(يشيسلطه روابط تجاري جاري با مديريت کنوني قرار دارند )پوند، پ

با مديريت  يگذاران نهادضيه، سرمايهج( فرضيه همسويي استراتژيک: طبق اين فر
ن(. فرضيه تضاد منافع و يشيآورند )پوند، پوجود ميکنوني نوعي اتحاد استراتژيک به

کنند که بين مالکيت نهادي و ارزش شرکت رابطه منفي همسويي استراتژيک عنوان مي
ان نهادي گذاراند که هدف سرمايه( نتيجه گرفته4333وجود دارد. چندين پژوهش )ماگ، 

مدت بر مزاياي حاصل از مبني بر حفظ نقدينگي سهام خود و تمايل به کسب سود در کوتاه
 کند.نظارت بر مديريت به اميد کسب سود بيشتر در بلندمدت غلبه مي



 
 
 
 

 

 فيگونه تعرنيرا ا ياجتماع  رييپذتيکسب و کار، مسئول مؤسسه 
ط ي، مردم، جامعه و محيهاي اخالقق احترام به ارزشيي از طرت تجاريکند؛ تحقق موفقيم
توسط  4311 هاي معنوي در دههو ارزش يت اجتماعي(. مسئول9:  7111ست )تسوتسورا، يز
 ياستراتژ»( در کتاب 4311گور آنسف )يشگامان مفهوم استراتژي مورد توجه قرار گرفت. ايپ

 يحيي اهداف اقتصادي شرکت، اشاره تلوراقتصادي بر روير اهداف غيخود به تأث« شرکت
اخالق اصول  يچون بشردوست يراقتصادي شامل مباحثيکند. منظور او از اهداف غيم

 (.9: 7111لن، يشود )مله، جويو اعتبار م ي، منزلت اجتماعيت اجتماعي، مسئوليشخص

 کننديمتعريف  يهايتيعنوان فعالشرکت را به ياجتماع يريپذتياز محققان مسئول يبرخ
جام ـهستند، ان يداف مالـکه فراتر از اه يداف اجتماعـاز اه يشرفت بعضيمنظور پکه به

 (.7144رد )هارجوتو، يگيم

دين صورت تعريف ـشرکت را ب ياجتماع يريپذتيويسندگان مسئولـاز ن يروه ديگرـگ
 ياهها نسبت به گروهشرکت بدين مفهوم است که شرکت يت اجتماعيمسئول کنند:يم

که از طريق قانون و قرارداد اتحاديه  يزير از سهامداران و فراتر از آن چيسازنده در جامعه غ
 (.7141فه دارند )جانسون و همکارن، يف شده، وظيتوص

دهنده اين موضوع است که نويسندگان هنوز بر سر يک مختصر به تعاريف نشان ينگاه
ن تعاريف مختلف مشاهده يب يهايشباهت ياز جهات زياد يتعريف واحد توافق نظر ندارند ول

ت يتعاريف بر اين اصل استوارند که مسئول يتوان گفت تماميدر مجموع م يشوند. وليم
شتر يباشد. در بيشان مه ذينفعانيها نسبت به کلدهنده وظايف سازمان، نشانياجتماع

 ياجتماع يريپذتين سطح مسئولييمنظور تع، بهينه مباحث اخالقيها در زمشـپژوه
ط زيست، بهداشت و سالمت، يشامل کارکنان، مشتريان، مح يها، ابعاد مختلفشرکت

موجود در جامعه در نظر گرفته شده است )هوانگ،  يو نهادها يآموزش، توسعه روستاي
 (.7141، کاپور،  ؛ ساندهو7141

 تيبه مسئول به تعهد نسبت ي( معتقدند، تمايل و اصرار واحد تجار7141ساندهو و کاپور )
دارد، در واقع گرايش به  يعملکرد مال يرا رو يابعاد، اثر قابل توجه يدر تمام ياجتماع



 
 
 

  

 

  

ط زيست، يبهبود مح يکند تا برايب ميرا ترغ ي، واحد تجاريت اجتماعيسمت مسئول
ت يمسئول يره تالش کند. بنابراين اجرايو مواد کمتر، مديريت ضايعات و غ ياستفاده از انرژ

شود و در نهايت منجر به يها در بلندمدت مت شرکتيشرکت منجر به بهبود موفق ياجتماع
 گردد.يآن م يشرکت و بهبود عملکرد مال يو افزايش توان رقابت يرشد اقتصاد

 يو خنث يکه صورت گرفته است وجود سه نوع رابطه مثبت، منف يهايبراساس پژوهش
مطرح است. چندين ديدگاه  يو عملکرد مال ياجتماع يريپذتين مسئولي)عدم وجود رابطه( ب

وجود دارد.  يشرکت و عملکرد مال يت اجتماعين مسئولينه ارتباط مثبت بيمختلف در زم
بهره به  يهاها، مثل پرداختشرکت يکم يهان هزينهيب ياديدگاه اول اين است که رابطه

، يتيامن يهاد يا هزينهيت توليفيها، مثل کآن يفيک يهادارندگان اوراق قرضه، و هزينه
 يهاتيکمتر از طريق فعال يفيک يهاتحمل هزينه يها براوجود دارد. تالش شرکت

، به «ه اثر اجتماعيفرض»ن يشود.  همچنيمنجر م يباالتر يکم يها، به هزينهياجتماع
شرکت ارائه شده  يو عملکرد مال ين عملکرد اجتماعيعنوان پايه و اساس ارتباط مثبت ب

رمالک يذينفعان غ يازهاين مجموع نيکند که تأميشنهاد ميه پيدر واقع اين فرض است.
 يهاخواهد داشت. ديدگاه دوم اين است که شرکت يعملکرد مال يرو يشرکت اثر مثبت

رند يگيخود به کار م يباال يدر ايجاد عملکرد مال يمنابع کمتر يموفق از لحاظ مال
اختصاص دهند. ديدگاه  يخود را به عملکرد اجتماع توانند بخش اعظم منابعيجه ميدرنت

پذيرند کمتر در يم يشتريب يت اجتماعيکه مسئول يهايکند که شرکتيان ميز بيسوم ن
 يهاوجود دارد که جريمه يهستند زيرا احتمال کمتر يمنف يمعرض ريسک رويدادها

وجود دارد که  يط زيست( پرداخت کنند، يا احتمال کميزياد )مح يآلودگ يبرا ينيسنگ
که  ياجتماع يمنف يهاتيندرت فعالها وجود داشته باشد، يا به آنيپرهزينه بر عل يدعاو

نهايت بر عملکرد  اعتبار آنها مخرب باشد را، انجام دهند، که اين موارد در يممکن است برا
ند، و ، اگر دو شرکت که از هر نظر يکسان هستير مثبت دارد. به طور کليها تأثشرکت يمال

از اين دو شرکت  يع توسط يکيدر سطح وس يت اجتماعيها در پذيرش مسئولتنها تفاوت آن
توان انتظار داشت که يباشد، م يتوسط شرکت ديگر يت اجتماعيو عدم پذيرش مسئول



 
 
 
 

 

مواجه شود  يآور کمترزيان يداشته باشد و با رويدادها يکمتر يريسک منف يشرکت اول
 (.7117مپسون و همکاران، ي)س

با تفکرات فريددمن و  يشرکت و عملکرد مال ياجتماع يريپذتين مسئوليب يارتباط منف
 شوديباعث م يت اجتماعيکنند که مسئوليان ميها بک سازگار است. آنياقتصاددانان نئوکالس

را متحمل شوند که در نهايت منجر به کاهش سودها و ثروت  يهايها هزينهکه شرکت
 يبرا يعنوان يک پايه و اساسز بهين« مديريت يطلبه فرصتيفرض» شوديسهامداران م

مطرح شده است. اين  يشرکت و عملکرد مال ياجتماع يريپذتين مسئوليب يارتباط منف
 تيمرتبط با مسئول يهااست، مديران هزينه يقو يکه عملکرد مال يکند زمانيان ميه بيفرض

کوتاه مدت را  يتوانند سودآوريين طريق مها از ادهند زيرا آنيرا کاهش م ياجتماع
باشد، افزايش يکوتاه مدت مرتبط م يخود را که با سودآور يجه پاداش فرديافزايش و در نت

ف است، مديران تالش خود را معطوف يضع يکه عملکرد مال يدهند. در جهت عکس، زمان
 (.7111سوت سورا،  يکنند )تيم يآشکار اجتماع يهايريزبرنامه يهابه افزايش هزينه

ها اثبات از پژوهش يز از طريق برخير نين اين دو متغي)عدم وجود ارتباط( ب يارتباط خنث
ار يشرکت و اجتماع بس يت عموميکنند که چون موقعيان ميها بشده است. اين پژوهش

شرکت و عملکرد  ياجتماع يريپذتين مسئوليب يميجه ارتباط مستقيده است، در نتيچيپ
 (.4937و همکاران،  يصالحآن وجود ندارد )عرب يمال

ها و وهيها، ش، به روشينديفرا ياعنوان سازهنانه بهيش کارآفريگرا 
(. 4931ان، ي، عليآباددولت ييران توجه دارد )رضايمد مورد استفاده يريگميتصم يهاسبک
 حصولـدر بازار م يه نوآورـست که با ين، شرکتيرکت کارآفرـ( ش4339لر )يم دهيقـبه ع

و رشد  ي، به سودآوريشود. نوآوريز ميآممخاطره يهاتيدار فعالعهده يپردازد و تا حديم
 ل و استفادهي، تمايشگاميپ (.7144ن، والز، يکند )کوين کمک ميکارآفر يهاسازمان
ل يز به تماين يريپذسکيد است. بعد ريجد يهاتوسعه يشان برايهاييها از تواناسازمان

حال نامطمئن بازار اشاره دارد  نيد و درعيجد يهافرصت يص منابع برايشرکت به تخص
ز در يگر ني( دو بعد د4331ن و دس )ي(. به اعتقاد المپک4137: 7113چارد و همکاران، ي)ر



 
 
 

  

 

  

هاست شرکت ييارويت خصمانه و حالت رويکه وضع يوجود دارند: رقابت تهاجم ينيکارآفر
 .(119-111: 7114ن، دس، يد است )المپکيجد يهامستلزم مخاطرهکه 

رلند و ياستفاده شده است که آ ين پژوهش، از ابعاديقات مورد مطالعه در ايدر اکثر تحق    
از  ياديجامع است و تعداد ز يبندمين تقسيکه ا ن کردند، چرايي( تع7119همکاران )

ن يح مختصر ايظر، ارزشمند است که در ادامه به توضن نياند. از امحققان از آن استفاده کرده
 م.يپنج بعد بپرداز

نانه، يکارآفر يهاص فرصتينانه شامل تشخيت کارآفرينانه: ذهنيت کارآفريذهن -4
رلند و يشود )آينانه ميو چارچوب کارآفر يواقع يهانهينانه، منطق گزيکارآفر ياريهوش

 (.7119همکاران، 

د، يجد يهادهياست که در آن، ا ينانه فرهنگيفرهنگ کارآفرنانه: يفرهنگ کارآفر -7
شود، يشوند، شکست تحمل ميق مير شده و تشويرش مخاطره تقديت و پذيخالق

ند و اجرا يدر محصول، فرا يند و نوآوريشود. محصول، فرايج داده ميترو يريادگي
 شوند )همان(.يها در نظر گرفته مرات مستمر حامل فرصتييشود و تغيم يبانيپشت

ک يت استراتژيريمد يگران براينفوذ بر د ييتوانا نانهيکارآفر ينانه: رهبريکارآفر يرهبر -9
و  يکارتانه است )مکيجوتيانه و مزيجوفرصت يد بر رفتارهايمنظور تأکمنابع به

نان، ينانه را جذب عدم اطميکارآفر ي( رهبر7111(. گوپتا و همکاران )7141همکاران، 
گر يبا د يو رقابت تهاجم يت رقابتيدست آوردن مزبه يبرا ير و نوآورييبه تغ عالقه

 اند.ف کردهيها تعرشرکت

مات يتصم يابين، اجرا و ارزيک، هنر و علم تدويت استراتژيريک: مديت استراتژيريمد -1
د ابي بلندمدتش دست يهاسازد به هدفيچندگانه است که سازمان را قادر م يافهيوظ

 دهديانه شکل ميجوتيانه و مزيجوفرصت يرفتارها يرا برا ياهيو پا( 71: 4931ر، فردآ)
 (.7119رلند و همکاران، ي)آ

 ياتيحج ي، نتاينوآور ت و توسعهيخالق يريکارگ: بهينوآور ت و توسعهيخالق يريکارگبه -1
منابع را  کياتژت استريريز مدينانه و نيکارآفر ينانه است و فرهنگ و رهبريکارآفر يتيذهن



 
 
 
 

 

فرصت  هجوکنندجست يرا در رفتارها يت و نوآورين بخش ارزش خالقيرد. ايگيدر برم
 (.7119رلند و همکاران، يسازد )آيت مشخص ميو مز

به  يآورانه تمرکز شده است. نوآورفن ينوآور يشتر رويب يات مربوط به نوآوريدر ادب
(. 7119د )آگوارت و همکاران، يحصوالت جدندها و ميها، فرادهيا يريخلق و به کارگ يمعن

د و متفاوت از يرقابل تقلياب، غيسازد محصوالت ارزشمند، کميشرکت را قادر م ينوآور
شود يشرکت م يبرا ياز عملکرد مال يجه منجر به سطح باالتريگران عرضه کند. در نتيد

 (.4931پور، کرد، ي)حاج

 ين مطالعه، براياز چند يج کميب نتايترک ي، برايآمار يهااز روش يال مجموعهيفراتحل
(. 7114لسون، ي، ويپسي)ل باشديخاص م يادر حوزه ياز دانش تجرب يک خالصه کليد يتول

ر يشود تا تأثياتفاق افتاده، استفاده م يادياز علم که انباشت دانش ز ييهان روش در حوزهيا
 يگر را در تعداديک عامل بر عامل دير يتأث ايک مورد خاص ي ياز عوامل را بر رو يگروه

 مندنه موضوع مورد مرور نظاميشيل، پي(. در فراتحل7113تل و همکارن، يقات بسنجد )لياز تحق

گر چقدر ير ديمتغ ير رويک متغيقات گذشته، اثر يرد تا مشخص شود که در تحقيگيقرار م
زان يمند، از نظر انواع ممرور نظامز ابتدا با روش ين فراتحليل ني(. در ا4937است )هومن، 

 شدند. ير وابسته بررسيق مقاالت و نوع ابزار متغيمحققان، روش تحق يهمکار

 يااثر آماره هشده است. انداز يرها بررسيک از متغياثر هر  همند، اندازبعد از مرور نظام
ابتدا اندازه اثر  کند.ير را منعکس مين دو متغيا شدت رابطه بي يشيت اثر آزماياست که اهم

شوند و در يسه مياثر مطالعات مختلف با هم مقا گردد و سپس اندازهيهر مطالعه محاسبه م
شود تا يدر چند مطالعه محاسبه م يشيا اثر آزماير ين دو متغيرابطه ب يت اندازه اثر کلينها

ن و ياست)برون شود يريگجهير نتين دو متغيا رابطه بي يشيآن اثر آزما يرگذاريثأدرباره ت
ها و هاي مطالعات کدگذاري و استخراج آمارهز مشخصهيق نين تحقي(. در ا7113همکاران، 

اثرها با هم ترکيب و  هاثر تبديل و در نهايت، انداز ههاي آماري به اندازميانگين و ساير داده
 د. يتفسير گرد



 
 
 

  

 

  

ج يافراد، نتا يجاآن موضوع مورد مطالعه بهاست که در  يقات مقطعين روش مشابه تحقيا
است  يبا موضوع عملکرد مال يه مقاالتيق حاضر، کليتحق يقات است. جامعه آماريتحق

ان سال يتا پا 4931از سال  يقات و فناوريمقاله( که در مجالت معتبر وزارت علوم، تحق92)
ج ين نتاياب شدند. همچنار مورد نظر انتخيمقاله با مع 92ت يچاپ شده است. در نها 4931

هاي پذيرفته شده در بورس جامعه شرکت يشتر بر رويب يدهد که عملکرد مالينشان م
 قرار گرفته است.  يمختلف مورد بررس يزمان يهااوراق بهادار تهران در دوره

استفاده پس از کدگذاري، از برنامه فرا تحليل جامع براي انجام محاسبات آماري فراتحليل 
هاي ل و ترکيب اندازهيهاي وولف به اندازه اثر تبدق از طريق فرموليگرديد. فرضيات تحق

اثر به روش هانتز و اشميت تحليل شدند. همچنين براي تفسير اندازه اثر از جدول کوهن 
 (. 1)جدول  دياستفاده گرد

 

 1/14 43 هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانشرکت
 3/41 1 يصنعت يشرکت ها

 4/3 9 رانيا يداروساز يهاشرکت
 4/3 9 رانيا يو دولت يخصوص يهابانک

 1/1 7 هاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعاتشرکت
 1/1 7 رانيمه در ايب يهاشرکت

 2/7 4 ماه  17نوپا با عمر کمتر از  يشرکت ها
 2/7 4 کوچک و متوسط فعال در تهران يهاشرکت

 2/7 4 هاي بين المللي پارسيانهتل
 2/7 4 رو شهرستان همدانيرمجموعه وزارت نيز يهاشرکت

 1/411 92 جمع



 
 
 
 

 

في ـ تحليلي بوده مقاله مورد بررسي، توصي 92 همه دهد که روشنتايج تحقيق نشان مي
است و روش ديگري در اين حوزه براي بررسي عملکرد مالي استفاده نشده است. همچنين 

 هاي انجام شده و مورد بررسي درآماري اکثر پژوهش هاي جدول شماره يک، جامعهطبق داده
 هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.درصد( شامل شرکت 1/14اين پژوهش )

در  يرهاي مستقل( بر عملکرد ماليرهاي اثرگذار )متغيبندي متغستخراج و طبقها
شده است  ين رابطه بررسير در ايمتغ 71دهد که تاکنون يقات مرور شده نشان ميتحق

ات يبار در فرض 49با  يه فکريمربوط به سرما ير مورد بررسين متغي(. باالتر7 شماره )جدول
بار،   1 ياجتماع يريپذتير مسئولير، متغين متغياند. بعد از اتهقرار گرف يقات مورد بررسيتحق
 اند.بار آزمون شده 1 يت نهادير مالکيبار و متغ 1 ير نوآوريمتغ

 4 اطالعات يررساخت فناويز يريپذانعطاف 41 49 يه فکريسرما 4

 4 تيريثبات مد 41 1 ياجتماع يريپذتيمسئول 7
 4 يرقابت يهوشمند 41 1 ينوآور 9
 4 يو اجتماع يراهبرد يهوشمند 42 1 يت نهاديمالک 1
 4 کيتکنولوژ يهوشمند 43 9 نانهيش کارآفريگرا 1
 4 رقبا يهوشمند 43 7 يسازمان يريادگي 1
 4 يبازار يهوشمند 71 7 يب منابع انسانيترک 2
 4 يت جذب فرديظرف 74 7 کيت استراتژيريمد 3

 4 يابيبازار يهاتيقابل 77 7 يفرهنگ سازمان 3

 4 يت جذب سازمانيظرف 79 7 اندازه سازمان 41
 4 ييبازارگرا 71 4 ياعتماد سازمان 44
 4 يراهبرد رقابت 71 4 تيتمرکز مالک 47
 4 يه مشتريسرما 71 4 يسازيخصوص 49



 
 
 

  

 

  

ن يشتريمورد از ب 1(، 9)جدول  يمرتبط با عملکرد مال يرهايل اندازه اثر متغيحلفرات
 دهد. يرا نشان م ياثرگذار بر عملکرد مال يرهاياثر متغ يهااندازه

ن آزمون است. يا يداريدهنده معننشان يج آزمون همگني، نتايت نهادير مالکيدر متغ
ها با مدل اثر ثابت مناسب نيست و و تلفيق آن اندن مطالعات تا حد زيادي ناهمگونيالبته ا

دهد يترکيب نتايج استفاده کرد. در واقع، اين آزمون نشان م يبايد از مدل اثر تصادفي برا
هاي ها و مشخصهاز لحاظ ويژگي يبا عملکرد مال يت نهاديمالک همربوط به رابط هفرضي 1که 

با  يت نهاديدهد که مالکينشان م يفج اثرات تصاديهستند. نتا ار متفاوتيمطالعات بس
ن اندازه اثر يدار است. ايمثبت و معن 14/1شده، معادل  يه بررسيفرض 1در  يعملکرد مال

 در حد باالست.  يبا عملکرد مال يت نهادين مالکيب يبيترک

 

 

 9 1/91* 1/1-23/11 1/1-13/11 14/1* 11/1* 1 يت نهاديمالک
 47 1/433* 1/1-14/91 1/1-19/11 12/1* 11/1* 49 يه فکريسرما

 9 1/73* 1/1-11/79 1/1-13/91 11/1* 17/1* 1 ينوآور
 7 1/71* 1/1-24/41 1/1-11/93 11/1* 12/1* 9 نانهيش کارآفريگرا
 1 2/47* 1/1-12/43 1/1-11/91 11/1* 11/1* 1 ياجتماع يريپذتيمسئول

*

 يبا عملکرد مال يه فکريرابطه سرما يبي، اثرات ترک9شماره جدول  يهاافتهيبا توجه      
و اثرات  ين با توجه به آزمون همگنيو در حد متوسط است. همچن 12/1مطالعه برابر  49در 

، مثبت و 11/1ه برابر يفرض 1در  يملکرد مالـبا ع ين نوآوريطه بـ، رابيب تصادفيرکـت
شود از جدول يمشاهده م 1ر اندازه اثر همچنان که در جدول شماره يتفس يبود. برادار يمعن

در حد متوسط  يبا عملکرد مال ين نوآورين جدول رابطه بيد. طبق ايکوهن استفاده گرد
 است.



 
 
 
 

 

r d

 1/1کمتر از  9/1کمتر از  اندازه اثر کم
 3/1تا  1/1از  1/1تا  9/1از  اندازه اثر متوسط

 شتريو ب 3/1 شتريو ب 1/1 ادياندازه اثر ز

نانه با عملکرد يش کارآفريدهد که رابطه در گراينشان م يتصادف يبيج اثرات ترکينتا   
شود. يم يابيکه در حد متوسط ارز دار بودي، مثبت و معن11/1مطالعه حدود  9در  يمال

 يريپذتين مسئولي، رابطه بيب تصادفيو اثرات ترک ين با توجه به آزمون همگنيهمچن
دار بود. با توجه به جدول ي، مثبت و معن11/1ه برابر يفرض 1در  يبا عملکرد مال ياجتماع

با عملکرد  ياجتماع يريپذتين مسئولي(، رابطه ب9 شماره ر اندازه اثر کوهن )جدوليتفس
 در حد متوسط است. يمال

 ياندهيبه شکل فزا يعملکرد مال يل و واکاوي، تحليت مبحث عملکرد ماليبا توجه به اهم
ن ير بوده است و در مطالعات مختلف، اياخ يهاسال يمطالعات يهان حوزهيتراز مهم يکي

 مؤثراز عوامل  يده است، که انبوهيل گرديتحل يالرميو غ يمختلف مال يکردهايسازه با رو
ن يبه ا يبيکرد ترکيق حاضر با استفاده از روياند. تحقکرده يرا بررس يبر عملکرد مال

قات مرور شده در يدر تحق ين عوامل اثرگذار عملکرد ماليترمهم يقات، درصدد بررسيتحق
 و توسعه يتبط با عملکرد مالباشد. هدف ما پرداختن به سطحي از دانش مرين حوزه ميا

 گيري است که با ماهيت چند بعدي آن منطبق باشد.يک ابزار اندازه

 يليـ تحل يفي، توصيمقاله مورد بررس 92 همه ج مرور نظامند نشان داد که روشينتا
 ياجتماع يريپذتيو مسئول يه فکريمربوط به سرما ير مورد بررسين متغيشتريبوده است. ب
 يقات مورد بررسيات تحقيبار در فرض  1و  49ب ير به ترتين دو متغيکدام از ااست و  هر 

 اند. قرار گرفته



 
 
 

  

 

  

مطالعه  1که در  يبا عملکرد مال يت نهاديدهد که رابطه مالکيل نشان ميج فراتحلينتا
با عملکرد  يه فکرين رابطه سرمايدار است، همچنيمثبت و معن 14/1شده، معادل  يبررس

ج يدار و در حد متوسط است. براساس نتاي، مثبت و معن12/1ه برابر يفرض 49در  يمال
و در حد  11/1مطالعه برابر  1ها در آن يدر سازمان با عملکرد مال يل، رابطه نوآوريفراتحل

در  ينانه با عملکرد ماليش کارآفرين گرايدست آمده، رابطه بهج بيمتوسط است. براساس نتا
با  ياجتماع يريپذتين مسئولين، رابطه بيدار بود. همچنيبت و معن، مث11/1ه برابر يفرض 9

 دار بود. ي، مثبت و معن11/1ه برابر يفرض 1در  يعملکرد مال

گر، الزمة يان ديباشد. به بين حوزه ميا يات قبلينظر ين پژوهش، در راستايج اينتا
ها و ن شرکتيت ايلکن است که مايران ايها در اها و سازمانشرکت يبهبود عملکرد مال

 يسازادهي، پيفکر هش سرماييز در جهت افزاياداره شوند و ن يصورت نهادها بهسازمان
شتر يش بيو در جهت گرا ياجتماع يريپذتيمسئول يها، ارتقاها و سازماندر شرکت ينوآور

 يا در راستارهين متغيق حاضر هم درباره رابطه ايج تحقينانه گام بردارند. نتايبه رفتار کارآفر
 است. يقات قبليتحق

  يعملکرد مال نهيقات مرور شده در زمياز نواقص تحق يق، برخيتحق يهاافتهيبا توجه به 
 باشد:ير ميشرح زبه

و  ي، گروهيعوامل فرد هيمشتمل بر کل کپارچهيک مدل جامع و يو نبود  يخأل نظر
 ها.ها و سازمانشرکت يبر عملکرد مال مؤثر يسازمان

ار باال بود که نشان از عدم توافق يقات بسيدر استفاده از ابزار سنجش تحق يراکندگپ
نه عملکرد يدارد. به محققان در زم ير عملکرد ماليسنجش متغ ين حوزه برايمحققان در ا

ر عملکرد يمتغ يچند مورد محدود ابزار سنجش برا يحاً بر رويشود که ترجيشنهاد ميپ يمال
 ند.يشتر استفاده نمايند و از آن بتوافق حاصل کن يمال

 



 
 
 
 

 

 ي، نوآوريسازمان يريادگين يبر روابط ب يراهبرد يهاماني(، اثرات پ4931)کرد  يمرتض و پور، بهمنيحاجـ 
 .411-414: 11، 74، شرکت،  يو عملکرد مال

عملکرد  يابيو ارز يبندرتبه (4931ن، )ي، محمد حسيان آرانيريحسن؛ قد ،ينافچ ي، شکراهلل؛ فتاحيخواجوـ 
کور؛ مطالعه يو -AHP- يفاز يبيع منتخب بورس اوراق با استفاده از مدل ترکيصنا يهاشرکت يمال

 .11-71: 11،و خودرو و قطعات،  ي، فلزات اساسييع دارويصنا يها: شرکتيمورد

در  ييبر بازارگرا ينانه و راهبرد رقابتيش کارآفرير گراي( تأث4931)عليان مژده  و نيحس، يآباددولت ييرضاـ 
 .411-34: 4، 3، دار، يپا يت رقابتيجاد مزيبهبود عملکرد و ا يراستا

ه فکري و ارزش افزوده ين سرمايرابطه ب ي( بررس4937) يجوادپريسا  و ، غالمرضايتي؛ عناي، مهديصالحـ 
اوراق بهادار،  رفته شده در بورسيپذ ييهاي داروشرکت يقتصادي با عملکرد مالا

 .21-14(: 1ياپي)پ 7، 7، 

 يبا عملکرد مال يت اجتماعي(، رابطه مسئول4937)الدين معينمحمود  و ، غزلي؛ صادقي، مهديصالحعربـ 
 .71-4: 9،3، ران، رفته شده در بورس اوراق بهادار تهيپذ يهاشرکت

کم، تهران: يست و يدمحمد، چاپ بي، سي؛ اعرابيان، عليي، پارسا(، 4931د )يويفردآر، دـ 
 .يفرهنگ يدفتر پژوهش ها

 يره فکير سرماي( تأث4933)رستمي  اصغريعل و ي، سجاد؛ انواري، بهنام؛ موسوي، محمد جواد؛ شهائيقربانـ 
 .11-72(: 92 ياپي)پ 1، ران، يا يدر صنعت داروساز يبر عملکرد مال

ري يپذتيشاخص افشاي مسئول يابي( ارز4939)ابراهيمي کردلر  يعل و ، زهرهيومي، غالمرضا؛ قيکرمـ 
(، ياسالمکرد يران )تحت رويها در ابانک ين شاخص با عملکرد ماليارتباط ا يو بررس ياجتماع

 ،77 ،7 :494-413. 

( 4931) ، محمدرضايکسمتـ 
 ران.يکشور، تهران، ا يزيرت و برنامهيري، سازمان مد

ران، يا يصنعت خودرو يبرا يت رقابتيمدل مز ي( طراح4931)خدادادحسيني  ديدحميس و ، منصوريمهرـ 
 ،7 :433-747. 

 .71 -74: 429، ک، يت استراتژيريکرد برتر در مدي( سه رو7111) يار، مجتبييرينصـ 

 ، چاپ سوم.، تهران: انتشارات سمت( 4937) يدرعليهومن، حـ 



 
 
 

  

 

  

و  ياقتصاد ن ارزش افزودهيرابطه ب ي( بررس4933ان )يآبادمريم  و لي، اسماعيفر، محمود؛ ابونورزادهييحيـ 
ران، يصنعت خودرو در ساخت قطعات ا يهابا ارزش بازار سهام شرکت يسودآور يهانسبت

 ،1  :34-441. 

-Bhartesh, K.R. & Bandyopadhyay, A.K., (2005) “Intellectual capital: Concept 

& its measurement”, Finance India, 19(4), 83-103. 

-Bontis, N. (1998). Intellectual capital: an exploratory study that develops 

measures and models, Management decision, 36(2), 63-76. 

-Bontis, N., Chua Chong Keow, W., & Richardson, S. (2000) Intellectual capital 

and business performance in Malaysian industries, Journal of intellectual 

capital, 1(1): 85-100. 

-Borenstein, M.; Hedges, L.V.; Higgins, J.P.T. & Rothstein, H.R. (2009) 

Introduction to meta-analysis, Hoboken, NJ: Wiley. 

-Brooking, A. (1997) The management of intellectual capital, Long range 

planning, 30(3): 364-365. 

-Cornett, M.M., Marcus, A.J., Saunders, A. & Tehranian, H. (2007) The impact 

of institutional ownership on corporate operating performance, Journal of 

Banking & Finance, 31(6), 1771-1794. 

-Covin, J.G. & Wales, G. (2011) “The measurement of entrepreneurial 

orientation, entrepreneurship theory and practice”. 

-Elyasiani, E., & Jia, J.J. (2008) Institutional ownership stability and BHC 

performance, Journal of Banking & Finance, 32(9), 1767-1781. 

-Ertuğrul, İ. & Karakaşoğlu, N. (2009) Performance evaluation of Turkish 

cement firms with fuzzy analytic hierarchy process and TOPSIS methods. 

Expert Systems with Applications, 36(1): 702-715. 

-Guptaa, V., MacMillan, I. & Surie, G. (2004) Entrepreneurial Leadership: 

Developing a Cross-cultural Construct, Journal of Business Venturing 

(19): 241-260. 

-Harjoto, Maretno A. (2011) Corporate governance and CSR nexus, Journal of 

Business Ethics, 100 (1): 45-67. 

-Huang, C.J. (2010) Corporate governance, corporate social responsibility and 

corporate performance, Journal of Management & Organization, 16(05): 

641-655. 



 
 
 
 

 
-Ireland, R.D., Hitt, M.A. & Sirmon, D.G. (2003) A model of strategic 

entrepreneurship: The construct and its dimensions, Journal of 

Management, 29(6): 963–989. 

-Johnson, Brian R.; Connolly, Eric; Carter, Timothy S. (2010) Corporate social 

responsibility: The role of fortune 100 companies in domestic and 

international natural disasters, Journal of Corporate Social Responsibility 

and Environmental Management, 18 (6), 352-369. 

-Lipsey, M.W., & Wilson, D.B. (2001) Applied social research methods series, 

Vol. 49, Practical meta-analysis. 

-Littell, J.H., Corcoran, J., & Pillai, V. (2008) Systematic reviews and meta-

analysis, Oxford University Press. 

-Lumpkin, G.T., and Dess, G.G. (1996) larifying the entrepreneurial orientation 

construct and linking it to performance, Academy of Management Review, 

21(1): 135-172. 

-Lumpkin, G.T., and Dess, G.G. (2001) Linking two dimensions of 

entrepreneurial orientation to firm performance: The moderating role of 

environment and industry life cycle, Journal of Business Venturing, 16: 

429-451. 

-Makki, M., Lodhi, S.A. and Rahman, R. (2008) “Intellectual capital 

performance of Pakistani listed corporate sector”, International Journal of 

Business and Management, Vol. 3, No. 10. 

-Maug, E. (1998). “Large Shareholders as Monitors: Is there a trade-off between 

Liquidity and Control?” Journal of Finance, Vol. 53: 65-98. 

-McCarthy, R., Puffer, S. & Darda, S., (2010) Convergence in entrepreneurial 

leadership style: evidence from Russia, California Management Review, 

5(2): 48-72. 

Melé, D., & Guillén Parra, M. (2006). Intellectual Evolution of Strategic 

Management and its Relationship with Ethics and Social Responsibility. 

-Miller, D. (1983) “The Correlates of Entrepreneurship in Three types of 

Firms”, Management Science, 7(29): 770-791. 

-Najibullah, S., Mohiuddin, M. and Shahid, A.I. (2006) An exploratory study on 

intellectual capital performance of the commercial banks in Bangladesh, 

The Cost and Management, Vol. 34, No. 6. 



 
 
 

  

 

  

Newbert, S.L. (2007)  Empirical research on the resource‐based view of the 

firm: an assessment and suggestions for future research, Strategic 

management journal, 28(2), 121-146. 

Pound, J. (1988) Proxy Contests and the Efficiency of Shareholder Oversight, 

Journal of Financial Economics, Vol. 20, Pp. 237-265. 

Ramaswami, S.N., Srivastava, R.K., & Bhargava, M. (2009) Market-based 

capabilities and financial performance of firms: insights into marketing’s 

contribution to firm value, Journal of the Academy of Marketing Science, 

37(2), 97-116. 

Richard, O.C., Wu, P. & Chadwick, K. (2009) The impact of entrepreneurial 

orientation on firm performance: the role of CEO position tenure and 

industry tenure, The international Journal of Human Resource 

Management, 20(5): 1078-1095. 

Roos, J., Edvinsson, L. & Dragonetti, N.C. (1997) Intellectual capital: 

Navigating the new business landscape, Springer. 

Sandhu, H.S., & Kapoor, S. (2010). Corporate social responsibility initiatives: 

An analysis of voluntary corporate disclosure South Asian, Journal of 

Management, 17(2), 47. 

Seetharaman, A., Helmi Bin Zaini Sooria, H., & Saravanan, A. S. (2002) 

Intellectual capital accounting and reporting in the knowledge economy, 

Journal of Intellectual capital, 3(2), 128-148. 

Sharma, V.M., & Erramilli, M.K. (2004) Resource-based explanation of entry 

mode choice, Journal of Marketing Theory and Practice, 12(1), 1-18. 

Simpson, W.G., & Kohers, T. (2002) The link between corporate social and 

financial performance: Evidence from the banking industry, Journal of 

business ethics, 35(2), 97-109. 

Stewart, T. & Ruckdeschel, C. (1998) Intellectual capital: The new wealth of 

organizations. 

Tsoutsoura, M. (2004) Corporate social responsibility and financial 

performance, Center for responsible business. 


