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استان  یبانک مل رانی: مدی)مطالعه موردبر عملکرد مالی  هاشرکت مالی هایویژگی تأثیر بررسی

(شرقی  آذربایجان  

aسلماسی کش اره محمد
 

a اسالمی آزاد دانشگاه اقتصاد، دکتری دانشجوی  
 سلماسی کش اره محمد نویسنده مسئول:

. است (شرقی آذربایجان استان ملی بانک مدیران: موردی مطالعه) مالی عملکرد بر هاشرکت مالی هایویژگی تأثیر بررسی حاضر پژوهش از هدف: چکیده

 شرقی آذربایجان استان ملی بانک مدیران کلیه شامل پژوهش آماری جامعه.  است همبستگی و توصیفی روش نظر از و کاربردی هدف نظر از حاضر پژوهش

 انتخاب دسترس در غیرتصادفی گیرینمونه روش اساس بر که آمد دست به نفر 108 با برابر  مورگان جدول از استفاده با آماری نمونه حجم که باشد می

 ضریب با نیز پرسشنامه پایایی و واگرا و همگرا تشخیصی، صورتبه پرسشنامه روایی. شد استفاده استاندارد پرسشنامه از متغیرها گیریاندازه منظوربه. شدند

 جمع های¬داده اساس بر حاصله نتایج. گرفت انجام LISREL افزارنرم و ساختاری معادالت روش اساس بر پژوهش مدل آزمون. گردید بررسی کرونباخ آلفای

 .دارد مالی عملکرد بر ها شرکت مالی های ویژگی دهد می نشان پژوهش این در شده آوری
 ملی بانک مالی، عملکرد شرکتها، مالی های ویژگی کلمات کلیدی:

 
 مقدمه -1

چنین توانایی در پرداخت وضعیت مالی عبارت است از توانایی واحد تجاری در کنترل منابع اقتصادی، ارزیابی ساختار مالی، میزان نقدینگی آن و هم

چون درماندگی مالی و یا باشد. در اغلب اوقات مفاهیمی هماقتصادی شرکت میها. وضعیت مالی شرکت دربرگیرنده یک معنای کلی و گسترده از موقعیت بدهی

که درماندگی و ورشکستگی به وضعیت نامطلوب شرکت قلمداد شده و اطالع داشتن از چنین شود، درحالیکار برده میهجای وضعیت مالی بورشکستگی مالی به

 .(1391 امیری و ارم)سلیمانی سزایی برخوردار استز اهمیت بهگذاری، اگیری برای سرمایههایی به جهت تصمیموضعیت

های مالی آن باشد. اهمیت در صورتای از وجود اشتباهات باکار ممکن است نشانهدهد ضعیف بودن وضعیت مالی صاحبشواهد تجربی نشان می

طور موقت این از طریق حساب آرایی به زیاد تالش خواهد کرداحتمالمدیریت بهگاه اند اگر وضعیت مالی شرکت ضعیف باشد، آندنیل دریافتهنی و امسیکی

و  هایی که با مشکل نقدینگیهای مالی شرکتکریوتزفلدت و واالس به این نتیجه رسیدند که اشتباهات موجود در صورت. وضعیت را به نفع خود جلوه دهد

تواند از طریق تأثیر بر میزان رو وضعیت مالی میمالحظه بیشتر است. ازاینابلطور قها بهاند، نسبت به دیگر شرکترو بودهقدرت سودآوری پایین روبه

 .(1391 امیری و رام)سلیمانی تأثیر بگذارد دادخواهی حسابرسانهای مالی، بر ریسک های موجود در صورتکاریدست

اری مفید در بدست آوردن رشد اقتصادی و مزایای سازمان به شمار سازمانی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد بر عهده دارد و به عنوان ابز 1عملکرد مالی

 (.1396زندی و همکاران پور باشند )محمدهای خویش میسازمانی در پی ارتقا و بهبود عملکردسازمانهای جهان، مدیران و رهبرانرود و در اکثر سازمانمی

سازمانی  یههای توسعبسیاری از پژوهشگران و مجریان برنامه یهاثربخشی سازمانی، دغدغترین معیارهای سنجش عنوان یکی از مهمعملکردمالی به

بنابراین مساله  (.1390باشند )عزیزی ریسک و کنترل هزینه می(. عملکردمالی شامل ابعادی همچون مدیریت ارزش، کنترل1395باشد )شفیعی و همکاران می

 شرکتها چه تاثیری دارد؟ مالی عملکرد بر هارکتش مالی هایویژگی اصلی پژوهش این است که
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 هاشرکت مالی هایویژگی -2-1

هاست. ازآنجا که کسب سود، هدف اصلی بسیاری طور سنتی، بسیار مورد توجه قرار داشته است، جنبه مالی آنها که بههای عملکردی سازماناز جنبه

اغلب در مطالعات مربوط به عملکردمالی بر تعیین روابط بین  گیری آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار استشود، عملکردمالی و اندازهمیها قلمداد ناز سازما

ر یک از این های رگرسیونی جهت نشان دادن میزان اثرگذاری هها روی عملکرد سازمان تاکید شده و در این راستا نیز بیشتر از مدلهای مالی و تاثیر آنسنجه

 (.2012 2همکاران ها روی عملکرد بهره گرفته شده است )یالکین وسنجه

 مفهوم و تعریف عملکرد مالی   -2-2

ها ها و شرکتوکار تغییراتی اساسی یافته است. سازمانها در چگونگی برخورد با تحوالت درحال رشد دنیای کسبگذشته، رویکرد شرکت یهدر ده

فرد های راهبردی برای هدایت، سنجش و حفظ عملکرد منحصربهرقابت بهتر و حفظ و پشتیبانی از مشتریان و سهامداران، نیازمند به کارگیری ایدهمنظور به

مبتنی بر ارزش، های اخیر(، سنجش عملکردمالی از اهمیت بسیاری برخوردار شده است و استفاده از معیارهای مالی ویژه در سالخود هستند. در بخش مالی )به

ها و تصمیمات راهبردی سازمانی و شرکتی تبدیل شده است افزایی از نگاه سهامداران به ابزاری رایج برای ارزیابی راهبردها، پروژهدلیل توجه بیشتر به ارزشبه

 (.2012 3)بایراکدارگلو و یالشن

ستفاده از اعداد و اطالعات حسابداری در این زمینه شده است. بسیاری از جستجوهای اولیه برای دستیابی به معیارهای ارزیابی عملکرد منجر به ا

منظور حفظ ویژه مدل سود حسابداری گزارش شده یا سود هر سهم است. با گذشت زمان، مدیران بهههای حسابداری؛ بمعیارهای ارزیابی عملکرد، مبتنی بر مدل

ها دارای رغم آنکه برخی از شرکتاعداد حسابداری پرداختند. این موضوع باعث شده است که علی سطح پاداش و بهبود آن، به مدیریت سود از طریق تحریف

های مالی از جمله کمبود نقدینگی اند، با بحرانهای حسابداری بودهمالی مطلوبی از نظر اعداد حسابداری و معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر مدلوضعیت

ها نتوانستند در جهت منافع سهامداران و سایر های پاداش مبتنی بر آنهای حسابداری و طرحهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر مدلمواجه شوند. بنابراین، معیار

دلیل استفاده از اطالعات های ارزیابی عملکرد که بههای مدلسازمانی حرکت کنند و موجب تعدیل تضاد منافع شوند. برای رفع نارسائیهای برونگروه

و همکاران به جستجوی ارائه معیاری جدید برای ارزیابی عملکرد پرداختند. با پیدایش  4آید، پژوهشگرانی مانند استیوارت، سوجانن و باشداری بوجود میحساب

د خالص عملیاتی پس از کسر ها، سومنظور محاسبه سود اقتصادی پیشنهاد شد. در این مدلهایی بهسود اقتصادی یا سود باقیمانده، مدل یههایی در زمیننظریه

ها، حفظ و افزایش ثروت سهامداران است و ارزش آفرینی برای شود. هدف اصلی بنگاهعنوان سود اقتصادی یا سود باقیمانده تعریف میمالیات و هزینه سرمایه به

ی را که باعث افزایش ارزش سهام در بازار و بهبود ثروت سهامداران شود. بنابراین، خلق سود و یا ارزش افزوده اقتصادها تنها راه نیل به این هدف تلقی میبنگاه

ها تلقی کرد. بنابراین معیارهای ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی پاالیش شده، ارزش افزوده بازار و سود توان عامل ارزش آفرینی بنگاهشود، میمی

ها و تعدیل تضاد منافع پرداخته و های رفتاری مدیران، به ارزیابی عملکرد آنضمن توجه به پیچیدگیباقیمانده اقتصادی در سیر تکاملی خود تالش دارند 

 (.1387خارای  ازاناطالعات موجود در قیمت و بازده سهام را توضیح دهند )مهدوی و حسینی

عملکرد، به نتیجه رسانیدن وظایفی است که از طرف سازمان برعهده نیروی انسانی گذاشته شده است. ارزیابی عملکرد، به فرایند سنجش و      

فاف و از قبل های مورد قضاوت برای دستگاه ارزیابی شونده شای که انتظارات و شاخصگونهشود بهای مشخص گفته میها در دورهگیری عملکرد دستگاهاندازه

 (.1396به آن ابالغ شده باشد )محمدپور زندی و همکاران 

 باشد.عملکردمالی سازمان شامل افزایش فروش، باال بردن حاشیه سود، جذب سرمایه، کاهش هزینه می

مدیریت برای تحقق اهداف و وظایف های اجرایی درچارچوب اصول و مفاهیم علمی گیری عملکرد در دستگاهعملکردمالی فرآیند سنجش و اندازه

 (.1393های اجرایی است )افشار و زمانی عموقین سازمانی و در قالب برنامه
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ز عملکردمالی شامل، بازگشت سرمایه، بازگشت فروش، رشد فروش و سهم بازار. چنگ و همکاران در یک مطالعه تجربی نشان دادند که در بسیاری ا

ای شود، بازارگرایی اثر قابل مالحظهصورت مستقیم انجام میهها یک فرایند تبادل دو طرفه بین کارکنان و مشتریان بکه در آنخدمات مانند بانکداری و پزشکی 

 بر کارکرد دارد.

سازمانی  یههای توسعبسیاری از پژوهشگران و مجریان برنامه یهترین معیارهای سنجش اثربخشی سازمانی، دغدغعنوان یکی از مهمعملکردمالی به

 (.1395باشد )شفیعی و همکاران می

های سازمانی و رعایت متغیرهای دخیل ریزیطور پیوسته مورد ارزیابی قرار گیرد تا مدیریت ارشد سازمان بتواند با برنامهعملکرد کارکنان، باید به     

ر دهد. برخی از اندیشمندان عملکرد سازمانی را حاصل یا نتیجه در شهروندی سازمانی خود را بر اساس این عملکرد در سطوح مختلف مورد بازبینی قرا

 ه شده است. فرآیندهای اجرایی و تحقق اهداف سازمان میدانند و عبارت است از به نتیجه رساندن وظایفی که از طرف سازمان برعهده نیروی انسانی گذاشت

کردند تا اینکه محققان این حوزه در اوایل دهه هشتاد ابزار ارزیابی عملکرد استفاده میعنوان تنها های مالی بههای تجاری در گذشته از شاخصسازمان

ها نمایان ساختند که های این اطالعات را برای ارزیابی عملکرد سازمانهای حسابداری مدیریت بسیاری از ناکاراییقرن بیستم پس از بررسی و ارزیابی سیستم

های مالی متکی هستند های ارزیابی عملکرد که تنها بر شاخصها و رقابت بازار بود، لذا استفاده از سیستمیدگی سازماناین ناکارایی ناشی از افزایش پیچ

 (.1394تواند موجب بروز مشکالتی برای سازمان شود )اسکندری و ایراندوست می

 های عملکردمالی سازماننظریه -2-4

های آن در انتخاب گیری چند معیاره بوده است که به دلیل تواناییارزیابی عملکرد، فنون ، تصمیمهای اخیر از فنون پرکاربرد در زمینه در سال

گیری در شرایط فازی، های این فنون برای کمک به تصمیمهای عملکردی و همچنین قابلیتترین گزینه از میان چندین گزینه ممکن بر اساس شاخصهبهینه

 (.1394های غیر دقیق و ذهنی، بسیار مورد توجه قرار دارد )صفایی قادیکالیی و خلیلی ادهتوام با عدم اطمینان و بر اساس د

ای یافته است، به نحوی که بر خورد سیستمی با ها اهمیت فزایندهامروزه مدیریت واحدهای مختلف تولیدی و خدماتی، به دلیل وسعت و پیچیدگی آن

گیری مدیران و گردد تا نقش عملکرد مالی در تصمیمارتباط سیستمی در هدایت واحدهای سازمانی موجب می نماید این پیچیدگی وناپذیر میآن را اجتناب

گیری در سطوح مختلف مدیریتی آن سازمان بستگی دارد و ترین تصمیم مطرح گردد. هر عملی در سازمان به نتیجه تصمیمعنوان مهمها بهراهبری سازمان

گیری بهینه، امری حیاتی است. نیاز به اطالعات و موقع، متناسب با موضوع و برخوردار از جامعیت الزم، برای فرایند تصمیماطالعات صحیح و بهبدیهی است که 

ی سریع به گیری در این زمینه، بی ثبات است. به همین دلیل دسترسگیری ناشی شده و نقش عملکرد تصمیمشرایط تردید و انتخاب حاکم بر فرایند تصمیم

های فراوان در طول زمان، بوجود های اساسی برای اتخاذ هرگونه تصمیم بوده و در جهت رسیدن به این اهداف ابزارها و روشاطالعات صحیح، یکی از ضرورت

 (.2012 5اند )دوریفآمده

های اقتصادی قابل توجه، منجر به رشد راهم آوردن ارزشآورانه عالوه بر فدر سطح کالن اقتصادی، امروزه به اثبات رسیده است که تولید محصوالت فن

آوری سازی فنکننده موفقیت و بقای آن است، از این منظر تجاریشود و از آنجا که ورود هر محصول به بازار داخلی و خارجی تضمیناقتصادی و فنی نیز می

سازی، تحقیقات در زمینه تولید قتصادی، در یک نهاد تحقیقاتی نیز بدون تجاریآید. در سطح خرد اعاملی حیاتی برای رشد اقتصادی هر کشور به حساب می

رسد. فایده به نظر میمعنی است؛ چراکه بدون دستیابی به مشتریان خاص یک محصول، تولید و یا انجام آزمایش در مورد یک ایده بیآورانه بییک محصول فن

های تحقیقاتی ای و انجام پروژهگیری از خدمات مشاورهل حاضر بسیاری از موسسات تحقیقاتی با بهرهسازی فن آوری به حدی است که در حااهمیت تجاری

ای در کشورهای پیشرفته صنعتی روز به روز در گونه مراکز خدمات مشاورهتعداد این اند وآوری خود رسمیت دادهسازی فنصورت همکاری مشترك به تجاریبه

شود آوری و محصولی بدون آن با موفقیت وارد بازار نمیسازی بخش مهمی از فرایند نوآوری است و هیچ فنز اهمیت آنکه تجاریحال افزایش است. نکته حائ

 (.1394)کیارسی حیدر 
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کند )آمادو ایفا میهای بارز آن کمیابی منابع است، مدیریت و ارزیابی عملکرد، نقشی حیاتی برای سازمان در محیط رقابتی کنونی که یکی از مشخصه

 (.2012و همکاران 

های سازمانی است و مشکل بتوان سازمانی را تصور کرد که مشمول وتحلیلصاحبنظران و محققان معتقدند عملکرد، موضوعی اصلی در تمامی تجزیه

اند )صفایی نیل به اهداف استراتژیک به ارزیابی عملکرد متکیها جهت فراهم آوردن بازخورد به مدیران در ارتباط با گیری عملکرد نباشد. سازمانارزیابی و اندازه

 (.1394قادیکالیی و خلیلی 

های شود. کارکرد تجاری دربرگیرنده شاخصگذاری ارزیابی میرویکرد سنتی کارکرد تجاری بر سودآوری تأکید دارد و اغلب به وسیله نرخ بازده سرمایه

طور کلی بر های غیرمالی چون سهم بازار و توسعه محصول جدید است. مفهوم عملکرد مالی بهسهم و شاخص گذاری و سود هربازده فروش، بازده سرمایه

گذاری، ه سرمایهکارآیی و اثربخشی متمرکز است. چرا که شرکت برای بقا باید سودآور باشد، به طورکلی کارایی مالی چون )سود ناویژه، سود ویژه، نرخ بازد

( نیز کارکرد تجاری را سودآوری، اندازه شرکت، سهم 2007مارتین کونسوگرا و استبان  ) شود.ن نتیجه نهایی کارکردمالی استفاده میعنواسودآوری نسبی( به

 (.1390دانند )ابراهیم پور بازار و میزان رشد می

هزینه، تمایز و تمرکز ارائه نمود، استراتژی عام پورتر در معرفی نقشه موفقیت سازمان رویکردی جامع تحت عنوان استراتژی عام و در سه گروه رهبری 

 (.1395پور های متمادی قرار گرفته است )ابراهیمهای تحقیقاتی متعدد طی سالمبنای کار بسیاری از محققین در زمینه 1980مایکل پورتر از سال 

ها ارزیابی عملکرد آن یهها، مسألگان داخلی و بیرونی شرکتگیرندطورکلی تصمیمگذاران، اعتباردهندگان و بهیکی از مهمترین مسائل برای سرمایه

ها عملکرد مدیریت شرکت را به درستی ارزیابی کنند. گذاران و به ویژه سهامداران نیازمند معیارهایی هستند که بتوانند از طریق آناست؛ بنابراین، سرمایه

های مالی، اطالعات باشد. تحلیلمالی میهایها است که غالباً مبتنی بر صورتارزیابی مالی آنها، ترین رویکردهای ارزیابی عملکرد شرکتترین و مهمقدیمی

کند ها ارائه میها و چگونگی وضعیت مالی آنها، کیفیت سود و درآمد هر سهم و در نهایت، نقاط قوت و ضعف شرکتگرانبهایی را درمورد روندها، همبستگی

 (.1395)شفیعی و همکاران 

ها عملکرد آنارزیابی یهها، مسألگیرندگان داخلی و بیرونی شرکت طورکلی تصمیمگذاران، اعتباردهندگان و بهترین مسائل برای سرمایهیکی از مهم

درستی ارزیابی کنند. شرکت را به ها عملکرد مدیریتگذاران و به ویژه سهامداران نیازمند معیارهایی هستند که بتوانند از طریق آن است؛ بنابراین، سرمایه

های مالی، اطالعات باشد. تحلیلهای مالی میها است که غالباً مبتنی بر صورتها، ارزیابی مالی آنعملکرد شرکتترین رویکردهای ارزیابیترین و مهمقدیمی

کند ها ارائه میها و چگونگی وضعیت مالی آناط قوت و ضعف شرکتها، کیفیت سود و درآمد هر سهم و در نهایت، نقگرانبهایی را درمورد روندها، همبستگی

 (.1395)شفیعی و همکاران 

اندرکاران مدیریت همواره در تالش هستند با ایجاد مزیت رقابتی پایدار از طریق ارتقا عملکردسازمانی به رونق نهاد ها، دستدر فضای رقابتی سازمان

سازمانی اشاره دارد. ی کلی است که بر چگونگی انجام عملیاتلت یا کیفیت کارکرد؛ بنابراین، عملکردسازمانی یک سازهخود بیفزایند. عملکرد در لغت یعنی حا

. برخی دیگر عملکرد را به نتیجه "فرایند تبیین کیفیت و اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته"و همکاران  ارائه شده است  6معروفترین تعریف عملکرد توسط نیلی

اند و براین باورند که عملکرد دارای ابعاد مختلفی بوده و به مثابه چتری انسانی گذاشته شده، تعریف نموده رساندن وظایفی که از طرف سازمان به عهده نیروی

 (.2002گیرد )نیلی و همکاران سوددهی و بهره وری را در برمی ست که تعالی،ا

چنین عملکرد شود. همها اطالق میهای سازمانی و نتایج حاصل از انجام آن ها، وظایف و فعالیتعملکردسازمانی نیز به چگونگی انجام مأموریت

ان است. با توجه به رقابت جهانی، ارزیابی عملکرد برای بقای سازمان مورد نیاز است و دلیل سازمانی حاصل یا نتیجه فرآیندهای اجرایی و تحقق اهداف سازم

 دهد توجه خود را بروکار است و اینکه به مدیران اجازه میگیری عملکردسازمانی، افزایش اثربخشی کلی سازمان و فرایندهای کسباصلی برای ارزیابی و اندازه

 (. 1394ارند متمرکز کنند )عباسی و همکاران هایی که نیاز به بهبود دبخش

                                                           
6 Neely 
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باشد، که در این تحقیق جهت سنجش عملکردمالی از این مدل هایی به شرح  زیر می( دارای ابعاد و  شاخص1390عملکردمالی به زعم عزیزی )

 استفاده شده است.

 مدیریت ارزش: این بعد از عملکردمالی شامل عناصر زیر می باشند؛

 ها.یک ابزار ارتقاء ارزش است نه روشی برای از بین بردن هزینه مدیریت ارزش، 

 های غیر ضروری است. مدیریت ارزش، روشی بسیار سودمند و کارآمد جهت کاهش هزینه

 ها است. مدیریت ارزش، همان کاهش هزینه

 اجرای مدیریت ارزش آسان و نتیجه آن با اهمیت است.  

 ها است. جویی در هزینهمدیریت ارزش، رویکردی برای صرفه 

 ها است. ریزی برای هزینهمدیریت ارزش، برنامه 

 ها قابل کاربرد است. مدیریت ارزش، برای تمام سازمان 

 باشند؛مدیریت ریسک: این بعد نیز شامل عناصر زیر می -2

 طور صحیح اجراء نشود، ممکن است امنیت به خطر بیفتد.های سازمان بهاگر برنامه

 کند. های اجرائی سازمان را درك نمیمدیریت، هدف و ارزش پیامدهای برنامه

 باشد. های سازمان وجود ندارد و پیامدهای آن روشن نمیتعریف دقیقی از اهداف برنامه

 باشد. های سازمان روشن و تعریف شده نمیها و وظایف مسئولین برنامهنقش 

 باشد.الئی میهای سازمان دارای بعد سیاسی بابرنامه

 شامل عناصری از قبیل: :کنترل هزینه-3

 ریزی تامین منابع مالی استخراج شده است.های نقدی سازمان جهت برنامهجریان

 های اطالعاتی مناسب انجام گرفته است.ایجاد بانک

 (.1390های سازمان یجاد شده است )عزیزی ها با نحوه عملکرد فعالیتارتباط منطقی هزینه

گیری عملکرد داشته باشند تا بتوانند به بهبود باشد که مدیران آنها الگوی مناسبی از اندازهها نیازمند آن میروی سازمانهای پیشه با چالشمقابل

ها حسابداری، ارزیابی عملکرد سازمانها به همراه معیارهای مالی سنتی های نوین و استفاده از این روشها دست یابند. با ظهور روشمستمر در تمام زمینه

های مختلف و استفاده از معیارهای مالی جدید، دقت اطالعات خروجی را افزایش داد و لذا جهت نشان توان با استفاده ازترکیب روشمتحول شد. اما هنوز می

 (.1394شود )خواجوی و همکاران ه میدادن میزان موفقیت مدیران در ایجاد و افزایش ارزش از معیارهای ارزیابی عملکرد استفاد

ای یافته است، به نحوی که بر خورد سیستمی با ها اهمیت فزایندهامروزه مدیریت واحدهای مختلف تولیدی و خدماتی، به دلیل وسعت و پیچیدگی آن

گیری مدیران و ردد تا نقش عملکرد مالی در تصمیمگنماید این پیچیدگی و ارتباط سیستمی در هدایت واحدهای سازمانی موجب میناپذیر میآن را اجتناب

یری در سطوح مختلف مدیریتی آن سازمان بستگی دارد و گترین تصمیم مطرح گردد. هر عملی در سازمان به نتیجه تصمیمعنوان مهمها بهراهبری سازمان

گیری بهینه، امری حیاتی است. نیاز به اطالعات و زم، برای فرایند تصمیمموقع، متناسب با موضوع و برخوردار از جامعیت البدیهی است که اطالعات صحیح و به

گیری در این زمینه، بی ثبات است. به همین دلیل دسترسی سریع به گیری ناشی شده و نقش عملکرد تصمیمشرایط تردید و انتخاب حاکم بر فرایند تصمیم

های فراوان در طول زمان، بوجود نه تصمیم بوده و در جهت رسیدن به این اهداف ابزارها و روشهای اساسی برای اتخاذ هرگواطالعات صحیح، یکی از ضرورت

 (.2012اند )دوریف آمده
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تعیین کرده و در این رابطه به بررسی  8یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده عملکرد )مالی( کسب و کار سازمان را گرایش استراتژیک 7دس و دیویس

اند که گرایش استراتژیک منجر به افزایش سودآوری و عام پرداخته و به این نتیجه رسیدهت سازمان در قالب یکی از سه گروه عمده استراتژیتمایالت و اقداما

ها شرکت کند که پاسخ به سواالتی مثل اینکه چرااستراتژی سازمان بیان شده در تعریف دس و دیویس را چنین بیان می 9شود. مایکل پورتررشد سازمان می

شوند؟ همه مستلزم کسب بینشی در مورد یک مفهوم کنند؟ و چگونه مدیریت میکنند؟ چگونه رفتار میشان را انتخاب میکنند؟ چگونه اهدافمتفاوت عمل می

 داند:ها را موارد زیر میباشد، وی سه شرط اساسی موفقیت سازمانمی« استراتژی»واحد است و آن مفهوم 

کند، از ای در درون سازمان که مجموعاً موقعیت شرکت را در بازار تعیین میهای وظیفهکارگیری مجموعه پایداری از اهداف و سیاستتنظیم و به -1

 ای مختلف در سازمان است. های واحدهای وظیفهاین دیدگاه استراتژی یک روش انسجام فعالیت

سازد، از این های بیرونی را متناسب و هماهنگ میضعف شرکت و تهدیدات و فرصتهای درونی نقاط قوت و این مجموعه از اهداف و سیاست -2

 دیدگاه استراتژی روش سازگاری سازمان با محیط است. 

 گردد. کارگیری استراتژی میسر میهمتا تنها از طریق تدوین و بهخلق و توسعه توانمندی رقابت متمایز و بی -3

موفقیت سازمان رویکردی جامع تحت عنوان استراتژی عام و در سه گروه رهبری هزینه، تمایز و تمرکز ارائه نمود،  به این ترتیب پورتر در معرفی نقشه

پور های متمادی قرار گرفته است )ابراهیمهای تحقیقاتی متعدد طی سالمبنای کار بسیاری از محققین در زمینه 1980استراتژی عام مایکل پورتر از سال 

1395.) 

کند. های بارز آن کمیابی منابع است، مدیریت و ارزیابی عملکرد، نقشی حیاتی برای سازمان ایفا میرقابتی کنونی که یکی از مشخصهدر محیط 

 های سازمانی است و مشکل بتوان سازمانی را تصور کرد که مشمول ارزیابی ووتحلیلصاحبنظران و محققان معتقدند عملکرد، موضوعی اصلی در تمامی تجزیه

و  10اند )کرانوسعملکرد متکیها جهت فراهم آوردن بازخورد به مدیران در ارتباط با نیل به اهداف استراتژیک به ارزیابیگیری عملکرد نباشد. سازماناندازه

 (.2010همکاران 

ازآنجا که کسب سود، هدف اصلی بسیاری  هاست.طور سنتی، بسیار مورد توجه قرار داشته است، جنبه مالی آنها که بههای عملکردی سازماناز جنبه

 (.1394گیری آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است )صفایی قادیکالیی و خلیلی شود، عملکردمالی و اندازهها قلمداد میاز شرکت

 عملکرد مالی -5-2

 و امور در کارکنان مشارکت دارد. محوری نقشی وری بهره ایجاد انسان در و است آن وری بهره سطح ارتقای سازمان هر در اهداف ترین مهم از یکی

 اساسی عنصر .گذارد تأثیر ناامنی با توأم و متالطم محیط در یک ویژه به وری بهره میزان بر تواندمی کاری انضباط با همراه آنان آگاهانه و های هوشیارانه تالش

 (. 11،1998راجاگوپاالن و است)داتا گیری ازهاندقابل دادة ترین راحت انسانی نیروی و است انسانی نیروی وری، بهبود بهره و ایجاد در

 اطالعات و انرژی مواد، سرمایه، کار، نیروی چون گوناگون و امکانات منابع از بهینه و مؤثر استفاده سازمان هر مدیران اصلی هدف و مدیریت رسالت

 دارای سازمانی منابع سایر خالف بر انسان چراکه برخوردار است خاصی اهمیت از انسانی( نیروی وری )بهره انسانی نیروی از بهینه رسالت استفاده این در است.

 کارگیری به عامل تنها بلکه است، سازمانی یک منبع تنها نه انسانی نیروی که این مهمتر و نماید استفاده آن از سادگی به مدیر نمی تواند و است اختیار و عقل

 انسان این اگر حال .میگردد خدمات و عرصۀ کار صحنۀ تاز یکه انسان که چرا یابدمی بیشتری اهمیت خدماتی های در سازمان نقش این .میباشد عوامل سایر

 و کند ور بهره را سازمان و نهایتا سازد محقق را وری بهره انواع و گیرد کار به مطلوب و احسن نحو به را منابع میتواند سایر باشد، ور بهره و توانمند و انگیزه با

                                                           
7 Dess & Davis 
8 Strategic Orientation 
9 Michael Porter 
10 Cravens 

11. Datta&Rajagopalan 
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 اهداف وتحقق در رشد وی نقش و سازمان یک در انسانی نیروی اهمیت به توجه با .میباشد انگیزه بی منفعل و انسانی نیروی ارمغان ماندگی عقب و رکود گرنه

  یکی کارکنان وری بهره مبحث به پرداختن سازمانی،

 نماید:وری منابع انسانی چهار اثر را معرفی میبهره نحوه ی تاثیر سرمایه انسانی بر( برای توضیح 1997)12کورورز

 وری ویژه: با فرض ثبات سایر نهاده ها، افزایش در تولید در اثر افزایش یک واحدی در سطح آموزش با تحصیالت، اثر کارگری یابهره اثرکارگری یا -1

 شود.وری ویژه نامیده میبهره

خصیص: با افزایش سطح آموزش و در نتیجه اطالعات منابع انسانی مهارت منابع انسانی برای تصمیم گیری در مورد نحوه استفاده از سایر اثر ت -2

 یابند.نهاده ها افزایش یافته و نهاده ها، از جمله خود منابع انسانی بصورتی کارآمد در فرآیند تولید تخصیص می

شود. چرا که منابع انسانی ماهر، توانایی د که با افزایش سطح آموزش امکان تعدیل فن آوری تولید و ارتقای آن آسان میدهانتشار: این اثر نشان می -3

 بیشتری برای تطبیق با فن آوری جدید دارد.

تاکید دارد. )فالحی و  13عهاثر تحقیق: این اثر بر نقش منابع انسانی آموزش دیده به عنوان یک نهاده های اساسی در فعالیت های تحقیق و توس -4

 ( 1390سجودی، 

 پیشنه پژوهش -3

و « ثبات مدیریت»مدلی برای بهبود عملکردمالی سازمان، با تأکید بر نقش  یهارائ"(، در تحقیقی با عنوان 1394) روشندل اربطانی و شیروانی ناغانی

با  هدف بررسی تأثیر ترکیب منابع انسانی سازمان و ثبات مدیریت بر عملکردمالی را انجام دادند. نتایج نشان داد که ترکیب منابع  "«ترکیب منابع انسانی»

های تحقیق، مدلی برای معناداری وجود ندارد. و بر اساس یافته یهت و معناداری دارد، ولی بین خودشان رابطمثب یهانسانی و ثبات مدیریت با عملکردمالی رابط

 ها با تأکید بر نقش ترکیب منابع انسانی و ثبات مدیریت ارائه شده است.بهبود عملکرد مالی شرکت

، به ارزیابی TOPSISو  FAHP ،VIKORهایی، با استفاده از روشهای تولید(، با هدف ارزیابی عملکردمالی شرکت2012و همکاران ) 14یالکین

ها در هفت بخش مختلف صنعت بندی از این شرکتهای تولیدی ترکیه که در سازمان بورس اوراق بهادار استانبول فعالیت داشتند، پرداختند و رتبهشرکت

 ترکیه ارائه دادند.

افزار هند پرداختند. نتایج حاکی از این بود در پژوهش خود به بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی در صنعت نرم ،(2012) 15ونیوگیپال و سوبحا

 که کارایی سرمایه فیزیکی و کارایی سرمایه ساختاری رابطه معنادار و مثبت با عملکردمالی دارند.

ها نشان دادند که مایه فکری بر عملکرد سازمانی را تأیید کردند. همچنین یافته(، پژوهشی اثرهای مثبت و معنادار سر2011و همکاران ) 16پاسوات

 گذارند.وری کارکنان تأثیر میسرمایه فکری بر هر چهار نشانگر عملکرد از قبیل بازده حقوق صاحبان سهام، بازگشت سرمایه، رشد درآمد و بهره

داشت وجوه نقد سسات حسابرسی  و نگهؤهای شرکت بر رابطه بین ریسک دادخواهی متأثیر ویژگی( در تحقیقی به بررسی 13999) رضایی و همکاران

باشد. در این راستا برای رسیدن به اهداف های شرکت شامل محدودیت تأمین مالی، کیفیت گزارشگری مالی و تمرکز مالکیت میها پرداختند. ویژگیشرکت

های تابلویی استفاده شده است. نتایج زمون قرار گرفته شد. در این تحقیق از رگرسیون خطی چندگانه به روش دادهمورد آ 1395تا  1391تحقیق، دوره زمانی 

ها، ارتباط منفی و معناداری داشت وجوه نقد وجود دارد. بر اساس یافتههای مالی و نگهنشان دهنده این است که ارتباط معناداری بین قابلیت مقایسه صورت

                                                           
12. Corvers 

13. Research and Development 
14 yalkin 
15 Vingal & sobhal 
16 Paswat 
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محدودیت تأمین مالی  داشت وجوه نقد وجود داشت. ضمناًهای مالی و نگهکز مالکیت و کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورتناشی از تمر

 داشت وجوه نقد تأثیر معناداری نداشت.سسات حسابرسی  و نگهؤبر رابطه بین ریسک دادخواهی م

 ان هست:بنابراین فرضیه های پژوهش بصورت زیر قابل بی

 شرقی تاثیر مثبت و معناداری دارد. آذربایجان استان ملی بانک مالی مدیران عملکرد بر هاشرکت مالی هایویژگی -1

 روش تحقیق -4

آماری در این  یهجامع (.1388خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد )سکاران کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق میجامعه به

نفر مدیر در بانک  144باشتد که تعداد، طبق اطالعات و آمار مدیریت بانک ملی استان اردبیل، میآذربایجان شرقی پژوهش شامل کلیه مدیران بانک ملی استان 

مدیران ستادی بانک ملی در استان یس شعبات و ئملی استان اردبیل وجود دارد که این مدیران شامل مسئولین واحدها، مسئول تسهیالت، معاونین و ر

 شود.را شامل می آذربایجان

 استان ملی بانک باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیرانهمبستگی می -ماهیت توصیفی ازنظرهدف کاربردی و  نظر ازپژوهش حاضر 

تصادفی در نفر انتخاب شدند. و به روش غیر 108از جدول مورگان نفر می باشد با استفاده  144. نمونه پژوهش با توجه به اینکه باشدیمشرقی  آذربایجان

 دسترس بین جامعه آماری توزیع و جمع آوری گردید. 

های تحقیق( بود. آوری پرسشنامهای )برای تدوین مبانی نظری( و میدانی )برای جمعروش گردآوری اطالعات در این پژوهش به دو صورت کتابخانه

ها، انتشارات مراکز مطالعاتی و پژوهشی، ای شامل کتب، فصلنامهنامه و با مراجعه به منابع کتابخانهگردآوری اطالعات از طریق پرسشهمچنین ابزار 

 باشد.های الکترونیکی اطالعات )اینترنت( میهای دانشجویی و جستجو در پایگاهنامهپایان

باشد. در این تحقیق ها میها و ویژگی آندهندگان از پارامترها، طرز فکرها، برداشتزیابی پاسخگیری ارپرسشنامه شامل تعدادی سؤال در زمینه اندازه

های متعددی وجود دارد که از گیری طرز فکر و برداشت افراد، روشها استفاده شده است. برای اندازهآوری دادهروش میدانی و ابزار پرسشنامه برای جمع نیز از

 رت است.ها مقیاس لیکجمله آن

ها توسط اعضای نمونه )مدیران بانک ملی( پرسش در قالب پرسشنامه استاندارد و آماده تنظیم شده است، که اطالعات این پرسش 45در این تحقیق 

ا، انتشارات مراکز تحقیقاتی های شامل کتب، فصلنامهنامه و با مراجعه به منابع کتابخانهآوری گردید است. همچنین ابزار گردآوری اطالعات از طریق پرسشجمع

  باشد.)اینترنت( می های الکترونیکی اطالعاتهای دانشجویی و جستجو در پایگاهنامهو پژوهشی، پایان

 SPSS25گیری متغیرها کدگذاری شده و با نرم افزار های اندازههای گردآوری شده، بر اساس مقیاستحقیق حاضر پس از تکمیل پرسشنامه، داده

وتحلیل شامل، آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی در قالب جدول فراوانی و نمودارهای های مورد نظر برای تجزیهوتحلیل شد. روشو تجزیهپردازش 

ود و در صورت شکولموگروف استفاده می-ها از آزمون اسمیرنوفها ابتدا جهت آگاهی از نرمال بودن دادهشود. برای آزمون فرضیهدرصد فراوانی نشان داده می

 شود.استفاده می از لیزرل ها، برای بررسی رابطه و میزان همبستگی بین متغیرهانرمال بودن داده

 یافته ها:

 دهندگانپاسخجمعیت شناختی  یهایژگیو

 است. شدهدادهنشان  1در جدول  دهندگانپاسخجمعیت شناختی  یهایژگیو لیوتحلهیتجز

 دهندگانپاسخجمعیت شناختی  یهایژگیو: 1جدول 

 درصد طبقات جمعیت شناختی هایویژگی

 جنسیت
 3/48 مرد

 7/51 زن

 سن
 2/20 سال 30کمتر از 

 1/31 سال 31 -40



 

9 

 

 8/29 سال 50-41

 1/16 سال 60-51

 8/2 سال 60بیشتر از 

 تحصیالت

 6/2 کاردانی

 4/19 لیسانس

 8/38 لیسانسفوق

 5/39 باالتردکترا و 

 

سال با  40تا  31. از طرفی افراد باشندیمزن  هاآندرصد از  7/51مرد و  دهندگانپاسخدرصد از  3/48است،  شدهدادهنشان  1که در جدول  طورهمان

افراد با مدرك تحصیلی و نهایتا  اند.را تشکیل داده دهندگانپاسخدرصد کمترین بخش  8/2سال با  60بیشتر از  باسنبیشترین و همچنین افراد  درصد 1/31

 .انددادهرا به خود اختصاص  دهندگانپاسخدرصد کمترین بخش  6/2با  کاردانیدرصد بیشترین و افراد با مدرك تحصیلی  8/38با  فوق لیسانس

 اسمیرنوف -آزمون کولموگروف 

ادعای  دهندهنشان. در این آزمون، فرض صفر شودیماستفاده  اسمیرنوف-کولموگوروف های یک متغیر کمی از آزمونجهت بررسی توزیع داده

 نتایج این آزمون است. دهندهنشان 2جدول . است هادادهدر مورد نرمال بودن توزیع  شدهمطرح
 اسمیرنوف-آزمون کولموگروف: 2ل جدو

 سطح معناداری متغیرها

 0.68 ویژگی های مالی شرکت

 0.82 مالیعملکرد 

 

یعنی نرمال  لذا فرضیه صفر است 0.05بیشتر از  Sig=000معناداری  در سطحکه تمامی متغیرها  دهندیمنشان  3در جدول  آمدهدستبهنتایج 

با توجه به نرمال بودن توزیع تمامی  بنابراین نرمال است. دارای توزیع و شود؛تائید می (ویژگی های مالی شرکت و عملکرد مالی)پژوهش  بودن متغیرهای

 .شداستفاده  Lisrel افزارنرماز  ی معادالت ساختاریسازمدلی مرتبط به هاروشاجرای  منظوربهمتغیرها، 

 نتیجه فرضیه ها

باشد،  96/1 تر از قدر مطلق عددچنانچه مقدار آن بزرگمعیارها جهت بررسی برازش مدل ساختاری عبارت آماره تی استیودنت است.  نیترمهمیکی از 

 است. شدهدادهنشان  6نتایج ضرایب مسیر همراه با مقادیر آماره تی استیودنت و سطح معناداری در جدول پارامترهای مدل معنادار هستند. 

 هافرضیهآزمون . نتایج 3جدول 
 نتیجه فرضیه ها آماره تی استیودنت ضریب مسیر متغیر وابسته متغیر مستقل فرضیه

1H  ویژگی های مالی

   شرکتها 

 عملکرد مالی
 تایید 27/14 76/0

معناداری دارد و ضریب مسیر نشان دهنده بر عملکرد مالی تاثیر مثبت و  ویژگی های مالی شرکتها که دهدیمنشان  3از جدول  آمدهدستبهنتایج 

 میزان تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته است.

ها برای پاسخ بدین پرسش است که آیا مدل سازی معادالت ساختاری است. این شاخصترین مراحل تحلیل مدلهای برازش مدل از مهمشاخص

 است. مشاهدهقابل 4نتایج مربوط به برازش تحقیق در جدول  کند یا خیر.ها، مدل مفهومی پژوهش را تأیید میبا داده شده بازنمایی
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 مقدار مجازبرازش مدل با  هایشاخصسه یمقا :4جدول 

 وضعیت مقدار مطلوب مقدار  شاخص

 مطلوب 3کمتر از  29/2 (x2) خی دو نسبی

 مطلوب 9/0بیشتر از  91/0 (AGFI) شاخص تعدیل برازندگی

 مطلوب 9/0بیشتر از  94/0 (CFI) تطبیقیشاخص برازندگی 

 قبولقابل 9/0بیشتر از  93/0 (GFI) شاخص برازندگی

 مطلوب 9/0بیشتر از  91/0 (NFI) شاخص نرمال شده برازندگی

 مطلوب 08/0کمتر از  141/0 (RMSEA) خطای تقریبواریانس  دومریشه 

 

شاخص (، 9/0<91/0تعدیل برازندگی )شاخص (، 29/2<3خی دو نسبی برابر با ) شاخص، 8با توجه به مقدار شاخص و مقدار مطلوب در جدول 

باشد که ( می08/0>141/0(، ریشه دوم واریانس )91/0>9/0) یبرازندگنرمال شده شاخص (، 93/0>9/0(، شاخص برازندگی )94/0>9/0ی تطبیقی )برازندگ

حاصل از  هایداده دیگرعبارت. بهاست قبولقابلآن  یبرا شدهگرفتهدر نظر  یاست و ساختار عامل یبرازش مطلوب یحاضر دارا قیمدل تحقاست  یمعن نیبداین 

 .کندمی تائیدو  تیرا حما یمدل نظر ،قیتحق

 

 نتیجه گیری -4

است. ( شرقی آذربایجان استان ملی بانک مدیران: موردی مطالعه) مالی عملکرد بر هاشرکت مالی هایویژگی تأثیر هدف از پژوهش حاضر بررسی

شرقی می  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و همبستگی است.  جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران بانک ملی استان آذربایجان

. غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند یریگنمونهروش آمد که بر اساس  دست بهنفر  108باشد که حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان  برابر با 

با ضریب آلفای  پرسشنامه نیزو پایایی و واگرا  تشخیصی، همگرا صورتبه پرسشنامهروایی  استاندارد استفاده شد. پرسشنامهاز ی متغیرها ریگاندازه منظوربه

ویژگی های مالی شرکت ها  نتیجه نشان داد کهانجام گرفت.  LISREL افزارو نرم معادالت ساختاریآزمون مدل پژوهش بر اساس روش . کرونباخ بررسی گردید

 بر عملکرد مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

 از بسیاری. است شده زمینه این در حسابداری اطالعات و اعداد از استفاده به منجر عملکرد ارزیابی معیارهای به دستیابی برای اولیه جستجوهای

 حفظ منظوربه مدیران زمان، گذشت با. است سهم هر سود یا شده گزارش حسابداری سود مدل ویژهبه حسابداری؛ هایمدل بر مبتنی عملکرد، ارزیابی معیارهای

 دارای هاشرکت از برخی آنکه رغمعلی که است شده باعث موضوع این. پرداختند حسابداری اعداد تحریف طریق از سود مدیریت به آن، بهبود و پاداش سطح

 نقدینگی کمبود جمله از مالی هایبحران با اند،بوده حسابداری هایمدل بر مبتنی عملکرد ارزیابی معیارهای و حسابداری اعداد نظر از مطلوبی مالیوضعیت

 سایر و سهامداران منافع جهت در نتوانستند هاآن بر مبتنی پاداش هایطرح و حسابداری هایمدل بر مبتنی عملکرد ارزیابی معیارهای بنابراین،. شوند مواجه

 اطالعات از استفاده دلیلبه که عملکرد ارزیابی هایمدل هاینارسائی رفع برای. شوند منافع تضاد تعدیل موجب و کنند حرکت سازمانیبرون هایگروه

 پیدایش با. پرداختند عملکرد ارزیابی برای جدید معیاری ارائه جستجوی به همکاران و  باش و سوجانن استیوارت، مانند پژوهشگرانی آید،می بوجود حسابداری

 کسر از پس عملیاتی خالص سود ها،مدل این در. شد پیشنهاد اقتصادی سود محاسبه منظوربه هاییمدل باقیمانده، سود یا اقتصادی سود یزمینه در هایینظریه

 برای آفرینی ارزش و است سهامداران ثروت افزایش و حفظ ها،بنگاه اصلی هدف. شودمی تعریف باقیمانده سود یا اقتصادی سود عنوانبه سرمایه هزینه و مالیات

 سهامداران ثروت بهبود و بازار در سهام ارزش افزایش باعث که را اقتصادی افزوده ارزش یا و سود خلق بنابراین،. شودمی تلقی هدف این به نیل راه تنها هابنگاه

 . کرد تلقی هابنگاه آفرینی ارزش عامل توانمی شود،می
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نقدی و مالی بانک و  با بررسی دقیق اطالعات مالی از جمله در مورد جریاناتبنابراین به مدیران بانک ملی آذربایجان شرقی پیشنهاد میشود که 

شود که با ایجاد پیشنهاد میو همچنین  .های عملکردمالی را تقویت کنندای خود در محیطههای متناسب با توانمندیتغیرات محیطی، بتوانند فرصت

و نهایتا پیشنهاد  های منظم یکپارچه در ساختار بانک صنعتی، سیستم ارتباطات مورد استفاده در بانک ملی در راستای تقویت عملکرد مالی اقدام گردد.سیستم

 کنندگان اقدام کنند.توانند به بررسی منظم رضایت مشتریان و مصرفارچگی دراطالعات مالی بانک ملی، مدیران میاز طریق ایجاد سیستم یکپمیشود که  

 

 منابع  -5

 یهامجله پیشرفت "هابا رشد شرکت یعملکرد و رتبه عملکرد یابیارز یهاارتباط شاخص نییتب " .1393. نیرام ن،یعموقیزمان ،یافشار، مصطف .1

 .1-28، صص 3/66 یاپی، پ1393دانشگاه شیراز، دوره ششم، شماره اول، بهار و تابستان  یحسابدار

ترکیب »و « ثبات مدیریت» "مالی سازمان، با تأکید بر نقش مدلی برای بهبود عملکرد یهارائ". 1394. مسلم ،یناغانیروانیطاهر، ش ،یاربطانروشندل .2

 .199-218، صص 1394، پاییز و زمستان 2 یه، شمار 17 یهمدیریت دانشگاه تهران، دور یهدانشکد ،یمال قاتیتحق "«منابع انسانی

 ۀبرند )مطالع تیو موفق ینوآور قیاز طر یبر عملکردمال یهوش تجار ریتأث" .1396. نیحس ش،ی، براخاص قرمنیحس ان،یشهرام، زارع ،یعیشف .3

 .127- 146. صص  1396 بهشتیو ارد نی، فرورد41شماره یورزش تیری، مطالعات مد"شهر رشت( یورزش یخصوص یها: باشگاهیمورد
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