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مقدمه
ابزارترینمهمعنوانبهواستاهمیتبسیارحائزامروزهرقابتیدرمحیطعملکردارزیابیشکبدون
یکمنظوراینبه.میشودمطرحسرمایهبازاردرانهاگیريجهتبرايشرکتهاارزشگذاريبراي

شدتدرمورداطالعاتیشرکتعملکردگیرياندازه.میباشدبسیارضروريودقیقصحیحارزیابی
ضعفنقاطبهوسیلهبدان] تا15[میکندارائهشودگرفتهبایددرآیندهکهاحتیاطیواقداماتمشکالت

انجامرقابتیازمحیطوخروججديمشکالتباشدنمواجهازقبلراالزماصالحاتوبردهپیخود
بهکهوسهامداراناعتباردهندگانگذاران،سرمایهبرايبلکهمدیرانبرايتنهانهارزیابیدهند.این

پسگذارايسرمایهرابهسهامدارانکهآنچهزیرااست،اهمیتنیزدارايمیباشندسرمایهافزایشدنبال
ارزشافزایشنتیجهدرکهاستصنعتآنمطلوبمیدهدعملکردسوقخاصدرفعالیتاندازهایشان

اتفاقدرشرکتهادیگرآنچهاز طرف]13داشت[دربرخواهدراسهامدارانثروتافزایشرنهایتودشرکت
گرفتنتیجهمیتوانبنابراین.تاثیرقرارمیدهدرا تحتگذارانوسرمایهسهامدارانثروتدرابتداافتدمی

:استاهمیتزیردارايدالیلبهعملکردارزیابی

.شودآنها میحلبرايحلراهکردنوپیداضعفنقاطبهبردنپی.1

.استممکندرآنپیشرفتامکانکهنقاطیکردنپیدا..2

صنعتدریکرقبادرمیانشرکتوسطحرتبهتعیین..3
استاندارهرمعیاردرصنعتسطحتعیین.4
سهامدارنثروتافزایش.5
برتردرصنعتباشرکتارتباطدلیلبهمشتریانوفاداريافزایش.6
جهانیاستانداردهايباصنعتکلمقایسه.7
شرکتفعالیتهايریزيبرنامهونظارتبرايابزاري.8
.استمنطقبراساسبلکهنیستاحساسیشدهگرفتهتصمیماتکهموضوعاینآخرتعییندرو.9

بازاردرگیريجهتبرايوشرکتارزشگذاريبرايموثرپارامترمهمترینعنوانبهساختارمالی
شرکتونهادهردرمالیواقتصاديبهترنظامگیريجهتگفتمیتوانواقعدرمیشودمطرحسرمایه
بررسییکعنوانبهمالیوتحلیلتجزیه]10[استوابستهقدرتمندوکارامالیبخشوجودبهوابسته

آیاکندمیمشخصمیشود کهمعرفیزماندرطولشرکتوتوسعهمالیمحاسباتبینيرابطهاز
براياولیهجستجوهاي]12[خیر.یاداراستراآیندهبرايبینیپیشوتواناییکافیاستقاللشرکت

شد.زمینهدراینحسابدارياطالعاتواز اعداداستفادهمنجر بهعملکردارزیابیمعیارهايبهدستیابی
یاشدهگزارشحسابداريسودویژهبهحسابداريبرمدلهايمبتنیعملکردارزیابیازمعیارهايبسیاري

سودمدیریتبهآنوبهبودپاداشسطحمنظورحفظبهمدیریتزمانگذشتبا.استسهمهرسود
دارايشرکتهابرخیاینکهعلیرغمشدکهباعثموضوعپرداخت اینحسابدارياعدادتحریفازطریق
حسابداريمدلهايبرمبتنیعملکردارزیابیومعیارهايحسابداريازنظر اعدادمطلوبمالیوضعیت

تنهاموجودبنديرتبه] متاسفانه8اند[شدهمواجهنقدینگیکمبودازجملهمالیبحرانهايبااند
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رو در ایناین] از9است[شرکتبزرگیواندازهدهندهانعکاسکهاستدرامدوفروشمعیاربراساس

بهزیر معیارمالی48معیار و6براساسشرکتهاعملکردارزیابیگستردهدیدهباایمنمودهتالشمقاله
ارزیابیبرايمعیارهچندگیريتصمیممدلیکاساسبرایننماییم،ارائهمالیصورتهايازآمدهدست

وزنتعیینبرايAHPمتدازاستفادهباتهرانبهاداراوراقبورسدرپتروشیمیشرکتهايعملکرد
ازمتداستفادهباشرکتهارتبهتعیینوسپسصنعتنظرخبرگانبهتوجهبامتغییرها

PROMETHEEدست بهمعیارهچندگیريتصمیممدلهايازاستفادهازهدف.ایمنمودهارائه
.داراستمربوطه رااز ویژگیهايذینفعانهمهبرايرضایتمیزانباالتریندارايکهبهینهانتخابآمدن

دقیقپاسخارائهبهقادرروشدواینکهاستاستوارواقعیتاینبادومتدازاینترکیبی] استفاده14[
]15گیري است[تصمیمدرمشکالتگزینهبهتریندرتعیین

تحقیقپیشینه
معیارهچندگیريتصمیمروشهايازاستفادهباشرکتهامالیعملکردارزیابیمنظوربهکهتحقیقاتیدر

استفاده ELECTREوTOPSIS, PROMETHEEمانندمتفاوتیيمتدهاازپذیرفتهانجام
)2009،نمونه(یالسین و همکارانعنوانبه.هستندقوتیوضعفنقاطدارايکدامهرشده است. که

مالیشاخص7ازاستفادهبامالیعملکردبررسیبهFAHP , TOPSISمتدهايازاستفاده] با16[
دربوكنوتکنندهتولیدشرکتهايعملکرد]17[2010پرداختند.سانترکیهبانکپنجدرمالیغیرو

]3[1388وفضلیشکیباست دانشنموهبررسیTOPSISوFAHPمتدازاستفادهباتایوان را
نمودهبنديرتبهTOPSISوAHPمتداستفادهباایرانبورسدرشدهپذیرفتهسیمانشرکتهاي

بورسدرشدهپذیرفتههايشرکتبنديرتبهبرايمتدهمیناز]4[1390همکارانوحسینی.اند
درشدهارائهرتبهوپیشنهاديبنديرتبهبینمغایرتانها،تحقیقاتنتیجهکهاندکردهاستفادهتهران
وشرکتهابنديرتبهبینیپیشدرمالیهايصورتضعفآن رادلیلمحققکهدادنشانرابورس
چندگیريتصمیمروشهايگسترشاولیهسالهايدر.میداندبنديرتبهایندرمالیغیرعواملتاثیر

انتخابیککهاستواضحامروزامانمیشدخاصیايتوجهتکنیکهاانتخابچگونگیبهمعیاره
ازبیشمالیمنابعوزمانصرف،بهینهغیرپاسخبهدستیابیاحتمالمانندنتایجیتوانندمینادرست

روشمعیارهچندگیريتصمیمهايروشمیاندر]19شود [میمتداینازازبالقوهکاربراناندازه
PROMETHEEفراهمراریاضیمشخصاتطریقازمشکالتدركکهروشموثرترینعنوانبه

کاربرديباوکنندهگیجاندازهازبیشاطالعاتبهنیازبدونروشاین]18است [شدهشناختهمیکنند
سازيغنیبرايترجیحیبنديرتبهیافتهساختارروش.میکنندایجادرافهمقابلوپایدارنتایجاسان

استشدهارائه11986سالبرنز درتوسطروشاین.شودمیاستفادهبنديرتبهانجامبرايهاارزیابی
گیريتصمیمهايروشدرروشبهترینعنوانبهprometheeروشانتخابدالیلزادهاصغري.

روشهايبامقایسهدرنتایجپایداريوپارامترهاتغییرامکان،کاربربراياستفادهسهولترامعیارچند
وGAIAگرافیکیهايطرحازاستفادهامکان،وصریحسادهصورتبهحساسیتتحلیلامکان،دیگر
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وسیعیدامنهروایناز]11[.میداندتصمیمسازيبهینهدرمختلفمحدودیتهاگرفتننظردرامکان

2015اند. البادوي و همکاران کردهاستفادهگیريتصمیممدلهايدرپرومتیروشازتحقیقاتاز
اندپرداختهسهام برترانتخاببرايایرانبورسارزیابیبهPROMETHEEمتدازاستفادهبا]20[

شرکتدرنیروي انسانسریزيبرنامهروشپرومتیمتدازاستفاده] با23[2015سلکوك ئ همکاران
يشرکتهاعملکرد مالیبررسی] به16[2009.یالکین و همکاران .استنمودهمقایسهراکوچکهاي

]19[2015و شممرياستپرداختهVIKORوTOPSISمتدازاستفادهباترکیهدرتولیدي
. استکردهبنديرتبهPROMETHEEوANPترکیبیمتدبراساسراایرانبیمههايشرکت
حاکمیتنظرازشرکت برترهفتدرمالیعملکرداساسبربنديرتبهمنظوربه]15[2015کازان 

] با22[2015وزا و همکاران استنمودهاستفادهAHPوPROMETHEEروشازشرکتی
خاصیک مجموعهبراساسکارآفرینیشرکتهابنديرتبهومقایسهبهprometheeروشازاستفاده

.استامکان پذیرروشاینبراساسشفافبنديرتبهکهدادنشانآخردرکه.پرداختههاتواناییاز

تصمیم گیريدرروشترینمناسبتپرومتیروشکهاستواقعیتاینگویايشدهانجاممطالعات
از استفادهباشرکتهابنديرتبهمنظوربهایراندرشدهانجاممطالعاتاست.معیارچند
] 5[1394سالدرومحمديخدیورکهايمطالعهازجملهکهباشندمیاندكPROMETHEEمتد

با ]6[1393همکارانوپورفالح.دادندانجاممتداینازاستفادهبابانکشعببنديرتبهمنظوربه
مناسب پرتفويانتخاببرايمدلیپرومتیولگاریتمیفازيترجیحاتریزيبرنامهروشازاستفاده
.مینماییدمشخصنیزراسهمهردرگذاريسرمایهمیزانبرترسهامانتخاببرعالوهکهکردهطراحی

در برترهايشرکتبنديرتبهبهAHPوپرومتیمتدازاستفادهبا]7[1393همکارانونژادعلی
روشازمزایااینازبردنبهرهمنظوربهمقالهایندرمابنابراین.پرداختندخدماتیصنایع

PrometheeوAhpسالازتهرانبورسدرشدهپذیرفتهپتروشیمیشرکتهايبنديرتبهبراي
.ایمنمودهاستفاده1393تا1389

آماريروش
ازاستفادهبا1393تا1389سالازدر این پژوهشتهرانبورسپتروشیمیشرکتهايمالیعملکرد

متدبامعیارهادهیوزنبرايتحلیلمرحلهدرگرفتهقراربررسیموردPrometheeوAhpمتد
AHPافزارنرمازSUPER DESICTIONازشرکتهابنديرتبهبرايشده همچنیناستفاده

.بهره گرفته ایمVisual Promethee programافزارنرمازPROMETHEEطریق

در بورس فعالیت نموده اند 93تا 89طی دوره از این رو شرکت هایثبت شده در بورس اوراق بهادار که
را به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته و بررسی خود را برمبناي عملکرد این شرکت ها انجام داده ایم 

سال 5با توجه به اطالعات موجود در سایت بورس شرکتهاي فعال پتروشیمی در بورس تهران طی این 
به قرار زیرند.
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پتروشیمیشرکتهاي) : فهرست1جدول (

شخاركخاركپتروشیمیشرکت
شصفهااصفهانپتروشیمیشرکت
شفارافارابیشیمیپتروشرکت
شیرازشیرازپتروشیمیشرکت
شپتروآبادانپتروشیمیشرکت
شفنآورانفنپتروشیمیشرکت

زیرازکدامهراوزانومعیارهاتعیینبهپتروشیمی،صنعتدربررسیموردهايشرکتشدننهاییبا
:باشدمیزیرترتیببهشدهذکرروشبهوزنتعیینمراحل.پرداختیمAHPمتدبهتوجهبامعیارها

مراتبیسلسلهدرختتشکیل.1
معیارهازوجیمقایسهماتریستشکیل.2
دیگرتقریبیروشهايازیکییاویژهبردارروشبه2مرحلهماتریسازمعیارهاوزنبردارمحاسبه.3
معیارهربامتناظرتصمیمهايگزینهبرايزوجیمقایسهماتریسnتشکیل.4
تصمیمهايگزینهمطلوبیتماتریستشکیل.5
مرحلهوزنبرداردر5مرحلهمطلوبیتماتریسضربباتصمیمهايگزینهنهاییمطلوبیتمحاسبه.6

3] .2[
6،دانشگاهیمتخصصینبامصاحبهوشدهانجامتحقیقاتمطالعهازپسمالیعملکردمنظوربررسیبه

بهکهاندشدهانتخابپتروشیمیهايشرکتعملکردارزیابیمنظوربهرامعیارزیر48واصلیمعیار
:استزیرشرح

ازپسخالصسودجاري،بدهی،عملیاتیسود،بدهیمجموعه،داراییمجموعه:رشدهاينسبت.١
مدتبلندبدهی،سهامصاحبانحقوقخالص،فروش،مالیاتکسر

دارایینسبت،جاريدارایینسبت،نقدنسبت،آنینسبتجاري،نسبت:نقدینگیهاينسبت.٢
کاالموجودينسبت،مشهودجاري

صاحبانحقوقبهبدهینسبت،بدهینسبتجاري،داراییبهبدهیمجموعه:ساختاري نسبتهاي.٣
مجموعهبهجاريبدهینسبت،مالیهزینهنسبت،جاريبدهیبهعملیاتیسودنسب،سهام

،جاريبدهیبهمالیتعهدات،جاريداراییبهجاريبدهینسبتجاري،بدهینسبت،دارایی
مشهودثابتداراییبهسهامصاحبانحقوق،داراییمجموعهبهسهامصاحبانحقوقنسبت

،عملیاتیسودحاشیهناخالص،سودحاشیه،داراییمجموعهبهبازدهنسبت:سودآورينسبتهاي.٤
سودحاشیهنسبتجاري،داراییبهخالصسودنسبت،خالصفروشبهشدهتمامنسبت قیمت

سهامصاحبانحقوقبازدهنسبت،خالص
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سهامقیمتنسبت،نقديجریانبهنسبت قیمت،عملیاتیسودبهنسبت قیمت:ارزشینسبتهاي.٥

دفتريبهبازارارزشنسبت،سهمهرسود،P/E،فروشبه
داراییگردش،مطالباتوصولدورهدریافتنی،حسابهايگردش،داراییگردش:عملیاتینسبتهاي.۶

دورهکاال،موجوديگردشمشهود،ثابتداراییگردش،فروشبهعملیاتیهزینهجاري،نسبت
تجاري.پرداختنیحسابهايگردشدورهتجاري،پرداختنیحسابهايگردش،کاالگردش

عملیاتیتعریف
6ازماتحقیقایندررواینازاستمالیهاينسبتمالیعملکردبررسیبراياصلیابزارهايازیکی

نقدینگیهاينسبت،ارزشینسبتهاي،ساختارنسبتهايوارزشیهاينسبت:عبارتندکهاصلیمعیار
:باشندمیزیرشرحبهآنهابنديطبقهونسبتهااین،استفاده نموده ایمسودآورينسبتهايو

ارزشیهاينسبت

عملیاتیسودبهقیمت

نقديجریانبهقیمت

فروشبهسهامقیمت

P/E

سهمهرسود

دفتريبهبازارارزش

ساختارينسبتهاي

جاريداراییبهبدهیمجموعه

بدهینسبت

سهامصاحبانحقوقبهبدهی

جاريبدهیبهعملیاتیسودنسسبت
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مالیهزینهنسبت

داراییهامجموعهبهجاريبدهینسبت

جاريبدهینسبت

جاريداراییبهجاريبدهینسبت

جاريبدهیبهمالیتعهدات

مجموعهبهسهامصاحبانحقوقنسبت
داراییها

مشهودثابتداراییبهسهامصاحبانحقوق

عملیاتیهاينسبت

داراییگردش

دریافتنیحسابهايگردش

مطالباتوصولدوره

جاريداراییگردش

فروشبهعملیاتیهزینه

مشهودثابتداراییگردش

کاالموجوديگردش

کاالگردشدوره

تجاريپرداختنیحسابهايگردش
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تجاريپرداختنیحسابهايگردشدوره

رشدهاينسبت

داراییمجموعه

بدهیمجموعه

عملیاتیسود

جاريبدهی

مالیاتکسرازپسخالصسود

خالصفروش

سهامصاحبانحقوق

مدتبلندبدهی

سودآورينسبت

داراییهامجموعهبهبازدهنسبت

ناخالصسودحاشیه

عملیاتیسودحاشیه
فروشبهشدهتمامقیمت
خالص

جاريدارایییهخالصسود

خالصسودحاشیهنسبت

صاحبانحقوقبازدهنسبت
سهام
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نقدینگیهاينسبت

جارينسبت

آنینسبت

نقدنسبت

جاريدارایینسبت

مشهودجاريدارایینسبت

کاالموجودي نسبت
اطالعاتمبنايبردست آورده شدبهsupper descionافزارنرمازاستفادهبارامعیارهروزن

از این بخش این اوزان به قرار زیرند:حاصله
:داراي زیر معیارهایی با اوزان زیر است0,0744ناسازگارينرخرشد بامعیار

، سود0,0532جاري، بدهی0,2491عملیاتی،سود0,0532بدهیمجموعه،0,0256داراییهامجموعه
هايبدهی،0,0344سهامصاحبانحقوق،0,3642خالصفروش،0,1769مالیاتکسرازپسخالص

.0,0403مدتبلند
:استزیرقراربهمعیارهازیراوزان0,0432ناسازگارينرخبا:ارزشیمعیارهاي

P/E،0,0788فروشبهسهامقیمت،0,081نقديجریانبهقیمت،0,2249عملیاتیسودبهقیمت

.0,081دفتريبهبازارارزش،0,4279سهمهرسود،0,1062
:استزیرقراربهمعیارهازیر0,089ناسازگارينرخ: باسودآوريمعیارهاي

، 0,1641عملیاتیسود،حاشیه0,0592ناخالصسودحاشیه،0,3151داراییهامجموعهبهبازدهنسبت
سودحاشیهنسبت،0,0318جاريداراییبهخالصسود،0,0817خالصفروشبهشدهتمامقیمت
.0,2352سهامصاحبانحقوقبازدهنسبت،0,1125خالص

:استزیرقراربهمعیارهازیر0,0626ناسازگارينرخبا:نقدینگیمعیارهاي

نسبت،0,0679جاريدارایینسبت،0,4137نقدنسبت،0,2763آنینسبت،0,1382جارينسبت
.0,0642کاالموجودينسبت،0,0393مشهودجاريدارایی

:استزیرقراربهمعیارهازیراوزان0,0472ناسازگارينرخبا:عملیاتیمعیارهاي

گردش،0,2917مطالباتوصولدوره،0,1361دریافتنیحسابهايگردش،0,0865داراییگردش
گردش،0,0214مشهودثابتداراییگردش،0,0413فروشبهعملیاتی،هزینه0,038جاري دارایی

گردشدوره،0,06تجاريپرداختنیحسابهايگردش،0,1361کاالگردشدوره،0,1361کاالموجودي
.0,0522تجاريپرداختنیحسابهاي
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:استزیرقراربهمعیارهازیراوزان0,0876ناسازگارينرخبا:مالیساختارمعیار

سهامصاحبانحقوقبهبدهی،0,2881بدهینسبت،0,0606جاريداراییبهبدهیمجموعه
داراییمجموعهبهجاريبدهی،0,1274مالیهزینه،0,0208جاريبدهیبهعملیاتیسود،0,1653

بهمالیتعهدات،0,1128جاريداراییبهجاريبدهینسبت،0,0376جاريبدهینسبت،0,1046ها
بهسهامصاحبانحقوق،0,0321داراییهامجموعهبهسهامصاحبانحقوقنسبت،0,0321جاريبدهی
.0,018مشهودثابتدارایی

متد پرومتی
هادادهبنديوالویتدهیوزنبرايAHPروشازماشدبیانمذکورقسمتدرکهگونههمان

دنبالبهPROMETHEEهايمزیتازبردنبهرهازاستفادهبابخشایندر،ایمنمودهاستفاده
.هستیممبناهربراساسهاشرکتبنديرتبه

:پرومتیاجرايمراحل

تابعبراساسآنهاترجیحمقدارمحاسبهرومعیاهربرايزوجیصورتبهآلترناتیوهامقایسه.1
:ترجیح

1يرابطه

2يرابطه
؛معیارهايهمهبرايbرويبرaآلترناتیوکلیرجحانيمحاسبه.2

3يرابطه
آلترناتیو؛هربرايمنفیايرتبهناوجریانمثبتاينارتبهجریانيمحاسبه.3

4يرابطه

5رابطه ي
خالصاينارتبهجریانيمحاسبه.4

6يرابطه
توازنحاصلجریاناین.کندمیمشخصآلترناتیوهربرايراخالصاينارتبهجریانرابطهایندرکه

ترارجحيگزینهيدهندهباالتر،نشانخالصجریان.استومنفیمثبتبنديرتبههايجریانمیان
]1برالعکس[واست
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زیرجدولقالبدرکهنتایجیبهتوجهبااسترشدمعیارشدهدادهقرارمقایسهموردکهاولیمعیار
گردیده است:ارائه

پرومتیرتبه بندي شرکتهاي پتروشیمی با توجه به معیار رشد با استفاده از روش3جدول 

عملکردباالتریندارايفارابیپتروشیمیکهمیکنندپیشنهادپرومتیروشبا توجه به جدول باال،
فنپتروشیمی،اصفهانپتروشیمیشرکتو(PH=0.391 )استرشدمعیارمعیار،زیر6براساس

راعملکردبدترینخاركپتروشیمیوگرفتهقراربعديهايرتبهدروشیرازآبادانپتروشیمی،آوران
.دارد

نتایجبهتوجهبامیدهدنشانارزشیمعیار،معیارزیر6رابراساسهاشرکتبنديرتبه3جدول
(PH=0.3685)عملکردبهتریندارايخاركپتروشیمیشرکت،PROMETHEEروشازحاصله

پرومتیروشازاستفادهباارزشیمعیاربراساسعملکردارزیابی4جدول

پتروشیمیهايشرکتمیاندر(PH=-0.7537)عملکردبدتریندارايبیفاراپتروشیمیشرکتو
.باشدمیبررسیمورد
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راعملکردبهتریننقدینگینظرازخاركپتروشیمیکهمیکنندپیشنهاد،پرومتی5جدولبهتوجهبا

.داراستبررسیمورددورهطیدرراعملکردترینضعیفشیرازوپتروشیمی(PH=0.5429)دارد

(PH=-0.4623)
پرومتمتدازاستفادهبانقدینگیمعیاربراساسبنديرتبهازحاصلهايداده5جدول

دهندهنشانبنديرتبهنتیجهسودآوريمعیارمعیار،زیر7ازاستفادهبامالیعملکربررسی6جدول
بدترینآبادانپتروشیمیو(PH=0.2492 )عملکردبهترینخاركپتروشیمیکهاستایني

.داراسترا(PH=-0.314)عملکرد

پرومتیروشازاستفادهباآوريسودمعیاربراساسهاشرکتبنديرتبه6جدول

يدهندهنشانبررسینتایجعملیاتیمعیار،معیارزیر10بهتوجهباعملکردبررسینتایج7جدول
شصفهاپتروشیمیشرکتو(PH=0.1648)عملکردبهترینخاركپتروشمیشرکتکهاستاین

-0.1819 )باعملکردبدترین PH=)
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متیپرومتدازاستفادهباعملیاتیمعیاراساسبربنديرتبهازحاصلهاطالعات7جدول

کهاستآنيدهندهنشاننتایجمالیساختارمعیار،معیارزیر11براساسعملکردبررسی8جدول
عملکردبدترینشفاراپتروشیمیشرکتودارد(PH=0.0304)راعملکردبهترینخاركپتروشیمی

(PH=-0.0183) .داراسترا

پرومتیمتدازاستفادهومالیساختارمعیاربراساسشرکتارزیابی8جدول

نتیجه گیري
با1393تا1389زمانیيبازهدرتهرانبورسپتروشیمیهايشرکتمالیعملکرد، مقالهایندرما

قراربررسیموردمعیارزیر48واصلیمعیار6با PROMETHEEوAHPترکیبیمتدازاستفاده
طریقازدانشگاهیخبرگانازاطالعاتآوريجمعازپسمتغییرهادهیوزنمنظوربه.دادیم

مشخصبررسیموردصنعتدررامعیارهاازیکهراستاندارداوزانAHPمتدازاستفادهباپرسشنامه
مالیيهاصورتبررسیوپیشمرحلهازشدهکسباطالعاتازاستفادهبابعدمرحلهدرونموده

راشرکتهاازهریکرتبهPROMETHEEروشهايمزیتازبردنبهرهبابورسسایتدرموجود
بهتحقیقنتیجه9شمارهجدولبهتوجهباوشدهکسباطالعاتبهتوجهبا.ایمنمودهمشخص
:استزیرصورت
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رشدهاينسبت.استترتیباینبه0,0163ناسازگاريسطحبهتوجهبااصلیمعیارهايوزن

مالیساختارهاينسبت،0,1307عملیاتیهاينسبت،0,0282ارزشیهاينسبت،0,0592
هاينسبتبنابراین0,3255نقدینگیهاينسبتو0,3255آوريسودهاينسبت،0,1307
..هستنداهمیتکمتریندارايرشدنسبتهايواهمیتبیشتریننقدینگیوسودآوري

پرومتیروشبراساسپتروشیمیهايشرکتمعیارهاکلیبررسیازحاصلاطالعات9جدول

عملکردبهترینو(PH=0.6412)امتیازباالتریندارايخاركپتروشیمیشرکتاوزاناینبراساسو
آورانفنپتروشیمیدر پی آن شرکتترتیببهواستبررسیموردپتروشیمیهايشرکتدربین

(PH=0.3529)،فارابیپتروشیمیشرکت(PH=-0.1308)،آبادانپتروشیمیشرکت(PH=-

-=PH)بااصفهانپتروشیمیشرکتآخردرو(PH=-0.2719)شیرازپتروشیمیشرکت،(0.2349

موردمعیارهايبراساسپتروشیمیهايشرکتبیندرراعملکردبدترینکهداردقرار(0.3565
.داراستبررسی
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.104تا103صصاول،
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Financial performance evaluation is an important tool for ranking companies in the
present competitive environment. Performance evaluation is a tool to identify
ambiguous points and weaknesses of the companies prior to dealing with serious
problems. The financial structure is known as the most important effective
parameter in rating a company's investment decisions. The present study evaluated
the financial performances of six petrochemical companies listed in Tehran Stock
Exchange on a 5years period an AHP-PROMETHEE hybrid method considering 6
main criteria and 48 sub-criteria.
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