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 چکیده

در تحقیقات کمتر که است  بازار بورس اوراق بهادار یهاشرکتمدیریت در  عملکرد پژوهش بهبود هدف این
پرداخته شد. این پژوهش از نوع همبستگی است و  هاآناست که در این تحقیق به بررسی  قرارگرفته موردتوجه

شرکت  46و  بانک 92ه آماری شامل است و جامع 97و ایویوز نسخه خاکستریتاپسیس  افزارنرم مورداستفاده افزارنرم
بر یکدیگر در جهت بهبود  هاشرکتعملکرد آیا  از اندعبارتاین پژوهش مهم  سؤالدو  در بورس اوراق بهاداراست،

یر. در این یا خ همبستگی دارددر جهت بهبود مدیریت گر نیز با یکدی هاشرکتمدیریت اثر دارد یا خیر و آیا کارایی 
 شدهاستفاده یاداده( و روش تحلیل پوشش 2794)است و برای این پژوهش از مدل رز  شدهمطرحفرضیه  3 راستا
 است. نتایج این پژوهش شدهیآورجمعاین پژوهش از نوع ترکیبی است و از سایت بورس اوراق بهادار  یهاداده است.

سودآوری و اهرمی با عملکرد  یهانسبتبر مبنای  هاشرکتشامل این موارد است که همبستگی بین عملکرد 
ک با شرکت کارگزاری و بان هادادهبر مبنای حاکمیت شرکتی وجود دارد و بانک کارا در تحلیل پوششی  هاشرکت

به تاپسیس، بانک دارای رتبه برتر و بانک دارای رت درروشهمبستگی شدید داشتند و  یگذارهیسرماناکارا با شرکت 
 تگی شدید نشان دادند.با شرکت لیزینگ همبس ترفیضع
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 قدمهم
وجود نظام ارزیابی را  ،و حسابداریدانش مدیریت  ی دربسیار زیادتحوالت ر حال حاضر د

نقاط  از که فقدان نظام ارزیابی در ابعاد مختلف یک سازمان یاگونهبهناپذیر کرده است؛ اجتناب
خود در بورس  یهاشرکتتمام مدیران خواهان ارزیابی  شکیب شودیمضعف آن نظام محسوب 
بهتر شدن نسبت به سایر رقبا سوق  یسوبهرا  هاآنبسیار زیاد  یازهیانگاوراق بهادار هستند و 

از ادیان و مذاهب گرفته تا  است هاستمیسهمه  موردتوجهارزیابی عملکرد امری است که . دهدیم
رن بیستم ق در آستانهمختلف  وکارکسباقتصادی و  یهابنگاههای سیاسی ورزشی آموزشی و سیستم

مایه سر نیدر تأمو مشارکت آحاد جامعه  یسازیخصو و یکم اقتصاد اکثریت کشورها به سمت 
 یتیملچندملی و  یهاشرکتکه این امر موجب پیدایش  یاگونهبهسوق یافته و  هارکتش ازیموردن

تا از منافع  دهدیماهمیت  بلندمدتحیات شرکت در  به 9البته حاکمیت شرکتی .نیز گردیده است
 شدهرفتهگسهامداران در مقابل مدیران پشتیبانی شود و مفهوم اولیه حاکمیت شرکتی از هدایت کردن 

 نفعانیذ منافع و شفافیت، رعایت ییگوپاسخ یهاهدفبه  یابیدستو حاکمیت شرکتی موجب 
وابسته و فرعی  یهاشرکتبا توجه به اهمیت عملکرد  (.9333 ،انیو باغوم گانهیحساس شود )یم

عملکرد  که بین شودیممطرح  سؤالدارند این  کشور اثرکه بر کل چرخه اقتصادی  هابانک
رابطه  2تاپسیس مبنای بر بهادار اوراق بورس یهاشرکتعملکرد  با فرعی و وابسته یهاشرکت

 ،نهادی ا لی در اقتصاد عنوانبه هابانکمعناداری وجود دارد یا خیر؟ و با توجه به نقش اساسی 
 هازهیانگ نیترمهمبرخوردار است. در دنیای امروز از  یاژهیواز اهمیت  هاآنبررسی عملکرد و کارایی 

و  دهدیمهر چه روشن و بهتر سوق  یاندهیآرا برای  هاآنبرای مدیران ارزیابی عملکرد است که 
 گیریجهت در هاسازمان عملکرد متفاوتی وجود دارد و ارزیابی یهاروشبرای این ارزیابی راه و 

از ابزارهای مناسب و  یکی 3دارد که روش تحلیل پوششی دادها اساسی نقش هاآن آتی تصمیمات
محاسبه کارایی واحدهای  منظوربهیک روش غیر پارامتری  عنوانبهکه  ستاکارآمد در این زمینه 

ت زیادی در ها با سرعشود. امروزه استفاده از تکنیک تحلیل پوششی دادهاستفاده می رندهیگمیتصم
 شودده میو... استفا  نعت بانکداری نایع مختلف مانند و  هاسازمانحال گسترش بوده و در ارزیابی 

اما  هندد نشان را سازمان عملکرد از بخش یک توانندیم فقط مالی یهانسبت که است توجهقابلو 
 از رفتهبرگ متغیرهای با سازمان را مدیریتی عملیاتی یا کارایی تواندیم هاداده پوششی تحلیل
 سبب بازار نیدر ا هاشرکت یبندرتبه (.2793، 6همکارانو جو ) دینمامالی محاسبه  یهانسبت

 مناسب راهبرد و داده تشخیص هانیبرتر با را خود فا له  نعت، ضعیف یهاشرکت تا شودیم

                                                 
1. Corporate Governance 

2  . Topsis 
3. DEA 

4. Joo et al. 
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 مناسب راهبردهای و هابرنامه تعریف با برتر یهاشرکت و کنند تدوین را هاآن به رسیدن برای

 در یگذارهیسرما برای فر تی اطالعات ارائه موارد، کنار این کنند. در ترمستحکم را خود برتری

 همواره نیز گذارانهیسرما (.9333و همکاران،  ی) ارم کندیم فراهم مناسب یگذارهیسرما جهت

 پی در منظور بدین شود، عایدشان بیشتری نفع تا هستند یگذارهیسرما بهترین ان ام دنبال به

 ضعیف کارایی به توجه هستند. با هاآن یبندرتبه همچنین و ناموفق، موفق یهاشرکت تفکیک

از  و کند آسان را امر این بتواند که روشی ارائه تهران، بورس در مورداستفاده یبندرتبه یهاروش
ادامه  اما در ؛ و(9333 ،یو فضل بیدانش شکاست ) اهمیت حائز باشد برخوردار باالیی اتکای قابلیت
 هاانکببر کارایی  تواندیمها شرکت، مفید است زیرا عملکرد شرکتعملکرد یک  ای به بقا واشاره
 (.9332 ،یمهران و یمهراندارد )به سودآوری آن بستگی  بلندمدتباشد و بقای یک شرکت در  اثرگذار

 یاهشرکتهمبستگی  نیدتریشدرابطه دوم که مطرح است این است که  سؤالدر این پژوهش 
 داری رتبه ضعیف معنادار است یا خیر؟ یهابانکبرتر و  یهابانکوابسته و فرعی با 

 

  ينظر یمبان

 یشرکت تیحاکم

 ایرالانگلستان، است ریجهان نظ شرفتهیپ یدر کشورهای  نعت 9117از دهه  یشرکت تیحاکم موضوع 
به نام گزارش کادبری  یامر به گزارش معروف نیا ۀمطرح شد. سابق ییکشورهای اروپا یو برخ
 تمسیگزارش به وجود سهامداران نهادی و برقراری س نیمنتشر شد. در ا 9112که در سال  گرددیبرم
 تهیتوسط کم 9113گزارش در سال  نیشده بود. ا ادییز دیتأک یداخل یو حسابرس یداخل نترلک
شد. اکثر کشورهای جهان  ییهامپل نها تهیکم توسط 9113م دد و در سال  یبررس بری نیگر

ون مد  ورتبهراهبری  نامهنظام نیو .... دارای چن ایکره، کانادا، استرال ن،یانگلستان، چ ازجمله
 کایآمر هیتقلب در بازار سرما نیو همچن تیافشای ماجرای انتخابات واترگ زین کای. در آمرباشندیم

حساس شد ) یشرکت تیهمان حاکم ای یبه نام ساربنز آکسل یقانون بیباعث تصو 2779در سال 
قوق و ح هاشرکتکه بر موضوع راهبرد  یبه عنوان مبحث یشرکت تیحاکم(. 9333و همکاران،  گانهی

 انریمنافع سهامداران و مد نیو نقش آن در کاهش تضاد ب دیداشت، مطرح گرد دیسهامداران تأک
 یاست: اول یلاز دو علت ا  یدر ارتباط است که ناش یندگیتضاد منافع اغلب با مسائل نما نیاست. ا

ناقص بودن اطالعات  گرییدر شرکت و د کنندگانمشارکت حاتیمتفاوت بودن اهداف و ترج
حضور  ،یدگنیتلوری نما دگاهی. از دگریکدی حاتینسبت به عملکرد، دانش و ترج کنندگانمشارکت

زم را ال یکه تخصص، استقالل و قدرت قانون هاشرکت رهیمدلتیهو مستقل در  رموظفیغ رانیمد
 حساببه یشرکت تیسازوکار بالقوه توانمند حاکم کی تواندیمبرای نظارت بر عملکرد شرکت دارند، 



 9317 پاییز، 2بین المللی، سال اول، شماره  هایمدیریت کسب و کار جججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج 67

از سازوکارهای  گرید یکی عنوانبهوجود سهامداران نهادی  یاز طرف (.9112، 9و کنت ردی)ب دیآ
 شیباعث افزا ییهمسو نیموجب همسو شدن منافع سهامداران شود و ا تواندیم ،یکتشر تیحاکم

 (.9117 ،2یشنیو فرویشلگردد ) تیرینفوذ سهامداران بر مد
 

 در عملکرد سیتاپس روش

 یهامدل نیاز بهتر یکیمدل  نیشد. ا شنهادیپ 9139سال  در 3ونیتوسط هوانگ و  سیروش تاپس 
 لهیوسبه نهیگز m زینروش  نیدر ا. شودیم ادییآن استفاده ز چند شاخصه است و از یریگمیتصم

n نهیمفهوم استوار است که گز نیبر ا ک،یتکن نیاساس ا ،ردیگیمقرار  یابیشاخص مورد ارز 
 یآل منف دهیا حلراهفا له را با  نیشتریآل مثبت و ب دهیا حلراهفا له را با  نیکمتر دیبا ،یانتخاب

است  یشکاه ای یشیافزا کنواختی طوربههر شاخص،  تیاست که مطلوب نیداشته باشد. فرض بر ا
 (.9317و همکاران،  یرستم)
 

 در کارایی نسبی هاداده یپوشش لیتحل روش

 ییکارا نیرا در نظر گرفت و برای تخم یخروج کیورودی و  کی ییکارا یریگاندازهبرای  6فارل 
 یفن ییاراک راستا نیکشورها از آن استفاده کرد، فارل در ا ریبا سا سهیدر مقا کایبخش کشاورزی آمر

 با یو مدل شیوی را افزا دگاهید 3ورودز کوپر و چارنز، (9137 فارل،گرفت )را در نظر  یصیو تخص
 حرف اول بر اساسنام گرفت و  هاداده یپوشش لیمدل تحل نیارائه کردند. ا یچند ورودی و خروج

 یمدل شامل مدل مضرب نیا (.9173 ،6چارنز و همکارانشد ) دهینام  CCR آنان یخانوادگ نام
 CCR یپوششو مدل  CCR مدل در 7وکوپر چارنز بنکر، (.9319 مهرگان،شود )یمCCR  رییتغ 
بت به نس ریبا بازده متغ ییواحدها ینسب ییکارا یابیرا که مربوط به ارز BCC کردند و مدل  ادیا
 البتهو  ردکیم یثابت را بررس اسیکه بازده به مق یو نسبت به مدل قبل است، ارائه کردند اسیمق

 نکر)برا مطرح کردند  یترجامعمدل  شدیمکمتری را شامل  ییکارا مقدار  هیدرنتواحدهای کمتر و 

 مهرگان،است ) BCC  یپوششو مدل  BCC یمدل شامل دو مدل مضرب نیا(. 8،9136همکاران و
وجود نخواهد داشت و نمره  یمشکل مربوط به روش سنت گرید کیتکن نیبا استفاده از ا (.9319
 ردیگیدربرمواحد ت اری را  کی یاز واحدهای ت اری همه ابعاد مال کیبه هر  افتهیاختصاص ییکارا

                                                 
1. Byrd & Hickman 

2. Shleifer & Vishny 

3. Hwang   & Yoon 
4. Farell 

5. Charnes &  Cooper & Rohdes 

6. Charnes et al. 
7.  Banker & Charnes & Cooper 

8. Banker et al. 
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واحد ت اری را  کی کهنیا ایکرد  سهیمقا باهمواحدهای ت اری را  یراحتبه توانیمآن  بر اساسو 
 لیتحل یهاتیقابلخال ه (. 9331 همکاران،خواجوی و قرارداد ) یابیمورد ارز یمال یدورهدر چند 
ه با استفاده از حداقل منابع با ارائ یریگمیتصم یواحدها نیبهتر ییشامل: شناسا هاداده یپوشش

ر استفاده ناکارا که کمت یواحدها یبرا یمنابع اضاف زانیم ییشناسا؛ تیفیباکخدمات  ایمحصوالت و 
 (.2799 ،1همکاران و جواست )شده 

از عملکرد  یمال یهانسبت لیوتحلهیت زبا عنوان  یدر پژوهش (2797) 2و روبرت ییکمبرا
دوره  یراب یجنوب یقایآفر یت ار یعملکرد بانکدار یبه بررس ،یجنوب یقایدر آفر یت ار یهابانک
 کبان نجپ ،ینگینقد ،یسودآور یهانسبتشامل  رهایمتغ عنوانبه یمال یهانسبتساله پرداختند.  6

ول در دو سال ا یادیتوجه ز یطورکلبه هابانکمطالعه نشان داد که عملکرد  نیبزرگ بودند. ا یت ار
در  یجهان یدر آغاز بحران مال یامالحظهقابل رییتغ و البتهخود معطوف کرد  بها ر لیوتحلهیت زاز 

 ،یسودآور سقوطامر من ر به  نیا د،ی( به اوج رس2771-2773)در طول  شروع شد که 2777سال 
 .شد یجنوب یقایآفر یدر بخش بانک یاعتبار تیفیو بدتر شدن ک ینگینقد

 یهابانکتحت عنوان ارزیابی عملکرد مالی  گرید پژوهشیدر  (9317و همکاران ) یرستم
از  هاداده یپوشش لیو مدل تحل سیتاپس از روشدر بورس اوراق بهادار، با استفاده  شدهرفتهیپذ
مالی مرتبط با هر معیار را برای ارزیابی  یهانسبتسودآوری، نقدینگی،... بهره جستند و  یارهایمع
بانک  ایده آل، یریگمیتصمقراردادند. نتایج نشان داد از دید واحد  مورداستفاده هابانکمالی  ملکردع

اشته و از دید د کارآفرین، ملت و پارسیان کمترین فا له و بانک  ادرات بیشترین فا له را با ایده آل
آل، بانک  ادرات کمترین فا له و بانک کارآفرین بیشترین فا له را با  دهیضد ا یریگمیتصمواحد 

 ضد ایده آل داشت.
-FAHP یبیبا استفاده از روش ترک هابانکعملکرد  یابی( به ارز9319پور و همکاران )دریح

TOPSIS یوربهرهو  ییدارا تیریکارکنان، مد و عملکرد ییپژوهش: کارا نیا یرهایپرداختند و متغ 
بورس  یبندرتبهمذکور با  یبندرتبه زیپژوهش ن نیا جیو ... است. از نتا ییکارکنان، نرخ بازده دارا

 نیست. کسانی ،یبندرتبهمتفاوت  یهاروشاوراق بهادار با توجه به استفاده از 
 یداخل یهاو بانک یخارج یعملکرد مال لیتحل سهیتحت عنوان مقا پژوهشیدر  (2793) 3هلهل

پرداخت و از  2793-2771 یهامهروموم یدر ط یو خارج یداخل یهابانک ۀسیدر گرجستان، به مقا
و  یداخل یهابانکسود  نیب یسود خالص استفاده کرد و تفاوت هیو حاش ROE وROA یهانسبت
 .افتی شیافزا هاتفاوت نیآخر ا یهامهرومومنبود اما در  یخارج

                                                 
1. Joo et al.  
2. Kumbirai & Robert 
3. Helhel 
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و عملکرد  هیدوال یراهبر نیب ایبا عنوان رابطه پو یدر پژوهش زی( ن2794) 9دورو و همکاران
بر عملکرد  یعامل اثر منف لتیه: افتندیدست  جینتا نیبه ا ،رهیمدلتیهنقش استقالل  لیشرکت: تعد
 شود اثر مثبت با عملکرد شرکت خواهد داشت. لیعامل تعد لتیهناظر و  لتیهاستقالل دارد و اگر 

با عنوان تأثیر گرایش کارآفرینی بر عملکرد  ادراتی  یپژوهش( در 9314کرمی و همکاران )
کوچک و  شرکت 936 یمطالعهبه  کوچک و متوسط با نقش میان ی قابلیت یادگیری یهاشرکت

 ینیارآفرکو نتایج این تحقیق بر عملکرد نشان داد که گرایش  ایران و انگلستان پرداختندمتوسط در 
 ت و معنادار دارد.مثب از طریق قابلیت یادگیری بر عملکرد  ادراتی تأثیر میرمستقیغو مستقیم  طوربه

 کپارچهی چندمنظوره یسازنهیبهمدل  کبا عنوان ی یپژوهش( در 2793) 2همکاران و پانکاج
AHP-DEA روش و  در  نعت معدن داریپا ونقلحمل یبراDEA ییمحاسبه نمره کارا یبرا 

در  یقطع یهایخروجو  هایورودبا استفاده از  شدهداده ونقلحملمختلف شبکه  یهاراه در خودروها
 یهاوشرادغام و  ردیگیمقرار  مورداستفاده نعت معدن،  ژهیوبه ی نعت یهابخشدر  شدهگرفتهنظر 

AHP  وDEA ه در ک کندیمرا فراهم  هینقل لهیانواع وس یوربهره بیوزن و ضر ،یشنهادیدر مدل پ
 است. انهیگراواقع شتریبا مقاالت موجود ب سهیمقا

 یخودروسازدر  نعت  DEA یادومرحلهبا عنوان شبکه  یپژوهش ( در2793) 3هاتایو و همکاران
 حلراه کی زیگسترده ن مدل یبرا نهیبه حلراه با متغیرهای ورودی معتبر به این نتایج رسیدند که

ان باال و کر یاختالف نمره برا نیانگیم سهیبا مقا توانیمرا  یجهان نهیبه حلراهاست و  رویرهبر و پ
 کرد. ییدر دو مرحله شناسا نییپا

 

 مدل پژوهش

 برای که است یرخطیغ مدل کیپژوهش است که  نیدر ا مورداستفاده، مدل BCC مضربی مدل
 سرک مخرج داشتننگه ثابت و  ورت کردن عمل کرد، حداکثر توانیم وهیآن به دو ش کردن یخط
 و مخرج کردن شامل حداقل گرید ۀویش ایو  کندیم  ادیرا ا محور یورود  BCC مضربی مدل که
 (.9319،)مهرگان است محور یخروج BCC مضربی مدل ۀ ادکنندیا که کسر  ورت داشتننگه ثابت

 

 

 

 

 

                                                 
1. Duru et al. 
2. Pankaj  et al. 

3. Haitao 
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.+ …2y2+a1y1a 

                     β1x1+β2y2+….  
 
 هاورودی زانیم برمیتقسها کل: میزان خروجی یوربهرهطبق فرمول  

 
                       ∑ s ur×yrj                 

   (2مدل 

                        ∑ m vi× xij  
 

 ورودی محور BCC( خطی 3مدل 
 

∑ 𝑢𝑠
𝑖=1 r𝑦ro + 𝑤𝑀𝑎𝑥𝑍0 =                

s.t 

   ∑ 𝑣𝑚
𝑖=1 i𝑥io   = 1  

   ∑ 𝑢𝑠
𝑟=1 r𝑦rj -∑ 𝑣𝑚

𝑖=1 i𝑥ij + 𝑤 ≤(i=1, 2,….n) 
     𝑢𝑟𝑣𝑖 ≥ 0 

 
س را با روش تاپسی هاشرکتو عملکرد سایر ها بانکوابسته و فرعی  یهاشرکتدر ابتدا عملکرد 

: شودیمپرداخته  هاآنبه تحلیل همبستگی  بعدازآنو سپس به ارزیابی مدل رگرسیون و سن یده 
سودآوری و اهرمی در بین  یهانسبتدارای رتبه برتر بر مبنای   ادراتشرکت انرژی سپهر بانک 

بقیه شد و شرکت پگاه ا فهان دارای رتبه برتر بر مبنای حاکمیت شرکتی شد و سپس در مدل 
: سودآوری و اهرمی و متغیر مستقل یهانسبتبر مبنای  هاشرکترگرسیون متغیر وابسته: عملکرد 

 .شودیمآزمون  هاشرکتبر مبنای حاکمیت  هاشرکتعملکرد 
( است که متغیر وابسته این مدل هم عملکرد است 2794از مدل رز ) برگرفتهپژوهش مدل چهارم 
حالت آوری و اهرمی و سود یهانسبتاست: حالت اول عملکرد بر مبنای  شدهیبررسو در دو حالت 

 است. شدهپرداختهها ترازنامه است که در ذیل به شرح آن اقالم مبنای دوم بر

 

𝚷 =  𝛂0 + 𝛂1𝐂𝐆 +  ∑ 𝛂2𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬𝐢 + 𝛆        6مدل 
 
 

 r=1 

 i=1 

  = بهره وری کل

    = کارایی واحد

ix =وزن  با ورودی متغیرi 2داده برای ام, ….m) 1,(i=  

ry =وزن با خروجي متغیرr 2داده برای ام, ….s ) 1,(r=  

iv = امایکس  متغیر وزن 

ru =  اموای متغیر وزن 

w = متغیر عالمت در آزاد 

 

 

 

 (9مدل 
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 :وابسته یرمتغ

1=Π که بر مبنای روش تاپسیس سن یده شده  و اهرمی یسودآور یهانسبتبر مبنای  هابانک عملکرد
 است.

2=Π بر مبنای اقالم ترازنامه که با روش تاپسیس سن یده شده است. هابانک عملکرد 
 :متغیرهای مستقل

CG است. یرموظفغ= حاکمیت شرکتی که بر مبنای اعضای 
 کنترل: یرهایمتغ

 وابسته و فرعی یهاشرکتو کارایی  وابسته و فرعی یهاشرکتعملکرد 

 

 پژوهش يهاهیفرض

 یشرکت تیحاکم یو عملکرد شرکت بر مبنا یمال یهانسبت مبنای برعملکرد شرکت  نی: ب9 هیفرض
 .وجود دارد یهمبستگ
 .با بانک کارا معنادار است یوابسته و فرع یهاشرکت یهمبستگ :2 هیفرض

 .با بانک ناکارا معنادار است یوابسته و فرع یهاشرکت یهمبستگ :3فرض 
 ..تمعنادار اس هابانک نیعملکرد ب نیبا برتر یوابسته و فرع یهاشرکت ی: همبستگ6 هیفرض
 .ادار استمعن هابانک نیعملکرد ب نیترفیضعبا  یوابسته و فرع یهاشرکت ی: همبستگ3 هیفرض

 

 پژوهش يرهایمتغ

 لکبه رهیمدلتیه رموظفیغ یکه نسبت اعضا یشرکت تیشرکت حاکم 67 یاول برا هیفرض در
عملکرد  دیجد ریو متغ دهیسن  ریمتغ نیا یبر مبنا هاشرکتو سپس عملکرد  است t در سال i شرکت
 ریمتغ یمال یاهنسبت یبر مبنا هاشرکتاست و عملکرد  هیفرض نیا مستقل ریمتغکه  دیآیم به دست

 بیبه ترت یشرکت وابسته و فرع 26بانک و  92عملکرد  هاهیفرض یۀو در بق شودیممحسوب  ستهواب
 است. شدهیبررسبانک  92شرکت و  46 در م موع. وابسته و مستقل هستند یرهایمتغ
 

 یشناسروش
و طرح آن انتخاب  قیکه روش مناسب هر پژوهش را بر اساس موضوع تحق قیتحق یشناسروش 
هن ک یاسابقهآن،  تیبحث و اهم نیپژوهش است. توجه به ا ندیفرآ یهابخش نیترمهم، از کندیم

 رازنظپژوهش  نیملحوظ بوده است. ا شی، کمابهاآندر  قیروش تحق ازنظرعلوم  انیو تفاوت م دارد
 با روش هابانک یابیارز یاست و دارا یهمبستگ -یفیروش، از نوع تو  ازلحاظهدف، کاربردی و 

زمون آ ی ورت گرفت و برا سیبا روش تاپس هابانک یابیهم ارز بارکیو  هاداده یپوشش لیتحل
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 ازلحاظهدف کاربردی و  ازنظرپژوهش  نیا .است شدهاستفاده 97نسخه  وزیویا افزارنرم هاهیفرض
 یاطالعات مربوط به مبان یآورجمع یپژوهش برا نیاست و در ا یلیتحل -یفیروش، از نوع تو 

 یهاداده یآورجمعبرای  نهمچنی. است شدهاستفاده یاکتابخانهپژوهش از روش  نهیشینظری و پ
 از هادادهراستا  نیدر ااست.  شدهاستفادهاز روش اسناد کاوی  هاهیفرضجهت آزمون  ازیموردن
 شدهاستخراجسازمان بورس و اوراق بهادار است  تیکه در سا راق بهاداراو و بورس سازمان یهاگزارش

 یهامدلآزمون  یاست و برا شدهاستفاده grey Topsis افزارنرمعملکرد از  یابیارز یاست و برا
اطالعات و  لیوتحلهیت زروش  .دیاستفاده گرد دهنسخه  Eviews افزارنرماز  هاهیفرض ونیرگرس
. ستاحداقل مربعات  ونیمدل رگرس ق،یتحق نی. مدل ااست رهیچند متغ ونی، رگرسهاهیفرضآزمون 
 -یهابانکاز  هاداده کهییازآن اشد.  ی)اعتبار( پژوهش بررس ییپژوهش در مرحله اول روا نیدر ا

 مربوط یهاادداشتیو  یمال یها ورتاز  ماًیمستق ای آمدهدستبهموجود در سازمان بورس  یاطالعات
. داشت نانیاطم هاداده ییاعتماد نمود و به روا هاآنبه  توانیم ن،یاست، بنابرا شدهاستخراجبه آن 

 یهادلماز انواع  کیکداممشخص شود  دینخست با ،یبیترک یهاداده مدل با استفاده از نیتخم یبرا
استفاده از  نییتع یبرا مریل Fاز آزمون  ل،یدل نی. به همدهدیمرا ارائه  یکاراتر یهانیتخم ،یبیترک
بودن عرض  کسانیفرض  فر  مر،یل Fاست. در آزمون  شدهاستفاده ،ییتابلو ای یقیتلف یهادادهمدل 
 ر. اگاست( ییتابلو یهاداده) مبدأهاعرض از  یمقابل، ناهمسان( و فرض یقیتلف یهاداده) مبدأهااز 

 یهادادهشده و استفاده از روش  دیتائ  فرباشد، فرض  تربزرگ 73/7از  شدهمحاسبه Fاحتمال آماره 
 ییتابلو یهاداده. روش شودیماستفاده  ییتابلو یهاداده ورت از مدل  نیا ریبهتر است. در غ یقیتلف

. شودیم میتقس یادفبا اثرات تص ییبا اثرات ثابت و تابلو ییخود به دو نوع مدل شامل مدل تابلو
 زینوع مدل آن ن دیاستفاده شود، با ییتابلو یهادادهاز  مریل Fآزمون  جیبر اساس نتا کهیدر ورت

های آزمون از ؛ وشودیمتحت عنوان آزمون هاسمن استفاده  یمنظور از آزمون نیمشخص گردد. بد
 رهایواحد متغ شهیروش ر هب ییآزمون مانا و سپساست  وبرایپژوهش آزمون نرمال جارک نیدر ا گرید

 دهدیمکل را نشان  یکه معنادار نیانگیم یان ام خواهد شد و سپس آزمون برابر KPSS قیاز طر
 استفاده خواهد شد. Anova-f test از آزموندر چند جامعه  یکم یهاداده یکه برا

 

 جامعه و نمونه آماري

بوده است. نمونه آماری این   نعت بانکداریوابسته و فرعی و  هایشرکتجامعه آماری پژوهش، 
 ،سامان ،انصار ،کارآفرین، نوین اقتصاد ،پارسیان ،پاسارگاد، زمینایران ،ملت) بانک 92پژوهش شامل 

است که  9312-9337 هایمهرومومشرکت وابسته و فرعی طی  46و  ( ادرات و ت ارت، دی ،شهر
 با توجه به معیارهای زیر انتخاب گردید:

  باشد. اسفندماهمنتهی به پایان  موردبررسیسال مالی شرکت 
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 زیرم موعه که فرعی و وابسته باشند. هایشرکت 

 وابسته و فرعی باشند. هایشرکتدارای  موردنظر هایبانک 

  شرکت در دسترس باشد. موردنظراطالعات 

 
 پژوهش گیرینمونه (9 جدول

 39 باشد. اسفندماهمنتهی به پایان  موردبررسیسال مالی کل بانک 

 3 ت اری دولتی و خصو ی نباشند. هایبانکاز 

 6 نباشند. الحسنهقرض هایبانکدر آستانه تأسیس و  هایبانکاز 

 7 وابسته و فرعی هایشرکتفاقد  هایبانک

 92 ماندهباقی تعداد
 پژوهش هاییافتهمنبع: 

 

 پژوهش يهاافتهی
، گامی در جهت تشخیص روابط بین متغیرها است و آمار تو یفی این تحقیق هادادهتو یف آماری 
 است. شدهارائه 2در نگاره شماره 

 
 آمار تو یفی ( 2جدول 

 میانه میانگین انحراف معیار حداکثر حداقل نام متغیر

 و سودآوری یهانسبت مبنای بر هابانک عملکرد
 اهرمی

72/7 33/7 93/7 33/7 34/7 

 76/7 77/7 97/7 73/7 779/7 ترازنامه اقالم مبنای بر هابانک عملکرد

 97/7 93/7 99/7 33/7 79/7 فرعی و وابسته یهاشرکت عملکرد

 67/7 31/7 27/7 37/7 94/7 حاکمیت شرکتیعملکرد بر مبنای  
 پژوهش یهاافتهی منبع:

 
سودآوری و اهرمی و عملکرد شرکت بر مبنای  یهانسبتبر مبنای  : بین عملکرد شرکت9فرضیه 

 .حاکمیت شرکتی همبستگی وجود دارد

 
 فرضیه اول آزمون (3جدول 

احتمال آماره  آماره تی های مستقلمتغیر متغیر وابسته
 تی

 شدت همبستگی

 یهانسبتبر مبنای  شرکت 67عملکرد 
 سودآوری و اهرمی

شرکت بر مبنای  67عملکرد 
 حاکمیت شرکتی

97/1 77/7 32/7 

 پژوهش یهاافتهی منبع:
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در د فرض همبستگی با متغیر وابسته را تأیید کرد و  3متغیرهای مستقل با احتمال آماره تی کمتر از 
 است که بسیار باال است. 32/7شدت همبستگی  ازنظر

دت همبستگی ش ازنظرسن یده و برترین بانک  هادادهرا به روش تحلیل پوششی  هابانکدر ابتدا کارایی 
 .شودیموابسته و فرعی از طریق آزمون همبستگی سن یده  یهاشرکتبا 
 

 وابسته و فرعی با بانک کارا معنادار است. یهاشرکت: همبستگی 2فرضیه 

 
 آزمون فرضیه دوم (6 جدول

 احتمال آماره تی شدت همبستگی با بانک های مستقلمتغیر متغیر وابسته

 
 

 کارایی بانک کارآفرین

 77/7 13/7 بانک کارآفرین یگذارهیسرماشرکت 

 77/7 33/7 کارآفرین بانک یواسپار شرکت

 77/7 17/7 کارآفرین بانک کارگزاری شرکت

 76/7 74/7 نیکارآفر امین عصر شرکت

 76/7 74/7 کارآفرین گستر ابنیه شرکت

 72/7 37/7 کارآفرین  رافی شرکت
 پژوهش یهاافتهی منبع:

 
 دارد و شرکت 17/7 زانیمکارآفرین بیشترین همبستگی را به  بانک کارگزاری بانک کارآفرین با شرکت

 همبستگی را دارد. نیشتریب 13/7کارآفرین با  بانک لیزینگ شرکت کارآفرین هم با بانک کارگزاری
 

 
 فرعی با بانک ناکارا معنادار است.وابسته و  یهاشرکتهمبستگی : 3فرضیه 

 
 فرضیه سوم آزمون (3جدول 

 های مستقلمتغیر متغیر وابسته
 

شدت همبستگی با 
 بانک

 احتمال آماره تی

کارایی بانک 
  ادرات

 76/7 11/7 غدیر یگذارهیسرما شرکت

 27/7 17/7  ادرات سپهر واسپاری شرکت

 99/7 13/7 ایران  ادرات بانک کارگزاری شرکت

 22/7 13/7 سپهر انرژی شرکت 

 27/7 16/7 تهران سپهر توسعه یگذارهیسرما شرکت

 23/7 13/7 سپهر  رافی شرکت
 پژوهش یهاافتهی منبع:
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دارد و همان شرکت  11/7غدیر بیشترین همبستگی را به میزان  یگذارهیسرما بانک  ادرات با شرکت
 همبستگی را دارد. نیشتریب 11/7ایران با   ادرات بانک کارگزاری هم با شرکت

 
 معنادار است. هابانکوابسته و فرعی با برترین عملکرد بین  یهاشرکتهمبستگی  :6فرضیه 

 
 چهارمفرضیه  آزمون (4جدول 

 شدت همبستگی با بانک های مستقلمتغیر متغیر وابسته

 37/7 ملت مالی گروه شرکت کارایی بانک ملت

 11/7 ملت واسپاری شرکت

 12/7 خدماتی-ملت بانک کارگزاری

 13/7 ما بیمه شرکت

 13/7 اطلس فرآوران پترو شرکت

 37/7 ملت  رافی شرکت
 پژوهش یهاافتهی منبع:

 

دارد با شرکت واسپاری ملت  11/7 ملت بیشترین همبستگی را به میزان واسپاری بانک ملت با شرکت
 همبستگی را دارد. نیشتریب 14/7اطلس با  فرآوران پترو هم با شرکت

 
 

 است. معنادار هابانکعملکرد بین  نیترفیضعوابسته و فرعی با  یهاشرکتهمبستگی  :3 هیفرض
 

 فرضیه پن م آزمون (7جدول 
 شدت همبستگی با بانک های مستقلمتغیر متغیر وابسته

کارایی بانک 
 پاسارگاد

 77/7 خاورمیانه مبنای شرکت

 13/7 پاسارگاد بانک زاتیو ت ه آالتنیماش لیزینگ شرکت

 33/7 پاسارگاد بانک کارگزاری شرکت

 33/7 پاسارگاد بیمه شرکت

 72/7 پاسارگاد  رافی و ارزی خدمات شرکت

 16/7 پاسارگاد بانک الکترونیک پرداخت شرکت
 پژوهش یهاافتهی منبع:

 
دارد و  13/7بیشترین همبستگی را به میزان  زاتیو ت ه آالتنیماش لیزینگ بانک پاسارگاد با شرکت

پاسارگاد  انکب الکترونیک پرداخت پاسارگاد هم با شرکت بانک زاتیو ت ه آالتنیماش لیزینگ شرکت
 همبستگی را دارد. نیشتریب 19/7با 
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 و پیشنهادها يریگجهینت
گذار بانک اثر یدر جلب اعتماد و چرخه مال انیمشتر تیاست و رضا یمدار یمشتر هابانک یهدف ا ل
جهت  بهبود در نیا طورقطعبهاست البته  هابانک ییبهبود عملکرد و کارا درگرو تیرضا نیاست و ا

 یهاشرکتبه عملکرد  دیبا هابانک رانیاست و مد رسانیاریکشور  یارتقا و چرخه اقتصاد
توجه  شیازپشیبهستند  یوابسته و فرع یهاشرکتخود که جزء  نگیزیو ل یو کارگزار یگذارهیسرما

 رانیو مد بانک ریدارند که مد یهمبستگ هاشرکتاز  گرید یبه برخ زین هاشرکت نیخود ا یکنند حت
 شتهتوجه الزم را دا دیدر جهت هر چه بهتر شدن رقابت با هاشرکت نیبه عملکرد ا هاشرکت نیا

 یلقلمرو ک کیدر  تاًیکه دارند نها یاندازو چشمبا هر رسالت، اهداف  هاسازمانباشند پس مؤسسات و 
و  یودآورکه هدفش س یهستند تا شرکت نفعانیو ذ انیبه مشتر ییو ملزم به پاسخگو کنندیعمل م
گو پاسخ داندیم یقانون فیوظا قیکامل و دق یکه هدف خود را اجرا یاست و سازمان یمشتر تیرضا
 .شودیم یمهم تلق ندیفرا کیعملکرد،  جینتا یبررس ن،یبنابرا؛ باشند

مبنای حاکمیت شرکتی هستند بروی عملکرد  که بر ییهاشرکتعملکرد : 9نتی ه فرضیه 
سودآوری و اهرمی دارای همبستگی و اثر است و  یهانسبتوابسته و فرعی بر مبنای  یهاشرکت

وابسته و فرعی در بازار  یهاشرکت کهیهنگامباشد و  مؤثر هاآندر جهت بهبود عملکرد  توانندیم
فع که در کل به ن شودیمدارای بهبود و عملکرد بسیار خوبی  هابانکبورس بهبود یابد مدیریت در 

شک جلب اعتماد مشتریان در بیو  ابدییماست و اعتماد مشتریان افزایش  هابانک گذارانسپرده 
ت که دلیل نیسرقابت است و بی ۀها در عر این بنگاه اساسی برای موفقیتعوامل یکی از  هابانک

از  سیاریو ب اندهای خود قرار دادهفعالیتا لی سسات موضوع مهم اعتماد را محور مؤبسیاری از این 
یله فراتر از وس ییهانقشپول امروزه و  شودیمتوسط این اعتماد ان ام  معامالت و انتقال پول در جامعه

ش و تغییر در ارز دهدیمثیر قرار أتغییر در ح م پول در جریان، ارزش پول را تحت ت .مبادله بودن دارد
ال هدف ا لی سیاست پولی تثبیت قیمت و اشتغ .گذاردیمپول بر سطح تولید و توزیع درآمد ملی اثر 

 اتعملی ات،اعتبار توزیع و ت هیز اگر عملکردشان بهبود یابد موجب بهتر شدن هابانکو نیز  کامل است
 مسها سود و اسنادی مطالبات و ول وجوه، وانتقالنقل ،ارزها دوفروشیخر مالی، عملیات اعتباری،
 قیمتی اشیای و بهادار اوراق و سهام نگهداری امانات، قبول مشتریان، بدهی پرداخت مشتریان،
 اندتعبارکه  مرکزی بانک دارند و کمک به وظایف عهده بر را فروش و خریدها وکالت ان ام مشتریان،

 ولت،د به متعلق ارزهای و بهاگران فلزات نگهداری گردش، در پول ح م تنظیم و اسکناس انتشار از
 هایبانک برای اعتباری امکانات ای اد ت اری، هایبانک نقدی موجودی و قانونی ذخایر نگهداری
 ملیاتع برای مالی نمایندگی و یدار ندوق ها،بانک بین حسابهیتصف عملیات دادن ان ام ت اری،
 شبکه رلکنت تیمسلول بانک اعتبارات است. این ح م کنترل و پولی سیاست اجرای دولت، بانکی
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 دمتخ ارائه جهت در را دیگر هایبانک بانک، این. دارد عهده بر را ثبات پولی سیاست اداره و بانکی
 .داردیوام تیفعال به اقتصاد با هماهنگی و

 یگذارهیسرماو شرکت از نوع  در د تأیید گردید 3فرضیه با احتمال کمتر از  :2نتی ه فرضیه 
 طورهبکه برای بانک کارا بیشترین همبستگی  دهدیمبیشترین همبستگی را از آن خود کرد که نشان 

 یگذارهیرماسکارگزاری بود و برای بانک ناکارا بیشترین همبستگی با شرکت  یهاشرکتمستقیم با 
 .وابسته و فرعی بانک ناکارا همبستگی وجود ندارد یهاشرکتبود و در بین 

گذاری بانک ناکارا بیشترین همبستگی را با شرکت سرمایه این فرضیهدر : 3نتی ه فرضیه 
مستقیم و هم  طوربهکارگزاری نشان داد پس شرکت کارگزاری هم مانند لیزینگ هم  یهاشرکت

 بر کارایی بانک ناکارا اثر داشت. میرمستقیغ
ی با وابسته و فرع یهاشرکتهمبستگی  نیدتریشدکه رابطه  برای آزمون فرضیه: 6نتی ه فرضیه 

د که و بانک برتر در تاپسیس ملت معرفی ش سن دیمتاپسیس  با روشرا  هابانکبرترین عملکرد بین 
در د این فرضیه تأیید شد و شرکت لیزینگ واسپاری ملت بیشترین همبستگی  3با احتمال کمتر از 

تاپسیس بانک برتر با شرکت لیزینگ همبستگی شدیدتری را نشان  درروشرا با بانک ملت داشت پس 
 طلس بیشترین همبستگی را دارد.ا فرآوران داد و این شرکت با شرکت بازرگانی پترو

نیز همبستگی بین عملکرد بانک پاسارگاد و  روش تاپسیس است بر اساس آخر کهدر فرضیه 
در د است تأیید شد و خود این  3وابسته و فرعی با احتمال کمتر از  یهاشرکتهمبستگی  نیدتریشد

 نیترفیعضا دارد. پس پاسارگاد بیشترین همبستگی ر بانک الکترونیک شرکت با شرکت پرداخت
لیزینگ  یهاشرکتآنکه شاید دیگران عملکرد  رغمیعلعملکرد نیز با شرکت لیزینگ همبستگی دارد. 

مبستگی ه ندانند این دو عملکرد رگذاریتأث نیترفیضعچه برترین عملکرد و چه  هابانکرا بر عملکرد 
 لیزینگ خود نشان دادند. یهاشرکتشدید با 

مشتری مداری است و رضایت مشتریان در جلب اعتماد و چرخه مالی بانک  هابانکهدف ا لی 
بهبود در  این طورقطعبهاست البته  هابانکبهبود عملکرد و کارایی  اثرگذار است و این رضایت در گرو

 یهاشرکتباید به عملکرد  هابانکاست و مدیران  رسانیاریجهت ارتقا و چرخه اقتصادی کشور 
توجه  شیازپشیبوابسته و فرعی هستند  یهاشرکتو کارگزاری و لیزینگ خود که جزء  یگذارهیسرما

 همبستگی دارند که مدیر بانک و مدیران هاشرکتنیز به برخی دیگر از  هاشرکتکنند حتی خود این 
در جهت هر چه بهتر شدن رقابت باید توجه الزم را داشته  هاشرکتبه عملکرد این  هاشرکتاین 

 لیککه دارند نهایتاً در یک قلمرو  یاندازو چشمبا هر رسالت، اهداف  هاسازمانمؤسسات و باشند پس 
کنند و ملزم به پاسخگویی به مشتریان و ذینفعان هستند تا شرکتی که هدفش سودآوری و عمل می

گو پاسخ داندیمکه هدف خود را اجرای کامل و دقیق وظایف قانونی  رضایت مشتری است و سازمانی
 .شودبنابراین، بررسی نتایج عملکرد، یک فرایند مهم تلقی می؛ باشند
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نامه در آئین کهیدرحالندارند و ابزاری جهت نظارت بر مدیران  گونهچیهدر حال حاضر سهامداران 
اشند و کلیه رسانی الکترونیکی ببورسی باید دارای پایگاه اطالع یهاشرکتکه  شدهینیبشیپشرکتی 

م مع و  سهیرئلتیهدر اختیار همه سهامداران بگذارند و در  موقعبهاخبار و آمار و اطالعات مالی را 
شرکت نیز از بین سهامداران جزء نیز نماینده وجود داشته باشد تا احتمال  رهیمدلتیههمچنین در 

محدودیت برای سهامداران عمده و  ینوعبه درواقعحاکمیت شرکتی  کهآنبر عالوه د تخلف کسر گرد
. مزایای رعایت یکسان حقوق استدسترسی سهامداران جزء به اطالعات و اعمال کنترل مدیریت 

قای داخلی و ارت یهاشیواپابرقراری سیستم  ،در بازار اطالعات یسازشفاف احبان سهام حاکمیتی، 
 تیرنهادبه بهبود عملکرد بر مبنای حاکمیت شرکتی  و کمک استرسان مستقل با شرکت رابطه حساب
 .رساندیمدر جهت بهتر شدن یاری  هاشرکتو سایر  هابانکبه مدیران 

امه برای اد هاشرکتو کارگزاری و نیز لیزینگ این  یگذارهیسرما یهاشرکتبا توجه به اهمیت 
 توانندیمآینده هستند که سایر عزیزان  عملکردشان در بر گذارعملکرد بهتر نیازمند توجه به عوامل اثر

تورم را نیز در نظر بگیرند و م دد این  توانندیم پژوهشگرانهمچنین  قرار دهند. موردتوجه آن را
 آزمون را ان ام دهند.

سب و اطالعات بیشتری ک هاشرکتثیر گزار بر عملکرد سایرین با در نظر گرفتن ریسک و عوامل تأ
 دوباره آزمون را ان ام دهند.
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