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چکیده
هدف این پژوهش بهبود عملکرد مدیریت در شرکتهای بازار بورس اوراق بهادار است که در تحقیقات کمتر
موردتوجه قرارگرفته است که در این تحقیق به بررسی آنها پرداخته شد .این پژوهش از نوع همبستگی است و
نرمافزار مورداستفاده نرمافزار تاپسیس خاکستری و ایویوز نسخه 97است و جامعه آماری شامل  92بانک و  46شرکت
در بورس اوراق بهاداراست ،دو سؤال مهم این پژوهش عبارتاند از آیا عملکرد شرکتها بر یکدیگر در جهت بهبود
مدیریت اثر دارد یا خیر و آیا کارایی شرکتها نیز با یکدیگر در جهت بهبود مدیریت همبستگی دارد یا خیر .در این
راستا  3فرضیه مطرحشده است و برای این پژوهش از مدل رز ( )2794و روش تحلیل پوشش دادهای استفادهشده
است .دادههای این پژوهش از نوع ترکیبی است و از سایت بورس اوراق بهادار جمعآوریشده است .نتایج این پژوهش
شامل این موارد است که همبستگی بین عملکرد شرکتها بر مبنای نسبتهای سودآوری و اهرمی با عملکرد
شرکتها بر مبنای حاکمیت شرکتی وجود دارد و بانک کارا در تحلیل پوششی دادهها با شرکت کارگزاری و بانک
ناکارا با شرکت سرمایهگذاری همبستگی شدید داشتند و درروش تاپسیس ،بانک دارای رتبه برتر و بانک دارای رتبه
ضعیفتر با شرکت لیزینگ همبستگی شدید نشان دادند.
کلمات کلیدي :شدت همبستگی ،تاپسیس ،تحلیل پوششی دادهها ،عملکرد ،حاکمیت شرکتی
طبقهبندي .P27 ،M14 ،M16 ،G24 :JEL
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مقدمه
در حال حاضر تحوالت بسیار زیادی در دانش مدیریت و حسابداری ،وجود نظام ارزیابی را
اجتنابناپذیر کرده است؛ بهگونهای که فقدان نظام ارزیابی در ابعاد مختلف یک سازمان از نقاط
ضعف آن نظام محسوب میشود بیشک تمام مدیران خواهان ارزیابی شرکتهای خود در بورس
اوراق بهادار هستند و انگیزهای بسیار زیاد آنها را بهسوی بهتر شدن نسبت به سایر رقبا سوق
میدهد .ارزیابی عملکرد امری است که موردتوجه همه سیستمها است از ادیان و مذاهب گرفته تا
سیستمهای سیاسی ورزشی آموزشی و بنگاههای اقتصادی و کسبوکار مختلف در آستانه قرن بیستم
و یکم اقتصاد اکثریت کشورها به سمت خصو یسازی و مشارکت آحاد جامعه در تأمین سرمایه
موردنیاز شرکتها سوق یافته و بهگونهای که این امر موجب پیدایش شرکتهای ملی و چندملیتی
نیز گردیده است .البته حاکمیت شرکتی 9به حیات شرکت در بلندمدت اهمیت میدهد تا از منافع
سهامداران در مقابل مدیران پشتیبانی شود و مفهوم اولیه حاکمیت شرکتی از هدایت کردن گرفتهشده
و حاکمیت شرکتی موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی و شفافیت ،رعایت منافع ذینفعان
میشود (حساس یگانه و باغومیان .)9333 ،با توجه به اهمیت عملکرد شرکتهای وابسته و فرعی
بانکها که بر کل چرخه اقتصادی کشور اثر دارند این سؤال مطرح میشود که بین عملکرد
شرکتهای وابسته و فرعی با عملکرد شرکتهای بورس اوراق بهادار بر مبنای تاپسیس 2رابطه
معناداری وجود دارد یا خیر؟ و با توجه به نقش اساسی بانکها بهعنوان نهادی ا لی در اقتصاد،
بررسی عملکرد و کارایی آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است .در دنیای امروز از مهمترین انگیزهها
برای مدیران ارزیابی عملکرد است که آنها را برای آیندهای هر چه روشن و بهتر سوق میدهد و
برای این ارزیابی راه و روشهای متفاوتی وجود دارد و ارزیابی عملکرد سازمانها در جهتگیری
تصمیمات آتی آنها نقش اساسی دارد که روش تحلیل پوششی دادها 3یکی از ابزارهای مناسب و
کارآمد در این زمینه است که بهعنوان یک روش غیر پارامتری بهمنظور محاسبه کارایی واحدهای
تصمیمگیرنده استفاده میشود .امروزه استفاده از تکنیک تحلیل پوششی دادهها با سرعت زیادی در
حال گسترش بوده و در ارزیابی سازمانها و نایع مختلف مانند نعت بانکداری و ...استفاده میشود
و قابلتوجه است که نسبتهای مالی فقط میتوانند یک بخش از عملکرد سازمان را نشان دهند اما
تحلیل پوششی دادهها میتواند کارایی عملیاتی یا مدیریتی سازمان را با متغیرهای برگرفته از
نسبتهای مالی محاسبه نماید (جو و همکاران .)2793 ،6رتبهبندی شرکتها در این بازار سبب
میشود تا شرکتهای ضعیف نعت ،فا له خود را با برترینها تشخیص داده و راهبرد مناسب
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برای رسیدن به آنها را تدوین کنند و شرکتهای برتر با تعریف برنامهها و راهبردهای مناسب
برتری خود را مستحکمتر کنند .در کنار این موارد ،ارائه اطالعات فر تی برای سرمایهگذاری در
جهت سرمایهگذاری مناسب فراهم میکند ( ارمی و همکاران .)9333 ،سرمایهگذاران نیز همواره
به دنبال ان ام بهترین سرمایهگذاری هستند تا نفع بیشتری عایدشان شود ،بدین منظور در پی
تفکیک شرکتهای موفق و ناموفق ،همچنین رتبهبندی آنها هستند .با توجه به کارایی ضعیف
روشهای رتبهبندی مورداستفاده در بورس تهران ،ارائه روشی که بتواند این امر را آسان کند و از
قابلیت اتکای باالیی برخوردار باشد حائز اهمیت است (دانش شکیب و فضلی)9333 ،؛ و اما در ادامه
اشارهای به بقا و عملکرد یک شرکت ،مفید است زیرا عملکرد شرکتها میتواند بر کارایی بانکها
اثرگذار باشد و بقای یک شرکت در بلندمدت به سودآوری آن بستگی دارد (مهرانی و مهرانی.)9332 ،
در این پژوهش سؤال دوم که مطرح است این است که رابطه شدیدترین همبستگی شرکتهای
وابسته و فرعی با بانکهای برتر و بانکهای داری رتبه ضعیف معنادار است یا خیر؟
مبانی نظري
حاکمیت شرکتی

موضوع حاکمیت شرکتی از دهه  9117در کشورهای نعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان ،استرالیا
و برخی کشورهای اروپایی مطرح شد .سابقۀ این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کادبری
برمیگردد که در سال  9112منتشر شد .در این گزارش به وجود سهامداران نهادی و برقراری سیستم
کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تأکید زیادی شده بود .این گزارش در سال  9113توسط کمیته
گرین بری بررسی م دد و در سال  9113توسط کمیته هامپل نهایی شد .اکثر کشورهای جهان
ازجمله انگلستان ،چین ،کره ،کانادا ،استرالیا و  ....دارای چنین نظامنامه راهبری به ورت مدون
میباشند .در آمریکا نیز افشای ماجرای انتخابات واترگیت و همچنین تقلب در بازار سرمایه آمریکا
در سال  2779باعث تصویب قانونی به نام ساربنز آکسلی یا همان حاکمیت شرکتی شد (حساس
یگانه و همکاران .)9333 ،حاکمیت شرکتی به عنوان مبحثی که بر موضوع راهبرد شرکتها و حقوق
سهامداران تأکید داشت ،مطرح گردید و نقش آن در کاهش تضاد بین منافع سهامداران و مدیران
است .این تضاد منافع اغلب با مسائل نمایندگی در ارتباط است که ناشی از دو علت ا لی است :اولی
متفاوت بودن اهداف و ترجیحات مشارکتکنندگان در شرکت و دیگری ناقص بودن اطالعات
مشارکتکنندگان نسبت به عملکرد ،دانش و ترجیحات یکدیگر .از دیدگاه تلوری نمایندگی ،حضور
مدیران غیرموظف و مستقل در هیلتمدیره شرکتها که تخصص ،استقالل و قدرت قانونی الزم را
برای نظارت بر عملکرد شرکت دارند ،میتواند یک سازوکار بالقوه توانمند حاکمیت شرکتی بهحساب
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آید (بیرد و کنت .)9112 ،9از طرفی وجود سهامداران نهادی بهعنوان یکی دیگر از سازوکارهای
حاکمیت شرکتی ،میتواند موجب همسو شدن منافع سهامداران شود و این همسویی باعث افزایش
نفوذ سهامداران بر مدیریت گردد (شلیفرو ویشنی.)9117 ،2
روش تاپسیس در عملکرد

روش تاپسیس توسط هوانگ و یون 3در سال  9139پیشنهاد شد .این مدل یکی از بهترین مدلهای
تصمیمگیری چند شاخصه است و از آن استفاده زیادی میشود .در این روش نیز  mگزینه بهوسیله
 nشاخص مورد ارزیابی قرار میگیرد ،اساس این تکنیک ،بر این مفهوم استوار است که گزینه
انتخابی ،باید کمترین فا له را با راهحل ایده آل مثبت و بیشترین فا له را با راهحل ایده آل منفی
داشته باشد .فرض بر این است که مطلوبیت هر شاخص ،بهطور یکنواخت افزایشی یا کاهشی است
(رستمی و همکاران.)9317 ،
روش تحلیل پوششی دادهها در کارایی نسبی

فارل 6برای اندازهگیری کارایی یک ورودی و یک خروجی را در نظر گرفت و برای تخمین کارایی
بخش کشاورزی آمریکا در مقایسه با سایر کشورها از آن استفاده کرد ،فارل در این راستا کارایی فنی
و تخصیصی را در نظر گرفت (فارل )9137 ،و چارنز ،کوپر ورودز 3دیدگاه وی را افزایش و مدلی با
چند ورودی و خروجی ارائه کردند .این مدل تحلیل پوششی دادهها نام گرفت و بر اساس حرف اول
نام خانوادگی آنان  CCRنامیده شد (چارنز و همکاران .)9173 ،6این مدل شامل مدل مضربی
CCRو مدل پوششی  CCRمیشود (مهرگان .)9319 ،بنکر ،چارنز وکوپر 7در مدل  CCRتغییر
ای اد کردند و مدل  BCCرا که مربوط به ارزیابی کارایی نسبی واحدهایی با بازده متغیر نسبت به
مقیاس است ،ارائه کردند و نسبت به مدل قبلی که بازده به مقیاس ثابت را بررسی میکرد و البته
واحدهای کمتر و درنتی ه مقدار کارایی کمتری را شامل میشد مدل جامعتری را مطرح کردند (بنکر
و همکاران .)9136،8این مدل شامل دو مدل مضربی  BCCو مدل پوششی  BCCاست (مهرگان،
 .)9319با استفاده از این تکنیک دیگر مشکل مربوط به روش سنتی وجود نخواهد داشت و نمره
کارایی اختصاصیافته به هر یک از واحدهای ت اری همه ابعاد مالی یک واحد ت اری را دربرمیگیرد
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و بر اساس آن میتوان بهراحتی واحدهای ت اری را باهم مقایسه کرد یا اینکه یک واحد ت اری را
در چند دورهی مالی مورد ارزیابی قرارداد (خواجوی و همکاران .)9331 ،خال ه قابلیتهای تحلیل
پوششی دادهها شامل :شناسایی بهترین واحدهای تصمیمگیری با استفاده از حداقل منابع با ارائه
محصوالت و یا خدمات باکیفیت؛ شناسایی میزان منابع اضافی برای واحدهای ناکارا که کمتر استفاده
شده است (جو و همکاران.)2799 ،1
کمبرایی و روبرت )2797( 2در پژوهشی با عنوان ت زیهوتحلیل نسبتهای مالی از عملکرد
بانکهای ت اری در آفریقای جنوبی ،به بررسی عملکرد بانکداری ت اری آفریقای جنوبی برای دوره
 6ساله پرداختند .نسبتهای مالی بهعنوان متغیرها شامل نسبتهای سودآوری ،نقدینگی ،پنج بانک
ت اری بزرگ بودند .این مطالعه نشان داد که عملکرد بانکها بهطورکلی توجه زیادی در دو سال اول
از ت زیهوتحلیل را به خود معطوف کرد و البته تغییر قابلمالحظهای در آغاز بحران مالی جهانی در
سال  2777شروع شد که در طول ( )2771-2773به اوج رسید ،این امر من ر به سقوط سودآوری،
نقدینگی و بدتر شدن کیفیت اعتباری در بخش بانکی آفریقای جنوبی شد.
رستمی و همکاران ( )9317در پژوهشی دیگر تحت عنوان ارزیابی عملکرد مالی بانکهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار ،با استفاده از روش تاپسیس و مدل تحلیل پوششی دادهها از
معیارهای سودآوری ،نقدینگی ...،بهره جستند و نسبتهای مالی مرتبط با هر معیار را برای ارزیابی
عملکرد مالی بانکها مورداستفاده قراردادند .نتایج نشان داد از دید واحد تصمیمگیری ایده آل ،بانک
کارآفرین ،ملت و پارسیان کمترین فا له و بانک ادرات بیشترین فا له را با ایده آل داشته و از دید
واحد تصمیمگیری ضد ایده آل ،بانک ادرات کمترین فا له و بانک کارآفرین بیشترین فا له را با
ضد ایده آل داشت.
حیدرپور و همکاران ( )9319به ارزیابی عملکرد بانکها با استفاده از روش ترکیبی FAHP-
 TOPSISپرداختند و متغیرهای این پژوهش :کارایی و عملکرد کارکنان ،مدیریت دارایی و بهرهوری
کارکنان ،نرخ بازده دارایی و  ...است .از نتایج این پژوهش نیز رتبهبندی مذکور با رتبهبندی بورس
اوراق بهادار با توجه به استفاده از روشهای متفاوت رتبهبندی ،یکسان نیست.
هلهل )2793( 3در پژوهشی تحت عنوان مقایسه تحلیل عملکرد مالی خارجی و بانکهای داخلی
در گرجستان ،به مقایسۀ بانکهای داخلی و خارجی در طی مهرومومهای  2793-2771پرداخت و از
نسبتهای ROAو  ROEو حاشیه سود خالص استفاده کرد و تفاوتی بین سود بانکهای داخلی و
خارجی نبود اما در مهرومومهای آخر این تفاوتها افزایش یافت.

1. Joo et al.
2. Kumbirai & Robert
3. Helhel
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دورو و همکاران )2794( 9نیز در پژوهشی با عنوان رابطه پویا بین راهبری دوالیه و عملکرد
شرکت :تعدیل نقش استقالل هیلتمدیره ،به این نتایج دست یافتند :هیلت عامل اثر منفی بر عملکرد
دارد و اگر استقالل هیلت ناظر و هیلت عامل تعدیل شود اثر مثبت با عملکرد شرکت خواهد داشت.
کرمی و همکاران ( )9314در پژوهشی با عنوان تأثیر گرایش کارآفرینی بر عملکرد ادراتی
شرکتهای کوچک و متوسط با نقش میان ی قابلیت یادگیری به مطالعهی  936شرکت کوچک و
متوسط در ایران و انگلستان پرداختند و نتایج این تحقیق بر عملکرد نشان داد که گرایش کارآفرینی
بهطور مستقیم و غیرمستقیم از طریق قابلیت یادگیری بر عملکرد ادراتی تأثیر مثبت و معنادار دارد.
پانکاج و همکاران )2793( 2در پژوهشی با عنوان یک مدل بهینهسازی چندمنظوره یکپارچه
 AHP-DEAبرای حملونقل پایدار در نعت معدن و روش  DEAبرای محاسبه نمره کارایی
خودروها در راههای مختلف شبکه حملونقل دادهشده با استفاده از ورودیها و خروجیهای قطعی در
نظر گرفتهشده در بخشهای نعتی بهویژه نعت معدن ،مورداستفاده قرار میگیرد و ادغام روشهای
 AHPو  DEAدر مدل پیشنهادی ،وزن و ضریب بهرهوری انواع وسیله نقلیه را فراهم میکند که در
مقایسه با مقاالت موجود بیشتر واقعگرایانه است.
هاتایو و همکاران )2793( 3در پژوهشی با عنوان شبکه دومرحلهای  DEAدر نعت خودروسازی
با متغیرهای ورودی معتبر به این نتایج رسیدند که راهحل بهینه برای مدل گسترده نیز یک راهحل
رهبر و پیرو است و راهحل بهینه جهانی را میتوان با مقایسه میانگین اختالف نمره برای کران باال و
پایین در دو مرحله شناسایی کرد.
مدل پژوهش
مدل مضربی  ،BCCمدل مورداستفاده در این پژوهش است که یک مدل غیرخطی است که برای
خطی کردن آن به دو شیوه میتوان عمل کرد ،حداکثر کردن ورت و ثابت نگهداشتن مخرج کسر
که مدل مضربی  BCCورودی محور را ای اد میکند و یا شیوۀ دیگر شامل حداقل کردن مخرج و
ثابت نگهداشتن ورت کسر که ای ادکنندۀ مدل مضربی  BCCخروجی محور است (مهرگان.)9319،

1. Duru et al.
2. Pankaj et al.
3. Haitao
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مدل )9

a1y1+a2y2+ ….
β1x1+β2y2+….
= بهره وری کل

طبق فرمول بهرهوری کل :میزان خروجیها تقسیمبر میزان ورودیها
∑ s ur×yrj
مدل )2

r=1

= کارایی واحد

∑ vi× xij
m

i=1

مدل  )3خطی  BCCورودی محور
= xiمتغیر ورودی با وزن  iام برای داده)(i=1, 2, ….m
= yrمتغیر خروجي با وزن rام برای داده) (r=1, 2, ….s
 = viوزن متغیر ایکسام
ur

=

وزن متغیر وایام

 = wآزاد در عالمت متغیر

= ∑𝑠𝑖=1 𝑢 r𝑦ro + 𝑤𝑀𝑎𝑥𝑍0
s.t

𝑚∑
𝑖=1 𝑣 i𝑥io = 1
𝑚∑∑𝑠𝑟=1 𝑢 r𝑦rj -
)𝑖=1 𝑣 i𝑥ij + 𝑤 ≤(i=1, 2,….n
𝑢𝑟𝑣𝑖 ≥ 0

در ابتدا عملکرد شرکتهای وابسته و فرعی بانکها و عملکرد سایر شرکتها را با روش تاپسیس
سن یده و سپس به ارزیابی مدل رگرسیون و بعدازآن به تحلیل همبستگی آنها پرداخته میشود:
شرکت انرژی سپهر بانک ادرات دارای رتبه برتر بر مبنای نسبتهای سودآوری و اهرمی در بین
بقیه شد و شرکت پگاه ا فهان دارای رتبه برتر بر مبنای حاکمیت شرکتی شد و سپس در مدل
رگرسیون متغیر وابسته :عملکرد شرکتها بر مبنای نسبتهای سودآوری و اهرمی و متغیر مستقل:
عملکرد شرکتها بر مبنای حاکمیت شرکتها آزمون میشود.
مدل چهارم پژوهش برگرفته از مدل رز ( )2794است که متغیر وابسته این مدل هم عملکرد است
و در دو حالت بررسیشده است :حالت اول عملکرد بر مبنای نسبتهای سودآوری و اهرمی و حالت
دوم بر مبنای اقالم ترازنامه است که در ذیل به شرح آنها پرداختهشده است.
مدل6

𝛆 𝚷 = 𝛂0 + 𝛂1𝐂𝐆 + ∑ 𝛂2𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬𝐢 +
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متغیر وابسته:
 =Π1عملکرد بانکها بر مبنای نسبتهای سودآوری و اهرمی که بر مبنای روش تاپسیس سن یده شده
است.
 =Π2عملکرد بانکها بر مبنای اقالم ترازنامه که با روش تاپسیس سن یده شده است.
متغیرهای مستقل:
 =CGحاکمیت شرکتی که بر مبنای اعضای غیرموظف است.
متغیرهای کنترل:
عملکرد شرکتهای وابسته و فرعی و کارایی شرکتهای وابسته و فرعی
فرضیههاي پژوهش

فرضیه  :9بین عملکرد شرکت بر مبنای نسبتهای مالی و عملکرد شرکت بر مبنای حاکمیت شرکتی
همبستگی وجود دارد.
فرضیه  :2همبستگی شرکتهای وابسته و فرعی با بانک کارا معنادار است.
فرض  :3همبستگی شرکتهای وابسته و فرعی با بانک ناکارا معنادار است.
فرضیه  :6همبستگی شرکتهای وابسته و فرعی با برترین عملکرد بین بانکها معنادار است..
فرضیه  :3همبستگی شرکتهای وابسته و فرعی با ضعیفترین عملکرد بین بانکها معنادار است.
متغیرهاي پژوهش

در فرضیه اول برای  67شرکت حاکمیت شرکتی که نسبت اعضای غیرموظف هیلتمدیره بهکل
شرکت  iدر سال  tاست و سپس عملکرد شرکتها بر مبنای این متغیر سن یده و متغیر جدید عملکرد
به دست میآید که متغیر مستقل این فرضیه است و عملکرد شرکتها بر مبنای نسبتهای مالی متغیر
وابسته محسوب میشود و در بقیۀ فرضیهها عملکرد  92بانک و  26شرکت وابسته و فرعی به ترتیب
متغیرهای وابسته و مستقل هستند .در م موع  46شرکت و  92بانک بررسیشده است.
روششناسی
روششناسی تحقیق که روش مناسب هر پژوهش را بر اساس موضوع تحقیق و طرح آن انتخاب
میکند ،از مهمترین بخشهای فرآیند پژوهش است .توجه به این بحث و اهمیت آن ،سابقهای کهن
دارد و تفاوت میان علوم ازنظر روش تحقیق در آنها ،کمابیش ملحوظ بوده است .این پژوهش ازنظر
هدف ،کاربردی و ازلحاظ روش ،از نوع تو یفی -همبستگی است و دارای ارزیابی بانکها با روش
تحلیل پوششی دادهها و یکبار هم ارزیابی بانکها با روش تاپسیس ورت گرفت و برای آزمون
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فرضیهها نرمافزار ایویوز نسخه  97استفادهشده است .این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ
روش ،از نوع تو یفی -تحلیلی است و در این پژوهش برای جمعآوری اطالعات مربوط به مبانی
نظری و پیشینه پژوهش از روش کتابخانهای استفادهشده است .همچنین برای جمعآوری دادههای
موردنیاز جهت آزمون فرضیهها از روش اسناد کاوی استفادهشده است .در این راستا دادهها از
گزارشهای سازمان بورس و اوراق بهادار که در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار است استخراجشده
است و برای ارزیابی عملکرد از نرمافزار  grey Topsisاستفادهشده است و برای آزمون مدلهای
رگرسیون فرضیهها از نرمافزار  Eviewsنسخه ده استفاده گردید .روش ت زیهوتحلیل اطالعات و
آزمون فرضیهها ،رگرسیون چند متغیره است .مدل این تحقیق ،مدل رگرسیون حداقل مربعات است.
در این پژوهش در مرحله اول روایی (اعتبار) پژوهش بررسی شد .ازآن اییکه دادهها از بانکهای-
اطالعاتی موجود در سازمان بورس بهدستآمده یا مستقیماً از ورتهای مالی و یادداشتهای مربوط
به آن استخراجشده است ،بنابراین ،میتوان به آنها اعتماد نمود و به روایی دادهها اطمینان داشت.
برای تخمین مدل با استفاده از دادههای ترکیبی ،نخست باید مشخص شود کدامیک از انواع مدلهای
ترکیبی ،تخمینهای کاراتری را ارائه میدهد .به همین دلیل ،از آزمون  Fلیمر برای تعیین استفاده از
مدل دادههای تلفیقی یا تابلویی ،استفادهشده است .در آزمون  Fلیمر ،فرض فر یکسان بودن عرض
از مبدأها (دادههای تلفیقی) و فرض مقابل ،ناهمسانی عرض از مبدأها (دادههای تابلویی) است .اگر
احتمال آماره  Fمحاسبهشده از  7/73بزرگتر باشد ،فرض فر تائید شده و استفاده از روش دادههای
تلفیقی بهتر است .در غیر این ورت از مدل دادههای تابلویی استفاده میشود .روش دادههای تابلویی
خود به دو نوع مدل شامل مدل تابلویی با اثرات ثابت و تابلویی با اثرات تصادفی تقسیم میشود.
در ورتیکه بر اساس نتایج آزمون  Fلیمر از دادههای تابلویی استفاده شود ،باید نوع مدل آن نیز
مشخص گردد .بدین منظور از آزمونی تحت عنوان آزمون هاسمن استفاده میشود؛ و از آزمونهای
دیگر در این پژوهش آزمون نرمال جارکیوبرا است و سپس آزمون مانایی به روش ریشه واحد متغیرها
از طریق  KPSSان ام خواهد شد و سپس آزمون برابری میانگین که معناداری کل را نشان میدهد
که برای دادههای کمی در چند جامعه از آزمون  Anova-f testاستفاده خواهد شد.
جامعه و نمونه آماري

جامعه آماری پژوهش ،شرکتهای وابسته و فرعی و نعت بانکداری بوده است .نمونه آماری این
پژوهش شامل  92بانک (ملت ،ایرانزمین ،پاسارگاد ،پارسیان ،اقتصاد نوین ،کارآفرین ،انصار ،سامان،
شهر ،دی ،ت ارت و ادرات) و  46شرکت وابسته و فرعی طی مهرومومهای  9312-9337است که
با توجه به معیارهای زیر انتخاب گردید:
 سال مالی شرکت موردبررسی منتهی به پایان اسفندماه باشد.
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 شرکتهای زیرم موعه که فرعی و وابسته باشند.
 بانکهای موردنظر دارای شرکتهای وابسته و فرعی باشند.
 اطالعات موردنظر شرکت در دسترس باشد.
جدول  )9نمونهگیری پژوهش
39
3
6
7
92

سال مالی کل بانک موردبررسی منتهی به پایان اسفندماه باشد.
از بانکهای ت اری دولتی و خصو ی نباشند.
از بانکهای در آستانه تأسیس و بانکهای قرضالحسنه نباشند.
بانکهای فاقد شرکتهای وابسته و فرعی
تعداد باقیمانده
منبع :یافتههای پژوهش

یافتههاي پژوهش
تو یف آماری دادهها ،گامی در جهت تشخیص روابط بین متغیرها است و آمار تو یفی این تحقیق
در نگاره شماره  2ارائهشده است.
جدول  )2آمار تو یفی
نام متغیر
عملکرد بانکها بر مبنای نسبتهای سودآوری و
اهرمی
عملکرد بانکها بر مبنای اقالم ترازنامه
عملکرد شرکتهای وابسته و فرعی
عملکرد بر مبنای حاکمیت شرکتی

حداقل
7/72

حداکثر
7/33

انحراف معیار
7/93

میانگین
7/33

میانه
7/34

7/779
7/79
7/94

7/73
7/33
7/37

7/97
7/99
7/27

7/77
7/93
7/31

7/76
7/97
7/67

منبع :یافتههای پژوهش

فرضیه  :9بین عملکرد شرکت بر مبنای نسبتهای سودآوری و اهرمی و عملکرد شرکت بر مبنای
حاکمیت شرکتی همبستگی وجود دارد.
جدول  )3آزمون فرضیه اول
متغیر وابسته

متغیرهای مستقل

آماره تی

عملکرد  67شرکت بر مبنای نسبتهای
سودآوری و اهرمی

عملکرد  67شرکت بر مبنای
حاکمیت شرکتی

1/97

منبع :یافتههای پژوهش

احتمال آماره
تی
7/77

شدت همبستگی
7/32
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متغیرهای مستقل با احتمال آماره تی کمتر از  3در د فرض همبستگی با متغیر وابسته را تأیید کرد و
ازنظر شدت همبستگی  7/32است که بسیار باال است.
در ابتدا کارایی بانکها را به روش تحلیل پوششی دادهها سن یده و برترین بانک ازنظر شدت همبستگی
با شرکتهای وابسته و فرعی از طریق آزمون همبستگی سن یده میشود.
فرضیه  :2همبستگی شرکتهای وابسته و فرعی با بانک کارا معنادار است.
جدول  )6آزمون فرضیه دوم
متغیر وابسته

کارایی بانک کارآفرین

متغیرهای مستقل

شدت همبستگی با بانک

احتمال آماره تی

شرکت سرمایهگذاری بانک کارآفرین
شرکت واسپاری بانک کارآفرین
شرکت کارگزاری بانک کارآفرین
شرکت عصر امین کارآفرین
شرکت ابنیه گستر کارآفرین
شرکت رافی کارآفرین

7/13
7/33
7/17
7/74
7/74
7/37

7/77
7/77
7/77
7/76
7/76
7/72

منبع :یافتههای پژوهش

بانک کارآفرین با شرکت کارگزاری بانک کارآفرین بیشترین همبستگی را به میزان  7/17دارد و شرکت
کارگزاری بانک کارآفرین هم با شرکت لیزینگ بانک کارآفرین با  7/13بیشترین همبستگی را دارد.

فرضیه  :3همبستگی شرکتهای وابسته و فرعی با بانک ناکارا معنادار است.
جدول  )3آزمون فرضیه سوم
متغیر وابسته

متغیرهای مستقل

کارایی بانک
ادرات

شرکت سرمایهگذاری غدیر
شرکت واسپاری سپهر ادرات
شرکت کارگزاری بانک ادرات ایران
شرکت انرژی سپهر
شرکت سرمایهگذاری توسعه سپهر تهران
شرکت رافی سپهر
منبع :یافتههای پژوهش

شدت همبستگی با
بانک
7/11
7/17
7/13
7/13
7/16
7/13

احتمال آماره تی
7/76
7/27
7/99
7/22
7/27
7/23
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بانک ادرات با شرکت سرمایهگذاری غدیر بیشترین همبستگی را به میزان  7/11دارد و همان شرکت
هم با شرکت کارگزاری بانک ادرات ایران با  7/11بیشترین همبستگی را دارد.
فرضیه  :6همبستگی شرکتهای وابسته و فرعی با برترین عملکرد بین بانکها معنادار است.
جدول  )4آزمون فرضیه چهارم
متغیر وابسته

متغیرهای مستقل

شدت همبستگی با بانک

کارایی بانک ملت

شرکت گروه مالی ملت
شرکت واسپاری ملت
کارگزاری بانک ملت-خدماتی
شرکت بیمه ما
شرکت پترو فرآوران اطلس
شرکت رافی ملت

7/37
7/11
7/12
7/13
7/13
7/37

منبع :یافتههای پژوهش

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

فرضیه  :3همبستگی شرکتهای وابسته و فرعی با ضعیفترین عملکرد بین بانکها معنادار است.
جدول  )7آزمون فرضیه پن م
متغیر وابسته
کارایی
پاسارگاد

بانک

متغیرهای مستقل

شدت همبستگی با بانک

شرکت مبنای خاورمیانه
شرکت لیزینگ ماشینآالت و ت هیزات بانک پاسارگاد
شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد
شرکت بیمه پاسارگاد
شرکت خدمات ارزی و رافی پاسارگاد
شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد

7/77
7/13
7/33
7/33
7/72
7/16

منبع :یافتههای پژوهش

بانک پاسارگاد با شرکت لیزینگ ماشینآالت و ت هیزات بیشترین همبستگی را به میزان  7/13دارد و
شرکت لیزینگ ماشینآالت و ت هیزات بانک پاسارگاد هم با شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد
با  7/19بیشترین همبستگی را دارد.
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نتیجهگیري و پیشنهادها
هدف ا لی بانکها مشتری مداری است و رضایت مشتریان در جلب اعتماد و چرخه مالی بانک اثرگذار
است و این رضایت درگرو بهبود عملکرد و کارایی بانکها است البته بهطورقطع این بهبود در جهت
ارتقا و چرخه اقتصادی کشور یاریرسان است و مدیران بانکها باید به عملکرد شرکتهای
سرمایهگذاری و کارگزاری و لیزینگ خود که جزء شرکتهای وابسته و فرعی هستند بیشازپیش توجه
کنند حتی خود این شرکتها نیز به برخی دیگر از شرکتها همبستگی دارند که مدیر بانک و مدیران
این شرکتها به عملکرد این شرکتها در جهت هر چه بهتر شدن رقابت باید توجه الزم را داشته
باشند پس مؤسسات و سازمانها با هر رسالت ،اهداف و چشماندازی که دارند نهایتاً در یک قلمرو کلی
عمل میکنند و ملزم به پاسخگویی به مشتریان و ذینفعان هستند تا شرکتی که هدفش سودآوری و
رضایت مشتری است و سازمانی که هدف خود را اجرای کامل و دقیق وظایف قانونی میداند پاسخگو
باشند؛ بنابراین ،بررسی نتایج عملکرد ،یک فرایند مهم تلقی میشود.
نتی ه فرضیه  :9عملکرد شرکتهایی که بر مبنای حاکمیت شرکتی هستند بروی عملکرد
شرکتهای وابسته و فرعی بر مبنای نسبتهای سودآوری و اهرمی دارای همبستگی و اثر است و
میتوانند در جهت بهبود عملکرد آنها مؤثر باشد و هنگامیکه شرکتهای وابسته و فرعی در بازار
بورس بهبود یابد مدیریت در بانکها دارای بهبود و عملکرد بسیار خوبی میشود که در کل به نفع
سپرده گذاران بانکها است و اعتماد مشتریان افزایش مییابد و بیشک جلب اعتماد مشتریان در
بانکها یکی از عوامل اساسی برای موفقیت این بنگاهها در عر ۀ رقابت است و بیدلیل نیست که
بسیاری از این مؤسسات موضوع مهم اعتماد را محور ا لی فعالیتهای خود قرار دادهاند و بسیاری از
معامالت و انتقال پول در جامعه توسط این اعتماد ان ام میشود و پول امروزه نقشهایی فراتر از وسیله
مبادله بودن دارد .تغییر در ح م پول در جریان ،ارزش پول را تحت تأثیر قرار میدهد و تغییر در ارزش
پول بر سطح تولید و توزیع درآمد ملی اثر میگذارد .هدف ا لی سیاست پولی تثبیت قیمت و اشتغال
کامل است و نیز بانکها اگر عملکردشان بهبود یابد موجب بهتر شدن ت هیز و توزیع اعتبارات ،عملیات
اعتباری ،عملیات مالی ،خریدوفروش ارزها ،نقلوانتقال وجوه ،و ول مطالبات اسنادی و سود سهام
مشتریان ،پرداخت بدهی مشتریان ،قبول امانات ،نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی
مشتریان ،ان ام وکالت خریدها و فروش را بر عهده دارند و کمک به وظایف بانک مرکزی که عبارتاند
از انتشار اسکناس و تنظیم ح م پول در گردش ،نگهداری فلزات گرانبها و ارزهای متعلق به دولت،
نگهداری ذخایر قانونی و موجودی نقدی بانکهای ت اری ،ای اد امکانات اعتباری برای بانکهای
ت اری ،ان ام دادن عملیات تصفیهحساب بین بانکها ،ندوقداری و نمایندگی مالی برای عملیات
بانکی دولت ،اجرای سیاست پولی و کنترل ح م اعتبارات است .این بانک مسلولیت کنترل شبکه
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بانکی و اداره سیاست پولی ثبات را بر عهده دارد .این بانک ،بانکهای دیگر را در جهت ارائه خدمت
و هماهنگی با اقتصاد به فعالیت وامیدارد.
نتی ه فرضیه  :2فرضیه با احتمال کمتر از  3در د تأیید گردید و شرکت از نوع سرمایهگذاری
بیشترین همبستگی را از آن خود کرد که نشان میدهد که برای بانک کارا بیشترین همبستگی بهطور
مستقیم با شرکتهای کارگزاری بود و برای بانک ناکارا بیشترین همبستگی با شرکت سرمایهگذاری
بود و در بین شرکتهای وابسته و فرعی بانک ناکارا همبستگی وجود ندارد.
نتی ه فرضیه  :3در این فرضیه شرکت سرمایهگذاری بانک ناکارا بیشترین همبستگی را با
شرکتهای کارگزاری نشان داد پس شرکت کارگزاری هم مانند لیزینگ هم بهطور مستقیم و هم
غیرمستقیم بر کارایی بانک ناکارا اثر داشت.
نتی ه فرضیه  :6برای آزمون فرضیه که رابطه شدیدترین همبستگی شرکتهای وابسته و فرعی با
برترین عملکرد بین بانکها را با روش تاپسیس میسن د و بانک برتر در تاپسیس ملت معرفی شد که
با احتمال کمتر از  3در د این فرضیه تأیید شد و شرکت لیزینگ واسپاری ملت بیشترین همبستگی
را با بانک ملت داشت پس درروش تاپسیس بانک برتر با شرکت لیزینگ همبستگی شدیدتری را نشان
داد و این شرکت با شرکت بازرگانی پترو فرآوران اطلس بیشترین همبستگی را دارد.
در فرضیه آخر که بر اساس روش تاپسیس است نیز همبستگی بین عملکرد بانک پاسارگاد و
شدیدترین همبستگی شرکتهای وابسته و فرعی با احتمال کمتر از  3در د است تأیید شد و خود این
شرکت با شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد بیشترین همبستگی را دارد .پس ضعیفترین
عملکرد نیز با شرکت لیزینگ همبستگی دارد .علیرغم آنکه شاید دیگران عملکرد شرکتهای لیزینگ
را بر عملکرد بانکها چه برترین عملکرد و چه ضعیفترین تأثیرگذار ندانند این دو عملکرد همبستگی
شدید با شرکتهای لیزینگ خود نشان دادند.
هدف ا لی بانکها مشتری مداری است و رضایت مشتریان در جلب اعتماد و چرخه مالی بانک
اثرگذار است و این رضایت در گرو بهبود عملکرد و کارایی بانکها است البته بهطورقطع این بهبود در
جهت ارتقا و چرخه اقتصادی کشور یاریرسان است و مدیران بانکها باید به عملکرد شرکتهای
سرمایهگذاری و کارگزاری و لیزینگ خود که جزء شرکتهای وابسته و فرعی هستند بیشازپیش توجه
کنند حتی خود این شرکتها نیز به برخی دیگر از شرکتها همبستگی دارند که مدیر بانک و مدیران
این شرکتها به عملکرد این شرکتها در جهت هر چه بهتر شدن رقابت باید توجه الزم را داشته
باشند پس مؤسسات و سازمانها با هر رسالت ،اهداف و چشماندازی که دارند نهایتاً در یک قلمرو کلی
عمل میکنند و ملزم به پاسخگویی به مشتریان و ذینفعان هستند تا شرکتی که هدفش سودآوری و
رضایت مشتری است و سازمانی که هدف خود را اجرای کامل و دقیق وظایف قانونی میداند پاسخگو
باشند؛ بنابراین ،بررسی نتایج عملکرد ،یک فرایند مهم تلقی میشود.

بررسی شدت همبستگی عملکرد و کارایی شرکتها ججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج 39

در حال حاضر سهامداران هیچگونه ابزاری جهت نظارت بر مدیران ندارند و درحالیکه در آئیننامه
شرکتی پیشبینیشده که شرکتهای بورسی باید دارای پایگاه اطالعرسانی الکترونیکی باشند و کلیه
اخبار و آمار و اطالعات مالی را بهموقع در اختیار همه سهامداران بگذارند و در هیلترئیسه م مع و
همچنین در هیلتمدیره شرکت نیز از بین سهامداران جزء نیز نماینده وجود داشته باشد تا احتمال
تخلف کسر گردد عالوه بر آنکه حاکمیت شرکتی درواقع بهنوعی محدودیت برای سهامداران عمده و
دسترسی سهامداران جزء به اطالعات و اعمال کنترل مدیریت است .مزایای رعایت یکسان حقوق
احبان سهام حاکمیتی ،شفافسازی اطالعات در بازار ،برقراری سیستم واپایشهای داخلی و ارتقای
رابطه حسابرسان مستقل با شرکت است و کمک به بهبود عملکرد بر مبنای حاکمیت شرکتی درنهایت
به مدیران بانکها و سایر شرکتها در جهت بهتر شدن یاری میرساند.
با توجه به اهمیت شرکتهای سرمایهگذاری و کارگزاری و نیز لیزینگ این شرکتها برای ادامه
عملکرد بهتر نیازمند توجه به عوامل اثرگذار بر عملکردشان در آینده هستند که سایر عزیزان میتوانند
آن را موردتوجه قرار دهند .همچنین پژوهشگران میتوانند تورم را نیز در نظر بگیرند و م دد این
آزمون را ان ام دهند.
سایرین با در نظر گرفتن ریسک و عوامل تأثیر گزار بر عملکرد شرکتها اطالعات بیشتری کسب و
دوباره آزمون را ان ام دهند.
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