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 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی رابطه تنوع درآمدی و عملکرد بانکعنوان تحقیق:  

 

 چکیده: 

رود که به دلیل ارائه خدمات متنوع مالي و صنعت بانكداری از ارکان بسیار مهم اقتصاد هر کشور به شمار مي 

 شدن جهاني مهم نتایج از یكيکند. ای را در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا مينقش تعیین کننده اعتباری، 

 سهامداران بانكها، مدیران برای زیادی که اهمیت است بانكداری در تنوع سیاستهای سازی بانكداری پیاده صنعت

-در این تحقیق تأثیر تنوع درآمدی بر عملكرد بانک دارد. بانکبهبود ارزش و عملكرد  به منظور  دانان و اقتصاد

گیرد. مورد بررسي قرار مي 1394تا پایان سال   1391های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 

دهند. متغیر وابسته های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشكیل ميجامعه آماری پژوهش را کلیه بانک

گردد، متغیر مستقل تحقیق تنوع درآمدی است. متغیرهای توبین محاسبه مي -Qباشد که با تحقیق عملكرد مي

پس  باشند.ها متغیرهای کنترلي تحقیق مي خ بازده دارایيها به درآمد، نر اندازه بانک، نسبت مالكیت، نسبت هزینه

 های تحقیق از طریق معادله رگرسیون چند متغیره، با استفاده از نرم افزار از محاسبه متغیرهای مورد نیاز،  فرضیه

 Eviews و آزمون F فیشر مورد آزمون قرار گرفت. با انجام این تحقیق مشخص شد که تنوع درآمدی و نسبت

دهد که اندازه بانک ، نسبت هزینه به داری با عملكرد بانک دارند. همچنین نتایج نشان ميكیت رابطه معنيمال

 درآمد و بازده دارایي بر عملكرد بانک اثری ندارند.

 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.کلیدی: تنوع درآمدی، عملكرد، بانکواژگان 
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 ( مقدمه2-2

 افراد و اغلب دارند سروکار اقتصاد یعني اجتماع، حیاتي با نبض که هستند خدماتي موسسات از یكي ها بانک

 و تصمیمات قادرند با ها بانک .هستند ارتباط در ها بانک خدمات مستقیم با غیر یا مستقیم صورت به جامعه

نمایند  فراهم اقتصادی را رکود و توقف یا و اقتصادی رشد و موجبات توسعه خود اعتباری های سیاست

 (.1395نواز،  مهمان )ابراهیمي، شهریاری،

تا چه  یا بانک مالي، بتوان تعیین نمود که یک موسسه صورت های اجمالي بررسي با تنها تا است مشكل اغلب

ها به ایجاد و توسعه حد در انجام امور خود موفق بوده است. بنابراین مدیران و و تحلیل گران مالي در طي سال

-های مالي و تعیین عملكرد موسسه در گذشته، حال و از همه مهمتر صورتها، برای بررسي دقیقبرخي تكنیک

های کلیدی، امكان ارزیابي عملكرد ا با تمرکز بر شاخصگردد تاند. بر این اساس تالش ميتر آینده آن پرداخته

پژوهشگران در مطالعات مربوط گر فراهم نماید. گذشته و نیز تصویری از شرایط مورد انتظار آتي را برای تحلیل

توبین محاسبه  Qاند. در این تحقیق عملكرد را با  های مختلفي را برای سنجش آن بكار برده به عملكرد، مولفه

 نیم.ک مي

 هایدر بانکدر این مطالعه مساله فوق بانک در تعیین عملكرد مالي  تنوع درآمدیبا توجه به نقش و اهمیت 

در فصل حاضر به کلیات پژوهش و  گیرد.مورد بررسي قرار مي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ها و مواردی همچون بیان مساله، ضرورت و اهمیت پژوهش، فرضیه ها، قلمرو پژوهش و تعاریف واژه

 شود.اصطالحات پرداخته مي
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 ( بیان مساله2-2

آنها در ها و راهبردهای  ها در همه کشورهای جهان نقش اصلي و اساسي دارند و سیاست در دنیای امروز بانک

 بانكداری صنعت  (.1394نیا،  توسعه اقتصادی، درآمد ملي و ... موثر بوده است )خنیفر، بزاز، تهراني و محقق

 آوری، فن در نوآوری این دگرگوني محرک نیروهای .است شده تبدیل صنعت جهاني به گذشته دهه دو از بیش

                 است بوده بزرگ های شرکت در رفتار ییرتغ و المللي بین ، احتیاطي مقررات ، زدایي ساختاری مقررات

.(Fu, Lin, Molyneux,2014) بانكداری در تنوع های سیاست سازی، تحوالت، پیاده این نتایج از یكي 

 ( Sawada,2013).    دارد زیادی مالي اهمیت اقتصاددانان و سهامداران ها، بانک مدیران که برای است

 افراد نیازمند، به وام دادن با و کردند مي آوری جمع را دسترس مردم در مازاد های سپرده هابانک گذشته در

 عصر حاضر، در کردند، مي ایفا گیرندگان وام و گذاران میان سپرده را گری واسطه یعني خود، سنتي وظیفه

 با و دارند خدمات و محصوالت در اساسي تغییرات به نیاز منابع مالي تجهیز برای ها بانک و مالي موسسات

 .بپردازند منابع تجهیز به های جهاني عرصه در توانند نمي گری واسطه و سنتي بانكداری ساختار و ساده خدمات

 ارایه و دهند مي ارایه مشتریان به متعددی را خدمات بانكي غیر مالي های زمینه در نوین، بانكها بانكداری در

 جدیدی منابع تا است شده باعث تولید و و مسكن بیمه امور انجام گذاری، سرمایه بانكداری نوین مانند خدمات

غیر  های فعالیت طریق از منابع از ای عمده بخش بانكداری نوین، در واقع در .شود سرازیر ها بانک به سوی

 (.1389 پور، عباسقلي( آید مي دست به بانكي

 و افزایش عملكرد برای تنوع استراتژی از توانند مي ها بانک .مالي است ادبیات در مهم های موضوع از یكي تنوع

نشان  بانكداری صنعت در تنوع با مرتبط ادبیات(Turkmen, Yigit ,2012).  کنند استفاده ریسک کاهش

 بطورکلي .اقتصادی های بخش و خدمات /محصول منبع درآمد، جغرافیایي، :از عبارتند تنوع انواع که دهد مي

 (Kiweu ,2012) تقسیم میشود بهره بدون درآمدهای و ای بهره جریان درآمدهای دو به بانكها درآمدی جریان

 بهره بدون درآمدهای هستند و ها بانک سنتي های فعالیت و دهي وام فعالیتهای مرتبط با ای بهره درآمدهای که  

 Sawada) باشدمي ... و در سهام گذاری سرمایه و معامالتي درآمدهای و کمیسیون، کارمزد درآمدهای شامل
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 (، افزایش2117 لوین، و لون(ارزش بازار افزایش موجب درآمدی تنوع دهد نشان مي تحقیقات .(2013,

 (Turkmen, Yigit ,2012) .گردد مي کاهش ریسک و عملكرد

و  باشد مي بانک بازار ارزش افزایش با همراه این دهد که مي افزایش را بانک سودآوری بانكها، درآمد تنوع در

 و درآمدها تنوع لزوم ریسک، مدیریت .گردد مي عملكرد بانک در افزایش موجب بانک بازار ارزش افزایش

 اتخاذ با همزمان ها بانک تا طلبد مي را بانک جهاني استانداردهای با مطابق خدمات گسترده همچنین دامنه

 اف، رسول(بپردازد  تخصصي های فعالیت و سایر گری بیمه گذاری، سرمایه امور به سازی، استراتژی خصوصي

1391.) 

 .دارد و اقتصاددانان سهامداران ها،بانک مدیران برای زیادی اهمیت بانكداری در تنوع هایسیاست سازی پیاده

 تنوع تأثیر تحقیق این در .است درآمدی تنوع بخشد بهبود را ها بانک تواند عملكرد مي که عواملي از یكي

توبین محاسبه  Qدر این تحقیق عملكرد را با  گرفت. قرارخواهد بررسي ها مورد بانک عملكرد بر درآمدی

ها  ها با ارزش بازار سهام عادی تقسیم بر ارزش دفتری دارایي کنیم که از حاصل جمع ارزش دفتری بدهي مي

 محققان، يکاف توجه عدم و بر عملكرد آن اثر و درآمدی تنوع موضوع اهمیت به توجه با گردد. محاسبه مي

 شود. انجام مي بهادار تهران اوراق بورس در شده پذیرفته های بانک حاضر در تحقیق

 بنابراین در تحقیق حاضر به دنبال یافتن پاسخي برای پرسش زیر هستیم:

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود  داری بین تنوع درآمدی و عملكرد بانک آیا رابطه معني

 ای وجود دارد این رابطه به چه شكل است؟ اگر رابطه دارد؟ و

 ( اهمیت و ضرورت تحقیق2-1

 به بخش اقتصاد کل از توجهي قابل سهم ،)کشاورزی و صنعت(اقتصاد دیگر بخش دو با مقایسه در امروزه

 و ممتازی برجسته نقش از اعتباری و مالي مؤسسات و بانكها نیز خدمات بخش در و داشته تعلق خدمات

 مالي مؤسسات بانكها و دخالت به تردیدبي باشد، مالي منابع و سرمایه کسب مستلزم که فعالیتي هر برخوردارند.

 دهند. مي تشكیل جهان در سراسر را بازرگاني و اقتصادی فعالیتهای از اثرگذار و مهم بخشي بانكها است. نیازمند
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 نزدیكي ی رابطه طریق از بانكها کنند. استفاده مي بانكها از استقراض یا گذاری سپرده برای مؤسسات و افراد اکثر

 حفظ در را اساسي نقشي کنند، مي وضع آنها در مورد دولتها که مقرراتي و دارند دولتها و نظارتي مراجع با که

 .کنند مي ایفا پولي سیستم به عمومي اعتماد

رود که به دلیل ارائه خدمات متنوع مالي و  ميشمار  صنعت بانكداری از ارکان بسیار مهم اقتصاد هر کشور به

کند. با جهاني شدن صنعت  ای را در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا مي اعتباری، نقش تعیین کننده

 های تنوع درآمدی برای بهبود ارزش و عملكرد از اهمیت باالیي برخوردار است. بانكداری استفاده از استراتژی

 بر درآمدی تنوع تأثیر اندکي پیرامون های پژوهش ایران، در که است اهمیت داراینظر  آن از پژوهش این

 است. صورت گرفته بانک عملكرد

 ( اهداف تحقیق2-4

برد. این یک اصل است که هر عمل باید دارای هدف باشد و عمل بدون هدف، عملي است که راه به جایي نمي

باشد. چه که بایستي با انجام تحقیق به آن دست یافته شود، ميآنای از اهداف تحقیق در واقع بیان کننده خالصه

گویي به یک نیاز است. نیازی که در ارتباط با سوال تحقیق ایجاد شده است در واقع هدف تحقیق، پاسخ

 (. اهداف علمي و کاربردی تحقیق به شرح زیر است:1387)خلعتبری، 

سوال تحقیق است؛ به عبارت دیگر هدف اصلي تحقیق، هدف اصلي تحقیق پاسخ به  اهداف علمی:الف( 

در این  .باشدميهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  بررسي رابطه تنوع درآمدی و عملكرد بانک

 عبارتند از:دیگری نیز قابل دستیابي است که راستا اهداف علمي 

و  مالكیت، نسبت هزینه به درآمد، بازده دارایي ، اندازه، نسبتکه شامل تنوع درآمدی متغیرهای تحقیق توصیف

 باشد.عملكرد بانک مي

ی تنوع درآمدی، اندازه، نسبت مالكیت، نسبت هزینه به درآمد، بازده دارایي و بین متغیرها رابطهبرقراری 

 های ارائه شده در قالب مدلعملكرد بانک 

 های تحقیق آزمون فرضیهبررسي 
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 و گیرندگان مدیران، تصمیم برای را بینشي تواند مي حاضر تحقیق از حاصلنتایج  اهداف کاربردی:ب( 

 تأثیر چگونگي و ها تنوع بانک به مربوط مقررات بهبود یا و تغییر مورد چگونگي در ها بانک گذاران سرمایه

 .آورد فراهم بر عملكرد بانک تنوع های استراتژی

 تحقیق ت( سواال2-7

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه  درآمدی و عملكرد بانکتنوع آیا بین  اصلی : سوال

 ؟دارد وجود داری معني

 فرعی: سواالت

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه  اندازه بانک و عملكرد بانک آیا بین فرعی اول: سوال

 ؟دارد وجود داری معني

های پذیرفته  و عملكرد بانک (نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایيت )نسبت مالكی آیا بین :فرعی دوم سوال

 ؟دارد وجود داری شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  نسبت هزینه به درآمد و عملكرد بانکآیا بین فرعی سوم:  سوال

 ؟دارد وجود داری تهران رابطه معني

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  ها و عملكرد بانک نرخ بازده دارایيآیا بین فرعی چهارم:  سوال

 دارد؟وجود داری  رابطه معني

 چارچوب نظری تحقیق(2-6

شود. چارچوب نظری یک شبكه منطقي،  چارچوب نظری مبنایي است که تمام تحقیق بر روی آن قرار داده مي

ف شده و کامل بین متغیرهایي است که از طریق فرایندهایي مانند مصاحبه، مشاهده و توسعه یافته، توصی

 بررسي ادبیات موضوع )پیشینه تحقیق( فراهم آمده است. 
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چارچوب نظری الگویي است مفهومي، مبتني بر روابط میان عواملي که در مساله مورد پژوهش، با اهمیت 

شود در  متغیرهایي مانند متغیر مستقل، وابسته و ... که تصور مي اند. بر مبنای مدل تحقیق تشخیص داده شده

شوند، بعد از شناسایي متغیرهای مناسب، باید شبكه ارتباط  پاسخ و حل مساله تحقیق نقش دارند شناسایي مي

 (1387های مربوطه را ایجاد و سپس آزمون کرد )خاکي،  متغیرها به درستي بنا شود، به نحوی که بتوان فرضیه

های علمي پیشررفته در بازارهرای مرالي پیشررفته و نیمره پیشررفته  دنیرا کره از انرواع کاالهرا و            استفاده از مدل

های واقعي برخوردار هستند، باعث پویایي، شفافیت، عملكرد بهتر،  های مالي و دارایي محصوالت از نوع دارایي

گذاران خواهد شد. لذا طررح، بررسري،    سرمایه کارآفریني، نقدشوندگي باال، افزایش سودآوری، ترغیب و اعتماد

هایي در جوامع در حال رشد عامل موثری در حرکت بازار به سمت پویایي و  سازی چنین مدل بكارگیری و پیاده

 باشد. سالمت مي

 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه تنوع درآمدی و عملكرد بانکدر این تحقیق به بررسي 

گردد. متغیر مستقل  توبین محاسبه مي-باشد که با کیو ازیم. در این راستا متغیر وابسته تحقیق، عملكرد ميپرد مي

ها، نسبت  اندازه بانک، نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایيتحقیق، تنوع درآمدی و متغیرهای کنترلي شامل 

گرفته از تحقیق ابراهیمي، شهریاری و باشند. تحقیق حاضر بر ميها  ها به درآمد، نرخ بازده دارایي هزینه

 در شده پذیرفته های بانک عملكرد بر درآمدی تنوع تأثیرباشد. ایشان در تحقیق خود  ( مي1395) نواز مهمان

 با نیاز مورد متغیرهای اند. داده قرار بررسي مورد را 1392 سال پایان تا 1388 سال از تهران بهادار اوراق بورس

 استفاده با متغیره، چند رگرسیون معادله طریق از سپس و گرفته قرار محاسبه مورد Excel افزار نرم از استفاده

 که نشان داد ایشان تحقیق نتایج .گرفت قرار آزمون مورد تحقیق فرضیه فیشر F آزمون و Eviews افزار نرم از

 .دارند بانک برعملكرد منفي اثر درآمد به هزینه نسبت و مثبت اثری ها دارایي بازده نرخ و درآمدی تنوع

 .ندارند اثری بانک عملكرد بر بانک اندازه نیز و مالكیت نسبت همچنین

( برآورد  2113این پژوهش با هدف بررسي تاثیر تنوع درآمدی بر عملكرد بانک بر اساس مدل )ساوادا، 

 شود: مي

0 1 2 3 4 5. . . . .it it it it it it itY DIV Size ROA X W             
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 گردد. توبین محاسبه مي Qدهنده عملكرد است که با  نشان  itYمتغیر وابسته:

 دهد. تنوع درآمدی را نشان مي    DIV متغیر مستقل:

 :  متغیرهای کنترلی

Size اندازه بانک = 

ROA  =بازده دارایي 

X  =( ها نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایينسبت مالكیت) 

W  =ها به درآمد نسبت هزینه  

 

 تحقیق های ه( فرضی2-5

کند و  های احتمالي مساله را پیشنهاد مي حل فرضیه یک حدس بخردانه است که براساس آن پژوهشگر راه

 (.1391پور،  کند)مهدی بیني مي بخصوص رابطه بین متغیرهای موجود را پیش

داری  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني تنوع درآمدی و عملكرد بانک فرضیه اصلی :

 دارد.

 فرضیات فرعی:

داری  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني اندازه بانک و عملكرد بانکفرضیه فرعی اول: 

 دارد.
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های پذیرفته شده  و عملكرد بانک (ان سهام به دارایيحقوق صاحب مالكیت )نسبت :  نسبتفرضیه فرعی دوم

 داری دارد. در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه  نسبت هزینه به درآمد و عملكرد بانکفرضیه فرعی سوم: 

 داری دارد. معني

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه  كرد بانکها و عمل نرخ بازده دارایيفرضیه فرعی چهارم: 

 .داری دارد معني

  تعریف متغیرهای تحقیق( 2-8

 پردازیم: در ادامه به نحوه محاسبه هر یک از متغیرها مي

 متغیر مستقل: تنوع درآمدی 

 

 =تنوع درآمدی1-

 

 درآمدهای عملیاتی کل = درآمد بدون بهره –ای  درآمد بهره

 ای  ها + سود تسهیالت اعطایی = درآمد بهره گذاری سود حاصل از سپرده

  :عملکرد است که با متغیر وابستهQ گردد توبین محاسبه می. 

 توبینQ ها( =   ها/ )ارزش بازار سهام عادی + ارزش دفتری بدهی ارزش دفتری دارایی

 :متغیرهای کنترلی 

 های بانک = اندازه بانک لگاریتم کل دارایي

 درآمد بهره ای-درآمد بدون بهره

 درآمد عملیاتي کل
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 ها/ حقوق صاحبان سهام= نسبت مالكیت دارایي

 ها به درآمد ها= نسبت هزینه درآمد/ هزینه

 ها ها/ سود خالص= نرخ بازده دارایي کل دارایي

 

 ( قلمرو تحقیق2-5

 دارد:زماني و مكاني قرار  گستره این تحقیق در سه قلمرو موضوعي،

 (  قلمرو موضوعی تحقیق2-5-2

رابطه تنوع درآمدی ی مدیریت مالي قرار دارد و به بررسي  تحقیق حاضر از لحاظ موضوعي، در حوزه

 پردازد. مي های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و عملكرد بانک

 (  قلمرو مکانی تحقیق2-5-2

 باشد. شده در بورس اوراق بهادار تهران مي های پذیرفته بانککلیه  تحقیق،قلمرو مكاني  

 

 (  قلمرو زمانی تحقیق2-5-1

  باشد. مي 1394تا سال  1391 های طي سال، قلمرو زماني تحقیق 
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 فصل دوم 

مبانی نظری و پیشینه 

 تحقیق
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 ( مقدمه2-2

لذا در این فصل با توجه به ، آوردهای تحقیق را فراهم ميپشتوانه نظری فرضیه، ادبیات و مباني نظری تحقیق

شده در داخل و  انجامبه مباني نظری تحقیق پرداخته شده و سپس به تعدادی از تحقیقات ، موضوع تحقیق

 . اشاره شده است، باشدخارج از ایران که در ارتباط با موضوع تحقیق مي

 

 ( عملکرد2-2

 تعریف عملکرد(2-2-2

انجام، اجرا، تكمیل، انجام کار سفارش یا »و به معني Performanceدر بیان لغوی معادل واژه  عملكرد

ای در مباني نظری استراتژی کسب و کار وارد شده  تعریف عملكرد با کاربردهای گسترده است.« تعهدشده

 اند:  ( سه دیدگاه از عملكرد را شناسایي نموده1982است. فورد و اسچانبرگ)

 شود.  طریق دستیابي به هدف تعریف ميکه عملكرد از  ( رویكرد هدف بطوری1

که عملكرد از طریق مهارت سازمان برای محفوظ داشتن منابع کمیاب و  ها بطوری ( رویكرد منابع سیستم2

 شود.  ارزشمند تعریف مي

شود. ونكاترامان و  که عملكرد برحسب رفتار مشارکت کنندگان سازمان تعریف مي ( رویكرد فرآیندی بطوری3 

ای از اثربخشي کلي سازمان که در بر دارنده عوامل مالي و  ( به عملكرد به عنوان زیرمجموعه1986) رامانجام

 کنند. باشد، نگاه مي عملیاتي عملكرد مي

اند. معدودی از  های مختلفي را برای سنجش آن بكار برده پژوهشگران در مطالعات مربوط به عملكرد، مولفه

گذاری  و آنها را نام  هایي جای داده هم مرتبط هستند را در گروه ه بیشتر بههایي از عملكرد ک پژوهشگران مولفه

های عملكرد را در سه دسته اثربخشي سازماني، رشد/سهم و  ( مولفه1997اند. به عنوان مثال پلهام ) کرده

های  ههای عملكرد را در دو دسته عملكرد بازار که مشتمل بر مولف سودآوری جای داده است. همچنین مولفه
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های نرخ بازگشت دارایي، سهم بازار،  حفظ مشتری و جذب مشتری جدید و عملكرد مالي که مشتمل بر مولفه

 (. 1393اند )مهارتي،خوراکیان،رضواني رشد فروش است قرار داده

 

 :درادبیات مربوطه تعاریف متعددی از عملكرد بیان شده که درادامه به برخي از این تعاریف اشاره شده است 

 تالش، بین متقابل ارتباط نتیجه عنوان به تواند مي موقعیت دریک افراد عملكرد(؛ 2118)1بایرزورو 

 یا یكيز)فی انرژی میزان به اشارهو گیرد مي نشأت برانگیختگي از تالش شود. تلقي نقش وادراکات ها توانایي

 یک درانجام استفاده مورد شخصي های ویژگي ها توانایي دارد. کند مي استفاده وظیفه درانجام فرد یک که ذهني(

 شان شغل انجام درجهت را شان های تالش بایستي دارند باور افراد یكه مسیرهای به اداراکات. هستند شغل

 .(1393)گلبندی، کند مي اشاره کنند، هدایت

 این (؛ عملكرد فرایند تبیین کیفیت اثربخشي وکارایي اقدامات گذشته است. طبق 2112)2نیلي وهمكاران

ی چگونگي استفاده سازمان از منابع   (کارایي که توصیف کننده1شود. تعریف، عملكرد به دوجزء تقسیم مي

درتولید خدمات یا محصوالت است، یعني رابطه بین ترکیب واقعي و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای 

 (.1394ني است )تحیری،ی نیل به اهداف سازما ی درجه ( اثربخشي که توصیف کننده2معین؛ و 

 گذارد وجدای از هدف است. عملكرد  (؛ عملكرد چیزی است که فرد به جا مي1996)3برنادین وهمكاران

ترین رابطه را با اهداف استراتژیک سازمان، رضایت  باید به عنوان نتایج کار تعریف شود، چون نتایج قوی

 های اقتصادی دارد. مشتری ونقش

 (؛ 1391رضائیان)محصوالت، کهاست  سازماني وخارجي داخلیان مشتری برایج نتایت مقبول عملكرد 

 کنند. يمیافت در را ها رقابت و ها ارائه مانندی کارکردی رخدادهایمات یا وتصم اطالعات خدمات،

 های  یتفعال ویف وظاها،  یتمأمور انجامي چگونگ بهي سازمان عملكرد(؛ 1389) وهمكارانیقي حق

 شود. يم اطالق ها آن انجام از حاصلیج نتا وي سازمان

ها و افراد، هم  شود که هنگام مدیریت عملكرد گروه گیری مي تعاریف فوق ازعملكرد، منجر به این نتیجه

 ها )نتایج( باید درنظر گرفته شوند. ها )رفتار( وهم خروجي ورودی
                                                           

1.Byers and Rue 

2. Neely and et al 

3. Bernardin  
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 تعریف ارزیابی عملکرد( 2-2-2

،  درتعریف ساده .شود یف ميتعر کمتر امایرد، گ يم قرار بحث موردیشتر ب که استي عنوان عملكردارزیابي 

 ها است که درآن: ارزیابي عملكرد فرایند شناسایي، مشاهده، سنجش و بهبود عملكرد درسازمان

هایي باید متمرکز شد، یعني اینكه ارزیاب باید به طریقي  شناسایي؛ فرایند تعیین اینكه روی چه حوزه -

 باید مورد ارزیابي و بررسي قرارگیرد.معین کند که چه چیزی 

های  مشاهده؛ همه معیارهای ارزیاب یباید بهطور مناسب مورد مالحظه قرار گیرد به حدی که قضاوت -

 .درستي را ایجاد کند

های خود را به یک  سنجش؛ اشاره به مرکز ثقل ارزیابي دارد. یک ارزیاب باید به طریقي مشاهده -

 حوی که بیانگر سطح عملكرد ارزیابي شونده باشد.قضاوت ارزشي تبدیل کند به ن

بهبود؛ ارزیابي عملكرد باید بیش از یک ارزیابي ساده عملكرد گذشته باشد. برای کامل شدن ارزیابي  -

 (1395پور، )قاسم .باید بر روی بهبود عملكرد آینده تمرکزکرد

 شود. يم اشاره ازآناني بعض به اختصار به که استیده گردیزنیگری دیف تعار عملكردیابي ارز از

 ای از  تواند به عنوان مجموعه گیری عملكرد مي (؛ معتقدند که یک سیستم اندازه2112) 4نیلي وهمكاران

 معیارهای مورد استفاده تعریف شده برای تعیین کمّیت کارایي واثربخشي عملیات قلمداد شود.

 مدیریت مطلوب سازمان و بهایي که آنها به توان ارزیابي نحوه  (؛ ارزیابي عملكرد را مي2114)5مولین

کنند، تعریف نمود. از آنجا که سنجش عملكرد خود بخشي از نحوه اداره  مشتریان و سایر ذینفعان منتقل مي

سازمان است، سنجش عملكرد باید از لحاظ هزینه اثربخش بوده و ارزشي را منتقل کند. به هنگام ارزیابي، ایجاد 

های  شود وآن شاخص ادراکي که مستقیماً از کاربران خدمات وسایر ذینفعان حاصل مي موازنه میان معیارهای

 (.1389کند، با اهمیت است )نورمحمد، عملكردی که سازمان ثبت مي

 ای که  های مشخص به گونه ها دردوره گیری عملكرد دستگاه ارزیابي عملكرد به فرآیند سنجش و اندازه

برای دستگاه ارزیابي شونده شفاف و از قبل به آن ابالغ شده باشد، اطالق های مورد قضاوت  انتظارات وشاخص

 .(1393گردد)گلبندی، مي

                                                           

4. Neely and et al  

5. Moullin 
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  ارزیابي عملكرد فرایندی است درچارچوب اصول و مفاهیم علمي مدیریت، درجهت تحقق اهداف و

ه طور رسمي در های اجرایي، که به وسیله آن کار کارکنان در فواصل معین وب وظایف سازماني ودرقالب برنامه

گیرد و کارکنان را از بازخورد نتایج مثبت و یا منفي عملكرد شخصي  سازمان مورد بررسي و سنجش قرار مي

 (.1394کند )بنار، خود آگاه مي

 ارزیابی عملکرد سازمانی در گذر تاریخ( 2-2-1

ردد. درآن زمان مباني گ درقرن پانزدهم برمي« ونیز»گیری عملكرد سازماني مدرن به شهر ریشه اصلي اندازه

حسابداری ودفترداری دوبل ابداع شده بود. پس ازاین دوران، نظام ارزیابي عملكرد برای اولین بار به صورت 

میالدی توسط رابرت اون اسكاتلندی درصنعت نساجي مطرح 1811رسمي درسطح فردی وسازماني ازسال

شدند و  بندی مي های مختلف درجه رنگ هایي در گردید، به طوری که کاالهای تولید شده با استفاده ازچوب

واقع نوعي ارزیابي از کیفیت ویا ستاده سازمان بود. پس ازجنگ جهاني دوم و قدرت گرفتن مدیران،  اینكار در

های سازمان به صورت  شكلي از مدیریت ارزیابي عملكرد در شرکت خودروسازی فورد به وجود آمد که ازداده

د باپیوستنیكي ازمدیران این شرکت به نام رابرت مكناما را به وزارت دفاع آمریكا این کر ابتكاری استفاده مي

 روش مدیریت درطول جنگ ویتنام در پنتاگون شناخته شد.

میالدی و همكاری ویبا مدیریت ژاپني، تحولي 1951با شروع مدیریت پسا صنعتي توسط ادوارد دمینگ در دهه 

، جوران 6ز خورد و مدیریت برمبنای ارزیابي پدیدآمد. افرادی نظیر پیتردراکردر کیفیت ابتكار قدرت کارکنان با

فلسفه دمینگ را گسترش دادند. جهت شناسایي علل ایجاد تغییرات و کنترل آنها در  8و تام پیترز7پیترکرازبي

بایست بخشي از  يتولید و درنهایت بهبود محصول با ارائه خدمات دمینگ براینامر تاکید دارد که کلیه فرایندها م

سازی فلسفه دمینگ در ایاالت متحده آمریكا از دو بخش  سیستم ارزیابي همراه با چرخه بازخورد باشند. پیاده

ارتش و شهرداری آغاز گردید. در ارتش این فلسفه تحت برنامه مدیریت جامع کیفیت و در شهرداری در قالب 

شكل گرفت. ارزیابي عملكرد در دولت آمریكا در قالب برنامه عملكرد و نتایج  دریج مالک ومبال جایزه ملي

                                                           

6. Peter Drucker  

7. Peter Juran Crosby  

8. Tom Peters 
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های عملكرد  بایست برنامه استراتژیک اهداف وشاخص های دولتي مي دولت آغاز شد، در این برنامه کلیه آژانس

 شد. مي ها فرستاده دادند، بودجه این کار توسط دفتر مدیریت برای این آژانس را در طول زمان ارائه مي

های تجاری مورد استفاده قرار  های ارزیابي عملكرد، تنها ابزار ارزیابي که توسط سازمان باتوجه به ارائه مدل

های مالیبود که مشكالت زیادی داشت. از اینرو در سال  های حسابداری مبتني برشاخص گرفت، سیستم مي

، تغییراتي را در مفاهیم مورد استفاده در های منطقي فیزیكي با استفاده از سیستم 9،گلدرات وکوکس1984

رفتند(.  گیری عملكرد بشمار مي هایي که منشاء اصلي اندازه های حسابداری صنعتي ایجاد کردند )سیستم سیستم

آنها پیشنهاد دادند که اکثر رویكردهای کارا فقط بر روی فرآیند تمرکز دارند و بدین جهت از معیارهایي که بر 

تا موضوعات مالي تأکید دارند، استفاده کردند. این رویكرد منجر به پیدایش تئوری موضوعات فیزیكي 

توان با تمرکز  ها( گردید. آنها عقیده داشتند که مي های فرایند )گلوگاه و مفهوم مدیریت محدودیت 11محدودیت

های  اهش هزینهآید( و ک بر افزایش ارزش ایجاد شده در سازمان )که با ایجاد محصول یا خدمت به دست مي

 بندر شاه و ها( سود را افزایش داد )مهرگان گذاری )کاهش موجودی های ثابت( و کاهش سرمایه عملیاتي )هزینه

 (.1384،زاده

(، انتقادات دیگری را بر رویكردهای سنتي حسابداری مدیریت و حسابداری صنعتي 1987)11کوپر و کاپالن

 نام گرفت. درسال 12(ABCکردند که بعداً بنام فعالیت برمبنای هزینه)وارد نمودند. آنان از رویكردی استفاده 

 مستمر بهبود و پیچیدگي پذیری، انعطاف ABC رویكرد قوت نقاط از یكي که کرد ادعا 13ماسكل ،1989

 رشد به باتوجه سازماني عملكرد سنتي معیارهای که دادند نشان (،1987)14وجانسون کاپالن همچنین باشد. مي

 حسابداری های سیستم ارزیابي و بررسي از پس آنها باشند. مي شدن منسوخ درحال مدرن، های سازمان سریع

 ناکارایي این که ساختند نمایان ها سازمان عملكرد ارزیابي برای را اطالعات این های ناکارایي از بسیاری مدیریت

 ارزیابي های سیستم از استفاده لذا .(15،1997وکروو )نوبل بود بازار رقابت ها سازمان پیچیدگي افزایش از ناشي

                                                           

9 . Goldartt and Cox 

10. Theory of Constraint 

11. Cooper and Kaplan 

12. Activity Based Costing  

13. Maskell 

14. Kaplan and johnsen 

15. Noble and Crowe  
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 برخي که شود سازمان برای مشكالتي بروز موجب تواند مي هستند متكي مالي های شاخص بر تنها که 16عملكرد

 :است زیر شرح به مشكالت این از

 اهداف با است ممكن کنند نمي پیدا ارتباط سازمان های استراتژی با مالي های شاخص ازآنجاکه -

مثال  عنوان به شوند. استراتژی تدوین در مشكالتي آمدن پدید موجب و باشند داشته تضاد سازمان استراتژیک

 .مدت منجر شود تواند بهبهبودهای کوتاه مي «نرخ برگشت سرمایه»افراط در استفاده از 

هت توجه معیارهای سنتي نظیر کارایي هزینه و مطلوبیت ممكن است باعث فشار آمدن به مدیران در ج -

 .مدت شده و در نتیجه هیچگونه حرکتي به سمت بهبود صورت نگیرد به نتایج کوتاه

دهند و تنها بر  های مالي گزارش دقیقي درباره هزینه فرایندها، محصوالت و مشتریان نمي شاخص -

 .فرایند کنترل بخشي به جای کل سیستم تاکید دارند

به شكل دقیق و مناسب نیستند و تنها تولید بیشتر  های کیفي های مالي قادر به تشخیص هزینه شاخص -

 (17،2114کنند )کاپالن و نورتون را تشویق مي

و  (MRP)21ریزی منابع ساخت ( در برنامه1993)19( در مباحث تولید به موقع، لوسكمب1992)18هاریسون

 کسب مجدد مهندسي فرایند در( 1995)22همر و استنتون( در محتوای مدیریت کیفیت فراگیر و 1995)21اوکلند

 در جدید های پیشرفت از هرکدامگیری عملكرد را مورد بررسي قرار دادند.  نیز مشكالت اندازه (BPR)23کار و

. گردد آشكارتر سنتي معیارهای بكارگیری مشكالت بیشتر هرچه تا گردید باعث عملكرد، گیری اندازه معیارهای

هایي حرکت کردند که اهداف و محیط فعلي را مورد  به طوری که محققان و کاربران به سمت خلق سیستم

 .های مختلف ایجاد گردید توجه قرار دهند و بدین ترتیب فرایندهای متعددی برای استفاده سازمان

کننده  گیری عملكرد به ابزارهایي نیاز دارد که منعكس ( نشان دادند که یک سیستم اندازه2114) نورتون و کاپالن

های گسترده کنوني باشد. یكي از این معیارها مربوط به مشتری است که با استفاده از  محیط و عملكرد سازمان

                                                           

16. Performance Measurement System,(PMS)
 

17. Kaplan and Norton 
18. Harrison 

19. Luscombe 

20. Manufacturing Resource Planning  

21. Oakland  

22. Stanton and Hammer 

23. Business Process Reengineering 
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فرآیند داخلي بوده که به دنبال  های مورد انتظار او از سازمان را مشخص کرد. معیار دیگر توان ارزش آنها مي

باشد که درصد بررسي وضعیت کیفي نیروی انساني  گیری اثربخشي سازمان است. معیار سوم یادگیری مي اندازه

ومسائل انگیزشي و رفتاری آن است و نهایتا چهارمین معیار، معیار مالي است که ارزش ایجاد شده توسط یک 

 .(1395پور، )قاسم دهد ارزیابي قرار مي سازمان را برای سهامداران خود مورد

امروزه در فضای رقابتي، سازمان ها در تالشند تا با ایجاد مزیت رقابتي پایدار از طریق ارتقاء عملكرد سازماني 

رونق یابند و خود را با تغییرات نوظهور انطباق دهند. بیش تر مطالعات گذشته در زمینه عملكرد سازماني بر 

الي بوده اند، اگرچه شاخص های مالي چندان با اهداف راهبردی و بلند مدت یک سازمان هم مبنای عملكرد م

 .(Wu & Lio,2010)بستگي ندارند و نمي توانند در شرایط حاد رقابتي مزیت برای سازمان ها ایجاد کنند 

ارزیابي عملكرد با امروزه پایه و اساس سنجش ارزیابي عملكرد تغییر یافته است. به عبارت دیگر امروز 

باشد. درتوجه به سنجش عملكرد در  های عملكرد مي هایي روبروست و مستلزم دامنه جدیدی از شاخص چالش

ها جهت اعمال  ها تأکید بر حذف اطالعات مالي صرف است که بطور سنتي برای سازمان شرایط نوین سازمان

 (1395پور، )قاسم شد. کنترل و مدیریت ارائه مي

 باشد: شینه سنجش عملكرد بیانگر دو مرحله یا فاز اصلي در این زمینه ميبررسي پی

های مالي  شود که در آن تأکید بر شاخص میالدی را شامل مي 1981تا  1881مرحله اول از اواخر سال   -

 وری بوده است. ازقبیل سود، بازدهي سرمایه و بهره

در بازار سراسر جهان آغاز گردید. دراین دوره به عنوان نتیجه تغییرات  1981مرحله دوم در اواخر دهه  -

هایي گرفت که قادر به ارائه خدمات و  اند و جای آنها را شرکت ها سهم بازارشان را از دست داده شرکت

ها برای کسب و حفظ مزیت رقابتي  تر و تنوع بیشتر بودند. شرکت محصوالت با کیفیت باال همراه با هزینه پایین

پذیری، زمان  شان را تولید و با هزینه پایین و کیفیت باال، انعطاف های استراتژیک لویتباید او نه تنها مي

ها و فلسفه نوین در مدیریت تولید )ازقبیل  مدت و تحویل قابل اتكا تغییر دهند بلكه تكنولوژی دهي کوتاه نتیجه

موقع، تكنولوژی تولید بهینه( های ساخت و تولید منعطف، تولید به  ساخت و تولید یكپارچه کامپیوتری، سیستم

های سنتي عملكرد دارای  مدیریت کیفیت جامع را اجرا نمایند. اجرای این تغییرات نشانگر آن است که شاخص

 (.1389باشد )نورمحمد، های نوین سنجش الزمه موفقیت مي های زیادی بوده و توسعه سیستم محدودیت
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دهد که ارزیابي به صورت کالسیک در اواخر قرن هفتم  ن ميبررسي تاریخي ارزیابي عملكرد در ایران نیز نشا

دار بود مطرح شده  ها را عهده هجری توسط خواجه رشید الدین فضال...که بیش از بیست سال وزارت مغول

طور که  های دولتي همان ه.ش مقرر گردید سازمان1349است. به لحاظ تشكیالتي نیز برای نخستین بار در سال  

های  مرکز ارزشیابي سازمان»بوده است مورد ارزیابي قرار گیرند. بدین منظور سازماني باعنوان  در ارتش معمول

های آباداني و مسكن، اصالحات ارضي تعاون روستایي و  وزیری تشكیل گردید، وزارتخانه در نخست« دولتي

 (.1392آب و برق توسط این مرکز مورد ارزیابي قرار گرفت )هادیان،

های مزبور و مسئولین آنها و کشف علل عدم پیشرفت کار  ارزشیابي مستمر عملكرد سازمان هدف این مرکز، 

در سازمان دولتي و تهیه پیشنهادات الزم به منظور رفع مشكالت و موانع افزایش بازده کار و اظهارنظرنسبت به 

از فصل سوم  5اده م 8پس از آن، به موجب بند  های دولتي بوده است. صالحیت مسئولین امور در سازمان

های دولتي پرداخت. از اواسط  ها و سازمان به امر ارزشیابي عملكرد وزارتخانه1352قانون برنامه بودجه تا سال 

« ب»قسمت  6قانون استخدام کشوری و به موجب بند   18/12/1352به موجب اصالحیه مورخ  1352سال 

های اجرایي کشور به منظور ارشاد و راهنمایي  ر دستگاهاین قانون، وظیفه ارزشیابي کارایي عملكرد د 114ماده 

وزیر، به سازمان امور  های صحیح اداری و اصول مدیریت و گزارش آن به نخست آنها درجهت برقراری روش

اقدامات مربوط به ارزشیابي کارایي و عملكرد  1359اداری و استخدامي کشور محول گردید. در سال 

های ارزشیاب یسازمان صرفاً به ارزشیابي کارکنان محدود گردید.  توقف شد و فعالیتهای اجرایي عمالً م دستگاه

همزمان با ایجاد تحول در وضعیت سیاسي کشور و نگاه نوین به مدیریت دولتي، موضوع ارزیابي  1376درسال

ر این عملكرد مدیریت در قالب یک دفتر در ساختار سازمان امور اداری و استخدامي کشور شكل گرفت و د

راستا دفتری تحت عنوان دفتر ارزیابي عملكرد مدیریت تشكیل گردید. با ادغام سازمان امور اداری و استخدامي 

کشور و سازمان برنامه و بودجه، اجرای کلیه وظایف قانوني دو سازمان در زمینه نظارت و ارزیابي عملكرد 

واگذار شد، اما با انحالل سازمان مدیریت و ریزی کشور  های اجرایي به سازمان مدیریت و برنامه دستگاه

ریزی کشور و تقسیم وظایف سازمان مذکور به دو معاونت ریاست جمهوری، وظیفه ارزیابي عملكرد با  برنامه

های اجرایي بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری به  تغییر عنوان به استقرار مدیریت عملكرد در دستگاه

 (.1391ایه انساني ریاست جمهوری محول گردید)هوشمند،معاونت توسعه مدیریت و سرم
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 هدف ارزیابی عملکرد ( 2-2-4

توان گفت  های مدیریتي بوده است و مي ارزیابي عملكرد طي چند دهه گذشته از جمله بحث انگیزترین فعالیت

یكي از ها و برانگیختن احساسات گوناگون،  ای از دیدگاه که مدیریت عملكرد با مطرح ساختن مجموعه

-ها، ارزیابي عملكرد، بخش جدایي ها و فرآیندهای مدیریت است. در بسیاری از سازمان ترین فعالیت پیچیده

شود و برای مقاصد متعددی  ای محسوب مي های مدیریت و ابزار بسیار کارآمد در توسعه حرفه ناپذیر برنامه

ای  گیری عملكرد بطور گسترده ات حاصل از اندازه( اطالع2113گیرد. به عقیده برناردین ) مورد استفاده قرار مي

توان از آن درتصمیمات مربوط به  رود. همچنین مي برای جبران خدمت، بهبود عملكرد و مستندسازی بكار مي

کارکنان )نظیر: ارتقاء، انتقال، اخراج و انفصال از خدمت(، تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشي، توسعه کارکنان، 

توان حصول اطمینان  ي برنامه، استفاده نمود.عالوه بر این، هدف از انجام ارزیابي عملكرد را ميتحقیق و ارزشیاب

ریزی و کنترل مدیریت  های برنامه از اثربخشي، کارایي و صرفه اقتصادی عملیات دانست. به این منظور سیستم

 (1389)نورمحمد،شود.  از نظر طراحي و اجراء ارزیابي مي

 ضرورت یادگیری و انجام ارزیابی عملکرد سازمانیدالیل و ( 2-2-7

ی رویشپی ها چالشیي شناسا بدون و اهداف بهیابي دست ویشرفت پیزان م ازاهي آگ وکسبي بررس بدون

ید جد بهبود به کهی مواردیي وشناسا شدهین تدوی ها یاستسی اجرایزان م از اطالع و بازخور وکسب سازمان

یر پذ امكاني بیاارز ویری گ اندازه بدون مذکور مواردي تمام شد. نخواهدیسر م عملكرد مستمر بهبود دارند،یاز ن

 آن درباره آنچهیم ست توان هرگاه» :گوید يمیری گ  اندازه ضرورت مورد دریسي انگلیزیكدان ف 24ینکلولرد .یستن

 بحث مورد موضوع دربارهیم کن ادعاتوانیم  يمییم نمایان ب ارقام و اعداد قالب در و گرفته اندازهکنیم  يم صحبت

 «یدرس نخواهد بلوغ مرحله به هرگز وه بود ناقص ما  ودانشي آگاه صورت ینایردرغ .دانیم يمیزهایي چ

گیری عملكرد زیربنایي برای انجام عملیات بهبود و توسعه است. زماني که  (. درواقع اندازه1389)نورمحمد،

های استفاده نشده و بالقوه خود را درک کنند.  توانند ظرفیت مدیران از عملكرد خود اطالعي نداشته باشند نمي

گیری و ارزیابي گردد تا  ستي عملكرد اندازههای استفاده نشده و بالقوه بای بنابراین جهت اطالع از ظرفیت

انداز  های مناسب و مورد نیاز سازمان را در جهت رسیدن به اهداف و چشم ازطریق آن مدیران بتوانند استراتژی

                                                           

24-Lord Kelvin 
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دالیل و ضرورت  25نورتون و اس خود تدوین و عملیاتي سازند. باتوجه به موارد بیان شده، از نظر رابرت

 (.1394توان موارد ذیل دانست)بنار، ارزیابي عملكرد را مي فراگیری و اجرای رویكرد

    هرا و واحردها و سرازمان، نیازمنرد انتخراب       قضاوت و تصمیم گیری در مورد عملكررد پرسرنل، گرروه

 .ها اثبات شوند های مناسب بوده تا با ادله مناسب، دقیق بودن برداشت شاخص

 زی سیستم مدیریت استراتژیک به منظور تعیین سا ها درمقاطع مختلف پیاده ضرورت بازنگری استراتژی

 .های مورد استفاده اثربخشي استراتژی

 هائي جهت پایش اثربخشي وکارائي مطرابق برا اسرتانداردهای تعیرین      ضرورت تعیین معیارها وشاخص

 شده

 ضرورت تعیین میزان دستیابي به اهداف سازماني درراستای تخصیص منابع. 

 باشد های مدیریتي مطرح مي گرکلیه فعالیت غ راه و هدایتارزیابي عملكرد به عنوان چرا. 

    رشد و توسعه پایدار سازمان، مرهون ارزیابي، تجزیه وتحلیل و مقایسه وانجام اقردامات الزم در زمینره

 عملكرد است.

 های ارزیابی عملکرد سازمانی مولفه( 2-2-6

کاالها یا ارائه دهندگان خدمات(، معیارها و برای سنجش و ارزیابي عملكرد هر سازماني )اعم از سازندگان 

هایي که بیش از سایر معیارهای  گیرند. برخي از شاخص های گوناگون و متفاوتي مورد استفاده قرار مي شاخص

 (:1389باشند عبارتند از )نورمحمد، تر مي ارزیابي عملكرد رایج

 اثربخشی 

هایي درستي را  های سازمان فعالیت برای رسیدن به هدف شود که آیا با پاسخ به سواالتي از این قبیل معلوم مي

ایم، به طوری  ایم، و در صدد رفع آنها برآمده دهیم؟ آیا مشكالت سیازمان را به درستي تشخیص داده انجام مي

تعیین شده در هر  های از پیش های سازمان در موعد مقرر دست یابیم؟ درجه دسترسي به هدف که به هدف

 دهد. اثربخشي را در هر سازمان نشان ميسازمان، میزان 

 کارایی 

                                                           

25.Robert. S and Norton 
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کارایي، بازده یا نسبت کار انجام شده به منابع مصرف شده و انجام امری به بهترین طریقه بوسیله فرد حائز 

 ترین وقت نیز تعریف گردیده است. شرایط در بهترین محل و مناسب

 کیفیت 

باالتر از حد متویط، با توجه به قیمت مناسب و قابل کیفیت، یعني میزان مرغوبیت محصولي یا ارائه خدمتي 

 رویت.

 نوآوری 

نوآوری، به میزان تطابق محصوالت تولیدی و فرایندهای تولیدی یک سازمان در قبال تغییرات تقاضا و نیازهای 

شود. نوآوری به منظور برآورد نیازهای  جدید مشتریان، تغییرات تكنولوژی و ساخت محصوالت جدید گفته مي

 پذیرد. جدید مشتریان یا ایجاد تقاضای جدید و کسب سهم بیشتر در بازار در مقایسه با رقبا انجام مي

 وری بهره 

وری را نسبت بازده سیستم تولیدی به مقداری که از یک یا چند عامل تولیدی به کار گرفته شده  ایسترفیلد بهره

د یا قدرت و امكانات موجود برای تولید کاال یا خدمت وری به عنوان معیار عملكر داند. اشتاینر از بهره است مي

 داند. معین سخن مي

 کیفیت زندگی کاری 

شود که سازمان تا چه میزان به برقراری ایمني در محیط کار،  کیفیت زندگي کاری، به این موضوع مربوط مي

از طرق گوناگون و به های آنان  پرورش استعداد کارکنان خود و باال بردن مهارت امنیت شغلي در سازمان،

 باشند. عبارتي دیگر ایجاد رضایت شغلي آنان از محیط کار قادر مي

 اصول ارزیابی عملکرد (2-2-5

 الف( ارزیابی عملکرد نیاز به تطبیق شدن با استراتژی سازمان دارد.

ن کار خیلي باشد. در حالي که ای گیری نمایید مي خواهید اندازه نقطه شروع، مشخص نمودن آنچه که شما مي

ها که همه  ترین کارهاست. ایجاد نمودن پهنه وسیعي از اندازه رد ولي اغلب یكي از مشكل ساده به نظر مي

تواند  باشد و این عمل بیشتر مصرف نمودن منابع است و مي پوشاند، کافي نمي های سازمان را مي فعالیت

های انجام شده  گیری مهم هستند تمرکز شود. اندازه کننده باشد و بیشتر باید بر روی آن چیزهایي که واقعاً گیج
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کند که  باید انتخاب کننده باشند. این عمل بستگي به دید، رسالت و استراتژی سازمان دارد. این عمل پیشنهاد مي

ریزی استراتژی نرمال، بررسي شود تا مطمئن  روش عملكرد در یک خط باید به طور مكرر با توجه به برنامه

 (.1997یر پیوسته و ثابت است )کاپالن و نورتن،سازد که مس

 های سازمان انجام گیرد. گیری ب( ارزیابی زیرواحدها باید به طور پیوسته در پهنه اندازه

گیری در سطح زیر مجموعه باید سازگار  گیری کارا یک روش یكپارچه و جامع است. روش اندازه روش اندازه

سازد که  ی خام باید برای سطح تجمعي تهیه گردد. این امر مطمئن ميها با روش در سطح سازمان باشد و داده

 (.1997تر با افزایش عملكردشان در هزینه سازمان بي تاثیر نیستند )کاپالن و نورتن، سطوح پایین

 های ارزیابی باید الزام آور باشد. ج( روش

را پشتیباني نماید. آنها این عمل را به گیری  ابتداً ضروری است که مدیر ارشد سازمان به طور کامل روش اندازه

وسیله ارائه اطالعاتي که واقعاً مفید هستند انجام خواهند داد. اطالعات به دست آمده باید در تعیین سیاست و 

که به طور دقیق با رسالت و استراتژی سازمان  گیری در صورتي گرفتن تصمیمات مفید باشد. این روش اندازه

گیری را  تر باید روش اندازه اید حفظ و نگهداری شود. دوم آنكه کارکنان در سطوح پایینمطابقت داشته باشد، ب

 (1997گیری متحد شوند )کاپالن و نورتن، درک نمایند و برای اندازه

 د( ارزیابی باید روی عملکرد اثرگذار باشد.

و حلقه بازخور برای مطمئن به طور کلي در ارزیابي عملكرد باید تجزیه و تحلیل به صورت کامل انجام گیرد 

گیری عملكرد تجزیه و تحلیل شده است و تبدیل آن به عمل و رفتاری که طبیعت فعالیت  ساختن از آنكه امدازه

 (1997گیری باید عملكرد را بهبود دهد )کاپالن و نورتن، دهد وجود داشته باشد. اندازه و عملكرد را تغییر مي

 د.ه( ارزیابی باید قابل اطمینان باش

ها است. بنابراین مشخص نمودن  بیني گیری اغلب وابسته با قابلیت اطمینان و مقایسه پیش منعفت اندازه

های زماني مطلوب ایجاد نمایند، مهم است )کاپالن و  توانند قابلیت اطمینان در دوره هایي که مي بیني پیش

 (.1997نورتن،

 

 مراحل ارزیابی عملکرد سازمانی( 2-2-8
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باشد. فرایند  ها و اقدامات با توالي و ترتیب خاص منطقي و هدفدار مي ای از فعالیت شامل مجموعههر فرایندی 

 ارزیرابي  فعالیت انجام برایارزیابي عملكرد نیز از این قاعده مستثني نبوده و مراحل ذیل با رعایت نظم و توالي 

 مطرح است. اصلي های فعالیت عنوان به عملكرد

 شناخت سازمان ◄

درک صرحیح از   های مختلف انتخاب شده در سازمان، مورد بررسي قرار مي گیرند. زیررا  مرحله فعالیتدر این 

 باشد. ها و فرآیندهای آن الزمه عملكرد مي ها، برنامه سازمان، اهداف استراتژی

 طراحی مدل ارزیابی عملکرد ◄

 گیرد. در این مرحله اقدامات ذیل صورت مي

 عملكردهای ارزیابي  بررسي انواع سیستم -

 بررسي و تحقیق در مورد کاربردهای ویژه در سازمان مورد نظر -

 های تدوین شاخص بررسي و تحقیق پیرامون انواع تكنیک -

 های انگیزشي های ارزیابي عملكرد کارکنان و سیستم بررسي و تحقیق پیرامون انواع تكنیک -

 مدل های مختلف و در نهایت انتخاب بهترین ارزیابي و مقایسه بین متدلوژی -

 ، ابعاد و محورهای مربوطه و تعیین واحد سنجش آنهاها تدوین شاخص ◄

هرا   کند. نگاه اول در تردوین شراخص   ها را برای رسیدن به اهداف مشخص مي ها مسیر حرکت سازمان شاخص

هرای   مردت و بلندمردت و برنامره    انداز و ماموریت و اهداف کالن، راهبردهای بلندمردت و کوتراه   متوجه چشم

 شود.  های اصلي متمرکز مي و به فعالیت عملیاتي

های مورد نیراز جهرت ارزیرابي عملكررد تهیره خواهنرد شرد.         در این مرحله پس از تایید سیستم اولیه، شاخص

 (:1388برای انتخاب مجموعه از معیارهای ارزیابي عملكرد، اصول زیر را پیشنهاد نمود )صادقي، 26گلوبرسن

 ازمان استخراج گردد.معیارهای عملكرد باید از اهداف س -

 معیارهای عملكرد باید امكان مقایسه سازمان را با سازمان مشابه فراهم سازد. -

 هدف هر یک از معیارهای عملكرد مي باید روشن باشد. -

                                                           

26.Globerson 
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 شیوه های جمع آوری داده ها و محاسبه معیارهای عملكرد باید روشن و صریح تعریف شود. -

 د صحیح ترجیح دارد.معیارهای نسبي مبتني بر عملكرد بر اعدا -

 معیارهای عملكرد باید تحت کنترل واحد سازماني ارزیابي شونده باشند. -

 معبارهای عملكرد باید از بحث و تبادل نظر با افراد مربوطه )مشتریان، کارکنان، مدیران( انتخاب شوند. -

 معیارهای عیني عملكرد نسبت به معیارهای ذهني ارجحیت دارند؛ -

 نیزاصول هفت گانه زیر را برای طراحي سیستم ارزیابي عملكرد مطرح نمود: 27ماسكل

 ها بایستي بطور مستقیم مربوط به استراتژی ساخت و تولید شرکت باشند. شاخص -

 های غیرمالي باید اقتباس شوند. شاخص -

های مختلف متفاوت هسرتند )یرک    های موقعیت سیستم ارزیابي عملكرد باید تشخیص دهد که شاخص -

 باشد(. اخص برای کلیه واحدهای یک سازمان مناسب نميش

 ها مطابق شرایط تغییر یابند، حمایت کند. بایستي از این که شاخص سیستم ارزیابي عملكرد مي -

 معیارها بایستي به سادگي و به آساني قابل استفاده باشند. -

 ها باید به سرعت بازخورد دهند. شاخص -

 شوند که بهبود مستمر را تشویق کنند تا نظارت ساده را.ای طراحي  ها باید به گونه شاخص -

هرای ذینفرع، فرآینردها و منرابع انسراني       مشتریان و طررف  -ها در وجوه مالي الزم به ذکر است که این شاخص

 د. نتواند مورد بررسي و بروز آوری قرار گیر های محاسبه شده پس از فاز اجرا مي شاخص هستند. همچنین

 ا به لحاظ اهمیت آنها و سقف امتیازات مربوطهه تعیین وزن شاخص ◄

ها اهمیت یكسان دارند یا متفراوت؟ کردام    ها چقدر باشد؟ آیا شاخص اهمیت هر کدام از ابعاد و محور شاخص

هرا   شاخص از بیشترین و کدام یک از کمترین اهمیت برخوردار است؟ برای تعیرین ضررایب و اوزان شراخص   

، روش انتخراب نظریرات   29، روش بروردا 28لیكررت، روش گرروه غیرواقعري   توان روش  هایي از جمله مي روش

های مهم قابل استفاده در این زمینه که در علم مدیریت نیز کاربرد  توان نام برد. یكي از روش را مي 31کارشناسان

                                                           

27. Maskel 
28. Nominal Group Technics (NGT) 

29. Borda 

30. Expert choice 
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 اصرل  -1کنرد.   که از اصول اساسي تفكر تحلیل زیر تبعیت مي 31زیادی دارد، روش فرایند تحلیل سلسله مراتبي

 ترسیم درخت سلسله مراتب.

 ها. اصل تدوین و تعیین اولویت -2

 ها اصل سازگاری منطقي قضاوت -3

های بسیاری از جمله الگوی واحد قابل فهم،  گیری بر اساس روش فرایند تحلیل سلسله مراتبي از مزیت تصمیم

ها، ترکیب مطلوبیت  گزینهها، بده و بستان بین عوامل تشكیل دهنده  تكرار فرایند، اجماع و تلفیق قضاوت

گیری موارد  ها، رویكرد تحلیل سیستمي، عدم اصرار بر تفكر خطي، ساختار سلسله مراتبي و اندازه گزینه

 ها برخوردار است. نامشهود در تدوین و تعیین اولویت

زوجي  ای بر اساس مقایسات بندی سلسله مراتب ساختاری و وظیفه روش فرایند تحلیل سلسله مراتبي با طبقه

گیرنده، به ترسیم درخت سلسله مراتب تصمیم که عوامل مورد مقایسه و  ها بنا شده است که تصمیم اولویت

گیرد.  دهد انجام داده و سپس مقایسات زوجي صورت مي های رقیب مورد ارزیابي در تصمیم را نشان مي گزینه

سازد و در نهایت یک الگوریتم  شخص ميهای رقیب م همین مقایسات، وزنه یک از عوامل را در راستای گزینه

سازد که تصمیم بهینه به منظور  های حاصل از مقایسات زوجي را با همدیگر تلفیق مي ریاضي به گونه ماتریس

ها در این مرحله  شود. البته نرخ سازگاری تصمیم با قضاوت اختصاص ضرایب به بهترین وجه ممكن حاصل مي

های مقایسه نرخ سازگاری،  کند. یكي از روش مقایسات را مشخص مي واجد اهمیت خاصي بوده و سازگاری

 باشد. روش بردارهای ویژه مي

 استانداردگذاری و تعیین وضعیت مطلوب هر شاخص ◄

هرای گذشرته    تعیین معیار عملكرد و مقدار تحقق شاخص به صورت کمي یا کیفي و نرخ رشد عملكرد در سال

برای دو یا چند سال گذشته با در نظر گرفتن اهداف خاص تعیین شده به صورت میانگین و یا میانگین متحرک 

گرردد. در تعیرین وضرعیت     های موثر در نحوه تحقق آن شاخص، اسرتخراج و معرین مري    برای آن دوره و پدیده

گرایانه و غیربلند پروازانه عمل کرد و توافق واحدهایي کره وظیفره انجرام و     مطلوب عملكرد شاخص باید واقع

 آن شاخص را به عهده دارند، جلب نمود.عمل به 

                                                           
31. Analytic Hierarchy Process (AHP) 
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گیری از طریق مقایسه عملکرد واقعی پایان دوره ارزیابی، با استاندارد مطلووب از   سنجش و اندازه ◄

 قبل تعیین شده.

 استخراج و تحلیل نتایج ◄

های موجود مشرخص و برا اسرتاندارد عملكررد      برای هر شاخص، عملكرد واقعي را با استفاده از مجوع واقعیت

طلوب مقایسه نسبت به وضعیت تحقق اهداف آن شاخص بررسي و در نهایت تحلیل الزم انجام و در صورت م

الزم اقدامات اصالحي جهت بهبود عملكرد در آن شاخص را معین نمود. یک نكتره اینكره در نترایج عملكررد،     

مثالً اگر ارزیرابي عملكررد    گیرد. معموالً رویكرد و دیدگاه حاکم در ارزیابي عملكرد مورد توجه خاص قرار مي

گیری منتهي به تعیین وضعیت مطلوب یا نامطلوب برودن عملكررد    یک فرایند مورد توجه باشد، نتایج این اندازه

گردد. اگر فرایند موجب افزایش ارزش افزوده برای سازمان شود عملكرد آن مطلوب و گرنه علت  آن فرایند مي

و بررای  32هرا  توان از تكنیک طراحي آزمرایش  سي کرد. برای علت یابي ميمنفي بودن عملكرد فرایند را باید برر

باشد استفاده نمود. همچنرین بررای بهبرود     های پیشرو بیشتر عملي مي کاهش خطا از شش سیگما که در سازمان

و جهت بهبرود کلري و عوامرل خرارجي فراینرد نیراز بره مهندسري          33داخل فرایند از روش بهبود مستمر فرایند

 .است34مجدد

 سازمانی عملکرد ارزیابی سیستم های ویژگی( 2-2-5

شوند. البته این مطلب به این معني  های ارزیابي با توجه به شرایط و مقتضیات سازمان طراحي مي اصوالً سیستم

نسیت که هر سازماني باید یک الگو برای خود طراحي کند. بلكه منظور این است که هر سازماني باید الگوی 

اش وفق دهد، چرا که شاید هزینه طراحي و ایجاد یک الگو آنقدر زیاد باشد که از  شرایط سازماني موجود را با

اند و  نظر اقتصادی به صرفه نباشد و چه بسا الگویهای کاملي وجود دارد که قبالً این مسیر را طي کرده

ر سیستم ارزیابي عملكرد باید های زیادی برای استفاده در سازمان مورد نظر دارند. ولي در هر صورت ه قابلیت

 از یكسری الزامات برخوردار باشد.

                                                           

32. Design of Experience (DOE) 

33. Continuous Process Improvement (CPI) 

34. Business Process Reengineering (BPR) 
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( معتقد است مواردی مثل عملي بودن، قابل فهم بودن برای عموم، بهبود دادن خود ارزیابي به 2111پارکر)

های یک  ها و دارا بودن معیارهای واقعي و مستدل و قوی از ویژگي صورت مستمر، بیشتر بودن مزایا از هزینه

 م ارزیابي عملكرد است. نظا

وری و ...( و  های عملكردی )مانند اهداف کمي و کیفي، نرخ رشد سازمان، نرخ رشد بهره وجود شاخص

ها، توانایي سازمان برای  ها و ماموریت های غیرعملكردی )مانند توانایي سازمان برای تعیین آرمان شاخص

 17یک سیستم و الگوی ارزیابي عملكرد باشد.از نظر کانجيتواند از الزامات  شناخت نیاز آینده و ...( نیز مي

 های زیر باشد. ( سیستم ارزیابي عملكرد مناسب، سیستمي است که دارای ویژگي2112)

 های مختلف و مرتبط بسنجد بتواند عملكرد را از جنبه. 

 های سازماني باشد. ها و استراتژی مرتبط با ارزش 

 .بر روی نقاط حساس تمرکز کند 

  اعتبار، واقعي و برای انجام دادن آسان باشد.قابل 

 .قادر باشد مقایسات را انجام دهد و بر فرایندها نظارت کند 

 .با سیستم پاداش و تشویق رفتار مناسب مرتبط باشد 

 هایي برای بهبود ارائه نماید. های بهبود را مشخص کند و استراتژی قادر باشد فرصت 

 مد عبارتند از:آهای مهم نظام ارزیابي عملكرد کار ویژگيتعدادی از 36آرمسترانگ از دیدگاه

 های ارزیابي  معیارها و شاخص 37روشن و مشخص بودن -

 های ارزیابي و اندازه گیری شاخص38قابلیت سنجش -

 اهداف و انتظارات در موعد یا مواقع مقرر  39قابل حصول بودن -

 نظام ارزیابي 41معطوف به نتیجه و فرایند بودن -

 (.1389)نورمحمد،ارزیابي 41ودنمعطوف به زمان ب -

                                                           

35. Kanji 

36. Armstrong 

37. Specific 

38. Measurability 
39. Attainable 

40. Result-process Oriented 



31 
 

 هایي یژگيتوان و های مختلف در خصوص الگوی مناسب ارزیابي عملكرد، به طور کلي مي با توجه به دیدگاه

 برشمرد. زیر شرح به را مناسب عملكرد ارزیابي سیستمه ک

 کند پشتیبانی استراتژیک ازاهداف -

 ممكن سیستم این صورت غیراین در باشند. گرفته نشات استراتژیک اهداف از باید عملكرد ارزیابي های سیستم

 توجه نكته این به باید عالوه به بگذارد. استراتژیک اهداف بر معكوس اثر که کند پشتیباني را فعالیتهایي است

 نیاز درنتیجه نیزتغییرخواهندکرد. عملكرد های شاخص برخي یابند، تغییر ها استراتژی زمان، طول در اگر که کرد

 ارزیابي سیستم که نمود حاصل اطمینان طریق این از بتوان تا شود مي احساس ها سیستم این در پذیری انعطاف به

 .است سازگار سازمان اهداف با همیشه عملكرد

 باشد متوازن -

 سیستم یک است. حیاتي بسیار شود دیده مالي نظر نقطه از تنها نباید عملكرد ارزیابي سیستم که موضوع این

 برای مهم های جنبه تمامي تا شود شامل را عملكرد های شاخص از مختلفي انواع بایستي عملكرد ارزیابي

 صورت به یعني باشد. داشته وجود توازن مختلف های شاخص بین بایستي لذا .دهد پوشش را سازمان موفقیت

 و...( انعطافپذیری تحویل، کیفیت، )نظیرهزینه، عملكرد مختلف انواع مدت، بلند و کوتاه نتایج روی بر متناسبي

 کلي سازماني)نظیرعملكرد مختلف وسطوح و...( نوآوری رقبا، نفعان، ذی )نظیرمشتریان، مختلف های جنبه

 .باشد داشته تمرکز وبخشي(

 بایستد بخشی سازی بهینه درمقابل -

 به تواند مي ها ازشاخص نامناسب ای مجموعه اثرگذارند، کارکنان رفتار روی بر عملكرد های شاخص ازآنجاکه

 شاخص بهبود و ارتقا پي در تنها که کارکناني دیگر، عبارت به شود. منجر کارکنان طرف از غیرکارکردی رفتار

 بهبود و باشد مدیران های باخواسته درتضاد که بگیرند تصمیماتي است ممكن هستند، خود به مربوط عملكرد

 ارزیابي سیستم یک منجرشود. سازمان کلي عملكرد حتي یا و ها قسمت دیگر آسیب به آنها واحد عملكرد در

 .کند جلوگیری ها سازی بهینه اینگونه از باید عملكرد

 باشد محدود آن عملکرد های تعدادشاخص -

                                                                                                                                                                                           

41. Time-related 
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 تعداد افزایش باشند. محدود عملكرد های شاخص تعداد که است ضروری مناسب عملكرد ایجاد برای

 تلقي اتالف یک شود نمي ای استفاده آنها از که اطالعاتي گردآوری دارد. بیشتری تحلیل زمان به نیاز ها شاخص

 آنها گردآوری هزینه و دارند کاربرد خاص هدف یک برای که هایي داده تنها که است ضروری بنابراین، شود. مي

 ریسک عملكرد، های شاخص تعداد افزایش همچنین شوند. گردآوری نیست بیشتر انتظارشان مورد مزایای از

 نداشته وجود ها شاخص بندی اولویت امكان که شود مي موجب امر این که دهد مي افزایش را اطالعات انباشت

 .باشد

 باشد آسان آن به دسترسی -

 نكته لذا است. مناسب شخص به و مناسب زمان در مهم، اطالعات دادن عملكرد، ارزیابي سیستم یک هدف

 در و یافته بهبود راحتي به آنها اطالعات که شوند طراحي ای گونه به باید که است آن ها سیستم این درباره مهم

 .باشد فهم قابل آنها برای و گیرد قرار آن از کنندگان استفاده دسترس

 باشد جامع عملکرد های شاخص املش -

 برای نیز مشخص غایت یک که است ضروری عالوه به باشد. داشته مشخص هدف باید عملكرد شاخص یک

 .شد نائل غایت آن به بایستي آن قالب در که شود مشخص زماني چارچوب و شود تعریف شاخصي هر

 

 بخش دوم: عملکرد مالی( 2-1

  42( مفهوم عملکرد مالی2-1-2

شود. عملكرد  های مورد نظر خود نائل مي اثربخشي سازمان عبارت است از درجه یا میزاني که سازمان به هدف

های  اثربخشي سازماني است که مبنای آن اهداف بیروني سازمان یعني اهداف گروهسازماني بخشي از مفهوم 

 گیرد: باشد و عبارت است از معیارهای بیروني اثربخشي یک سازمان که سه حوزه کلي را در بر مي ذینفع مي

 عملكرد مالي )سود، بازده دارایي، بازده سرمایه گذاری و ...( (1

                                                           

42 - Financial Performance 
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 و ...(عملكرد بازار )فروش، سهم بازار  (2

 (.1392بازده صاحبان سهام )بازده صاحبان سهام، ارزش افزوده اقتصادی و ...()دهقان هراتي،  (3

ثروت  های مالي سهامداران در راستای افزایش عملكرد مالي عبارت است از درجه یا میزاني که شرکت به هدف

ایش ثروت مالكان است، توجه به (. در یک بنگاه اقتصادی که هدف، افز1392آید)دهقان هراتي،  آنان نائل مي

آورد. در واقع، محاسبه میزان عملكرد مالي به معنای میزان  ازدیاد سود موجبات تحقق هدف را فراهم مي

 (. 1389دستیابي به اهداف سازماني است)رضایي و عیسي زاده، 

کارآمدی و نیز تعیین ارزش های مختلف، ابزاری برای سنجش میزان کارایي،  ارزیابي عملكرد مالي در سازمان

ها، نسبت قیمت به  ها و درآمدزایي آنها بوده است که از نتایج به دست آمده جهت بازدهي خالص دارایي دارایي

 (.1391شود)میرغفوری و همكاران،  عواید و غیره استفاده مي

 ( بهبود عملکرد مالی2-1-2

باشد. منابع فیزیكي و مالي بدون حضور نیروی  لي ميبهبود عملكرد سازماني حاصل تعامل انساني، فیزیكي و ما

شود که عنصر  توانند موجب تولید و بهبود خدمات شوند، بلكه این امر زماني محقق مي انساني متخصص نمي

وری و  تواند موجب افزایش بهره انساني وارد عمل شده و درک و رفتار انسان و تاثیر مثبت بر آن است که مي

 (.1392ماني گردد)قهرماني و حیدری، بهبود عملكرد ساز

هاست.  بهبود عملكرد بخشي از دانش و تجارب مدیریتي است که هدف آن توسعه اثربخشي و کارایي سازمان

هایشان  های در حال گسترش در نظر گرفت که مدیران و سازمان ای استراتژی توان مجموعه بهبود عملكرد را مي

ها  مشتمل بر این موارد است: تجزیه و تحلیل قدرت پذیرش سازمان از تالش گیرند. بهبود عملكرد را به کار مي

با آن  ها و راهبردها و ارزیابي پیامدها. بهبود عملكرد اصوالً های عملكرد، اجرا و به کارگیری مهارت و فعالیت

جام شود. این کنند باید ان شود که سازمان به آن نرسیده است و مدیران و دیگران فكر مي چیزهایي شروع مي

شود آنچه  ای تجربه مي موضوع با دیدگاه راهبردی بهبود عملكرد سازگاری دارد. میان انتظارات و واقعیت فاصله
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شود. اهداف عملكرد، بیانگر فاصله میان آن چیزی است که  سازمان امیدوار است انجام دهد همیشه برآورده نمي

 (.1392تواند به آن دست یابد)قهرماني و حیدری،  مي کند کند و آن چیزی که فكر مي سازمان تجربه مي

 ( اهمیت عملکرد مالی2-1-1

حسابداری ابزار موثری برای فراهم کردن اطالعات مفید برای قضاوت و تصمیم گیری استفاده کنندگان 

 ی وجودی دانش ی بسیاری از دالیل مطرح شده در حمایت از فلسفه های مالي است، به طوری که هسته صورت

حسابداری، تاکید بر فرآیند قضاوت و تصمیم گیری استفاده کنندگان بوده، بر اساس مباني نظری حسابداری و 

های  ترین استفاده کنندگان صورت گزارشگری مالي کشورهای آنگلوساکسون و نیز ایران، سرمایه گذاران، اصلي

وری یک  نوني، رسیدن به حداکثر بهره(. در دنیای رقابتي ک1391روند)مهدوی و قرباني،  مالي به شمار مي

شان برای رسیدن به این هدف ا هها بدون توجه به انداز آل نیست، بلكه یک ضرورت است و سازمان ایده

ضروری، ناگزیرند عملكرد انساني و در نتیجه عملكرد سازماني خود را بهبود بخشند. اندیشمندان افزایش 

دانند. افزایش منابع انساني نیز منوط به آموزش،  رائي منابع انساني ميها را در گروی افزایش کا کارائي سازمان

های اثربخش  توسعه دانش، مهارت و ایجاد رفتارهای مطلوب برای کار کردن موفقیت آمیزست. در واقع آموزش

(. 1392گذاری بر روی کارکنان، بهبود آن را در پي دارد)قهرماني و حیدری،  و مبتني بر هدف و سرمایه

های راهبردی از اهمیت  ها و تاثیرات آن بر عملكرد مالي و بهبود آن، نسبت به سایر مكانیزم سابرسي شرکتح

تری برخوردارند نسبت به سایر  هایي که از عملكرد مالي مطلوب بیشتری برخوردار است. در واقع شرکت

 (.1389و گنجي،  تری برخوردارند)رجبي ها از حسابرسي با کیفیت باالتر و افشای مناسب شرکت

های مالي برای اخذ تصمیمات موثر و مفید باید آنها را تجزیه و تحلیل  ها و گزارش کنندگان از صورت استفاده

های مالي، بیان ارتباط بین ارقام به صورت نسبت و تجزیه و  های تجزیه و تحلیل صورت کنند. یكي از روش

گیری بر  دهد و مشكل نتیجه ای ارائه مي به شكل قابل مقایسه ها ارقام را تحلیل آن هاست. تجزیه و تحلیل نسبت

گران قادر باشند نتایجي را از آنها به دست آورند)هاشمي و همكاران،  کند، تا تحلیل اساس ارقام مطلق را حل مي

1391.) 
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ه خدمات و های امروزی را مكلف نمود عالوه بر موارد فوق، تغییر مستمر سطح آگاهي و ذائقه مشتریان، سازمان

محصوالت خود را در سطح مطلوب و با استانداردهای بهتر و باالتری ارائه نمایند. پایش این مهم از طریق 

های صنعتي و تولیدی، بخش  ارزیابي عملكرد امكان پذیر بوده و گریزی از آن نیست. علي رغم اهمیت بخش

 (.1391، باشد)میرغفوری و همكاران خدمات نیز از این قاعده مستثني نمي

 41(FPE) ( ارزیابی عملکرد مالی2-1-4

 در متعددی و مباحث است بوده مطرح مهم مسأله یک عنوان به دیرباز از شرکت ها عملكرد مالي ارزیابي بحث

 زمینه این در علمي هاینوشته و بیشنرین یافته اختصاص شرکت ها عملكرد مالي بحث به مدیریت و حسابداری

) انصاری و  است. برخوردار بیشتری اعتبار از شرکت هاعملكرد  ارزیابي معیارهای از یک کدام که است

 (.1391همكاران، 

و افزایش انتظارات مشتریان، ضرورت آگاهي از نقاط قوت و  پیچیدگي محیط در عرصه رقابتي کسب و کار

های اساسي  دغدغهرو یكي از  ضعف سازمان و ارزیابي عملكرد را بیش از پیش آشكار کرده است. از این

سازمان امروزی دستیابي به یک شیوه ارزیابي عملكرد جامع، قابل اعتماد و انعطاف پذیر است، تا با توسل به 

آن، اطالعات دقیق و کافي را از جایگاه امروز خویش به دست آورند و با نگاه به آینده از خطاهای گذشته 

ي کسب و کار افزایش انتظارات مشتریان، ضرورت آگاهي پیچیدگي محیط در عرصه رقابت .عبرت آموزی نمایند

از نقاط قوت و ضعف سازمان و ارزیابي عملكرد را بیش از پیش آشكار کرده است. از این رو یكي از دغدغه 

های امروزی دستیابي به یک شیوه ارزیابي عملكرد جامع، قابل اعتماد و انعطاف پذیر است  های اساسي سازمان

آن، اطالعات دقیق و کافي را از جایگاه امروز خویش به دست آورند و با نگاه به آینده از تا با توسل به 

 (.1391خطاهای گذشته الگو گیرند)میر غفوری و همكاران، 

 انجام روش در خصوص سودمندی و مفید اطالعات توانمي آن طریق از که است فرآیندی عملكرد مالي ارزیابي

ارزیابي  .آورد دست به ضروری غیر و نامناسب رفتارهای حذف و مثبت رفتارهای تقویت برای کارها موثر
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 تعیین آن ها از یكي که دارد دیگری مهم کارکردهای اطالعاتي، بازخورد کردن فراهم بر عالوه عملكرد مالي

 (.1391است ) انصاری و همكاران،  انساني توسعه منابع و آموزشي نیازهای

ها و  ها همواره مورد توجه سهامداران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان مالي، نظیر بانک ارزیابي و عملكرد شرکت

موسسات مالي، بستانكاران و به خصوص مدیران بوده است. ارزیابي عملكرد از لحاظ مالي با دو شاخص 

و  شود. سودآوری به اصطالح عالمت مریض نبودن بنگاه اقتصادی قدرت نقدینگي و سودآوری تعیین مي

 (.1391قدرت نقدینگي، عالمت ادامه حیات بنگاه اقتصادی است)مهدوی و قرباني، 

گیری برای  پیش بیني و ارزیابي معقول عملكرد مالي آتي واحدهای تجاری، یكي از عناصر مهم در تصمیم

برای هایي  سرمایه گذاری است. بدین منظور، اندیشمندان مدیریت مالي در سراسر دنیا به فكر ارائه مدل

بیني و ارزیابي دقیق و موثر عملكرد مالي انتخاب  بیني عملكرد مالي هستند. از سویي دیگر، الزمه پیش پیش

های  ترین روش های مالي از متداول بیني است. نسبت اطالعات مالي مربوط و با محتوای اطالعاتي باال برای پیش

بیني و ارزیابي عملكرد مالي، تداوم سودآوری و  ل پیشتجزیه و تحلیل اطالعات مالي هیتند که در مواردی از قبی

 (.1391شوند)هاشمي و همكاران،  تداوم فعالیت واحد تجاری استفاده مي

توان در خلق ارزش دانست؛ به عبارت دیگر اگر یک موسسه مالي در ایجاد  هدف غایي هر موسسه مالي را مي

بر دیگری ترجیح دهد، در شرایط رقابتي پایدار نخواهد  ارزش ناتوان بوده و یا مالحظات برخي از ذینفعان را

گیری این هدف دانست)محمدپورزندی  توان ابزاری در راستای اندازه های مالي را مي ماند. در این شرایط نسبت

 (.1392و همكاران، 

 ها ( ارزیابی عملکرد مالی بانک2-1-7

سرمایه و به تبع آن موسسات مالي و اعتباری به عنوان ، نقش و اهمیت نظام مالي و بازار پول و در جهان امروز

بازوهای اجرایي این نظام و ابزار رشد و توسعه اقتصادی کشورها کامال ملموس است، به طوری که توسعه 

باشد. نظام بانكي کشور به عنوان یكي از  پایدار اقتصادی بدون رشد و توسعه بازارهای مالي امكان پذیر نمي

گذاران، ارائه خدمات به مردم و  ای اقتصادی جامعه در ارتباط با جذب و هدایت وجوه سپردهه ترین بخش مهم

های موثری بر عهده دارند. به دلیل نقش بسیار مهم و  مشارکت در توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي نقش
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در کشور ایران  های موجود های اقتصادی، بررسي عملكرد هر یک از بانک ها در اکثر فعالیت اساسي بانک

آوری و  ای یافته است. داشتن سطح باالیي از عملكرد از طریق بهبود عملیات و استفاده بهینه از فن اهمیت ویژه

ها )اعم از خصوصي و غیر  تمام بانک کند. معموالً دستاوردهای علمي، موفقیت در بازار رقابت را تضمین مي

هایي که  های مشخصي نیاز دارند، یكي از شاخص اخصخصوصي( برای بررسي و ارزیابي عملكردشان به ش

شود، کارایي است و این شاخص توانمندی کلي هر بانک در  برای بررسي عملكرد هر سازماني استفاده مي

 (. 1392نماید)گلبازخاني پور و همكاران،  ها را مشخص مي ها به ستانده تبدیل داده

باشد. در  های انتفاعي، حداکثر کردن ثروت صاحبان آن مي بانک همانند سایر سازمان هدف اولیه و اساسي

تر و درآمد بیشتر و  ها با کیفیت پایین افزایش ثروت صاحبان سهام مدیریت بانک باید تصمیم بگیرد که آیا دارایي

 گذاری کند و تسهیالت با ها با کیفیت باالتر و ریسک کمتر را کسب کند و یا آیا بانک باید سرمایه یا دارایي

تر را  هایي با سررسیدهای کوتاه مدت اش را کاهش دهد و یا دارایي سررسیدهای طوالني اعطا نموده و نقدینگي

انتخاب و درجه باالیي از نقدینگي را تامین نماید؟ پاسخ به این سواالت نیاز به ارزیابي عملكرد مالي را با 

حاظ سودآوری، کفایت سرمایه، ساختار دارایي و ها عملكردشان را از ل تر ساخته تا از این طریق بانک اهمیت

نقدینگي نسبت به بانک های رقیب مورد بررسي قرار دهند تا بتوانند موقعیت خود را سنجیده و نسبت به بهبود 

 (.1391و ارتقا عملكرد خود اقدام نمایند)رستمي و همكاران، 

 ( عوامل موثر بر عملکرد مالی2-1-6

ری بر تعهد نسبت به مسئولیت اجتماعي در تمامي ابعاد، اثر قابل توجهي را روی تمایل و اصرار واحدهای تجا

کند تا برای بهبود  عملكرد مالي دارد، در واقع گرایش به سمت مسئولیت اجتماعي، واحد تجاری را ترغیب مي

ای تجاری محیط زیست، استفاده از انرژی و مواد کمتر، مدیریت ضایعات و غیره تالش کند. در نتیجه واحده

توانند بازده های بلندمدت خود را از طریق کاهش اثرات منفي خود بر اجتماع، به صورت اختیاری، حداکثر  مي

گیری است  نمایند. به طوری که امروزه این تفكر در میان واحدهای تجاری به صورت روزافزون در حال شكل

یات شرکت، هم زمان با ایجاد اطمینان از حمایت تواند از طریق مدیریت کردن عمل که موفقیت بلندمدت آنها مي

های اجتماعي شرکت، تحقق یابد. بنابراین اجرای مسئولیت اجتماعي شرکت منجر  محیطي و پیشرفت مسئولیت
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شود و در نهایت منجر  به رشد اقتصادی و افزایش توان رقابتي  ها در بلند مدت مي بهبود موفقیت شرکت

 (.1392گردد)عرب صالحي و همكاران،  ن ميشرکت و بهبود عملكرد مالي آ

رضایت شغلي کارکنان تاثیر بسزایي بر خلق ارزش برای شرکت دارد و شناسایي عوامل پدیدآور رضایت شغلي 

گذارد  ها دارای اهمیت است. یكي از عواملي که بر رضایت شغلي کارکنان تاثیر مي کارکنان برای همه شرکت

دهد. بر اساس  چون ارزیابي عملكرد، پاداش کارکنان را تحت تاثیر قرار مي ت؛ی ارزیابي عملكرد آن هاس نحوه

شود. این معیارها نقاط ضعف بسیاری دارند؛ اما  های سنتي ارزیابي عملكرد از معیارهای مالي استفاده مي روش

از معیارهای  ها در سراسر دنیا برای پوشش نقاط ضعف معیارهای مالي ارزیابي عملكرد کنون، بسیاری از شرکت

کنند. با توجه به مطالب یاد شده، بررسي تاثیر معیارهای مالي و غیرمالي ارزیابي عملكرد بر  غیرمالي استفاده مي

ترین دارائي  (. تلقي منابع انساني به عنوان با ارزش1391رضایت شغلي اهمیت زیادی دارد)انصاری و همكاران، 

، با در نظر گرفتن سازمان به عنوان یک موجود زنده، برقراری ها، اتخاذ تصمیمات به صورت گروهي سازمان

روابط غیر رسمي میان افراد، فراهم آوردن امكان دسترسي اعضای سازمان به اطالعات مورد نیاز، برنامه ریزی 

فراگیر و نتیجه گرا و استفاده از استانداردهای توسعه منابع انساني عصر حاضر مواردی هستند که جهت 

ها بایستي مورد توجه قرار گیرند، به عبارتي دیگر باید به این نكته توجه داشت که در  اثربخش سازمانمدیریت 

ها شود برخورداری از منابع انساني توانا  تواند موجب بقا و رقابت پذیری سازمان دنیای امروزه تنها عاملي که مي

های دولتي، منابع انساني  ور بودن سازمانباشد. با توجه به خدمت مح در راستای بهبود عملكرد سازمان مي

کند و دانش، تخصص، مهارت، انگیزه،   ها، نقش بسزایي در بهبود عملكرد آنها ایفا مي شاغل در این سازمان

های دولتي در نیل به اهداف خویش نماید)قهرماني و  تواند کمک شایاني به سازمان تعهد و ... پرسنل مي

 (.1392حیدری، 

 ای مختلف ارزیابی عملکرد مالیه( روش2-1-5

نیا و بندی نمود )ایزدیتوان به چهار گروه ذیل دستهبه را مي مالي بعد از را عملكرد ارزیابي مختلف هایروش

 (:1389رسائیان، 
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-مي استفاده ارزیابي عملكرد برای 44مالي هاینسبت مانند حسابداری اطالعات از آن ها در که هایيروش -الف

 سهام، حقوق صاحبان بازده سود، سهام، قیمت به توانمي حسابداری هایمدل بر مبتني معیارهای جمله از .شود

سهام به متعلق بازده و کل 45دفتری ارزش به بازار ارزش نسبت ، سود به قیمت نسبت ، گذاریسرمایه بازده

 دارن اشاره کرد.

 دهند؛مي قرار استفاده عملكرد مورد ارزیابي برای را بازار و حسابداری اطالعات از ترکیبي که هایيروش -ب

 .47نسبت قیمت به سود هر سهم یا و 46توبین Qمختلف  هاینسخه مانند

 هر اضافي بازده و 48هر سهم بازدهي مانند پردازند؛مي مالي مدیریت هایداده از استفاده به که هایينسبت -ج

 .49سهم

هستند؛ مانند ارزش  51(EVA)اقتصادی معیارهای حسابداری، اطالعات از استفاده رغم به که هایينسبت -د

 .52(MVA)و ارزش افزوده بازار 51(AEVA)افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده

 و هانظیر بانک مالي، اعتباردهندگان گذاران،سرمایه داران،متوجه سها مورد همواره هاشرکت مفهوم عملكرد

دستیابي  از اطمینان منظور به مناسب معیاری است. انتخاب بوده بخصوص مدیران و بستانكاران مالي، مؤسسات

 رویپیش راهكارهای تریناز مهم است، مالكان ثروت کردن بیشینه همانا که خود نهایي هدف به شرکت

 تاکنون دیرباز از است. اقتصادی صحیح هایگیریتصمیم آن تبع به و شرکت عملكرد برای ارزیابي سهامداران

 اطمینان منظور به مدیران و هاشرکت عملكرد ارزیابي جهت مناسب معیاری به برای دستیابي بسیاری مطالعات

-سرمایه اقتصادی تصمیمات اتخاذ برای مبنایي و بالفعل گذارانسرمایه منافع با حرکت شرکت همسویي از یافتن

حسابداری، افتصادی،  رویكرد چهار ارائه به است، نتایج مطالعات پذیرفته صورت و اعتباردهندگان بالقوه گذاران

 (.1393است ) زماني عموقین و همكاران،  انجامیده ارزیابي عملكرد مالي با رابطه تلفیقي و مدیریت مالي در

 شود.پرداخته مي رویكردها این ر تشرح بیش به ادامه در 
                                                           

44 Financial Ratios 

45 The Ratio of Market Value To Book Value 

46 Tobin's Q 

47 The Ratio of Price To Earnings Per Share (P/E) 

48 Return Per Share (RPS) 

49 Excess Return Per Share 

50 Economic Value Added (EVA) 

51 Adjusted Economic Value Added 

52 Market Value Added (MVA) 
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 حسابداری رویکرد (2-1-5-2

-صورت کنندگان گیری استفادهتصمیم و قضاوت برای مفید کردن اطالعات فراهم برای مؤثری ابزار حسابداری

 حسابداری، دانش وجودی از فلسفة حمایت در شده مطرح دالیل از بسیاری هستةکه  طوری به است، مالي های

 گریگزارش و حسابداری نظری مباني بر اساس بوده، کنندگاناستفاده گیریتصمیم و فرآیند قضاوت بر تأکید

 به مالي هایصورت کنندگاناستفاده ترینگذاران، اصليسرمایه ایران، نیز و 53آنگلوساکسون مالي در کشورهای

 سود سود، نظیر مالي هایصورت در مندرج ارقام از رویكرد این . در(1391)مهدوی و قرباني،  روند شمار مي

 عملكرد ارزیابي جهت سهام صاحبان حقوق بازده و هادارایي عملیاتي، بازده نقدی یآن هاجری سهم، هر

از  شرکت ها(. در این رویكرد برای سنجش عملكرد مالي 1392شود )رهنمای رودپشتي و همكاران، مي استفاده

 و مشخصات آن طي که است فرایندی مالي تحلیل و تجزیهگردد. های مالي استفاده ميتجزیه و تحلیل صورت

 مشخص مالي اطالعات سایر و مالي هایاز صورت استفاده با اقتصادی واحد عملیاتي و مالي بارز هایویژگي

 متداول هایروش از یكي .کندیاری مي را مالي هایصورت از کنندگاناستفاده گیری،تصمیم امر در و شودمي

-مالي است. نسبت هاینسبت از استفاده با مالي هایصورت تحلیل و تجزیه مالي، هایصورت تحلیل و تجزیه

 (:1393شوند )زماني و همكاران، مي تقسیم دسته پنج به کلي بندی دسته یک در مالي های

 مدتکوتاه تعهدات به گویيدر جواب شرکت از توانایي عبارت است نقدینگي نسبت -54نقدینگی هاینسبت

 با شرکت که زماني در خصوص به است، ضروری تجاری واحد هایاجرای فعالیت جهت نقدینگي .خود

و یا  اولیه در قیمت مواد ناگهاني افزایش یا و آن از ناشي یآن هایا زی و اقتصادی رکود نظیر خاصي مشكالت

 مشكالت باشد کافي نقدینگي فاقد شرکت چنانچه در چنین شرایطي.گردد روبرو شرکت مورد استفاده قطعات

 (.1392آبادی، حاجیها و فیضوجود خواهد آمد ) هب آن برای جدی مالي

از  عبارت است بدهي بازپرداخت نسبت توانایي -55(مدت بلند هایبدهی های اهرمی )بازپرداختنسبت

بر ساختار  توانایي این تحلیل آن هادر سررسید  خود، بلندمدت هایبه بدهي مؤسسه گویيجواب قدرت

                                                           

53 Anglo-Saxon 

54 Liquidity Ratios 

55. Leverage Ratio 
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نیز در  آن در ساختار سرمایة مؤسسه بلندمدت هایمیزان بدهي. دارد تاکید مؤسسه و عملیاتي مالي بلندمدت

 چرا که قرار گیرد، مورد دقت نیز باید سودآوری مؤسسه هابررسي در این گیرد.قرار مي توجه مورد تحلیل این

 باشد زیاد یک شرکت وقتي بدهي. بود خود نخواهد هایبدهي بازپرداخت قادر به سودآور نباشد تا شرکتي

 صاحبان و در صدر آن به دیگری هایروش به اضافي مالي منابع تأمین برای که بود خواهدناچار  مدیریت

شک  بدون که کند را تمدید هایبدهي سررسید که نماید و نیز تالش شود، متوسل(  صدور سرمایه) سرمایه

 (.1392زاده، یافت )پهلوان خواهد افزایش حاالت از این در هر یک سرمایه تامین هزینة

 نقد پول یا فروش به مختلف هایدارایي سرعتي باچه که دهندمي نشان هانسبت این -56فعالیت هاینسبت

 نهایي در فعالیت هادارایي در بكارگیری مدیریت از توانایي حاکي هانسبت دیگر این عبارت به. شوندمي تبدیل

 .(1393 همكاران، و عموقین زماني)محصول( است  فروش) شرکت

 شرکت توانایي آن مدیریت کارایي و شرکت مالي سالمت مهم هایاز شاخص یكي -57سودآوری هاینسبت

 گذارانسرمایه که است بدیهي. است آن گذاریسرمایه روی کننده راضي برگشتي و یا قبول سود قابل در کسب

 چرا که. دهندنمي ازخود نشان دارد ضعیفي درآمدسازی و سودآوری که مشارکت در شرکتي به تمایلي

 اعتباردهندگان. دارد تاثیر منفي سود سهام در پرداخت شرکت بالقوة و توانایي سهام در قیمت اندک سودآوری

 این احتمال چون بود، نخواهند دارد از نظر سودآوری ضعیفي که موقعیت شرکتي به وام پرداخت به نیز راضي

 چنداني اهمیت سود قدر مطلق که شود یادآوری باید البته .نگردد هرگز بازپرداخت آن ها طلب که دهندمي را

قرارگیرد )محمودی  ارزیابي مورد(  گذاری میزان سرمایه) آن ایجاد با منبع در قیاس سود این کهمگر این ندارد

 (.1392و همكاران، 

 پرکاربردترین معیارهای و پرطرفدارترین از سهام حقوق صاحبان بازده حسابداری، عملكرد معیارهای بین در

 های سودآوری،نسبت به سهام صاحبان حقوق بازده تفكیک محققان امكان برخي .است حسابداری عملكرد

 گران، مدیرانتحلیل بین در معیار این شهرت دالیل را 58تحلیل دوپونت واسطه به مالي اهرم و دارایي گردش

سرمایه وسیله به بازدهي میزان که چه است این گویای سهام صاحبان حقوق اند بازدهشمرده بر دارانسهام و مالي

 که هایيبخش در معیار این از استفاده .شده است ایجاد آنان توسط شده گذاریسرمایه بابت وجوه گذاران

                                                           

56. Activity Ratio 

57. Profitability 

58. DuPont Analysis 
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-سطح بدهي و نقد وجوه مدیریت اعتباری، هایخرید، جنبه ها،دارایي تحصیل با مرتبط هایتصمیم مدیران در

 پول از واقعي استفاده هزینه دهنده نشان سهام صاحبان بازده حقوق .است مناسب دارند، زیاد نفوذ جاری های

 تمایل مدیر برابر نباشد، شده گرفته کار به وجوه هزینه با شده گرفته فرصت تصمیم هزینه که مواردی در .است

 بیشینه هدف با هایي راپروژه و شود ایجاد مالكان برای منافع ترینکه بیش کند عمل ایگونهبه کندمي پیدا

 (. 1389کند ) مرادی و پورحسن،  انتخاب عملكرد معیار ساختن

 

 رویکرد اقتصادی ( 2-1-5-2

 بر قدرت تأکید با تجاری واحد عملكرد شود،مي استفاده اقتصادی مفاهیم از آن در که رویكرد این اساس بر

 شود. ارزشمي ارزیابي رفته کار به سرمایه هزینه نرخ و بازده نرخ به توجه با و شرکت هایدارایي سودآوری

پور ، دارند )احدیان جای گروه این در بازار افزوده ارزش و شده تعدیل اقتصادی افزوده ارزش اقتصادی، افزوده

1391.) 

 

 است، عملكرد ارزیابي سنتي معیار ترینمهم حسابداری سود معتقدند بسیاری -(EVA)ارزش افزوده اقتصادی

 دستكاری قابل مختلف حسابداری هایروش از استفاده با حسابداری سود. است دارای نقایصي معیار این اما

 جدیدی معیار ایرادات این رفع برای. شودنمي منظور سرمایه هزینه حسابداری، سود در محاسبه چنینهم است،

 . شد معرفي برای ارزیابي عملكرد 1989در سال  61استیوارت و 59استرن. توسط اقتصادی افزوده نام ارزش به

 مقاالتي 61فورچون مجله در 1993سال  در اما نشد، ارزش افزوده اقتصادی گرچه در ابتدا زیاد مورد توجه واقع

 که مي کنند ادعا اقتصادی افزوده مفهوم ارزش طرفداران .رسید چاپ اقتصادی به افزوده مفهوم ارزش درباره

 فرصت هزینه ارزیابي، معیار یک عنوان به شود، زیرامي محسوب عملكرد ارزیابي معیار برترین شاخص این

 برطرف را حسابداری اصول بكارگیری از ناشي و تحریف گرفته نظر در را پول زماني ارزش و سهام صاحبان

 (.1395، جعفرپور) سازدمي

                                                           

59. Stern 

60. Stewart 
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-هزینه از جمله شرکت سرمایه هایهزینه تمام که است ساده روش اقتصادی افزوده ارزش گویدمي استوارت 

 رجحان و حسابداری برتری معیارهای سایر به نسبت که است دلیل این به و گیردمي نظر در را فرصت های

 این مبنای بر .شرکت است سرمایه هایهزینه بر آن تأکید اقتصادی افزوده ارزش ویژگي تریناصلي .دارد

 نمي محسوب رایگان تأمین مالي منبع یک بنگاه اصلي مالي کنندگان تأمین عنوان به مالكان مالي منابع شاخص

شود. نادیده گرفته مي آن هاهزینه فرصت  و سهامداران منافع حسابداری معیارهای سایر در که صورتي در شود،

 سرمایه هزیه از بیشتر که بازده نمایند اجرا را هایي پروژه که کند مي کمک مدیران به اقتصادی افزوده ارزش

 اقتصادی افزوده ارزش کهاین به باشد. توجه تریبیش62(NPV) خالص فعلي ارزش دارای شرکت و داشته

 محققین برخي شود برداشت سوء به منجر تواند اقتصادی مي های گیری تصمیم در بازار ریسک به توجه بدون

 سوی از (.1392دادند ) پیری و همكاران،  قرار توجه عملكرد مورد ارزیابي در را متغیر دو هر به توجه لزوم

 شناسایي و گرفته شده کار به سرمایه بر تمرکز عملیات، ساختار طریق تجدید از اقتصادی افزوده ارزش دیگر،

 افزوده ارزش هایدیگر مزیت از یاد شده، موارد بر عالوه .پردازدمي کارایي عملیاتي افزایش به بهبود، فرایند

 از کارکنان و مدیران انگیزه داران، افزایشسهام و مدیران منافع کردن سوهم مواردی چون به توانمي اقتصادی

 ،آن ها پاداش با کارکنان و مدیران ساختن عملكرد مرتبط مالكان، منافع جهت در حرکت به آن هاتشویق  طریق

 کل کارگیری به کنندگان،تامین و دارانسهام مشتریان، کارکنان، شامل نفعانذی کلیه برای آوردن منافع فراهم

 معیارهای کارگیریبه از ناشي محاسبات، مالكانه در حقوق هزینه و بدهي هزینه شامل مالي های تامینهزینه

کرد  اشاره سود حاشیه و سهام صاحبان بازده حقوق گذاری، سرمایه بازده سهم، هر سود مانند عملكرد متعدد

 (.1391)آذربایجاني و همكاران، 

 این پاسخ هست قادر که باشدمي معیاری اقتصادی افزوده ارزش -(AEVA)ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده

 که ارزش امتیازهایي تمام با اما است بوده دخیل ثروت در افزایش اندازه چه تا مدیریت که بدهد دارانسهام به را

 معیار وارد این بر که ایعمده انتقاد اما شد، وارد معیار این نیز بر انتقادات سرییک باشدمي دارا اقتصادی افزوده

ارقام،  این به توجه با که است درست باشد.مي ارقام تاریخي پایه بر اقتصادی افزوده ارزش که است این شده

نام  به دیگری مهم کیفي خصوصیت اطالعات این باشد امامي اتكایي قابل اطالعات آیدمي دست به که اطالعاتي

 روش این در که گرددمالحظه مي بنابراین دهد.دست مي از را گیریتصمیم در بودن موثر یعني بودن مربوط

                                                           

62. Net Present Value 
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 که است حالي در این شود.مي دفتری محاسبه ارزش مبنای بر شرکت در شده رفته کار به فرصت منابع هزینه

 فروخته آن بازار ارزش به را گذاران، شرکتسرمایه اگر دارند. را بازار ارزش بر مبتني انتظار بازده گذارانسرمایه

آن  صورت دراین گذاری کنند،سرمایه شرکت ریسک مساوی ریسک با هایيدر دارایي را آن از حاصل وجوه و

 ارزش صرفا نه داشته باشند را شرکت کل بازار ارزش مبنای بر سرمایه معادل هزینه بازدهي انتظار توانندمي ها

 (.1391زاده و همكاران، است ) نایب شده داده ترازنامه نشان در که گذاریسرمایه دفتری

 و 63رو باسیدور این کند. از منعكس را گذارانسرمایه واقعي فرصت باید هزینه ناگزیر سرمایه هزینه نتیجه، در 

 مطرح عیوباین  کردن برطرف منظور به را اقتصادی افزوده از ارزش دیگر گونه یک 1997سال  همكاران در

 ( است. در ارزشAEVAشده ) تعدیل اقتصادی افزوده عنوان ارزش تحت شده اصالح گونه این که نمودند

محاسبات  انجام در شرکت بازار ارزش از شرکت ارزش دفتری از استفاده جای به شده تعدیل اقتصادی افزوده

 هزینه کسر از پس که باقیمانده خالص سود از است عبارت شده تعدیل اقتصادی افزوده شود. ارزشمي استفاده

 & Circiumaru)آید مي به دست مالیات از پس عملیاتي خالص سود از بازار ارزش به 64گذارانسرمایه فرصت

Siminica ,2009). 
 66سوجانن است. شده تعریف 65روگلرز توسط اقتصاد ادبیات در افزوده ارزش - (MVA) ارزش افزوده بازار

دنبال  را تجاری واحد تئوری همان که کندمي سهامداران تعریف برای گیریتصمیم مرکز  یک عنوان به را شرکت

 عالقمند مختلف و هایقسمت راه این از تا کند تهیه را هایيکه گزارش است این حسابداری نقش نماید.مي

 ارزش سوجانن مفهوم باشند. داشته بهتری درک مالي دوره یک در طي شرکت یک افتاده اتفاق نتایج از بتوانند

 وجود علت به در حسابداری استفاده برای مدیریت ابزار یک عنوان به درآمد را ارزیابي و گیریاندازه در افزوده

 بیش اطالعات افزوده ارزش که محاسبه است معتقد وی کرد. پیشنهاد اطالعات، عالقمند به مختلف هایگروه

 است شده باعث امر همین کند.مي کنندگان فراهماستفاده برای ترازنامه و زیان و سود به صورت نسبت را تری

نیا و شجاع، شود )طالب شناخته حسابداری افزوده در ارزش مفهوم از استفاده نویسنده نخستین به عنوان وی که

1391.) 

                                                           

63. Bastidor 

64 .The Opportunity Cost of Investment 

65 .Rogers 

66 .Ki So Janen 
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 را دارانسهام منافع این هدف که است بدیهي. است دارانسهام ثروت افزایش هاشرکت تربیش اولیه هدف 

 ثروت. کند مي کمک کارا طور به کمیاب تخصیص منابع از اطمینان برای هدف این چنینهم. کندمي تأمین

 سرمایه)شده تأمین سرمایه مقدار و شرکت سهام بازار ارزش بین نمودن تفاوت حداکثر به طریق از سهامداران

 عبارت (. به88 ص،1386فر،  زاده یحیي و )احمدپوررسد  مي حداکثر به سهامداران گذاری شده(توسط سرمایه

 برای شرکت آن باشد، آن در گذاری شدهسرمایه سرمایه مقدار از بیشتر شرکت یک بازار ارزش کل اگر دیگر

 باشد، ترکم شده گذاریسرمایه سرمایه از شرکت بازار کل ارزش اگر و است کرده تالش سهامداران ارزش تولید

 ( ميMVAبازار ) افزوده ارزش را تفاوت استوارت این. است برده بین از را ارزش سهامداران شرکت واقع در

 ساالنه ارزش انتظار مورد فعلي ارزش با زمان از نقطه در یک شرکت بازار افزوده ارزش نظری لحاظ نامد. به

 شرکت در 67انتظار مورد بازده فعلي ارزش همانا شرکت ارزش بازار که جاآن از است. برابر اقتصادی افزوده

 عامل ریسک بازار افزوده ارزش در .است درازمدت در وضعیت شرکت مبین بازار افزوده ارزش است، درازمدت

 شرکت خصوص ریسک در گذارانسرمایه قضاوت شرکت، ارزش بازار زیرا است، شده منظور خودکار طور به

 عملكرد برای مقایسه مستقیماً بازار افزوده ارزش شودمي ادعا که علت است بدین .بردارد در ضمني طور به را

 (.1391ت ) ختائي و ضیائي بیگدلي، اس مناسب کشورهای مختلف حتي و صنایع در شرکت ها

 

 عبارت به .شودمي تعریف سرمایه کسر هزینه از پس باقیمانده سود عنوان به باقیمانده سود -68سود باقیمانده

قابل  بهره هزینه .گذاریسرمایه به انتساب قابل هزینه بهره منهای خالص سود با است برابر باقیمانده دیگر، سود

 یا فرعي و واحدهای عملكرد ارزیابي برای باقیمانده سود .است سرمایه قبول قابل بازده ینکم تر اغلب انتساب

 که این تفاوت با است اقتصادی افزوده ارزش همانند سود باقیمانده زیربنایي مفهوم .رودمي کاربه شرکت دوایر

 به نسبت بهتر باقیمانده معیاری سود کهاین با .نیست اقتصادی ارزش افزوده در شده اعمال هایتعدیل نیازمند

 مطلق معیار یک معیار که این جاآن از لیكن است، عملكرد ارزیابي در هابازده دارایي و صاحبان حقوق بازده

است )آذربایجاني و همكاران،  نشده قبول واقع مورد وسیع سطحي در است شرکت از اندازه تابعي و بوده پولي

1391.) 

                                                           

67. Expected Rate Of Return 

68. Residual Income 
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 تلفیقی رویکرد ( 2-1-5-1

 Q نسبت مانند رودمي کار به عملكرد ارزیابي برای بازار و حسابداری اطالعات از ترکیبي رویكرد این در

 (.1395، جعفرپور) پرداخته مي شودکه در ادامه به شرح آن ها ( P/Eسود ) به قیمت نسبت و 69توبین

 

 ارزیابي پروژه منظور به توبین نام به اقتصاددان یک 1969سال  در توبین Qنسبت  با رابطه در -توبین Q نسبت

 این که نمود شرکت استفاده های دارایي دفتری ارزش به شرکت بازار ارزش نسبت از گذاری سرمایه های

 همین به و شد وارد توبین Qشاخص  بر انتقاداتي زمان گذشت با. یافت شهرت توبین Qشاخص  به نسبت

 این که کرد ارائه توبین را Qاز  جدیدی نسخه آورد و بوجود تعدیالتي قبلي مدل در توبین 1978سال  در دلیل

 وی در. آید مي دست به شرکت های دارایي ارزش جایگزیني بر شرکت بازار ارزش تقسیم طریق از نسخه

و دارد )عباسي  وجود معناداری رابطه گذاری سرمایه توبین و Qنسبت  بین که کرد بیان خود های بررسي نتایج

 مورد ها شرکت مالي وضعیت تحلیل و بررسي توبین در Qضریب  نیز (. امروزه88 ص،1391، همگاران

 به مبادرت از قبل دارند، را شرکتي سهام خرید قصد که گذاراني سرمایه که معني به این .گیرد مي قرار استفاده

 که است این دهنده نشان باالتر Qضریب . نمایند مي محاسبه شرکت آن برای را Qضریب  کار ابتدا این انجام

یي شرکت ها مساوی شرایط در لذا. بالعكس و بوده پایین شرکت آن آالت ماشین و تأسیسات ارزش جایگزیني

 (.1392اهرمي، باشند ) جهانشاد و علممي ترمناسب برخوردارند باالتری Qضریب  از که

 

 بورس در گذاریسرمایه اتخاذ تصمیمات در که عاملي ترینمهم و اولین -(P/Eنسبت قیمت به سود هر سهم )

 که قابل توجهي وجوه گردش به توجه قیمت است. با عامل گیرد،مي قرار گذارانسرمایه روی بهادار فرا اوراق

 اهمیت حائز قیمت ارزش ذاتي با متناسب و منطقي تعادل گیرد،مي مبادله قرار مورد سهام فروش و خرید در

 گران قرارتحلیل و گذارانسرمایه توجه مورد ترتقسیمي بیش سود تنزیل هایمدل امروزه باشد. اگرچهمي فراوان

 قیمت ضریب. باشد تری ميوسیع کاربرد دارای سهم هر سود به ضریب قیمت روش عمل در ولي است گرفته

جهت سادگي محاسبه باشد و خریداران سهام بههای ارزشیابي سهام ميترین مقیاسسهم یكي از مهم هر سود به

                                                           

69. James Tobin 
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 در مؤثری عامل زیر تواند دالیلدهند. این ضریب ميمي ترجیح های دیگرروش به را آن از استفاده ضریب، این

 (:1391ران، گذاران باشد )روشن و همكاگیری سرمایهتصمیم

 طریق از خود را 71گذاریسرمایه استهالک زمان تواند مدتمي گذارسرمایه ضریب این کمک به 

 .نماید محاسبه سهم از حاصل درآمد

 آمده عمل به طبق نتایج و گرفته قرار گذار-سرمایه و تحلیل تجزیه مورد درآمد بر قیمت نوسانات 

 کند.مي انتخاب خود گذاریبرای سرمایه را شرایط بهترین

 شرکت درآمد دیگر اگر طرف از. یابدمي افزایش نیز ضریب این مربوط به رقم یابد، افزایش سهم قیمت چه هر

 درآمد چون. یابدمي تغییر طور معكوس به و تناسب به رقم این باشد، ثابت و قیمت نماید پیدا کاهش یا افزایش

 گذارگردد، بنابراین سرمایهمي نسبت این نوسان سهام باعث قیمت تغییرات شود،مي تعیین بار سال یک در سهم

 (.1395، جعفرپور) دهدمي قرار بررسي مورد اتخاذ تصمیم برای را آن افزایش یا کاهش دلیل

 

 ( درآمد2-4

نیازمند،  کردند و با دادن وام به افرادآوری ميمردم را جمع های مازاد در دسترسها سپردهدر گذشته بانک

حاضر،  کردند، در عصرگیرندگان ایفا ميگذاران و وامسپرده گری را میانوظیفه سنتي خود، یعني واسطه

خدمات دارند و با  مالي نیاز به تغییرات اساسي در محصوالت و موسسات مالي و بانكها برای تجهیز منابع

جهاني به تجهیز منابع بپردازند.  ایهتوانند در عرصهگری نميبانكداری و واسطه خدمات ساده و ساختار سنتي

دهند و ارایه را به مشتریان ارایه مي های مالي غیر بانكي خدمات متعددیبانكها در زمینه در بانكداری نوین،

مسكن و تولید باعث شده است تا منابع جدیدی  گذاری، انجام امور بیمه ومانند بانكداری سرمایه نوین خدمات

های غیربانكي ای از منابع از طریق فعالیتنوین، بخش عمده شود. در واقع در بانكداریسوی بانكها سرازیر  به

 (.1395ابراهیمي و همكاران، ) آیدبه دست مي

                                                           

70. Investment 
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ها از محل پرداخت تسهیالت به  بسیاری از افراد، شیوه سنتي بانكداری را که در آن بخش اعظم درآمد بانک

دانند و معتقدند وظیفه اصلي بانک به  ، غیر قابل تغییر و انعطاف ميکند افراد )حقیقي و حقوقي( تحقق پیدا مي

شود، اما سیستم کسب درآمد در  آوری وجوه )منابع( و پرداخت آن در قالب تسهیالت خالصه مي جمع

نحوی که سهم کسب درآمد از محل ارایه خدمات آنها  های پیشرفته در حال تغییر و دگرگوني است، به بانک

وارداتي )ارزی و ریالي(، ارایه  _در حال افزایش است. ارایه خدمات اعتبارات اسنادی صادراتي طور مرتب به

ای مالي و استفاده از ابزارهای مشتقه در  انواع خدمات نوین ارزی، بانكداری الكترونیكي، خدمات مشاوره

د بتوان گفت دستیابي به دهند. شای ها انجام مي المللي بخشي از خدمات نویني است که بانک بازارهای بین

حاشیه سود مطلوب آرزوی دیرینه مدیران است، لذا افزایش حاشیه سود در بخشهای ذکر شده با تنوع خدمات 

آید، بررسي اهمیت درآمد و منابع اصلي تأمین آن  و تقلیل بهای تمام شده آن امكان پذیر است. آنچه در پي مي

 .(1392)سلیماني،  شود يبا تأکید بر خدمات بانكي است، که ارائه م

 اهمیت درآمد( 2-4-2

دانند که در پیكر مؤسسات مالي و انتفاعي جریان دارد، طبیعي است با قطع آن  برخي درآمد را به مثابه خوني مي

ترین اهداف مدیران در مؤسسات انتفاعي حداکثر کردن ثروت مشكالت فراواني پدید خواهد آمد. یكي از مهم

آید. اهمیت کسب آن در  دست مي )مالكان( است، چون از تقابل درآمد با هزینه، سود بهو سود سهامداران 

ها عالوه بر نشان دادن کارایي نیروی انساني، عامل مهمي برای جلب اعتماد  مؤسسات مالي به خصوص بانک

 .(1392ني، )سلیماها مفید باشد تواند برای کمک به رشد سودآوری بانک عمومي است. کسب اعتماد عمومي مي

در مؤسسات خدماتي، وجوه حاصل از انجام خدمات قابل ارایه به مشتریان که سبب افزایش دارایي و حقوق 

شود. برخي درآمد را ورود وجه نقد یا مطالبات ناشي از انجام خدمات  شود، درآمد نامیده مي صاحبان سهام مي

ستهای اعمال شده مدیریت و دسترنج تالشي همه ای دیگر افزایش درآمد را نتیجه سیا اند، عده تعریف کرده

تواند عاملي مهم در راه رسیدن مؤسسه به اهدافش باشد. افزایش درآمد سبب افزایش  اند که مي جانبه دانسته

شود  شود. درآمد نقدی هنگامي کسب مي سرمایه مشهود، ورود پول یا ایجاد مطالبات ناشي از ارایه خدمات مي

صورت نقد از مشتری اخذ شود. در حالتي دیگر ممكن است بهای  خدمات، بهای ارایه آن بهکه همزمان با ارایه 
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خدمات ارایه شده در حین انجام آن دریافت نشود و به بعد موکول شود. به هرحال اهمیت ایجاد درآمد هنگامي 

مد وابسته است. از یابیم بقاء، رشد و تحقق اهداف مؤسسات گوناگون به افزایش درآ شود که درمي بارزتر مي

 .(1392)سلیماني، شود ها و نسبتهای مالي عملكرد با افزایش درآمد امكان پذیر مي طرف دیگر، بهبود شاخص

 ها منابع اصلی درآمد بانک( 2-4-2

 درآمد عملیاتي -1

تسهیالت التفاوت نرخ سود پرداختي به سپرده گذاران و نرخ سود دریافتي از پرداخت  این نوع درآمد از مابه

آوری وجوه و توزیع آن در قالب تسهیالت(، درآمد حاصل  ها )جمع آید، باتوجه به وظیفه مهم بانک دست مي به

شود. این نوع درآمد از فعالیت اصلي و اساسي  التفاوت نرخ سود از منابع اصلي درآمدی آنها محسوب مي از مابه

سالهای قبل به دلیل وجود تفاوت زیاد بین نرخ سود  گیرد. در گری وجوه است، نشأت مي بانک که همان واسطه

ها و رغبت آنها به جذب منابع بلندمدت، سپس پرداخت منابع جذب شده در  دریافتي با سود پرداختي بانک

ها برای کسب درآمد از  درصد سود نصیب بانک کنند، بر عزم بانک 24توانست تا حداکثر  قالب تسهیالتي که مي

اما در حال حاضر و با توجه به سیاستهای جدید دولت مبني بر کاهش نرخ سود تسهیالت  افزود، این محل مي

دست آوردن حداکثر درآمد از  شود: آیا بانكداران به دنبال سیاست پیشین یعني به بانكي، این سؤال مطرح مي

 التفاوت نرخ سود هستند؟ محل مابه

قیمت( از  یافته و شاید دسترسي به منابع بلندمدت )گران ها تغییر گیری بانکیابیم که جهت با کمي تأمل درمي

قیمت در دستور کار قرار گرفته است. به نظر  اهداف اصلي آنها محسوب نشده و جذب هرچه بیشتر منابع ارزان

رسد سؤال اساسي دیگری که ذهن بانكداران را به خود مشغول داشته، این است: چه راهي برای افزایش  مي

ها وجود دارد؟ پاسخ به این سؤال در اخذ کارمزد از محل خدمات نوین بانكداری مستتر  بانکروند سودآوری 

 .(1392)سلیماني، است

 درآمد حاصل از کارمزد -2
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ها نیز به سمتي دیگر یعني کسب حداکثر  گیری مدیران بانکالمللي همراه با افزایش رقابت، جهت در سطح بین

شده است. از طرف دیگر مقررات کمیته بال و تاکید شدید آن بر رعایت درآمد از محل ارایه خدمات معطوف 

پذیر مانند  های ریسک ها رغبت زیادی به افزایش ناگهاني دارایي نسبت کفایت سرمایه سبب شده تا بانک

تسهیالت نداشته باشند. لذا اخذ کارمزد از راههای گوناگون با لحاظ کردن انواع ریسک مورد توجه قرار 

 ها عبارتند از: د. برخي از منابع کارمزدی بانکگیر مي

 کارمزد ناشي از عملیات خرید و فروش ارز، )سود و زیان حاصل از معامالت ارزی( -

 کارمزد گشایش، تمدید یا ابطال اعتبارات اسنادی داخلي  -

 کارمزد ناشي از نقل و انتقال وجوه مشتریان -

 وارداتي( -المللي )صادراتي سنادی بینکارمزد گشایش و تمدید انواع اعتبارات ا -

 های ارزی و ریالي کارمزد ناشي از صدور ضمانتنامه -

 کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار -

 کارمزد نگهداری حسابهای راکد -

 ای مالي کارمزد ناشي از ارایه خدمات مشاوره -

 (.1392)سلیماني، کارمزد نگهداری اسناد و اوراق بهادار مشتریان -

  :در یک طبقه بندی کلي، افزایش کارمزدهای بانكي از سه بخش امكان پذیر است

  :الف( درآمد ناشی از کارمزدهای زمانی

توان به کارمزد اعتبارات  شود، از جمله این موارد مي گونه کارمزدها با توجه به مدت آن تعیین مي اخذ این

با  .شود، اشاره کرد نسبت کل مبلغ اعتبار کارمزد اخذ ميدر هزار به  2ماهه اول،  3اسنادی ریالي که به ازای 

المللي در این گروه، بخش زیادی از کارمزدهای بانكي از این  توجه به قرار گرفتن اعتبارات اسنادی داخلي و بین
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شوند. به عبارتي دیگر، هر اندازه  شود. زمان و مبلغ از متغیرهای اصلي در این روش محسوب مي محل ناشي مي

   .شود لغ و زمان ارائه خدمات بانكي بیشتر باشد، کارمزد بیشتری اخذ ميمب

http://www.bina.ir/news 

  :ب( کارمزدهای ناشی از نتیجه تبدیالت ارزی

 

المللي، نرخ خرید  آید. در سطح بین این کارمزد از مابه التفاوت نرخ خرید و فروش ارزهای بیگانه به دست مي

شود. بدیهي است چنانچه سیاست یک بانک  وجه به سیاست هر بانک تعیین و اعالم ميو فروش انواع ارز با ت

آوری یک ارز متمرکز شود، ممكن است نرخ اعالمي برای خرید ارز شناخته شده مورد نظر، باالتر از  بر جمع

نظر و مازاد نیز به عواملي همچون حاشیه سود مورد  از طرف دیگر نرخ فروش ارز شناخته شده .نرخ رقبا باشد

داری و تشكیل  های پیشرفته دنیا با دایر کردن اداره خزانه ذخایر ارزی هر بانک بستگي دارد. بسیاری از بانک

های موجود از جمله ریسک نوسانات نرخ ارز، نسبت به خرید و  اتاق معامالت پولي ضمن پوشش ریسک

   .کنند ي کسب ميالمللي اقدام و درآمد قابل توجه طح بینسفروش انواع ارز در 

http://www.bina.ir/news 

 ج( سایر کارمزدها

توان به کارمزد انواع خدمات ریالي مانند صدور حوالجات و بروات اشاره کرد. به هر  از جمله این کارمزدها مي

  .تواند ضمن کسب کارمزد، عاملي موثر در افزایش منابع بانک نیز باشد حال ارائه خدمات بانكي مطلوب مي

دهد که  المللي نشان مي های مطرح بین های دولتي ایران و تعدادی از بانک ای میان بانک نتایج یک بررسي مقایسه

های خارجي موردنظر، نزدیک به پنج برابر سهم  متوسط سهم کارمزد دریافتي به درآمدهای عملیاتي در بانک

 .های ایراني است کارمزد دریافتي بانک

های ملي، صادرات، ملت، تجارت،  دولتي ایران شامل بانک -سو، شش بانک تجاری در این بررسي که از یک 

سپه و رفاه را از نظر میزان کارمزد دریافتي با هم مقایسه کرد و در مرحله بعد، متوسط کارمزد دریافتي این 

 :های ها با هفت بانک منتخب معتبر خارجي شامل بانک بانک
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Bank of America  ،Deutsche bank  ،HSBC  ،UBS  ،Bank of Montreal ،Royal Bank 

of Canada  & Wachovia 

 

ها نشان  را با هم مقایسه کرده است، اختالف فاحشي را میان متوسط کارمزدهای دریافتي این دو گروه از بانک

های داخلي معادل  کدهد. زیرا در حالي که متوسط سهم کارمزد دریافتي به درآمدهای عملیاتي در بان مي

درصد اعالم شده است. این  33های منتخب خارجي، برابر با  درصد محاسبه شده، متوسط سهم بانک7/28

المللي مذکور، زماني نمود بیشتری پیدا  های بین های داخلي در مقایسه با بانک اختالف فاحش درآمد بانک

ها  خلي، یكي از دو راه عمده کسب درآمد بانکهای دا درپي نرخ سود تسهیالت بانک کند که با کاهش پي مي

ای مواجه شده است و تنها راه باقي مانده در مقابل  یعني دریافت سود، بابت پرداخت تسهیالت با کاهش عمده

تری دارد، دریافت کارمزد واقعي ارائه  ها که با علم اقتصاد و اصول فقه اسالمي نیز سازگاری منطقي بانک

هاست که مورد اعتراض  های کشور، سال بته موضوع ناچیز بودن کارمزد خدمات در بانکخدمات بانكي است. ال

های مختلف بانک مرکزی که نهاد متبوعشان وظیفه تعیین نرخ  مدیران بانكي قرار دارد و حتي مدیران رده

خود به پایین  کارمزد و ابالغ دستوری آن به شبكه بانكي را برعهده دارد نیز در اندک اظهار نظرهای پراکنده

بودن فاحش این نرخ در مقایسه با هزینه ارائه خدمات در داخل، همچنین در مقایسه با میزان کارمزد خدمات در 

 .اند های خارجي، اعتراف کرده بانک
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 د(فعالیت های درآمد محور 

  

های سود اند وکسب درآمد از طریق راهپرداختهها به کسب درآمد از طریق فعالیت های درآمد محور اخیرا بانک

  .اندمحور را ترک کرده

ای، خدمات بانكي سرمایه گذاری،  ها خدمات بیمه ها و تسهیالت بانک جدای از سپرده ،به عنوان مثال 

. دهند ها و انواع خدمات مالي را به مشتریان خود پیشنهاد مي کارگزاری سهام، صندوق متقابل، مدیریت دارایي
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ها همچنین  ها این مزیت را دارند که این خدمات را برای حجم وسیع مشتریان خود توسعه دهند. بانک بانک

  .دهند توسعه محصوالت خود را به منظور افزایش سود آوری خود انجام مي

ده از این ها از بازار مشتقات به عنوان معامله ارز، نقدینگي و کاهش ریسک سود استفاده کرده یا با استفا بانک

بخشند. بازار مشتقات نیاز به سرمایه زیادی  بازارها با عملیات بورس بازی و تبادالت، سود خود را بهبود مي

 .نداشته و در یک تاریخ در آینده تسویه شده و ارزش آن به ارزش کاالی مشتق شده از آن بستگي دارد

اند، برخي دیگر از  های تخصصي رفته عالیتهای سرمایه گذاری به سمت ف ها همانند بانک تعدادی از بانک

اند و با  های سنتي جذب منابع و تخصیص منابع، به سمت بازارهای جدید نیز رفته ها ضمن حفظ فعالیت بانک

 .این دیدگاه ساختارهای ایجاد درآمد آنها متنوع و توسعه پیدا نموده است

http://www.bina.ir/news 

 :بانكداری اسالمي از دو طریق انجام مي شود ایران تجهیز منابع با توجه به قوانیندر نظام بانكي از منظر دیگر، 

 .شوندپس انداز، که منابع مالكانه نامیده مي های قرض الحسنه جاری واز طریق جذب سپرده-1

 .شوندنامیده مي های مدت دار، که منابع وکالتياز طریق جذب سپرده-2

 هایمؤسسات مالي برای جذب بیشتر منابع، تسلط بر مؤلفه ها وبت بین بانکدر عصر حاضر، به دلیل وجود رقا

ترین رسالت بانک منابع مالي عالوه بر اینكه مهم ای یافته است. جذبمؤثر بر تجهیز منابع مالي اهمیت ویژه

متناسب با پولي و اعتباری صحیح و  تأثیر مهمي در تنظیم صحیح گردش پول و استقرار یک نظام باشد،مي

 (. 1391پور، )عباسقليمدت کشور دارد  و کوتاه های بلندمدتبرنامه

عملكرد و  توانند از استراتژی تنوع برای افزایشها مياست. بانک های مهم در ادبیات ماليتنوع یكي از موضوع

 (Turkmen, Yigit ,2012).کاهش ریسک استفاده کنند

ها سودآوری در درآمد بانک گردد. تنوعای تقسیم ميای و غیر بهرهبهره درآمدهای ها بهساختار درآمدی بانک

افزایش ارزش بازار بانک موجب  باشد وکه این همراه با افزایش ارزش بازار بانک مي دهدبانک را افزایش مي

 (.1395)ابراهیمي و همكاران، گرددبانک مي افزایش در عملكرد
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درآمد،  دهد که انواع تنوع عبارتند از: جغرافیایي، منبعمي داری نشانادبیات مرتبط با تنوع در صنعت بانك

ای و درآمدهای بهره ها به دو جریانطور کلي جریان درآمدی بانک های اقتصادی. بهمحصول/ خدمات و بخش

دهي و های وامبا فعالیت ای مرتبطکه درآمدهای بهره (Kiweu ,2012)شودمي درآمدهای بدون بهره تقسیم

کمیسیون، درآمدهای  و درآمدهای بدون بهره شامل درآمدهای کارمزد و های سنتي بانكها هستندفعالیت

 .(Sawada ,2013)باشد سهام و ... مي گذاری درمعامالتي و سرمایه

 (پیشینه2-7

 (پیشینه داخلی2-7-2

 ارکان از بانكداری صنعتاند که  ( در پژوهش خود بیان کرده1395نواز ) ابراهیمي و شهریاری و مهمان -1

 نقش و اعتباری، مالي متنوع خدمات ارائه دلیل به که رود مي شمار به کشور هر اقتصاد مهم بسیار

بانكداری  صنعت شدن جهاني با .کند مي ایفا کشورها اقتصادی رشد و توسعه در را ای کننده تعیین

 مي برخوردار باالیي اهمیت از عملكرد و ارزش بهبود برای درآمدی تنوع های استراتژی از استفاده

 تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایبانک عملكرد بر درآمدی تنوع تأثیر این تحقیق در .باشد

 هایبانک کلیه را پژوهش آماری جامعه .گیردمي قرار بررسي مورد 1392 پایان سال تا 1388 سال از

 افزار نرم از استفاده با نیاز مورد متغیرهای .دهند مي تشكیل تهران اوراق بهادار بورس در شده پذیرفته

Excel افزار نرم از استفاده با متغیره، چند رگرسیون معادله از طریق سپس و گرفته قرار محاسبه مورد 

Eviews آزمون و F که شد مشخص تحقیق این انجام با .گرفت آزمون قرار مورد تحقیق فرضیه فیشر 

 .دارند بانک برعملكرد منفي اثر به درآمد هزینه نسبت و مثبت اثری ها دارایي بازده نرخ و درآمدی تنوع

 ندارند. اثری بانک بر عملكرد بانک اندازه نیز و مالكیت نسبت که دهد مي نشان نتایج همچنین

(، در تحقیق خود با عنوان اثر اندازه و تنوع درآمدها بر ریسک سیستمي 1395حسیني و مصطفوی ) -2

ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسي رابطه میان اندازه، تنوع درآمدها و اثر هبانک

ریسک سیستمي با شاخص کمبود پردازد. های خصوصي ميدو با ریسک سیستمي بانکتعاملي این

هایي است شود. این معیار، میانگین بازده سهام بانک در زمانسنجیده مي  (MESمورد انتطار نهایي )
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بانک  8های ترکیبي کند. دادهکه بازده شاخص بخش بانكي به زیر ارزش در معرض ریسک سقوط مي

-شوند. یافتهجهت تخمین رابطه رگرسیوني بكار گرفته مي 88-93های پذیرفته شده در بورس در سال

-ه( سنجیده مي)درآمد غیر از بهر  NIIدهد تنوع درآمدهای بانک که با شاخص های پژوهش نشان مي

هایي که درآمد بهره در پرتفوی عبارت دیگر بانکشود، بر ریسک سیستمي آن اثر معكوس دارد. به

درآمدی آنها سهم بیشتری داشته باشند، ریسک سیستمي باالتری خواهند داشت. همچنین اثر تنوع 

ای بزرگتر با ههای بزرگتر بیشتر است. درواقع بانکدرآمدها بر کاهش ریسک سیستمي در بانک

دهند. نتایج حاکي از آن افزایش درآمد غیر از بهره، ریسک سیستمي را به میزان بیشتری کاهش مي

 های نمونه پذیرفت. توان بطور قوی اثر اندازه را بر ریسک سیستمي بانکاست که نمي

 

 پیشینه خارجی( 2-7-2

به  نسبت مدت بلند عملكرد لحاظ از متنوع بانكهایکه آیا  ( بررسي کردند2117) 71بائله و همكارن -1

 انجام 2114-1989 زماني دوره در اروپایي در بانكهای تحقیق این که دارند نسبي مزیت خود رقبای

 سیستماتیک را غیر ریسک و افزایش را شرکت درآمدی ارزش تنوع که بود این بیانگر نتایج و گرفت

نتایج  و است شده داده قرار سنجش مورد با کیوتوبین شرکت ارزش پژوهش این در دهند مي کاهش

و  مالكیت نسبت همچنین و داشته شرکت بر ارزش منفي اثر درآمد به هزینه نسبت که دهد مي نشان

 .است نداشته ارزش بر تأثیر اندازه

 که دادند نشان گرفت انجام تنوع درآمد آناتومي زمینه در که (2111) 72همكاران و مطالعات الساس -2

 تنوع که داد نشان هایافته .گذارداثر مي بانک ارزش بر بانک اندازه افزایش با درآمدیتنوع  چگونه

 .است همراه بازار افزایش ارزش با این و دهدمي افزایش را بانک درآمدی، سودآوری

-مي کاهش یا افزایش بانكها را عملكرد و ریسک تنوع، آیا که کردند بررسي( 2111)73برگر و همكاران -3

 بر ایحاشیه اثرات شود، مربوط مي آنها تنوع استراتژی به بانكها عملكرد بود که این بیانگر نتایج و دهد

                                                           

71. Baele, Jonghe, Venner 

72. Elsas, Hackethal,  Holzhauser 

73. Berger, Hasan, Korhonen, Zhou 



55 
 

 مالكیت و ریسک سطح با غیرخطي رابطه یک عملكرد روی بر )تنوع عدم(شاخص تمرکز روی

 زماني و دهدمي کاهش را ریسک افزایش و را سود خاصي آستانه یک تا تمرکز استراتژی .دارد خارجي

 .دارند گرایش تنوع از سود بیشتر به هابانک باشد پایین بسیار یا باال بسیار مالكیت خارجي که

 بازده نرخ از و کردند بررسي بانكهای ترکیه در را عملكرد بر تنوع تأثیر(، 2112)74تورکمن و یگیت -4

 که داد نشان نتایج و کرده عملكرد استفاده سنجش معیار عنوان به سهامداران نرخ بازده و ها دارایي

 شرح تنوع توسط تواند مي به خوبي سهام صاحبان حقوق بازده نرخ و دارایي نرخ بازده وابسته متغیر

 .شود داده

 از تایي 153 نمونه یک در را تنوع درآمدی و بانک بازار نیروی بین رابطه( 2112) 75و همكاران نگاین -5

 بررسي)ویتنام و تایلند فیلیپین، اندونزی، مالزی،(شرقي جنوب آسیای ملل انجمن بانكهای تجاری

 فعالیتهای از باالتری درآمد )گذاری وام وسپرده در(بازار نیروی با بانكها که نتیجه گرفتند و کردند

 های فرصت بانكها تا دهد مي اجازه نیروی بازار که دهد مي نشان این و آورند مي دست غیرسنتي به

 .کنند شناسایي سنتي غیر فعالیتهای در را رشد جدیدی

ریسک  و سودآوری بر تنوع تأثیر و بهره درآمد بدون بر موثر عوامل (2112) 76همكاران و پناتور -6

 داد نشان نتایج و کردند بررسي بانكها خارجي داخلي و خصوصي دولتي، بخش برای را ورشكستگي

 از باالتری سطح با دولتي بخش بانكهای .دارد اهمیت بهره بدون درآمد به دستیابي در که مالكیت

 مي ریسک کاهش باعث هزینه بر درآمد .هستند بهره بدون درآمد منابع دنبال به کمتر مالكیت دولتي

 منابع دنبال به که نوظهور در بازارهای بانكها برای ریسک در تغییر سازی پیاده هدف آنها و شود

 باشند، بوده است. بدون بهره مي درآمدی

 کردند، بررسي ژاپن بانكها در ریسک و عملكرد بازار، ارزش بر را (، تاثیر تنوع درآمدی2113) 77ساوادا -7

 مالكیت نسبت و اندازه بانک ولي دارد عملكرد بر معناداری تأثیر ها دارایي بازده نرخ که داد نشان نتایج

 .دارد برعملكرد منفي تأثیر درآمد به هزینه ونسبت ندارند عملكرد بانک بر معناداری تأثیر

                                                           

74. Turkmen  & Yigit 

75. Nguyen,  Skully & Perera 

76. Pennathur, Subrahmanyam,  Vishwasrao 

77. Sawada 
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 در بهره درآمدهای بدون افزایش از سود تنوع آیا که کردند (، در پژوهشي بررسي2113) 78لي و ژانگ -8

 افزایش در از سودآوری تنوع کلي طور به که کردند و بیان دارد وجود ژاپني بانكداری صنعت

 ای درآمد بهره از بیشتر بهره بدون درآمدهای در هرچند نوسانات .دارد وجود بهره بدون درآمدهای

 .یابد مي کاهش بهره بدون افزایش درآمدهای با تنوع از سود حاشیه و است خالص

 نشان ها یافته کردند، بررسي را بانكها و عملكرد درآمدی تنوع بین ارتباط( 2114) 79لي و همكارانش -9

 تنوع بین روابط مالي، مختلف های تحت سیستم و یابد مي افزایش تنوع طریق از بانكها که عملكرد داد

 .هستند بعدی چند بانكها عملكرد و مالي درآمدی، اصالحات

 نتایج و است سودآور بانكها تنوع درآمد آیا که کردند بررسي( 2114) 81مسلیر و همكاران -11

 افزایش را ریسک با شده تعدیل و سود بانكي سود بهره، بدون فعالیتهای سمت به که گرایش داد نشان

 بوده این بیانگر هایافته و شونددرگیر مي دولتي بهادار اوراق معامله در بانكها که ویژه زماني به دهدمي

 شوند. مند مي بهره بیشتر چنین تغییری از خود داخلي همكاران به نسبت بانكهای خارجي که است

 متوسط و کوچک به شرکتهای وام از حمایت نظارتي و نهادی محیط گرفتن در نظر با این، بر عالوه

 متوسط و کوچک با شرکتهای کمتر که بانكهایي برای بهره بدون فعالیتهای باالتر در مشارکت که یافتند

 و مطلوب تنوع به لحاظ دستیابي از مهمي پیامدهای آنها پژوهش و است بسیار مفید هستند رو به رو

 و کوچک شرکتهای های ترویج وام برای گذاری هدف با بود ممكن که کمتر داشت ریسک به دستیابي

 تضاد باشد. در متوسط

های تجاری  ارزیابي عملكرد بانک"( در پژوهش خود با عنوان 2116)81دانگ وهمكاران -11

های چین را براساس کارآیي سود و بهای تمام شده بررسي نمودند. آنها به این  عملكرد بانک "چیني

وضعیت بانک در بورس اوراق بهادار، نتیجه رسیدند متغیرهایي مانند ساختار مالكیت، اندازه و 

 آیند. ها به شمار مي ترین متغیرهای موثر بر کارایي و عملكرد بانک مهم

 

                                                           

78. Li & Zhang  

79. Lee, Hsieh &Yang 

80. Meslier, Tacneng & Tarazi 

81. Dong,  Firth.  Hou, Yang 
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 فصل سوم

 روش تحقیق
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 ( مقدمه1-2

بررسي ی های متعددی که در زمینه در فصل دوم، مباني نظری و ادبیات موضوع پژوهش و همچنین، پژوهش

های  و نیز پژوهش های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عملكرد بانکبررسي رابطه تنوع درآمدی و 

داخلي و خارجي انجام شده در این خصوص معرفي و بررسي شدند. در این فصل، روش اجرای تحقیق 

ها آنهای علمي و فني و استفاده از افزایش اندوخته برایهرگونه فعالیت منظم و خالق توضیح داده شده است. 

علمي اعم از  پژوهش نتایجشود. ، تحقیق یا پژوهش نامیده ميها و کاربردهای نوینرای طراحي یا ابداع روشب

شود. هر پژوهشگری پس از تعیین موضوع باید های علمي ميتحقیق بنیادی و کاربردی باعث افزایش اندوخته

تحقیق، این امكان را بوجود  آگاهي از روش به دنبال روش هایي جهت رسیدن به هدف پژوهش خود باشد.

  تر، قضاوت گردد.وردها و نتایج تحقیق، آگاهانهاها و قضاوت درباره دست آوری داده آورد که در جمع مي

پردازد تا تعیین  هایي را ارائه داده و سپس به جمع آوری اطالعات مي حل پژوهشگر برای حل مسائل خود راه

ر. انتخاب روش پژوهش به ماهیت و موضوع پژوهش بستگي دارد، در ها مناسب بوده یا خی حل نماید آیا راه

لذا در این فصل ابتدا به تشریح روش تحقیق  شود. واقع با توجه به موضوع پژوهش، روش مناسب انتخاب مي

مدل پژوهش، آماری،  و نمونه مورد استفاده این پژوهش پرداخته شده و سپس اطالعاتي در مورد جامعه

 ،های آماری مورد استفاده تحقیقهای تجزیه و تحلیل اطالعات، روشآوری اطالعات، روشهای جمع  روش

 گردد.مي ارائه
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 ( روش تحقیق1-2

 کشف ها، واقعیت بررسي برای یافته نظام و معتبر های راه و ابزار قواعد، از ای مجموعه توان مي را تحقیق روش

 (1391 خاکي،(دانست. مشكالت حل راه به دستیابي و مجهوالت

بندی کرد. این معیارها و مبناها شرایطي را فراهم توان بر اساس معیارها و مبناهای مختلفي دستهتحقیقات را مي

بندی نمود اما انواعي از تحقیق به علت ماهیت چنرد بعردی و   آورند که بتوان بر اساس آن تحقیقات را طبقهمي

گیرند و همین امر کار قضاوت شرفاف و روشرن را در ایرن رابطره     قرار ميای که دارند در چندین طبقه پیچیده

بندی انواع تحقیق حالتي اسرت کره در   توان گفت مفیدترین طرح طبقهسازد اما به طور کلي ميدچار مشكل مي

 (.1389، ها به حداکثر برسد )خاکيها به حداقل و  تفاوتبندیآن دسته

 از نوع کاربردی است.  ،تحلیلي و بر اساس هدف -وصیفياز نوع ت ،بر اساس طرح تحقیقاین 

 .توان پژوهش حاضر را یک تحقیق کاربردی محسوب نمودمي ،بندی تحقیقات بر حسب هدفاز لحاظ دسته

 و مشخص نیازی آن وسیله به که است ابزاری تهیه برای الزم دانش آوردن کاربردی بدست تحقیق از هدف

 را مشخصي کاربرد که است ای تازه دانش کشف هدف، تحقیقات، نوع این در گردد. برطرف شده شناخته

یک  به دادن پاسخ برای تالشي کاربردی تحقیق دقیقتر عبارت به کند. مي دنبال را واقعیت در ی فرآیندی درباره

 (.1391 خاکي،( دارد وجود واقعي دنیای در که است علمي مشكل یا معضل

 و گیرندگان مدیران، تصمیم برای را بینشي تواند مي توان کاربردی نامید که مياین تحقیق را از آن جهت 

 تأثیر چگونگي و ها تنوع بانک به مربوط مقررات بهبود یا و تغییر مورد چگونگي در ها بانک گذاران سرمایه

 .آورد فراهم بر عملكرد بانک تنوع های استراتژی

 علّي باشند. یا تجربي همبستگي، توصیفي، تاریخي، توانند مي تحقیقات نیز ها داده گردآوری نحوه اساس بر

 بررسي های مورد پدیده یا شرایط کردن توصیف آن هدف که است هایي روش مجموعه شامل توصیفي تحقیق

 با مختلف بین متغیرهای رابطه شود مي سعي آنها در که است هایي پژوهش شامل همبستگي تحقیقات است.

 نوع، کردن مشخص هدف اصلي همبستگي تحقیقات در گردد. تبیین و کشف همبستگي ضریب از استفاده

 (1391همكاران، و سرمد( باشد مي متغیر چند یا دو بین رابطه مقدار و اندازه
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تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود و یاری رساندن بره فرآینرد تصرمیم گیرری     اجرای تحقیق توصیفي مي

آوری اطالعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سرواالت مربروط بره وضرعیت     جمع باشد. تحقیق توصیفي شامل

شود. یک مطالعه توصریفي چگرونگي وضرع موجرود را تعیرین کررده و گرزارش        فعلي موضوع مورد مطالعه مي

هرای متغیرهرای وابسرته و مسرتقل یرک      کند. به عبارت بهتر مطالعه توصیفي برای تبرین و توصریف ویژگري    مي

ی مورد هایي از پدیدهرو هدف هر مطالعه توصیفي عبارت است از تشریح جنبهگیرد. از اینصورت ميموقعیت 

 (.1388، سازماني، صنعتي و نظایر آن )سكاران، نظر پژوهشگر با دیدگاهي فردی

باشد. یعني بررسي وجود رابطه  پژوهش حاضر از نظر روش پژوهش )اجرایي(، توصیفي و از نوع همبستگي مي

 باشد. همبستگي بین متغیرها از طریق رگرسیون ميو 

های گردآوری شده در رابطه با رویدادهایي  باشد. چنانچه داده نگر مي تحقیق حاضر از نوع تحقیقات گذشته

 شود.   نگر تلقي مي باشند که در گذشته رخ داده است، طرح تحقیق گذشته

 تحقیقآماری  81و نمونه 82جامعه( 1-1

مجموعه اعضایي که هدف مشخصي دارند و دارای شخصیت حقیقي یا حقوقي هستند و در جای  »جامعه 

مقادیری از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل  »و جامعه آماری عبارت است از  «مشخصي ثبت شده اند

 (1391)آذر، مومني، «. باشند هدارای یک صفت مشخص

ه آماری مشترک است و جامعه آماری را از سایر جوامع ، صفتي است که بین تمامي عناصر جامعهصفت مشخص

 متمایز مي کند.

باشد که معرف آن است. به عبارت دیگر نمونه عبارت اسرت از تعرداد محردودی از    نمونه بخشي از جامعه مي

افرراد،  گیری یعني انتخاب تعدادی از های اصلي جامعه باشد و نمونهی ویژگيآحاد جامعه آماری که بیان کننده

 (.1389ی آن جامعه )آذر و مومني، ی تعریف شده به عنوان نمایندهحوادث و اشیاء از یک جامعه

                                                           

82. Population Universe 

83. Sample 
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. در ایرن  باشرد  پذیرفته شده در بورس اوراق بهرادار تهرران مري    بانک هایکلیه شامل جامعه آماری این تحقیق 

حرذف  از روش ، نظر باشرد جامعره آمراری مرورد    ازنمونره آمراری یرک نماینرده مناسرب       این کهبرای تحقیق 

و در صرورتي کره برانكي کلیره     در نظر گرفته شده زیر معیار  4استفاده شده است. برای این منظور  سیستماتیک

 معیارها را احراز کرده باشد به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده و مابقي حذف مي شوند. 

  .در بورس فعال باشند 1394تا پایان سال  (1

 . ها در دسترس باشد اطالعات مالي بانک (2

تغییر فعالیت یا تغییر سال مالي  1394-1391های  اسفند باشد و طي سال 29ها منتهي به  سال مالي بانک (3

 .نداشته باشد

 . ماه در دوره زماني تحقیق نداشته باشند 6ها وقفه معامالتي بیش از  بانک (4

 

 روند انتخاب نمونه :1-3جدول 

 11 1394در بورس در پایان سال های پذیرفته شده تعداد کل بانک

 (1) انددر بورس پذیرفته شده 91هایي که بعد از سال تعداد بانک

 (1) ماه در دوره زماني تحقیق داشته اند 6که وقفه معامالتي بیش از  تعداد بانک هایي

        که در قلمرو زماني تحقیق تغییر سال مالي داده و یا سال مالي آن منتهي به  تعداد بانک هایي

 پایان اسفند نمي باشد

- 

 - که در قلمرو زماني تحقیق  اطالعات مورد آن ها در دسترس نمي باشد تعداد بانک هایي

 9 های نمونهتعداد بانک
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که همه آنها به عنوان جامعه غربالگری شده باقیمانده  بانک 9تعداد عد از مدنظر قرار دادن کلیه معیارهای باال، ب

 5) بانک-سال 45به  1394لغایت  1391طي بازه زماني  مشاهدات ما از این رو اند. به عنوان نمونه انتخاب شده

 نمونه ارائه شده است.های  اسامي بانک  2-3 جدولدر  رسد. ميبانک(  9 ×سال 

های نمونهاسامي بانک  :2-3 جدول  

 سال درج در بورس نام بانک ردیف

 82 بانک اقتصاد نوین 1

 91 بانک انصار 2

 83 بانک پارسیان 3

 91 بانک پاسارگاد 4

 88 بانک تجارت 5

 86 بانک سینا 6

 88 بانک صادرات ایران 7

 82 بانک کار آفرین 8

 87 بانک ملت 9

 

 

 آوری اطالعات و ابزار جمع  ( روش1-4

های یک پژوهش آوری دادهبرای جمعها است.  ترین برنامه ها یكي از مهم آوری داده در هر تحقیق متعارف، جمع

ای است که به پژوهش  ها وسیلهشود. ابزارهای گردآوری اطالعات و دادهها و طرق مختلف عمل ميبه روش

ر حسب روش تحقیق مورد نظر خود و آوری و ثبت نماید. پژوهشگر بهای الزم را جمعکند تا دادهکمک مي

ها استفاده آوری دادهگیرد که از چه ابزاری برای جمعها را دارد، تصمیم ميآوری آنهایي که قصد جمعنوع داده

 کند. 
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ها در هر تحقیق، نه تنها باید از چندین روش استفاده کرد، بلكه باید هر روش به درستي  آوری داده در کار جمع

ها به دو دسته تقسیم  آوری داده های جمع امل انتخاب شود و به درستي بكار برده شود. روشو با شناخت ک

 شوند:  مي

 های مستقیم : مانند مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و ... . روش -الف

 های غیرمستقیم : نظیر استفاده از اسناد و مدارک.  روش -ب

د پدیده را مستقیماً ببیند و تحلیل کند و هم از طریق یک محقق باید هر دو روش را بكار گیرد، یعني هم خو

 ها، اسناد ...( آن را مورد شناسایي قرار دهد. آوری شده توسط دیگران)کتاب های جمع داده

بندی گردیده و در  های زیر استخراج، گردآوری و طبقه ها و اطالعات مورد نیاز از منابع متعدد و به روش داده

 های مربوطه مورد استفاده قرار گرفته است :  بخش

از اطالعات مندرج در  های مورد نیاز مربوط به ادبیات تحقیق و مباني نظری اطالعات و داده :ای منابع کتابخانه

و همچنین  های مرتبط با موضوع نامه های تحقیقي و پایان ها، گزارش و مدارک در دسترس شامل کتاباسناد 

 استفاده شده است.  های علمي و مقاالت داخلي و خارجي  پایگاه

های اطالعاتي  های تحقیق از بانک برای گردآوری داده رسانی: افزارهای اطالع نظام معامالتی بورس و نرم

وراق بهادار تهران، پایگاه اطالعاتي مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمي سازمان بورس سازمان بورس ا

(RDIS.IR)فناوری بورس تهران تمدیری ، سایت شرکت(TSETMC.COM)  سایت کدال ،

(CODAL.IR) شود. استفاده مي آورد نوین  افزارهای تدبیر پرداز و ره های اطالعاتي نرم ، بانک 

افزار  ها از نرم بندی و پردازش اولیه داده آوری، طبقه در مرحله جمع آماری و اقتصادسنجی:افزارهای  نرم

Excel رساني و معامالتي  افزارهای اطالع که از نرم تحقیقهای مربوط به  استفاده شده است. در این مرحله داده

ها و  دی مناسب بر روی دادهبن شده است. پس از انجام طبقه Excelبورس استخراج گردیده، مستقیماً وارد 

برای اجرای مدل و آزمون  Eviews 8افزار انجام محاسبات و پردازش اولیه، اطالعات خروجي با استفاده از نرم

 ها مورد استفاده قرار گرفته است.      فرضیه
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 های تحقیق تدوین فرضیه( 1-7
 پذیر بیان آزمون ای جمله صورت به که کرد تعریف متغیر چند بین منطقي ارتباط منزله به توان مي را فرضیه

 برای تدوین شده نظری چارچوب در ریشه که شود مي تجسم هایي ارتباط شبكه پایه بر روابط این شود. مي

 بندی شده است: هایي به شكل زیر صورت فرضیه ها رابطه تنوع درآمدی و عملكرد بانکبررسي برای  دارند. تحقیق

داری  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني تنوع درآمدی و عملكرد بانک فرضیه اصلی :

 دارد.

 فرضیات فرعی:

داری  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني اندازه بانک و عملكرد بانکفرضیه فرعی اول: 

 دارد.

های پذیرفته شده در بورس اوراق  رایي و عملكرد بانک:  نسبت حقوق صاحبان سهام به دافرضیه فرعی دوم

 داری دارد. بهادار تهران رابطه معني

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه  نسبت هزینه به درآمد و عملكرد بانکفرضیه فرعی سوم: 

 داری دارد. معني

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه های  ها و عملكرد بانک نرخ بازده دارایيفرضیه فرعی چهارم: 

 .داری دارد معني

  ی تحقیقمتغیرها مدل و معرفی (1-6

( برآورد  2113این پژوهش با هدف بررسي تاثیر تنوع درآمدی بر عملكرد بانک بر اساس مدل )ساوادا، 

 شود: مي

0 1 2 3 4 5. . . . .it it it it it it itY DIV Size ROA X W             
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 گردد. توبین محاسبه مي Qدهنده عملكرد است که با  نشان  itYمتغیر وابسته:

 دهد. تنوع درآمدی را نشان مي    DIV متغیر مستقل:

نسبت حقوق نسبت مالكیت )=  X، بازده دارایي=  ROA= اندازه بانک،  Sizeشامل :  متغیرهای کنترلی

در ادامه به نحوه محاسبه هر یک از باشد که مي ها به درآمد نسبت هزینه=  W( و ها صاحبان سهام به دارایي

 پردازیم: متغیرها مي

 متغیر مستقل: تنوع درآمدی 

 

 =تنوع درآمدی1-

 

 درآمدهای عملیاتی کل = درآمد بدون بهره –ای  درآمد بهره

 ای  ها + سود تسهیالت اعطایی = درآمد بهره گذاری سود حاصل از سپرده

 

  :عملکرد است که با متغیر وابستهQ گردد توبین محاسبه می. 

 توبینQ ها( =   ها/ )ارزش بازار سهام عادی + ارزش دفتری بدهی ارزش دفتری دارایی

 :متغیرهای کنترلی 

 های بانک = اندازه بانک لگاریتم کل دارایي

 ها/ حقوق صاحبان سهام= نسبت مالكیت دارایي

 درآمد بهره ای-درآمد بدون بهره

 درآمد عملیاتي کل
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 ها به درآمد ها= نسبت هزینه درآمد/ هزینه

 ها ها/ سود خالص= نرخ بازده دارایي کل دارایي

 آزمون فرضیات( روش تجزیه و تحلیل 1-5

جمع  ابزارهای به کارگیری طریق از که هایي داده آن طي که است ای مرحله چند فرآیندی ها داده و تحلیل تجزیه

 زمینه تا شوند مي پردازش نهایت در و بندی خالصه، کدبندی، دسته اند آمده فراهم آماری جامعه یا نمونه در آوری

 صورت تحقیق سواالت به پاسخ یا ها فرضیه آزمون منظور به ها این داده بین ها ارتباط و ها تحلیل انواع برقراری

که  ای فرضیه تایید یا رد در مورد گیری تصمیم یا و شده تدوین مساله به برای پاسخگویي گیرد. پژوهشگر

 و تجزیه های مختلف کند، روش استفاده تواند مي تحلیل و تجزیه مختلف های روش از است کرده بندی صورت

 و تجزیه و علّي تحلیل و تحلیل توصیفي، تجزیه و کرد: تجزیه تقسیم بندی کلي نوع سه به توان مي را تحلیل

 (. 1389)خاکي،  مقایسه ای تحلیل

 ضریب) همبستگي توصیفي، آمار همچونی آمار های روش بكارگیری با ها تحلیل و تجزیه انجام برای

 وآزمون آن ضرائب آزمون و همبستگي آنالیز ، آن ضرائب آزمون و آنالیزرگرسیون ؛)تعیین ضریب همبستگي،

 تحلیل و تجزیه توصیفي، آمار بخش در .شد خواهد انجام تحقیق این همبستگي ضریب چند معناداری برابری

 صورت معیار انحراف پراکندگي های شاخص و میانه و میانگین مانند مرکزی های شاخص از استفاده با ها داده

 استفاده ترکیبي های داده رگرسیون الگوی از ها فرضیه آزمون برای، شد حمطر تحقیق در که همانگونه .پذیرد مي

 F آزمون از تابلویي های داده الگوی و ترکیبي رگرسیوني الگوهای های روش بین از انتخاب برای .شد خواهد

 است تمام کار شود، انتخاب ترکیبي های داده روش لیمر F آزمون در اگر که معني این به. گردد مي استفاده لیمر

 برای هاسمن آزمون از .شود انجام نیز هاسمن آزمون تا است الزم شد، انتخاب تابلویي های داده روش اگر اما

 .شود مي استفاده تصادفي اثرات الگوی مقابل در ثابت اثرات الگوی از استفاده تعیین

و سپس  دهیوارد گرد Excel افزار نرم طیدر مح جادشدهیدر صفحات کاری ا شده یاطالعات گردآور

الزم  رهراییمتغ هیکل ی . بعد از محاسبهشود يپژوهش انجام م نیا رهاییبه متغ يابیالزم برای دست یها محاسبه

طور  تا به شده  بیدر صفحات کاری واحدی ترک رهایمتغ نیپژوهش، ا نیا یها جهرت اسرتفاده در مدل
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پژوهش جهت انجام  نیمنتقل شوند. که در ا یينها لیتحل و  هیافزار مورداستفاده در تجز به نرم يكیالكترون

 .شود يسرتفاده ما Eveiws 8 افزار از نرم ،یينهرا یها لیتحل

 ترکیبیهای روش داده(1-5-2

اطالعات »ها با استفاده از شوند. برخي از مدلها از لحاظ استفاده از اطالعات آماری به سه گروه تقسیم ميمدل

ها بر اساس مدلشوند. بعضي دیگر از یا به عبارتي طي دوره نسبتاً طوالني چند ساله برآورد مي« 84سری زماني

شوند. یعني متغیرها در یک دوره زماني معین مثالً یک هفته، یک ماه یا یک سال برآورد مي« 85های مقطعيداده»

 شوند. در واحدهای مختلف بررسي مي

های  داده»روش سوم برآورد مدل که در این پژوهش نیز مورد استفاده قرار گرفته است، برآورد بر اساس 

ها( در طي چند سال مورد توجه قرار در این روش، یک سری واحدهای مقطعي )مثالً شرکتاست. « 86ترکیبي

های اخیر نیز زیاد استفاده شده است، تعداد مشاهدات تا حد گیرند. با کمک این روش که در مطالعات سالمي

خطي چندگانه تر، همهای ادغام شده باعث تغییرپذیری باالکه مشاهدهیابد. با توجه به اینمطلوب افزایش مي

شود، مطالعات ترکیبي ها ميزنندهکمتر میان متغیرهای توضیحي، درجه آزادی بیشتر و کارآیي باالتر تخمین

-(. در حالت کلي، مدل زیر نشان1995، 87نسبت به مطالعات مقطعي و سری زماني دارای مزیت است )بالتاجي

 های ترکیبي است: دهنده یک مدل با داده





k

k

itkitkititit XY
1


 

 که در آن؛

 ni ,.....,2,1 ها( و نشانگر واحدهای مقطعي )مثال شرکتTt ,.....,2,1  .نشانگر زمان استitY متغیر وابسته

امین واحد iامین متغیر مستقل غیرتصادفي برایkنیز  kitXدهد و نشان مي tامین واحد مقطعي در سالiرا برای

شود دارای میانگین صفر )جمله اخالل بوده که فرض مي itام است. tمقطعي در سال  0itE  واریانس ( و

ثابت )  22

 itE.است ) 
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kitپارامترهای مدل است که واکنش متغیر مستقل نسبت به تغییراتkامین متغیر مستقل درiامین مقطع وt امین

ه فرآیند ترکیب دارای اثرات باشد الزم است این اثرات در قالب تحلیل ککند. زمانيگیری ميزمان را اندازه

باشد شناسایي شده و کنترل شوند. در این حالت برای های ترکیبي ميهای ترکیبي که حالت خاصي از داده داده

 89و روش اثرات تصادفي 88های مختلفي همچون روش اثرات ثابتهای ترکیبي روشبرآورد مدل بر اساس داده

 وجود دارد که بر حسب مورد، کاربرد خواهند داشت.

های ها موجب ایجاد عدم کارایي در برآوردهای مدلاز آنجا که لحاظ نكردن برخي از متغیرها در ساختار مدل

های مقطعي تشكیل های زماني و دادههای تلفیقي که از ترکیب اطالعات سریشود، روش دادهسنجي مياقتصاد

های مقطعي طي یک سال یا گیری را بهتر از دادهاندازهین نوع متغیرهای لحاظ نشده یا غیر قابل شده است، اثر ا

گرفته و های تلفیقي روند گذشته متغیرها را در بردهد. دادههای سری زماني برای یک مقطع زماني نشان ميداده

تری تواند به طور کاملجربي بزرگ ميکند. یک مدل تاز نظر لحاظ کردن پویایي متغیرها، اطمینان ایجاد مي

دار هستند، متغیرهای زمان و مكان، روابط بین متغیرهای مربوطه، اثرات مثبت و منفي که به لحاظ آماری معني

زماني و مقطعي و ضرورت استفاده از های سری اثرات و روابط متقابل بین متغیرها را مشخص کند. ادغام داده

 ت.تعداد مشاهدات و باالبردن درجة آزادی اس آن بیشتر به علت افزایش

 

 (روش اثرات ثابت1-5-2-2

 بین و اختالفات هستند ثابت ها( )شیب متغیرها به مربوط ضرایب که است این بر فرض ثابت اثرات روش در

 برای تنها مبداء عرض از اگر حالت این در داد. نشان مبداء از عرض تفاوت صورت به توان مي را واحدها

 صورت به آن مدل و نامیده شده 91یكطرفه ثابت اثرات روش اصالحاً باشد متفاوت مقطعي مختلف واحدهای

 :باشد مي زیر

1

k

it i k kit it

k

Y X   
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 نامیده 91دوطرفه ثابت اثرات روش باشد متفاوت ها دوره مابین هم و مقاطع مابین هم مبداء از عرض اگر و

 :بود خواهد زیر صورت به آن مدل و شود مي

1

k

it i t k kit it

k

Y X    


     

های فوق مدل در
i  باشدو مي ثابت زمان طول در اما متفاوت مقطعي واحدهای برای که است متغیریi  

 کند. برای مي تغییر زمان طول در اما بوده یكسان مشابه زمان در مقطعي واحدهای تمام برای که است متغیری

 مدل یک اخیر مدل شود. مي استفاده   (LSDV)مجازی متغیر مربعات حداقل مدل از ثابت اثرات روش برآورد

 حداقل روش طریق از و الزم نیست آن تحلیل و تجزیه برای جدیدی شرط هیچ و بوده کالسیک رگرسیوني

 باشد. مي برآورد قابل 92معمولي مربعات

 

 تصادفی (روش اثرات1-5-2-2

 را بین مقاطع اختالف که باشیم داشته اطمینان ما که بود خواهد منطقي صورتي در تنها ثابت اثرات مدلهای

 نیستیم. موضوع مطمئن این وجود از همیشه ما که حالي در داد، نشان رگرسیون تابع انتقال صورت به توان مي

 این است. تصادفي معروف اثرات یا 93خطا اجزاء مدل به که است شده پیشنهاد روشي مشكل این رفع برای

 توزیع مقاطع و واحدها تصادفي بین صورت به مختلف مقاطع کننده مشخص ثابت جزء که کند مي فرض روش

 :تعریف کرد زیر صورت به توان مي را تصادفي اثرات مدل بنابراین .است شده

1

k

it k kit i it

k

Y X   


     

2 واریانس و صفر میانگین با تصادفي خطای جمله یک  iآن در که

  اثرات مدل در بنابراین .باشد مي 

دیگری و باشد، مقطع مي اخالل جزء که  iیكي است؛ شده تشكیل بخش دو از اخالل جزء تصادفي
it  که

 مقاطع به مربوط های واریانس حالت این در اینكه به توجه با است. زماني سری و مقطع ترکیب اخالل جزء
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 Two Way Fixed Effect 
92

 Ordinary Least Square 
93

 Error Components Model 
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 94یافته تعمیم حداقل مربعات روش از و بوده واریانس ناهمساني دچار مدل لذا نیستند یكسان هم با مختلف

(GLS)  شود. مي استفاده مدل برآورد جهت 

 

 لیمر Fیا  57(آزمون چاو1-5-2-1

 توان مي دار نشود، معني زماني اثرات و مقطعي اثرات ضرایب اگر زماني، های سری و مقطعي های داده بررسي در

 که آنجایي از بزنیم. معمولي تخمین مربعات حداقل رگرسیون یک وسیله به و کرده ترکیب یكدیگر با را ها داده

 رگرسیون مدل به که مدل این دار هستند معني زماني های سری یا مقاطع ضرایب اغلب ترکیبي های داده اکثر در

 (.2113گیرد )یافي،  مي قرار استفاده مورد کمتر است معروف 96شده ترکیب

 نه، یا بود خواهد کارآمدتر نظر، مورد تابع برآورد جهت پانل های داده آیا که نمود مشخص بتوان اینكه برای لذا

 آزمون این صفر هستند. فرضیه برابر یكدیگر با برآورد ثابت عبارات کلیه آن در که کنیم مي آزمون را ای فرضیه

  باشد: مي زیر صورت به است معروف لیمر F یا چاو آزمون به که

0 1

1 1

:

:

H

H

 

 




 

  شود: به صورت زیر استفاده مي Fآماره  از مذکور فرضیه آزمون برای

( ) / ( 1)
( 1, )

/ ( )

RRSS URSS N
F N NT N K

URSS NT N K

 
   

 
 

 RRSS توضیحي،  متغیرهای تعداد Kنظر،  مورد دوره طول Tمقطعي،  واحدهای تعداد با برابر Nآن  در که

 URSSو  مجازی متغیر مربعات حداقل صورت به رگرسیون مقید برآورد از حاصل پسماندهای مجذور

باشد. در این  ميمعمولي  مربعات حداقل صورت به رگرسیون نامقید برآورد از حاصل پسماندهای مجذور

آزمون فرضیه 
0H 1مقابل فرضیه  در ها مبداء از عرض بودن یكسان یعنيH ها مبداء از عرض یعني ناهمساني 

که فرضیه  گیرد. در صورتي مي قرار
0H و بوده مختلف مقاطع برای ها پذیرفته شود به معني یكسان بودن شیب 
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 Generalized least squares 
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 Chow Test 
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 Pooled least squares 
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 صورت در اما گیرد. آماری مي تأیید مورد ترکیب شده رگرسیون مدل از استفاده و ها داده شدن ترکیب قابلیت

فرضیه رد
0H پانل استفاده کرد.های  توان از روش داده شود و مي های پانل پذیرفته مي روش داده 

 55(آزمون هاسمن1-5-2-4

 تر است  مناسب برآورد جهت تصادفي( اثرات یا و ثابت )اثرات روش کدام گردد مشخص اینكه منظور به

 اثرات روش در .شود مي استفاده هاسمن آزمون از مقطعي( واحدهای تفاوتهای بودن تصادفي یا ثابت )تشخیص

بین  که است آن بر این مشروط اما گیرند، مي قرار اخالل جمله روی شده حذف متغیرهای بار تصادفي

 را همبستگي این وجود هاسمن آزمون .باشد نداشته وجود همبستگي مقطعي خطای مؤلفه و مستقل متغیرهای

 ثابت اثرات روش همبستگي، وجود درصورت که است اولیه فرض این بر مبتني آزمون این کند. مي بررسي

اگر  .است ناسازگار تصادفي اثرات روش و سازگار
REتصادفي و  اثرات روش کننده تخمینFE تخمین 

 تعداد با برابر آزادی درجه با دو-کای توزیع آماره این آزمون که دارای باشد تصادفي اثرات روش کننده

 :باشد تعریف مي قابل زیر صورت به است مستقل متغیرهای

   
1

var( ( )
T

RE FE RE FE RE FEW      


     

 :بود خواهد زیر صورت به هاسمن آزمون در صفر فرضیه

0

1

: ( | ) 0

: ( | ) 0

it it

it it

H E u X

H E u X




 

متغیرهای  و مبودت از عورض بوه مربووط اخوالل جوزء بوین ارتباطي که است معني این به صفر فرضیه

 جزء که بین است معني این به مقابل فرضیه که حالي در هستند. مستقل یكدیگر از آنها و ندارد وجود توضیحي

 اجزاء بین وجود همبستگي هنگام به که آنجایي از .دارد وجود همبستگي توضیحي متغیرهای و نظر مورد اخالل

 پذیرفته صورت در است بنابراین بهتر شویم، مي مواجه ناسازگاری و تورش مشكل با توضیحي متغیر و اخالل

)رد  1Hشدن 
0Hتوضیحي متغیر و اخالل بین اجزاء که هنگامي کنیم. استفاده ثابت اثرات روش ( از 

باشد)قبول  نداشته وجود همبستگي
0H ، ) روش ولي هستند سازگار تصادفي اثرات و ثابت اثرات روش هردو 

 (.1995تصادفي استفاده شود )بالتاجي،  اثرات روش از بایستي و بوده اناکار ثابت اثرات
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 Hausman Test 
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 دار بودن مدل (آزمون معنی1-5-2

 به صورت Fآزمون  در صفر فرضیه .است شده استفاده Fآماره  از رگرسیون مدل بودن دار معني بررسي برای

 :بود خواهد زیر

0 1 2

1 1 2

: ... 0

: ... 0

kH

H

  

  

   

  
 

 :گیرد مي قرار بررسي مورد آن صحت زیر آماره وسیله به که

/ ( 1)

/ ( )

ESS K
F

RSS N K





 

 K-1جدول که با درجه آزادی Fبدست آمده با  Fآماره  صفر، فرضیه رد یا پذیرش مورد در گیری تصمیم برای

 جدول باشد   Fمحاسبه شده بیشتر از  Fشود، اگر % محاسبه شده، مقایسه مي5( در سطح خطای ) N-K   و

(F ( 1, )K N KF     ( مقدار عددی تابع آزمون در ناحیه بحراني قرار گرفته و فرض صفر
0Hشود.در  ( رد مي

 Fمحاسبه شده کمتر از  Fدار خواهد بود. در صورتي که مقدار % کل مدل معني95این حالت با ضریب اطمینان 

جدول باشد فرض 
0H گیرد.  % مورد تایید قرار نمي95داری مدل در سطح اطمینان  پذیرفته شده و معني 

 تحقیق متغیرهای بودن دار معنی (آزمون1-5-1

استفاده شده است. فرضیه صفر در  tدار بودن ضرایب متغیرهای مستقل در هر مدل از آماره  برای بررسي معني

 به صورت زیر خواهد بود:   t آزمون

0 1

1 1

: 0

: 0

H

H








 

 :گیرد مي قرار بررسي مورد آن صحت زیر آماره وسیله به که

     1 1
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   جدول که با درجه آزادی tبه دست آمده با  T گیری در مورد پذیرش یا رد فرضیه صفر، آماره برای تصمیم

N-K  شود، چنانچه قدرمطلق % محاسبه شده، مقایسه مي95در سطح اطمینانT  محاسبه شده ازt  جدول بزرگتر

) باشد  
,

2
N K

T t 


   ) مقدار عددی تابع آزمون در ناحیه بحراني قرار گرفته و فرض صفر
0H شود.  رد مي

دار خواهد بود که داللت بر وجود ارتباط  ( معني 1% ضریب مورد نظر) 95در این حالت با ضریب اطمینان 

 بین متغیر مستقل و وابسته دارد.  

 های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی (آزمون1-5-4

 آنها که بیشتر باشدمي کالسیک فروض عنوان تحت فروض از ای مجموعه دارای خطي رگرسیون کالسیک مدل

 مربعات حداقل های زن تخمین خطي، رگرسیون مدل در اینكه برای گردند؛ مي مطرح مدل اخالل جمله مورد در

 مفروضات تا است الزم باشند(BLUE) خطي تورش بدون های زن تخمین بهترین رگرسیون، ضرایب معمولي

 .گردد بیان مي فرضیات این آزمون نحوه ادامه در شوند. آزمون و بررسي مدل این

 ها (فرض نرمال بودن متغیرها و باقیمانده1-5-4-2

 بررسي نرمال برای پژوهش این در .دارد نرمال که  توزیع است این خطا جمله به راجع مهم فروض از یكي

صورت زیر بوده به  آزمون این آماره و صفر فرضیه .شود مي استفاده 98برا -جارکیو آزمون از خطاها توزیع بودن

 گرایش دارد:  2با درجه آزادی   2و به توزیع 

0H :  Normal Distrbuton 

1H :  Not Normal Distribution 
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و  )چولگي ضریب(   1Aآماره،  این در
2A )قابل محاسبه رگرسیون های باقیمانده طریق از )کشیدگي ضریب 

 فرضیه باشند. مي
0H  شده محاسبه آماره مقدار که زماني بنابراین باشد.  بودن نرمال بیانگر برا -جارکیو آزمون 

فرضیه کوچكتر باشد، 2آزادی درجه با آن بحراني مقدار از
0H  توزیع بودن نرمال از و حاکي شده پذیرفته 

 (1389 سوری،( باشد مي خطاها

 بین متغیرهای مستقل 55خطی (فرض عدم وجود هم1-5-4-2

 : باشد به نحوی که ميخطي به معنای وجود رابطه بین متغیرهای مستقل موجود در مدل  هم

1 2 1, 2( , ) cov( )E X X X X    .مخالف صفر باشد 

 داشته وجود خطي هم مدل در اگر اینكه جمله از دارد، وجودهای مختلفي  خطي روش برای تشخیص وجود هم

 شود. مي کم مدل در موجود دار معني متغیرهای تعداد حال عین در شده و برآورد باال مدل تعیین ضریب باشد

 کننده برآورد و نماید نمي نقض را کالسیک فروض از یک هیچ خطي هم است که اهمیت حائز نكته این البته

 معیار خطای دارای ضرایب حالت این در اما بود خواهند سازگار خطي هم وجود مشكل با آمده بدست های

 در.بیابد کاهش معادله در دار معني متغیرهای تعداد که شود مي باعث مساله این نتیجه و در بود خواهد باالیي

که  صورتي در شود. خواهد استفاده پیرسون همبستگي ضریب از خطي هم وجود عدم بررسي مطالعه برای این

 .وجود ندارد متغیرها میان شدیدی خطي هم گفت توان ( مي7/1 از کمتر( نباشد قوی متغیرها میان همبستگي

 ها (فرض مستقل بودن باقیمانده1-5-4-1

ندارد.  همبستگي وجود رگرسیون اخالل جمالت بین که دارد مي بیان خطي رگرسیون کالسیک مدل فرضیه این

 استقالل بررسي بود. برای نخواهد صفر برابر jو  iاخالل  جمله دو بین کواریانس گردد نقض فرض این اگر

 این آماره پانل های داده از روش استفاده به توجه با است. شده استفاده 111واتسن-دوربین آماره از ها باقیمانده

 :شود مي تعریف زیر صورت به آزمون
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 Collinearity 
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 رفع مسئله برای بپذیریم. را ها باقیمانده استقالل توان مي باشد، 2 عدد به نزدیک واتسن دوربین آماره مقدار اگر

 خود روش تصحیح یا AR(1) اول مرتبه همبستگي خود رفع جمله، از هایي روش از توان مي همبستگي خود

 .کرد استفاده

 ها باقیمانده 202(فرض همسانی واریانس1-5-4-4

 این است که تمامي جمالت پسماند (OLS)معمولي  مربعات حداقل روش به خطي رگرسیون فروض از یكي

 قبیل از دالیل مختلفي به و نبوده صادق چندان فرض این است ممكن عمل در باشند. برابر واریانس دارای

 ...و زمان طي در آماری، یادگیری جامعه در ساختاری شكست پرت، نقاط وجود مدل، تابع نادرست شكل

 معرفي اقتصاددانان توسط های مختلفي آزمون مشكل این بررسي برای باشیم. ناهمساني واریانس پدیده شاهد

 بررسي مورد 112پاگان-بروش آزمون از طریق ها باقیمانده واریانس همساني فرض مطالعه این در است. شده

 خطي رگرسیون مدلهای در ناهمساني آزمودن واریانس منظور به پاگان-بروش آزمون گرفت. خواهد قرار

 متغیرهای مقادیر به را خطي رگرسیون از آمده پسماند بدست جمالت واریانس وابستگي و شود مي استفاده

 آزمون .است شده معرفي 1979 سال در پاگان و بروش آزمون توسط این کند. مي بررسي مدل، دهنده توضیح

 :زیراست مرحله چهار شامل پاگان-بروش روش به ناهمساني واریانس

 :شود مي آورده بدست پسماند جمالت و شده زده تخمین همساني واریانس فرض با رگرسیوني مدل

0 1 1 2 2 ...i i k ki iy X X X u          

 رگرسیون زده و ضریب تعیین این رگرسیون بدست Xدهنده  توضیح متغیرهای روی پسماند جمالت مجذور

 :آید مي
2

0 1 1 2 2 ...i i i k ki iu X X X           
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 Heteroscedasticity 
102

 Breusch - Pagan 
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 با درجه آزادی  Fدارای توزیع Fشود. آماره  مربوطه مي Fبا استفاده از ضریب تعیین بدست آمده، آماره 

 K, n-K-1 .است 

2

21

1

R

k
F

R

n k

 
 
 

 
 

  

 

 Fجدول توزیع  از آماره این با متناظر بحراني مقادیر ،) %95مطالعه  این در( نظر مورد اطمینان سطح به توجه با 

 واریانس همساني بر داللت که صفر فرض باشد، بیشتر بحراني مقادیر از آماره این مقادیر اگر آید، مي بدست

 وناهمساني متغیرهای  توضیح دهنده داشته با معناداری ارتباط پسماند جمالت گفت توان مي و شود مي رد دارد،

 دارد. وجود واریانس

 ها گیری برای رد یا پذیرش فرضیه (تصمیم1-5-7

 مقید، درستي Fآزمون از استفاده با ابتدا فرضیات آزمون برای تحقیق این در فوق شده عنوان موارد به توجه با

 اثرات یا )اثرات ثابت آزمون روش نوع هاسمن آزمون اساس بر سپس و گرفته قرار آزمون مورد ها داده ادغام

 دار معني بررسي جهت .است شده اقدام مدل برآورد به نسبت روش نوع به توجه با و گردیده تعیین تصادفي(

 آزادی درجات با که جدول F و F آماره مقایسه با بطوری که است. شده استفاده  Fآماره  از مدل کل بودن

  K-1    وN-K  برای همچنین است. % محاسبه شده، کل مدل مورد بررسي قرار گرفته5در سطح خطای 

 جدول t با  آمده دست به  tآماره استفاده شده است. آماره  tاز مستقل متغیرهای ضریب بودن دار معني بررسي

 شده محاسبه tمطلق  قدر شود، چنانچه مي شده مقایسه % محاسبه95 اطمینان سطح در N-Kآزادی  درجه با که

 مستقل متغیر بین ارتباط وجود بر داللت که بود دار خواهد معني نظر مورد ضریب باشد، بزرگتر جدول t از

 فرضیه یک رد یا پذیرش مورد در گیری تصمیم جهت روشي جایگزین عنوان به همچنین دارد. ووابسته

 شده محاسبه احتمال مقدار اگر که صورت بدین است. شده عمل نیز معني داری سطح یا احتمال مقدار براساس

)اول  نوع مقدار خطای مساوی یا بزرگتر ) از کوچكتر احتمال مقدار شود و اگر پذیرفته مي صفر فرض باشد 

)اول نوع خطای مقدار )  شود. باشد فرض صفر رد مي 
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 اطالعات
 

 



78 
 

 مقدمه (4-2

شده باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. آوریگیری، اطالعات جمعبرای اتخاذ تصمیم مناسب و یا نتیجه

ساسي هر روش پژوهشي است. تجزیه و اهای عنوان فرآیندی از روش علمي، یكي از پایهتجزیه و تحلیل به

پژوهشي، از انتخاب مسأله تا دسترسي به یک نتیجه، تحلیل عبارت است روشي که از طریق آن کل فرآیند 

آوری شده مربوط به متغیرهای پژوهش با استفاده از  های جمع در این فصل داده .(1391دالور، ) شودهدایت مي

گیرند.  های آماری و اقتصاد سنجي مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و فرضیات نیز مورد آزمون قرار مي تكنیک

ای در خصوص مدل پژوهش  ول اطالعات آماری از متغیرهای اصلي مدل و برخي اطالعات پایههمچنین، جدا

ها به در این تحقیق تمامي آزمون در این فصل ارائه گردیده و در نهایت، نتایج اجرای مدل بیان خواهد شد.

در ادامه به تشریح انجام شده و نتایج آن در جداول مربوط درج گردیده است که  Eviews 8 وسیله نرم افزار

 آن خواهیم پرداخت.
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 معرفی متغیرهای پژوهش (4-2

گذاری  ای از آن و اطالعات نام در فصول قبلي، متغیرهای مربوط به پژوهش معرفي شده است؛ که خالصه

 باشد.  منعكس مي 1-4متغیرهای مدل در جدول شماره 

 متغیرها: معرفي و تفكیک نمادهای استفاده شده برای 1-4جدول

 نوع متغیر نام متغیر

 وابسته توبین(-Qعملكرد )

  

 مستقل تنوع درآمدی

  

 کنترلي اندازه بانک

  

 کنترلي نسبت مالكیت )نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایي(

  

 کنترلي نسبت هزینه به درآمد

  

 کنترلي بازده دارایي

  

 ( آمار توصیفی4-1

ها،  آن یقدق یلو تحل یهالگو و تجز ینجهت برآورد و تخم یرهامتغ ای یهو پا يمشخصات عموم يبررس برای

 ینو مهمتر یانگینم یعتوز یک یمشخصه مرکز ینترالزم است. مهم یرهامربوط به متغ یفيتوص یبرآورد آمارها

از جذر مقدار  یعتوز یک دگيپراکن یزانم یصتشخ یاست. در عمل برا یعتوز یانسآن وار يمشخصه پراکندگ

 یرهااز متغ یکهر  یردر مورد مقاد يکل یدید توان يم یلهوس ین. بدکنیم ياستفاده م یارانحراف مع یعني یانسوار
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های های توصیفي متغیرهای تحقیق شامل شاخصاطالعات مربوط به آماره 2-4در جدول  بدست آورد.

 اند.یدههای پراکندگي و انحراف از قرینگي ارائه گردمرکزی، شاخص

 :شده است یآور جمع 2-4در جدول  یقتحق یندر ا يتحت بررس یرهایمتغ یفيتوص هایآماره

 

 : آمار توصیفي متغیرهای تحقیق 2-4جدول 

تنوع  عملکرد 

 درآمدی

اندازه 

 بانک

نسبت 

 مالکیت

نسبت هزینه 

 به درآمد

 بازده دارایی

0216/2 میانگین  7117/0  6452/25  0852/0  7184/0  0258/0  

0274/2 میانه  7670/0  5255/25  0542/0  7542/0  0276/0  

2420/2 بیشینه  5512/0  2568/22  2878/0  0560/2  0446/0  

5682/0 کمینه  8701/2-  5211/25  0446/0  8182/0-  0246/0-  

انحراف 

 معیار

0421/0  4222/0  5428/0  0181/0  2576/0  0227/0  

8515/0 چولگی  0240/4-  2075/0-  5525/0  2118/2-  1812/0  

1264/1 کشیدگی  8402/21  5257/2  5718/2  7282/22  2758/1  

       

2525/6 برا-جارک  5511/517  2805/2  2574/5  2572/250  2481/2  

0472/0 احتمال  0000/0  1255/0  0254/0  0000/0  7612/0  

       

 47 47 47 47 47 47 مشاهدات
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دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبي  ترین شاخص مرکزی است که نشانمیانگین اصلي

 51تر از آن و های نمونه پاییندرصد داده 51ها است. میانه مقداری است که برای نشان دادن مرکزیت داده

هایي که شكل آنها گیرند. به طور کلي از میانه به عنوان اندازه تمایل به مرکز توزیع درصد باالتر از آن قرار مي

شود. انحراف معیار مهمترین پارامتر پراکندگي است که از جذر واریانس به دست رمتقارن است، استفاده ميغی

ها است و ضریب چولگي نشان دهنده آید این شاخص، نشان دهنده متوسط نوسان مشاهدات از میانگین آنمي

رسي معیار کشیدگي اگر عدد بدست برای برباشد.  ها نسبت به توزیع نرمال مي پراکندگي به چپ یا راست داده

 نشان باشد منفي آمده بدست عدد اگر است، میانگین حول ها داده پراکندگي کمتر دهنده نشان باشد مثبتآمده 

 بودن مساوی دهنده نشان کشیدگي ضریب برای صفر عدد و است، میانگین ها حول داده بیشتر پراکندگي دهنده

 .است نرمال توزیع با

، برای متغیر  123/1گردد؛ میانگین متغیر وابسته عملكرد عدد  مشاهده مي 2-4نتایج جدول  همانطور که از

، متغیر نسبت مالكیت عدد  647/19و برای متغیرهای کنترلي اندازه بانک عدد  533/1مستقل تنوع درآمدی عدد 

است. میانه در مورد  117/1و برای متغیر بازده دارایي عدد  538/1، متغیر نسبت هزینه به درآمد عدد 187/1

با بازده دارایي است. کمترین انحراف معیار مربوط به متغیر   727/19و    115/1متغیرهای تحقیق بین اعداد 

 باشد.       مي 112/1عدد 

برای تمامي متغیرها بجز تنوع درآمدی، اندازه بانک و نسبت هزینه به درآمد مثبت است؛  113ضریب چولگي

دهنده کشیده شدن توزیع متغیرها به سمت راست است و برای  ایسه با توزیع نرمال، نشانچولگي مثبت، در مق

دهد. برای بررسي معیار  سه متغیر مذکور چولگي منفي، کشیده شدن توزیع متغیرها به سمت چپ را نشان مي

ها حول میانگین است، اگر عدد  ، اگر عدد بدست آمده مثبت باشد نشان دهنده پراکندگي کمتر داده 114کشیدگي

ها حول میانگین است، و عدد صفر برای ضریب  بدست آمده منفي باشد نشان دهنده پراکندگي بیشتر داده

 کشیدگي نشان دهنده مساوی بودن با توزیع نرمال است.  
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 Skewness 
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نرمال  یعاز توز یرهامتغ یعمطلب دارد که توز یناز ا یتحكا تمام متغیرها، یدگي درکش یبمثبت بودن ضرا

بررسي معیار کشیدگي حاکي از این است به عبارت دیگر  متمرکز شده است. یانگینها حول مبلندتر بوده و داده

 تر )پراکندگي کمتر( است. ها نسبت به توزیع نرمال کشیده که توزیع احتمال داده

 

 استنباطیآمار ( 4-4

 متغیرها و جمله خطاآزمون نرمال بودن (4-4-2

هاست، لذا نرمال بودن توزیع متغیرهای  از آنجا که یكي از مفروضات مدل رگرسیون، نرمال بودن توزیع داده

استفاده شده است. برای آزمون نرمال  115برا پژوهش، مورد بررسي قرار گرفت که بدین منظور از آزمون جارک 

باشد. بر اساس اینكه احتمال ارائه شده بر  ها نرمال مي ها، فرض صفر این است که توزیع داده بودن توزیع داده

شود. آماره جارک برا  درصد باشد، فرض صفر پذیرفته و در غیر اینصورت رد مي 5اساس این آزمون بزرگتر از 

که متغیرهای استفاده شده در مدل در برخي موارد شرط نرمال بودن را  دهد ان مينش 2-4مندرج در  جداول 

توان متغیرها را نرمال  در آن، مي (n>30) ندارند؛ اما با استناد به قضیه حد مرکزی و زیاد بودن تعداد متغیرها

 تلقي کرد.

باشد،  صدم مي 5است و کمتر از  برا برآورد گردیده-با توجه به مقدار احتمال نرمالیتي که توسط آزمون جارک

باشد، در این راستا با توجه به موضوع که نرمالیتي پسماندهای مدل یكي از  متغیر وابسته عملكرد غیر نرمال مي

فروض اصلي مدل رگرسیوني ماست در این جهت برقراری این فرض متغیر وابسته به کمک آزمون جانسون و 

 گردد. مينرمال سازی  MINITABافزار  توسط نرم

کنیم. از اینرو پس از ورود داده در  در این قسمت از مطالعه و قبل تخمین مدل نهایي، متغیر مزبور را نرمال مي

شود، احتمال  مشاهده مي 1-4ایم، همانطور که در نمودار  جانسون استفاده کردهاز تبدیل  MINITABافزار  نرم

از نرمال نبودن متغیرهاست. بعد از نرمال سازی توسط  است که حاکي 15/1های اولیه کمتر از  آماره داده

 اند. ها افزایش یافته و متغیرها نرمال شده ، احتمال آماره داده MINITABافراز  نرم
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 ها : نبدیل جانسون برای نرمال سازی داده1-4نمودار 

 

 

 کنیم.  توبین(، در تخمین مدل تحقیق استفاده مي-Qحال از مقادیر جدید متغیر وابسته عملكرد)

 برا-: نتایج آزمون جارک 3-4جدول 

 412/0 برا -آماره جارک

 806/0 برا -احتمال آزمون جارک

 

-است، در نتیجه مي 15/1تر از سطح برا بزرگ-دست آمده برای آزمون جارکبتوجه به اینكه مقدار احتمال  با

 در مدل نرمال است.توان دریافت که توزیع خطاها 
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 مانایی(4-4-2

به منظور اطمینان از نتایج پژوهش و ساختگي نبودن روابط موجود در رگرسیون و معنادار بودن متغیرها، اقدام 

افزار  به انجام آزمون مانایي و محاسبه ریشه واحد متغیرهای پژوهش شده است. آزمون مزبور با استفاده از نرم 

Eviews  انجام  118فیلیپس، پرون -و فیشر 117دیكي فولر تعمیم یافته -، فیشر116ن، لین و چولویو آزمون های

بر اساس اینكه احتمال ارائه شده بر  نشان داده شده است. 4-4ها در جداول شماره  شده است. نتایج آزمون

نتایج  شود. درصد باشد، فرض صفر پذیرفته و در غیر اینصورت رد مي 5بزرگتر از  ها اساس این آزمون

شود و  متغیرها رد مي دهند، لذا فرضیه صفر مبني بر ریشه واحد داشتن ها مانایي متغیرها را نشان مي آزمون

 متغیرها مانا هستند.

{

        متغیر مورد نظر نامانا است  وجود ریشه واحد 1 

متغیر مورد نظر مانا است  عدم وجود ریشه واحد 1 
 

 : نتایج آزمون های مانایي 4-4جدول 

 روش آزمون متغیر

 لوین، لین و چو 

 احتمال آماره

-3117/3 توبین(-Qعملكرد )  1115/1  

-1842/5 تنوع درآمدی  1111/1  

-8778/1 اندازه بانک  1312/1  

-8811/5 نسبت مالكیت  1111/1  
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نسبت هزینه به 

 درآمد

8448/1  1111/1  

-1128/5 بازده دارایي  1111/1  

 

 ( آزمون هم خطی 4-4-1

 حداقل مزیت از معمولي مربعات حداقل روش خروج و رگرسیون واریانس افزایش باعث که عللي از یكي

است. یكي از معیارهای ساده جهت  مدل توضیحي متغیرهای بین فني یا خطي رابطه مي شود، وجود واریانس

شناسایي همخطي استفاده از ضرایب همبستگي بین متغیرهای توضیحي است. اگر ضرایب همبستگي بین 

( باشد، بیانگر همخطي شدید است.معموالً گفته مي شود که اگر 1.7متغیرهای توضیحي نسبتاً بزرگ )بزرگتر از 

 √تغیرهای توضیحي بیش از برای یک معادله رگرسیون ضریب همبستگي بین م
 باشد، همخطي شدید است. 2

 تورم آزمون از مي توان نه؛ یا است مدل ضروری در همخطي دارای متغیر حذف آیا اینكه سنجش برای

1    نسبت معادل شاخص که این که صورتي در آزمون، این در .کرد استفاده  119واریانس

 1   2 
⁄  11 از است 

 به حذف حكم تجربي شكل به باشد 11 از بزرگتر چنانچه و نمي شود ایجاد شدید همخطي باشد کوچكتر

  .مي شود داده مدل از توضیحي متغیر

 مشخصجدول،  این در مندرج اطالعات براساس نشان داده شده است. 5-4نتایج این آزمون در جدول شماره 

Rجذر )ندارد.  وجود پژوهش متغیرهای بین خطي هم که شد
( بزرگتر از بقیه 876/1برابر )( در مدل اول 2

 باشد که نشان از عدم وجود هم خطي است. ها مي آماره
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 خطي آزمون هم :5-4جدول 

نسبت هزینه به  بازده دارایي

 درآمد

  تنوع درآمدی اندازه بانک نسبت مالكیت

 تنوع درآمدی 111/1    

 اندازه بانک 1825/1 111/1   

 مالكیتنسبت  -1321/1 -4977/1 111/1  

 نسبت هزینه به درآمد 6521/1 3991/1 -4217/1 111/1 

 بازده دارایي 1424/1 -6456/1 8198/1 -5318/1 000/2

 

 ( آزمون ناهمسانی واریانس4-4-4

111ناهمساني واریانس متفاوتي باشد های واریانس که دارای تصادفيمتغیرهای  ،ای آمار دنباله در
شود.  نامیده مي 

 .گویند اگر دارای واریانس ثابتي باشند مي واریانس همسان در مقابل به یک دنباله از متغیرهای تصادفي

پاگان  -بروش ،آزمون پارک ه:اند از جمل هایي جهت شناسایي مشكل واریانس ناهمساني پیشنهاد شده آزمون 

در این  روشي که معموالً و غیره. کوانت-آزمون گلدفلد ، 115، وایت114، آرچ113، گلجسر112، هاروی111گادفری

ورد آاست. به این ترتیب که پس از بر رگرسیون کمكي شود استفاده از یک ها از آن بهره گرفته مي آزمون

تواند جمالت خطا را نمایندگي نماید( استخراج  به عنوان نزدیک ترین متغیری که مي)جمالت پسماند مدل

 بطور حاصل رگرسیون که صورتي در گردد مي رگرس مدل ی هشده ومجذور آنها روی متغیرهای توضیح دهند

 پاگان-بروش. در این پژوهش از آزمون بود خواهد ناهمساني واریانس وجود بر شاهدی باشد دار معنا کلي

  استفاده شده است. ناهمساني واریانس برای کشف
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%DA%AF%D9%84%D8%AF%D9%81%D9%84%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%DA%AF%D9%84%D8%AF%D9%81%D9%84%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%DA%A9%D9%85%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%DA%A9%D9%85%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 عدم وجود ناهمساني واریانس  1 

     وجود ناهمساني واریانس 1 
 

است. تحت این شرایط دیگر روش حداقل مربعات      نشان دهنده رد فرضیه 15/1سطح معناداری زیر 

شود و به جای آن باید از  محسوب نمي (BLUEبهترین تخمین زن خطي بدون تورش ) (OLS)116معمولي

تعمیم یافته روش حداقل مربعات  ( برای برآورد مدل استفاده گردد.GLS)117روش حداقل مربعات تعمیم یافته

(GLS همان روش )OLS شوند تا فروضي که مورد نیاز روش  ای تبدیل مي ها به گونه است که درآن فقط داده

گاهي اوقات تحت عنوان روش حداقل مربعات  GLSحداقل مربعات معمولي است، تامین گردد. روش 

حالي که در  شود، در قل ميها حدا شود، زیرا در این روش جمع وزني مجذور باقیمانده معرفي مي 118وزني

ارائه  6-4نتایج حاصل از اجرای این آزمون در جدول  .گردد جمع غیر وزني آن ها حداقل مي OLS روش

  گردیده است.

 شناسایي ناهمساني واریانس مدل  : 6-4جدول 

مورد        مدل

 استفاده

  آماره احتمال آماره ناهمسانی

 

OLS 

 

 وجود ندارد

712/1 634/1 F-statistic 

659/1 132/4 Obs*R-squared 

927/1 922/1 Scaled explained SS 

 

 

                                                           
116

 Ordinary Least Squares 
117

 Generalized Least Squares 
118

 Weighted Least Squares 



88 
 

 ها()آزمون پنل و یا پول بودن داده( chow(آزمون چاو)4-4-7

ها را تشخیص دهیم. برای این کار از های رگرسیوني ابتدا باید پنل و یا پول بودن دادهبرای استفاده از مدل

ها پنل )تابلویي( هستند و در باشد داده 15/1استفاده مي کنیم. اگر سطح معناداری َآن کمتر از لیمر -آزمون اف

مربوط به  معناداریسطح  شودمشاهده مي  7-4( هستند. همان طور که در جدول ترکیبيغیر این صورت پول )

( تابلویياز نوع پنل ) تحقیقبوده بنابراین داده های  15/1مي باشد که کمتر از  113/1تحقیق برابر با   داده های

مي باشند.

 ارائه گردیده است.  7-4نتایج حاصل از این آزمون در جدول 

 

 نتایج آزمون چاو:  7-4جدول 

Redundant Fixed Effects Tests 

 

 سطح معناداری درجه آزادی آماره اثر تست

Cross – Section F 8739/3 (31،8) 113/1 

 

 (هاآزمون اثرات ثابت و تصادفی داده) آزمون هاسمن( 4-4-6

مي باشند باید اثرات ثابت و تصرادفي برودن آنهرا را نیرز  مشرخص       تابلوییبرای آن دسته از داده ها که از نوع 

باشرد  15/1کنیم. برای این کار از آزمون هاسمن استفاده مي کنیم. در این آزمون اگرر سرطع معنراداری کمترر از     

از نروع ترابلویي    تحقیقاثرات ثابت اند و در غیر این صورت اثرات تصادفي هستند. با توجه به اینكه داده های 

 مي باشند، بنابراین برای آنها آزمون هاسمن به شرح زیر انجام مي پذیرد:
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 : آزمون هاسمن مدل تحقیق 8-4جدول 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

 

 سطح معناداری درجه آزادی آماره اثر تست

Cross-section random 1626/7 5 219/1 

-مي 15/1از  بیشترمي باشد که چون  219/1نشان مي دهد سطح احتمال برابر با  8-4همانطور که نتایج جدول 

های تابلویي با اثرات تصادفي روش  درنتیجه رویكرد داده، مي باشند تصادفيباشد، بنابراین داده ها دارای اثر 

ارائه  9-4ر جدول های تابلویي با اثرات تصادفي د باشد. در ادامه نتایج تخمین مدل به روش داده ارجح مي

 شود. مي

 ( تحلیل مدل براساس روش تعیین شده4-4-5

قبولي تغییرات متغیر وابسترررره را شود، مدل مناسبي که بتواند در حد قابل در این قسمت از تحقیق تالش مي

  روشبه تجزیه و تحلیل اطالعات پرداخته و آزمون فرضیات مطابق با توضیح دهد، طرح و برآورد شود. سپس 

ست که کلیه مباحث ا تحقیق مطرح شده در فصل سوم مورد بررسي قرار خواهد گرفت. آنچه مسلم است این

آوری شده در این فصل  بود، که اطالعات جمع  مطروحه در فصول قبل زماني از اهمیت الزم برخوردار خواهند

تحلیل اطالعات به درستي تفسیر  به صورت دقیق و صحیح مورد بررسي قرار گرفته و نتایج حاصل از تجزیه و

 .ای برخوردار است شود، بنابراین انتخاب شیوه صحیح تحلیل اطالعات در این فصل از اهمیت ویژه

 ارائه گردیده است: 9-4نگاره در فوق  های نتایج حاصل از آزمون فرضیه
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 نتایج آزمون مدل تحقیق :9-4جدول 

 :عملکرد متغیر وابسته

 0991-0991سال از  ساله  5 طی دوره زمانی بانک 9 تعداد

 15 مجموع مشاهدات :

 سطح معناداری t -آماره  انحراف معیار متغیرضریب  متغیر

481/5 ضریب ثابت  515/29  186/1  854/1  

122/1 تنوع درآمدی  423/1  151/1  142/1  

-181/1 اندازه بانک  485/1  121/1-  914/1  

-212/26 نسبت مالکیت  487/8  188/3-  115/1  

-214/1 نسبت هزینه به درآمد  753/1  271/1-  788/1  

857/25 بازده دارایی  862/21  239/1  226/1  

     

 ضریب تعیین تعدیل شده 

755/1 

       Fآماره  

 461/4 

 واتسون –آماره دوربین  

414/0 

   Fاحتمال آماره  

111/1 

  

که برابر   Fبا توجه به نتایج بدست آمده از برآورد مدل تحقیق، با توجه سطح خطای بدست آمده برای آماره 

توان بیان کرد کل  درصد مي 99باشد، در نتیجه در سطح اطمینان  مي 11/1( و کمتر از سطح خطای 111/1با )

 مدل تحقیق به خوبي برازش شده و از معناداری باالیي برخوردار است.

توان بیان  باشد، مي ( مي752/1همچنین با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده بدست آمده برای مدل که برابر )

 دهند. درصد از میزان درصد عملكرد را توضیح مي 75کرد که متغیرها بیش از 

ان کرد که توان بی باشد مي ( مي818/1همچنین با توجه به مقدار آماره دوربین واتسون بدست آمده که برابر )

 های مدل تحقیق وجود ندارد. خودهمبستگي سریالي میان جمالت باقیمانده
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 شود. های تحقیق پرداخته مي در ادامه به بررسي نتایج بدست آمده برای فرضیه 

 اصلی  ( نتایج آزمون فرضیه4-4-8

تهران رابطه های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  فرضیه اصلی : تنوع درآمدی و عملکرد بانک

 داری دارد. معنی

0H  :داری وجود  رابطه معني های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تنوع درآمدی و عملكرد بانک بین

  .    داردن

1H  :داری وجود  رابطه معني بهادار تهرانهای پذیرفته شده در بورس اوراق  تنوع درآمدی و عملكرد بانک بین

 .     دارد

و سطح معناداری بدست آمده برای متغیر تنوع درآمدی که برابر  9-4با توجه به نتایج بدست آمده از جدول

. گیرد مورد تایید قرار مي اصليفرضیه باشد، بنابراین  درصد مي 5( و کمتر از سطح خطای قابل پذیرش 142/1)

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  تنوع درآمدی و عملكرد بانکبین  توان بیان کرد که به عبارت دیگر مي

توان بیان کرد که این  . با توجه به مثبت بودن ضریب متغیر تنوع درآمدی ميداری وجود دارد رابطه معني تهران

 ارتباط مستقیم و معنادار است.

 فرعی اول  ( نتایج آزمون فرضیه4-4-5

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه  فرعی اول: اندازه بانک و عملکرد بانکفرضیه 

 داری دارد. معنی

0H  : داری وجود  رابطه معنيهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  اندازه بانک و عملكرد بانکبین

  .    داردن
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1H  :داری وجود  رابطه معني های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اندازه بانک و عملكرد بانک بین

 .     دارد

و سطح معناداری بدست آمده برای متغیر اندازه بانک که برابر   9-4با توجه به نتایج بدست آمده از جدول 

مورد تایید قرار  فرعي اولفرضیه باشد، بنابراین  درصد مي 5( و بیشتر از سطح خطای قابل پذیرش 914/1)

های پذیرفته شده در بورس  اندازه بانک و عملكرد بانک بینتوان بیان کرد که  . به عبارت دیگر ميگیرد نمي

 .داردنداری وجود  رابطه معنياوراق بهادار تهران 

 فرعی دوم  فرضیه( نتایج آزمون 4-4-20

های پذیرفته شده  و عملكرد بانک (نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایي) نسبت مالكیت:  فرضیه فرعی دوم

 داری دارد. در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني

0H  :های پذیرفته شده در بورس  و عملكرد بانک (نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایي) نسبت مالكیت بین

  .    داردنداری وجود  رابطه معني اوراق بهادار تهران

1H  :های پذیرفته شده در بورس  و عملكرد بانک (نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایي) نسبت مالكیت بین

 .     داری وجود دارد رابطه معني اوراق بهادار تهران

و سطح معناداری بدست آمده برای متغیر نسبت مالكیت که برابر  9-4با توجه به نتایج بدست آمده از جدول

مورد تایید قرار  فرعي دومفرضیه باشد، بنابراین  درصد مي 5( و کمتر از سطح خطای قابل پذیرش 115/1)

های پذیرفته شده در بورس  و عملكرد بانک نسبت مالكیتبین  توان بیان کرد که . به عبارت دیگر ميگیرد مي

توان بیان  . با توجه به منفي بودن ضریب متغیر نسبت مالكیت ميداری وجود دارد رابطه معني اوراق بهادار تهران

 کرد که این ارتباط معكوس و معنادار است.
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 فرعی سوم  ( نتایج آزمون فرضیه4-4-22

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه  عملكرد بانک نسبت هزینه به درآمد وفرضیه فرعی سوم: 

 داری دارد. معني

0H  :رابطه  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نسبت هزینه به درآمد و عملكرد بانک بین

  .   داردنداری وجود  معني

1H  : رابطه های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  نسبت هزینه به درآمد و عملكرد بانکبین

 .     داری وجود دارد معني

که نسبت هزینه به درآمد و سطح معناداری بدست آمده برای متغیر  9-4با توجه به نتایج بدست آمده از جدول 

مورد تایید  فرعي سومفرضیه باشد، بنابراین  درصد مي 5( و بیشتر از سطح خطای قابل پذیرش 788/1برابر )

های پذیرفته شده  نسبت هزینه به درآمد و عملكرد بانک بینتوان بیان کرد که  . به عبارت دیگر ميگیرد قرار نمي

 .داردنداری وجود  رابطه معنيدر بورس اوراق بهادار تهران 

 فرعی چهارم  نتایج آزمون فرضیه( 4-4-22

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  ها و عملکرد بانک فرضیه فرعی چهارم: نرخ بازده دارایی

 .داری دارد رابطه معنی

0H  :داری  رابطه معنيهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  ها و عملكرد بانک نرخ بازده دارایي بین

  .   داردنوجود 

 1H : داری  رابطه معنيهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  ها و عملكرد بانک نرخ بازده دارایيبین

 .      وجود دارد

که ها  نرخ بازده دارایيو سطح معناداری بدست آمده برای متغیر  9-4توجه به نتایج بدست آمده از جدول با 

مورد تایید  فرعي چهارمفرضیه باشد، بنابراین  درصد مي 5( و بیشتر از سطح خطای قابل پذیرش 226/1برابر  )
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های پذیرفته شده در  ها و عملكرد بانک دارایي نرخ بازده بینتوان بیان کرد که  . به عبارت دیگر ميگیرد قرار نمي

 .داردنداری وجود  رابطه معنيبورس اوراق بهادار تهران 

 مدل رگرسیونی تحقیق (4-4-21

 براساس نتایج بدست آمده مدل رگرسیوني تحقیق بصورت زیر است:

 =عملكرد122/1تنوع درآمدی-212/26نسبت مالكیت
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 فصل پنجم

گیری و  نتیجه

 پیشنهادات
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 ( مقدمه7-2

بایسررتي نتررایج را ارائرره دهررد. نتررایج  در پایرران هررر فعالیررت تحقیقرري، محقررق پررس از آزمررون فرضرریات، مرري 

گیرنرد. بنرابراین یكري از     هرایي هسرتند کره پیشرنهادات برر اسراس آن شركل مري         حاصل از فرضیات نیز پایره 

بررای تبردیل نظریرات بره عمرل بررای موفقیرت در         توانرد راهري   هرای مهرم تحقیرق کره در واقرع مري       قسمت

هرایي کره برر اسراس      گیرری  های صحیح و پیشرنهادات مربروط و مناسرب اسرت. نتیجره      گیری آینده باشد نتیجه

توانرد مشركالت موجرود برر سرر سرازمان را کره تحقیرق بره آن منظرور            های صحیح ارائه شده باشد مي تحلیل

هررر تحقیررق، نتررایج پررژوهش اهمیررت بسررزایي دارد، زیرررا   طراحرري شررده اسررت را برطرررف کنررد. در فرآینررد

 تواند مبنایي برای رفع مشكالت موجود یا بهبود وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب باشد.  مي

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های بانک عملكرد و درآمدی تنوع رابطهبررسي  این تحقیق اصلي هدف

ای استخراج و مبنای طراحي فرضیه قرار گرفت، سپس  تحقیق، مفاهیم پایه با بررسي ادبیات باشد. مي تهران

های تحقیق بدست آمد.در این فصل، ابتدا خالصه تحقیق و نتایج بدست آمده  آزمونهای آماری انجام شد و یافته

ائه های آتي ار های احتمالي در تعمیم نتایج مطرح و پیشنهاداتي برای پژوهش شود سپس محدودیت ارائه مي

 گردد.  مي
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 ( خالصه پژوهش7-2

های پیشین داشت تا مبنای نتایج مشخص بندی نهایي الزم است مروری اجمالي بر مطالب فصلبه منظور جمع 

گردد. در فصل اول پس از بیان مسأله، اهداف و فرضیات پژوهش، ضرورت و اهمیت اجرای پژوهش بیان شد. 

های پذیرفته شده  بررسي رابطه تنوع درآمدی و عملكرد بانکدر فصل دوم، به مباني نظری پژوهش در رابطه با 

های پژوهش بررسي قرار گرفته است و در انتهای این فصل مروری بر پیشینه مورد در بورس اوراق بهادار تهران

پژوهش صورت گرفت. در فصل سوم، به مراحل انجام پژوهش، روش  داخلي و خارجي انجام شده در حوزه

شناسي پژوهش، جامعه و نمونه آماری و ابزارهای مورد استفاده در تحقیق اشاره شد. در فصل چهارم، فرضیات 

-وهش مورد بررسي قرار گرفت که جهت بررسي فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره و دادهپژ

 های ترکیبي استفاده شده است.

بانک پذیرفته شده در بورس  9های ترکیبي برای در فصل چهارم ابتدا، متغیرهای مستقل و وابسته به روش داده

محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، بنابراین تعداد  1394تا  1391ی هااوراق بهادار تهران طي سال

اند. ابتدا آمار توصیفي مربوط به متغیرهای تحقیق بانک در دوره زماني تحقیق مورد بررسي قرار گرفته -سال 45

یج های رگرسیون  مورد بررسي قرار گرفت. نتافرضهای مربوط به پیشبه شكل کلي تشریح شد، سپس آزمون

باشند و نتایج آزمون هاسمن نشان های این تحقیق از نوع تابلویي)پنل( ميلیمر نشان داد که داده-آزمون اف

های تحقیق بیانگر این باشند. نتایج تجزیه و تحلیل فرضیهها دارای اثرات تصادفي ميدهنده این است که داده

بین چهار فرضیه فرعي تحقیق، فرضیه فرعي دوم  است که از فرضیه اصلي تحقیق مورد تائید قرار گرفته و از

 تایید مي گردد. 

این فصل در برگیرنده بررسي و بحث پیرامون نتایج حاصل شده از آزمون فرضیات انجام شده در فصل چهارم 

شود. در نهایت در این باشد. همچنین در این فصل نتایج بدست آمده با نتایج پژوهش های  مشابه مقایسه ميمي

های آتي های پژوهش ذکر شده و پیشنهاداتي در حوزه موضوع پژوهش جهت انجام پژوهشمحدودیت فصل

 شود. ارائه مي
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 ( نتایج تحقیق7-1

 اصلی( بررسی فرضیه 7-1-2

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه  فرضیه اصلی : تنوع درآمدی و عملکرد بانک

 داری دارد. معنی

و سطح معناداری بدست آمده برای متغیر تنوع درآمدی که برابر  9-4نتایج بدست آمده از جدولبا توجه به 

. گیرد مورد تایید قرار مي اصليفرضیه باشد، بنابراین  درصد مي 5( و کمتر از سطح خطای قابل پذیرش 142/1)

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  تنوع درآمدی و عملكرد بانکتوان بیان کرد که بین  به عبارت دیگر مي

توان بیان کرد که این  . با توجه به مثبت بودن ضریب متغیر تنوع درآمدی ميداری وجود دارد رابطه معنيتهران 

 ارتباط مستقیم و معنادار است.

(،  برگر و همكاران 2114و همكاران )لي  ،(1395ابراهیمي و همكاران )نتیجه بدست آمده با نتایج تحقیقات 

 ( مطابقت دارد.2117( و لون و لوین )2117(، بائله و همكاران )2111)

 (بررسی فرضیه فرعی اول7-1-2

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه  فرضیه فرعی اول: اندازه بانک و عملکرد بانک

 داری دارد. معنی

و سطح معناداری بدست آمده برای متغیر اندازه بانک که برابر   9-4ده از جدول با توجه به نتایج بدست آم

مورد تایید قرار  فرعي اولفرضیه باشد، بنابراین  درصد مي 5( و بیشتر از سطح خطای قابل پذیرش 914/1)

های پذیرفته شده در بورس  اندازه بانک و عملكرد بانک بینتوان بیان کرد که  . به عبارت دیگر ميگیرد نمي

 .داردنداری وجود  رابطه معنياوراق بهادار تهران 

( 2117( و بائله و همكاران )2113، ساوادا )(1395ابراهیمي و همكاران )نتیجه بدست آمده با نتایج تحقیقات 

 مطابقت دارد. 
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 ( مطابقت ندارد.2116)نتیجه بدست آمده با نتیجه تحقیق دانگ و همكاران 

 

 دوم(بررسی فرضیه فرعی 7-1-1

های پذیرفته  فرضیه فرعی دوم:  نسبت مالکیت )نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی( و عملکرد بانک

 داری دارد. شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی

و سطح معناداری بدست آمده برای متغیر نسبت مالكیت که برابر  9-4با توجه به نتایج بدست آمده از جدول

فرضیه فرعي دوم مورد تایید قرار باشد، بنابراین  درصد مي 5( و کمتر از سطح خطای قابل پذیرش 115/1)

های پذیرفته شده در بورس  نسبت مالكیت و عملكرد بانکتوان بیان کرد که بین  . به عبارت دیگر ميگیرد مي

توان بیان  . با توجه به منفي بودن ضریب متغیر نسبت مالكیت ميداری وجود دارد رابطه معنيهادار تهران اوراق ب

 کرد که این ارتباط معكوس و معنادار است.

 ( مطابقت دارد.2116نتیجه بدست آمده با نتیجه تحقیق دانگ و همكاران )

( 2117( و بائله و همكاران )2113، ساوادا )(1395)ابراهیمي و همكاران نتیجه بدست آمده با نتایج تحقیقات 

 مطابقت ندارد. 

 سوم(بررسی فرضیه فرعی 7-1-4

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  فرضیه فرعی سوم: نسبت هزینه به درآمد و عملکرد بانک

 داری دارد. رابطه معنی

که نسبت هزینه به درآمد و سطح معناداری بدست آمده برای متغیر  9-4با توجه به نتایج بدست آمده از جدول 

فرضیه فرعي سوم مورد تایید باشد، بنابراین  درصد مي 5( و بیشتر از سطح خطای قابل پذیرش 788/1برابر )

ده های پذیرفته ش نسبت هزینه به درآمد و عملكرد بانک توان بیان کرد که بین . به عبارت دیگر ميگیرد قرار نمي

 داری وجود ندارد. رابطه معنيدر بورس اوراق بهادار تهران 
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مطابقت دارد و با نتایج بدست آمده از  (1395ابراهیمي و همكاران ) نتیجه بدست آمده با نتایج تحقیقات 

 دارد. ن( مطابقت 2117( و بائله و همكاران )2113ساوادا ) تحقیقات

 چهارم(بررسی فرضیه فرعی 7-1-7

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  ها و عملکرد بانک چهارم: نرخ بازده داراییفرضیه فرعی 

 داری دارد. رابطه معنی

که ها  نرخ بازده دارایيو سطح معناداری بدست آمده برای متغیر  9-4با توجه به نتایج بدست آمده از جدول 

فرضیه فرعي چهارم مورد تایید باشد، بنابراین  درصد مي 5( و بیشتر از سطح خطای قابل پذیرش 226/1برابر  )

های پذیرفته شده در  ها و عملكرد بانک نرخ بازده دارایي توان بیان کرد که بین . به عبارت دیگر ميگیرد قرار نمي

 داری وجود ندارد. رابطه معنيبورس اوراق بهادار تهران 

( 2112( و تورکمن و یگیت )2113، ساوادا ) (1395ابراهیمي و همكاران )آمده با نتایج تحقیقات  نتیجه بدست

  مطابقت ندارد.

 در مورد نتایج بدست آمده گیری و بحث( نتیجه7-1-6

اهمیت  سازی سیاستهای تنوع در بانكداری است کهپیاده یكي از نتایج مهم جهاني شدن صنعت بانكداری

عملكرد بانكها را بهبود  توانداقتصاددانان دارد. یكي از عواملي که مي مدیران بانكها، سهامداران وزیادی برای 

مورد بررسي قرار گرفت. این  در این تحقیق تأثیر تنوع درآمدی بر عملكرد بانكها .بخشد تنوع درآمدی است

ن تأثیر تنوع درآمدی بر عملكرد پیرامو دارای اهمیت است که در ایران، پژوهشهای اندکي پژوهش از آن نظر

آن است که تنوع درآمدی بر عملكرد بانک  گرفته است. به طور کلي شواهد پژوهش حاکي از بانک صورت

-مي بیشتر باشد خدمات بهتری به مشتریان ارائه داده مثبت معناداری دارد. در واقع هر چه تنوع درآمدها تأثیر

عملكرد بانک  خدمات افزایش یافته و تأثیر مثبتي را بر روی رایشود و در نتیجه جذابیت خدمات، تقاضا ب

، زیرا هرچه نسبت حقوق بانكها دارد تأثیر منفي بر عملكردنسبت مالكیت  دهد کههمچنین نتایج نشان مي  دارد.

در  .شودميعملكرد نامناسب موجب که صاحبان سهام  بیشتر از دارایي باشد، نسبت مالكیت افزایش یافته 
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عملكرد بانک  بر ، نسبت هزینه به درآمد و بازده دارایيمتغیرهای کنترلي اندازه بانک ایت نتایج نشان داد کهنه

تابعیت بانكها از  پایین بودن بازار رقابت در صنعت بانكداری و توان درتأثیری ندارند که دلیل آن را مي

 های دولت دانست.سیاست

 ( پیشنهادات بر اساس نتایج تحقیق7-4

دار بین تنوع درآمدی و و با توجه به رابطه مثبت و معني باتوجه به نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات تحقیق

گیری در جهت منافع و شود که با سیاست گذاری و تصمیمها پیشنهاد ميها به مدیران بانکعملكرد بانک

گذاری و جذب درآمدی بانک بر روی سیاست . اگرها را افزایش دهندتنوع درآمدی در بانک ،اهداف بانک

ای بانک بیشتر باشد، درآمدهای بدون بهره از درآمدهای بهرهکه درآمدهای بدون بهره متمرکز شود، بطوری

  نتیجه حاصل افزایش تنوع درآمدی و درنتیجه افزایش عملكرد بانک را به دنبال دارد. 

و با توجه به رابطه منفي بین نسبت مالكیت و عملكرد  باتوجه به نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات تحقیق  

ها را کاهش دهند، بطوریكه حقوق شود که نسبت مالكیت در بانکها پیشنهاد ميها، به مدیران بانکبانک

ها افزایش یابد و این عملكرد بانک در نتیجه آن،های بانک کاهش داده شود تا صاحبان سهام نسبت به دارایي

 .های بانک بپردازندها به جای افزایش حقوق سهامداران خود به افزایش دارایياین است که بانکامر مستلزم 

 های تحقیق ( محدودیت7-7

شود رسیدن به هدف  هایي همراه است که باعث مي همواره گام نهادن در راه رسیدن به هدف، با محدودیت

ی در جهت نیل به هدف حل مسئله پژوهش، از این مورد نظر با کندی همراه شود. پژوهش نیز به عنوان فرآیند

های پژوهش، سعي بر آن است که به خواننده این پیام  امر مستثني نیست. لذا دراین قسمت با ارائه محدودیت

داده شود تا بتواند در تعمیم نتایج پژوهش با آگاهي بیشتری عمل کند و در مورد فرآیند پژوهش قضاوت 

 ذکراست : های پژوهش حاضر به شرح زیر قابل دراین راستا محدودیتای داشته باشد.  عادالنه
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 (، لذا1394تا  1391است)از سال آوری گردیده جمع زماني خاصي دوره در پژوهش نیاز مورد اطالعات -1

های  بنابراین باید در تعمیم نتایج پژوهش به سال .پژوهش باشد زماني دوره به محدود تواند مي نتایج

 قبل با احتیاط عمل شود.

گیرد که در چارچوب   عملكرد بانک از جمله مفاهیمي است که تحت تاثیر متغیرهای زیادی قرار مي -2

 زماني و امكانات پژوهشگر، امكان کنترل سایر متغیرها وجود نداشت. 

، مرحله عمر بانک های تجاری و مدیریتي مانند ویژگي هابانکبي توجهي به سایر عوامل اختصاصي  -3

 های این پژوهش است. دارد، از محدودیت عملكرد بانک راکه احتمال تاثیر بر و...

لذا در  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است، بانک 9تحقیق حاضر بر روی  -4

 باید با احتیاط عمل شود. )اعم از دولتي و خصوصي(ها بانکتعمیم نتایج به دست آمده به کلیه 

 های تحقیق دانست. از محدودیت دیگر توان یكي کوچک بودن جامعه تحقیق را مي -5

 

 های آتی ( پیشنهادهای نظری برای پژوهش7-6

انجام  اند دعوت بهرو به محققاني که این تحقیق را مطالعه کردههای تحقیق انجام شده پیشبا توجه به تمام جنبه

این کرار میسرر نبروده     رها دکنیم که به دالیل مختلف امكان انجام آن جنبههایي ميتر در جنبهتحقیقات گسترده

 است:

 بپردازند.بررسي تاثیر ریسک و بازده بر تنوع درآمدی به  -1

 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شدهدر سطح کلیه بانکتحقیق حاضر  -2

 در کل سیستم بانكي کشور به تفكیک خصوصي و دولتي مورد تحقیق راشود پیشنهاد مياست. 

 و نتایج بدست آمده را مورد مقایسه قرار دهند. بررسي قرار دهند

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسي سایر عوامل تاثیرگذار بر عملكرد بانک -3

 بپردازند.

 



113 
 

 

 

 فارسي منابعالف( 

 .سمتتهران: انتشارات آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم، (. 1391. )ممومني،  .عآذر، -1

 ،يمال عملكرد اریمع نیبهتر یجستجو ،(1391).،س ،يکوپائ انیاری و الف ار،ی سروش .ک ،يجانیآذربا-2

 .1 -7 ص ،52 شماره حسابرس،

 ، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه مازندران.1مالي(، مدیریت 1386فر، محمود.،)زادهیحیي . ا احمدپور،-3

 ایزمینه رویكرد با سازماني فرهنگ مدیریت الگوی ارائة ،(1391) ع.، صفری، . ع برزکي، م. شائمي انصاری،-4

-142 صص دوم، شماره دوم، و بیست سال  کاربردی، شناسي جامعه ،(تولیدی شرکت یک: موردی مطالعة)

121. 

های  (. بررسي تاثیر تنوع درآمدی بر عملكرد بانک1395. )س. مهمان نوازان، م. شهریاری، س کابراهیمي، -5

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمي پژوهشي دانش مالي تحلیل اوراق بهادار، سال نهم، 

 .67-75، صص 31شماره

-BSC ان تهران با استفاده از رویكرد ترکیبي ارزیابي عملكرد سازمان صدا و سیمای است .(1394) س.بنار، -6

EFQM.پایاننامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد بابل ، 

 شماره بیستم، سال روند، ها، فصلنامهبانک برای جدید آور الزام اهرمي؛ حد نسبت .(1392) زاده، م .پهلوان-7

 .194 -177، ص 62و61های 

(. بررسي ارتباط بین اندازه موسسه حسابرسي و تعداد 1392. )ن. جوادی، ا. شیخ محمدی، پپیری، -8

، ص ص 51سیزدهم، شماره  دورهصاحبكاران موسسه حسابرسي با کیفیت حسابرسي. مجله دانش حسابرسي، 

26-1. 



114 
 

سنجش عملكرد پاالیشگاه پنجم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي با اهداف راهبردی و  .(1394) ، د.تحیری-9

 ، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد الكترونیكي.EFQM-BSC کمک مدل  اتي به عملی

های . مجله پژوهششرکت عملكرد با نوآوری سازماني و فرهنگ رابطه(. بررسي رابطه 1395جعفرپور، ر. )-11

 .94-118، ص ص 25، شماره 8حسابداری مالي و حسابرسي، دوره 

های نقدینگي و سودآوری و توان پرداخت ی بین نسبت(. رابطه1392. )فآبادی، . فیضزحاجیها، -11

 .127-151، ص ص 19، شماره 5های حسابداری مالي و حسابرسي، دوره تعهدات. مجله پژوهش

های پذیرفته (. اثر اندازه و تنوع درآمدها بر ریسک سیستمي بانک1395حسیني، س.ف. مصطفوی، س.ف. )-12

 .21-36، ص ص 1، شماره1ه مدلسازی ریسک و مهندسي مالي، دوره شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجل

های بیانیه مأموریت  بررسي رابطه میان ویژگي .(1389) ف.نیكبخت،  س.میراسدی،  ا.قارلقي،  م.حقیقي، -13

نامه مدیریت پژوهش ، های فعال در صنعت غذایي تهران(سازمان و عملكرد سازماني )مورد مطالعه: شرکت

 .186-166، 4دوم، شماره  تحول، سال

 ( . روش تحقیق با رویكرد پایان نامه نویسي . چاپ ششم . انتشارات بازتاب .1389. ) مخاکي ، -14

توبین و ارزش افزوده بازار با عملكرد -Q(. رابطه میان نسبت 1391. )م ت. ضیائي بیگدلي، مختایي، -15

های حسابداری مالي و نسبت ارزیابي. مجله پژوهش های مودیلیانيگذاری بر اساس شاخصهای سرمایهشرکت

 . 113-143، ص ص 13، شماره 4و حسابرسي، دوره 

های دولتي و  (. بررسي و مقایسه عملكرد بانک1394. )م جنیا،  . محققر. تهراني، ز. بزاز، حخنیفر، -16

 .435-459،صص 2، شماره13. مدیریت فرهنگ سازماني، دوره  CAMELخصوصي بر اساس مدل 

 مجموعه مقاالت کشور. بانكي نظام در خدمات و تنوع بهبود(. راهبردهای 1391.) جاف،  رسول-17

 .192-235اسالمي، صص بانكداری همایش شانزدهمین

سازمان ، تهران . پیشرفته(سازی در قرن بیست و یكم )مدیریت رفتار سازماني  تیم .(1391) ع.ضائیان، ر-18

 .ها )سمت(، چاپ سوم مطالعه و تدوین کتب علوم انساني دانشگاه

های (. ارزیابي تاثیر افشای رویه1392. )ا. گودرزی، یفرد، . نوریانژاد، . یعقوبفرهنمای رودپشتي، -19

های حسابداری مالي، پژوهشحسابداری انتقادی بر معیارهای ارزیابي عملكرد و کیفیت گزارشگری مالي. مجله 

 . 73-92، ص ص 16شماره 



115 
 

-های ارزیابي عملكرد مالي شرکتاثرات تورم بر شاخص .(1393)  عموقین، ر. افشار، م . خیر، ف.زماني-21

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، فصلنامه مدیریت صنعتي دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد اسالمي 

 .1-13نامه مدیریت و حسابداری، ص ل نهم، ویژهواحد سنندج، سا

(. روشهای تحقیق در مدیریت. ترجمه محمد صابتي و محمود شیرازی ریال مؤسسه 1388. )اسكاران، -21

 عالي آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، چاپ سوم.

ارزیابي عملكرد براساس کارت امتیازی متوازن: مطالعه موردی سازمان بنیاد شهید و  .(1388) ع ق.صادقي، -22

 پایان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج. .امور ایثارگران استان کردستان

 و حسابداری سود ( بهMVA) بازار افزوده ارزش نسبت بین رابطه(، 1391نیا، ق . شجاع، الف.،)طالب-23

 بهادار اوراق بورس شده در پذیرفته شرکتهای در حسابداری سود ( بهEVAافزوده اقتصادی )  ارزش نسبت

 .47-61مدیریت، سال چهارم، شماره هشتم، ص  حسابداری تهران، مجله

-35، صص116اقتصاد، شماره  و بانک مجله بانكها. عملكرد بر بهبود موثر (. عوامل1389.)، مپور عباسقلي-24

24. 

 یبيترک یكردو ارزیابي عملكرد بانک توسعه تعاون با استفاده از رو یبند رتبه(. 1395پور، ز. )قاسم-25

نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد . پایانمتوازن یازیکارت امت  -یفاز یها داده يپوشش یلتحل

 رشت.

های مسوولیت اجتماعي با عملكرد مالي شرکت(. رابطه 1392. )مالدین، . معینغ. صادقي، مصالحي، عرب-26

-21، صص 9، شماره 3های تجربي حسابداری، دوره پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهش

1. 

کارکنان در  يشغل یتبا رضا يسازمان ياز مدل تعال یابيرابطه خود ارز يبررس .(1393) ع.گلبندی نظیف، -27

 پایاننامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد فیروزکوه.. شرکت آب و فاضالب منطقه چهار تهران

 P/Bو   P/Eهای توبین و مقایسه آن با نسبت -Q(. بررسي کاربرد نسبت 1389مرادی، م. پورحسن، ف. )-28

شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه  های پذیرفتهبیني بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتدر پیش

 . 179-198، ص ص 1، شماره 2های حسابداری، دوره پیشرفت



116 
 

ای گرایش به بازار در رابطه بین تاکید  (. بررسي نقش واسطه1393. )ح. رضواني، ع. خوراکیان، یمهارتي، -29

 .1-24ریابي نوین، صصهای دولتي. مجله علمي پژوهشي تحقیقات بازا مدیریت عالي و عملكرد بانک

های پذیرفته شده در بورس اوراق  های مالي و قیمت سهام شرکت رابطه بین نسبت (.1391. )سپور،  مهدی-31

 نامه کارشناسي ارشد. بهادار تهران. پایان

 یکعملكرد شعب بانک با استفاده از تكن یابيارز یبرا يارائه روش. (1384) ح.زاده،  بندر شاه . مهرگان، م-31

 .125-117ص  ، ص21شماره  ي،مال یقاتتحق مجله  چند شاخصه. گیری یمتصم

گیری چند معیاره  طراحي الگویي جهت توزیع کارانه با استفاده از مدل های تصمیم .(1389) ز.نورمحمد، -32

نشكده در بانک شهر. پایان نامه کارشناسي ارشد رشته مدیریت صنعتي)گرایش تولید(.، دانشگاه شهید بهشتي، دا

 مدیریت و حسابداری.

، تهران، انتشارات دانشگاه 1391(، تحلیل نتایج ارزیابي دانشگاه الزهرا)س( در سال 1392) نهادیان، -33

 الزهرا، چاپ اول

 .هاچالش و الزامات دانش، مدیریت .(1391هاشمي، ص س. محمدی مقدم، ی . محمدی مقدم، الف. )-34

 .111-131، ص 19فصلنامه توسعه، سال ششم، شماره

سازمان  .1391های اجرایي استان تهران در سال  تحلیل نتایج ارزیابي عملكرد دستگاه. (1391) .اهوشمند، -35

 چاپ فرهاني، چاپ اول.

 

 ب( منابع انگلیسي

 

1-Baele, L. Jonghe, O.D. Venner, R.V. (2007). Does the stock market value bank diversification? 

Journal of Banking and Finance 31 
 

2-Berger,A.N. Hasan,I. Korhonen,I .Zhou.M .(2010), Does Diversification Increase or Decrease 

Bank Risk and Performance? Evidence on diversification and the Risk-Return Tradeoff, 

mooreschool.sc.edu 

 

3-Dong, Y . Firth, M.  Hou, W.  Yang, W.  (2016). Evaluating the performance of  Chinese 

commercial banks: A comparative analysis of different types of banks. European Journal of 

Operational Research, 252 (1): 280-295 
 



117 
 

4-Elsas, R. Hackethal, A.  Holzhauser, M. (2010). The anatomy of bank diversification. Journal 

of Banking and Finance 34: 1274–1287 
 

5-Fu,X. Lin,Y.&Molyneux,P.(2014). Bank efficiency and shareholder value in Asia pacific, 

Int.Fin.markets,Inst.and money 33: 200-222 

 

6-Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (2004). Strategy Maps: Converting Intangible Assets into 

Tangible Outcomes. Business School Press, Boston. 

 

7-Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1997).The Balanced scorecard: Measures that Drive 

performance. Harvard Business Review, January-February, pp.71-79 

 

8-Kiweu.J.M.  (2012).  Income diversification in the banking sector and earning volatility: 

evidence from Kenyan commercial banks, kenia bankers association. 
 

9-Lee, C. Hsieh, M,.&Yang, S .(2014). The relationship between diversification and bank 

performance: do financial structures and financial reforms matter. japan and the world economy 

29: 18-35 

 

10-Li, L.& Zhang, Y.(2013). Are there diversification benefits of increasing noninterest income 

in the chinese banking industry, journal of empirical finance 24: 151-165 
 

11-Meslier, C. Tacneng, R.& Tarazi, A .(2014). Is bank income diversification benefical? 

Evidence from an emerging economy, Int. Fin. markets, Inst and money 31: 97-126 

 

12-Neely, A.D., Richards, A.H., Mills, J.F., Platts, K.W., Bourne, M.C.S., Gregory, M. and 

Kennerley, M. (2000). Performance Measurement system Design: Developing and Testing a 

process-based Approach. International Journal of Operations & Production Management, Vol.20, 

No.10,pp19-45. 
 

13-Nguyen, M.  Skully, M.& Perera, S. (2012). Bank market power and revenue diversification: 

evidence from selected ASEAN countries. Journal of Asian Economics 23: 688-700 

 

14-Oakland, j.s. (1995). Total quality Management, Butter Worth-Heinemann.  

15-Pennathur, A.K. Subrahmanyam, V.&Vishwasrao, S. (2012). Income diversification and risk: 

does ownership matter? An empirical examination of indian banks, journal of banking & finance 

36: 2203-2215 
 



118 
 

16-Sawada, M .(2013). how does the stock market value bank diversification? Empirical 

evidence from Japanese banks, pacific basin finance journal 25: 40-61 

 

17-Turkmen, S.Y. & Yigit, I. (2012). Diversification in banking and its effect on bank’s 

performance evidence from Turkey. American International journal of contemporary Research 

12: 111-119 

 

18-Wu, S. I. & Liu, S. Y. (2010). The performance measurement perspectives and causal 

relationship for ISO-certified companies. International Journal of Quality & Reliability 

Management , 27 (1), 27-47. 

 

  



119 
 

 

 

 

 

 

 

 ها و ضمائم پیوست
 

 

 

 

 

 

 



111 
 

 آماره توصیفي

 Y DIV S M H DA 
 Mean  1.023575  0.533507  19.64716  0.087152  0.538450  0.017801 
 Median  1.015388  0.564984  19.72769  0.074203  0.594188  0.015615 
 Maximum  1.141003  0.993061  21.29683  0.185808  1.075986  0.044592 
 Minimum  0.968167 -1.850275  17.91334  0.044625 -0.838120 -0.014569 
 Std. Dev.  0.041338  0.422103  0.941818  0.038344  0.295640  0.012519 
 Skewness  0.893917 -4.023956 -0.105673  0.971714 -2.133845  0.383248 
 Kurtosis  3.326379  23.84011  1.917504  2.753776  11.51808  3.157792 

       
 Jarque-Bera  6.192885  935.7733  2.280873  7.195384  170.1952  1.148279 
 Probability  0.045210  0.000000  0.319680  0.027387  0.000000  0.563189 

       
 Sum  46.06087  24.00780  884.1222  3.921827  24.23024  0.801037 
 Sum Sq. Dev.  0.075188  7.839504  39.02895  0.064693  3.845743  0.006895 

       
 Observations  45  45  45  45  45  45 

 

 

 آزمون نرمالیتي
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  لیمر Fآزمون 

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 3.873865 (8,31) 0.0029 

Cross-section Chi-square 31.185030 8 0.0001 
     
          

 

 

 مون هاسمنزآ

Correlated Random Effects - Hausman Test 
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 7.162609 5 0.2088 
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  مدل تحقیق

Cross-section random effects test equation: 
Dependent Variable: Y   
Method: Panel Least Squares  
Date: 04/11/17   Time: 12:53  
Sample: 1390 1394   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 9   
Total panel (balanced) observations: 45  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 5.480754 29.50472 0.185759 0.8540 

DIV 0.021762 0.423059 0.051441 0.0424 
S -0.180139 1.484897 -0.121314 0.9043 
M -26.21195 8.487390 -3.088340 0.0046 
H -0.204102 0.752821 -0.271116 0.7884 

DA 25.85704 20.86215 1.239423 0.2259 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

Period fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.848060     Mean dependent var 0.019114 

Adjusted R-squared 0.752394     S.D. dependent var 0.986682 
S.E. of regression 0.490974     Akaike info criterion 1.704321 
Sum squared resid 6.508486     Schwarz criterion 2.426986 
Log likelihood -20.34723     Hannan-Quinn criter. 1.973724 
F-statistic 8.864799     Durbin-Watson stat 1.807733 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 

 

 آرمون همبستگي

  

 DIV S M H DA 
DIV  1.000000  0.082545 -0.032156  0.652071  0.042448 
S  0.082545  1.000000 -0.497748  0.399158 -0.645633 
M -0.032156 -0.497748  1.000000 -0.421716  0.809844 
H  0.652071  0.399158 -0.421716  1.000000 -0.530823 

DA  0.042448 -0.645633  0.809844 -0.530823  1.000000 
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 متغیر عملكرد آزمون ریشه واحد 

Panel unit root test: Summary   
Series:  Y    
Date: 04/11/17   Time: 12:54  
Sample: 1390 1394   
Exogenous variables: None  
Automatic selection of maximum lags 
Automatic lag length selection based on SIC: 0 
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
Balanced observations for each test  
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -3.31172  0.0005  9  36 
     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

ADF - Fisher Chi-square  36.6662  0.0058  9  36 
PP - Fisher Chi-square  36.0486  0.0070  9  36 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 

 

 آزمون ریشه واحد متغیر تنوع درآمدی

 

Panel unit root test: Summary   
Series:  D(DIV)   
Date: 03/29/17   Time: 20:01  
Sample: 1390 1394   
Exogenous variables: Individual effects 
Automatic selection of maximum lags 
Automatic lag length selection based on SIC: 0 
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
Balanced observations for each test  
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -5.18417  0.0000  9  27 
     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

ADF - Fisher Chi-square  27.4252  0.0714  9  27 
PP - Fisher Chi-square  30.9618  0.0291  9  27 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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  بانکآزمون ریشه واحد متغیر اندازه 

Panel unit root test: Summary   
Series:  D(S)   
Date: 03/29/17   Time: 20:03  
Sample: 1390 1394   
Exogenous variables: Individual effects 
Automatic selection of maximum lags 
Automatic lag length selection based on SIC: 0 
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
Balanced observations for each test  
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -1.87774  0.0302  9  27 
     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

ADF - Fisher Chi-square  12.5185  0.8193  9  27 
PP - Fisher Chi-square  15.9291  0.5975  9  27 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 

 

 

 آزمون ریشه واحد متغیر نسبت مالكیت

Panel unit root test: Summary   
Series:  M    
Date: 03/29/17   Time: 20:04  
Sample: 1390 1394   
Exogenous variables: None  
Automatic selection of maximum lags 
Automatic lag length selection based on SIC: 0 
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
Balanced observations for each test  
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -5.88103  0.0000  9  36 
     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

ADF - Fisher Chi-square  39.6566  0.0023  9  36 
PP - Fisher Chi-square  46.6084  0.0002  9  36 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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  آزمون ریشه واحد متغیرنسبت هزینه به درآمد

Panel unit root test: Summary   
Series:  H    
Date: 03/29/17   Time: 20:06  
Sample: 1390 1394   
Exogenous variables: None  
Automatic selection of maximum lags 
Automatic lag length selection based on SIC: 0 
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
Balanced observations for each test  
     
        Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t*  1.84476  0.0000  9  36 
     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

ADF - Fisher Chi-square  7.35427  0.9868  9  36 
PP - Fisher Chi-square  6.89162  0.9910  9  36 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 

 

 

 آزمون ریشه واحد متغیر بازده دارایي

Panel unit root test: Summary  
Series:  DA   
Date: 03/29/17   Time: 20:09 
Sample: 1390 1394  
Exogenous variables: None 
Automatic selection of maximum lags 
Automatic lag length selection based on SIC: 0 
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
Balanced observations for each test  
    
       Cross- 
Method Statistic Prob.** sections 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -5.01282  0.0000  9 
    

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

ADF - Fisher Chi-square  40.5869  0.0017  9 
PP - Fisher Chi-square  44.3549  0.0005  9 
    
    ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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Study topic: The Relationship between Income Diversification and  

Performance  in banks listed on Tehran Stock Exchange 

 

 

Abstract 

Banking industry is one of the most important foundations of economy in all countries which 

plays a determinative role in economic growth and development of countries in introducing 

various financial and credit services. One of the important results of banking globalization is 

performing diversification policies in banking which has high significance for bank managers, 

shareholders and economists in order to improve value and performance of banks. In this study, 

the effect of income diversification on listed banks in Tehran Stock Exchange was studied during 

1390-1394. The population of research includes all listed banks in Tehran Stock Exchange. 

Dependent variable is performance which is measured by Q-Tween, and independent variable is 

income diversification. Control variables include bank size, ownership rate, rate of costs to 

income, and rate of assets’ return. After measuring the required variables, the research 

hypotheses were tested by multivariable regression equation using Eviews software, and F Fisher 

test. Conducting this research revealed that there is a significant relationship between income 

diversification and ownership rate with bank performance. Also, the results suggest that bank 

size, cost to income rate and assets’ return have no effect on bank performance.  

Keywords: income diversification, performance, banks listed on Tehran Stock Exchange 
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