
Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2086146

 مجله مهندسي مديريت، دانشگاه آزاد اسالمي واحد قشم
 

152 
 

Evaluating  the Effectiveness of Investment Companies Using Selected 
Measures Based on Modern and Postmodern Portfolio Theory in Tehran 

Stock Exchange 

*Dr.  zadolah fathi: Management Faculty, Tehran Central Branch ,Islamic Azad 
University, Tehran, Iran. Email: Z_fathi@yahoo.com 

**Hamed ahmadinia: Management and Accounting Faculty, Shahre E Ray Branch, 
Islamic Azad University,Tehran,Iran. gmail: hamed.ahmadinia@gmail.com tel: 
09192347014 

 

Abstract 
The present research was done to study the efficiency and effectiveness of Porfolio 
management of investment companies listed in Tehran Stock Exchange during 2005-
2010. To assess their performance according to modern and Post- Modern theories, 
Sharp , Sortino, and  Sterling ratios  were used. The results of the first hypothesis test 
obtained through calculating variance and comparing means with LSD post-tests  
showed that the performance of investment companies would be different from each 
other regarding the Sharp, Sortino, and Sterling ratios; although, the Sterling 
ratio,With a little difference, showed a better performance. The second hypothesis 
studied the performance  of investment  companies in comparison with the market. 
All ratios except Sortino showed the better performance of investment companies  
against the market. At the end, the results of Kruskal-Wallis and Square Statistics 
tests showed that applying these three ratios in ranking companies illustrated the 
same results. 
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 راهنماي تدوين مقاله در مجله مهندسي مديريت

 ميليمتر از 8 سانتيمتر از چهار طرف و فاصله بين سطرها 2 با حاشيه  A4اصل مقاله بايد بر روي يك طرف كاغذ
يكديگر تايپ و تمام صفحات مقاله به صورت متوالي شماره گذاري گرديده و در سه نسخه كامل به صورت پرينت 

 و Mej.iauqeshm@yahoo.comيا كپي، تهيه و ارسال گردد؛ همچنين اصل مقاله بايد به آدرس
Mej.iauqeshm@gmail.comايميل شود . 

 . صفحه باشد20حجم مقاله حداكثر  

 .انشاء و امالي مقاله صحيح، روان و سليس باشد و نكات دستوري در نگارش آن رعايت شود 

جدول ها، شكل ها، نمودارها و تصويرها بايد واضح، قابل چاپ و بر روي كاغذ مناسب به طور مشخص در  
متن مقاله شماره گذاري گردد و داراي عنوان مشخص، كه در باالي آن ها ذكر مي گردد و همچنين توضيحات 

 .و منبع، كه در ذيل آن ها آورده مي شود، باشد

پانويسي يا پاورقي؛ موارد كاربرد بسياري دارد از جمله؛ توضيح واژه ها و اصطالحات دشوار، ضبط اسم هاي  
خاص يا اصطالحات علمي به زبان اصلي آوردن مطالب و توضيحاتي كه براي برخي از خوانندگان الزم و 

در مقاله . مفيد است ولي آوردن آن در متن موجب تضييع وقت خوانندگان، آشفتگي و گسيختگي متن مي شود
كه براي آنها برابر فارسي رسا و تصويب شده وجود نداشته باشد،  )...انگليسي، عربي و (واژه هاي غير فارسي 

بايد به طور مشخص در متن مقاله كنار واژه فارسي مورداستفاده، داخل پرانتز شماره گذاري گرديده و سپس 
 .در پاورقي واژه كامل انگليسي ذكر گردد

 :قبل از ارسال مقاله نكات زير را به طور كامل در نظر بگيريد

در آن مشخص شده باشد و به تاييد هر يك  )يا نويسندگان(درخواست مكتوبي كه عنوان مقاله و نام نويسنده  
اعضاي محترم هيات علمي يك نسخه كپي آخرين حكم هيات علمي . از آنها نيز رسيده باشد، ارسال گردد

 .خود را نيز ارسال نمايند

يك نفر از نويسندگان مقاله به عنوان نويسنده طرف مكاتبه مشخص گردد تا مكاتبات مجله صرفاً از طريق  
 .ايشان انجام گردد و به اطالع سايرين نيز برسد
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داخلي، (ارائه نگرديده باشد و يا هيچ نشريه اي  )داخلي، ملي يا بين المللي(مقاله ارسال شده در هيچ سميناري  
در هر يك از مراحل . قبال چاپ و يا همزمان، به نشريه هاي ديگر فرستاده نشده باشد )ملي يا بين المللي

چهارگانه بررسي مقاله تا قبل از چاپ و انتشار، هرگاه ارسال توامان مقاله مذكور به ساير نشريات، سمينارها و 
يا كنفرانسها براي هيات تحريريه محرز گردد، مقاله ارسالي بايگاني گرديده و در صورتي كه نامه تاييد مقاله 

نيز صادر شده باشد، مراتب به صورت مكتوب به گيرندگان و واحد دانشگاهي مربوطه اعالم خواهد گرديد و 
 .منتفي خواهد شد» فصل نامه مهندسي مديريت«امكان بررسي ساير مقاالت از سوي نويسندگان مذكور در 

 )تشخيص اين مورد با هيات تحريريه است(. محتواي مقاله با اهداف نشريه مناسب باشد 

 .هيات تحريريه مجله در قبول يا رد و همچنين حذف يا اصالح مقاله هاي رسيده آزاد است 

در آرشيو مقاله نگهداري شده، لذا مقاله هاي رسيده  )درصورت تاييد يا رد مقاله(اصل تمامي مقاالت ارسالي  
 .به هيچ عنوان مسترد نخواهند شد

 .ترجمه شده معذور است با توجه به سياست هاي هيات تحريريه، مجله از بررسي و انتشار مقاالت 

پذيرش اوليه مقاله بر عهده نشريه است كه پس از داوري، صالحيت انتشار آن با تاييد هيات تحريريه، صرفا به  
 .صورت مكتوب به نويسنده يا نويسندگان اعالم خواهد شد

در مرحله تاييد مقاله و پس از اعالم مكتوب به نويسنده يا نويسندگان، بايد سه نسخه پرينت نهايي و يك  
 10 تهيه گرديده است، حداكثر ظرف مدت word 2003, 2007نسخه از فايل مقاله را كه صرفاً با نرم افزار 

 .روز به ايميل و آدرس پستي فصل نامه ارسال كنند

تمامي منابع بايد به زبان انگليسي آورده شود و فصل نامه از پذيرش مقاالتي كه منابع فارسي دارند، خوداري  
 .مي نمايد

 :در مورد مقاالت مربوط به رساله، در نظر گرفتن موارد زير از سوي فارغ التحصيالن ضروري است 

i.  راهنما چاپ خواهد  )يا اساتيد(مقاالت مربوط به رساله، صرفا به صورت مقاله مشترك با استاد
بنابراين الزم است اين عزيزان و درخواست . گرديد و ذكر نام استاد يا اساتيد مشاور مقدور نيست

 .راهنما نيز برسانند )يا اساتيد(كتبي خود جهت چاپ مقاله در نشريه را به تاييد استاد 

ii.  يك نسخه تصوير صورت جلسه دفاع از رساله خود را نيز به پيوست درخواست مذكور ارسال
 .نمايند
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رعايت دقيق موارد زير، يكي از شرايط پذيرش مقاله، از سوي هيات تحريريه اين نشريه بوده و امكان بررسي  
 :آن از سوي داوران منتخب را ميسر مي نمايد

i. ثابت و همراه(نشاني كامل پستي و آدرس پست الكترونيك و شماره تلفن( 

ii.  يك نفر از ميان نويسندگان به عنوان نويسنده طرف مكاتبه با عالمت ستاره مشخص گردد كه
 .مكاتبات از طرف مجله صرفاً با ايشان انجام مي گردد

 
 :نوشتار متن به اين صورت است

مشخصات نويسنده يا - فارسي و انگليسي، ب )عنوان مقاله(- الف: كه شامل چهار بخش مي شود: صفحه اول
-4 )فارسي و انگليسي(نام دانشگاه - 3 )مربي، استاديار، دانشيار، استاد: شامل(رتبه علمي دانشگاهي - 2نويسندگان

 نشاني و شماره تلفن و فاكس و پست الكترونيكي

 .كه شامل سه بخش بوده و همگي به زبان فارسي تهيه مي گردد و نبايد از يك صفحه تجاوز كند: صفحه دوم

 عنوان مقاله 

در چكيده . كلي آن باشد  كلمه و شامل خالصه اي از مقاله و نتايج150چكيده مقاله بايد حداكثر در : چكيده 
ابزار، پايايي و روايي، روش تجزيه و تحليل، نتيجه كلي  )روش نمونه گيري(هدف، نوع تحقيق، جامعه، نمونه، 

 .ذكر شود

حداقل سه و حداكثر پنج واژه، مرتبط با مقاله كه در اصل مقاله نيز آورده شده است، ذكر : واژگان كليدي 
 .گردد

 .از ابتداي صفحه سوم آغاز خواهد شد» مقدمه«مقاله با : صفحه سوم

 :)متن(صفحه سوم به بعد 

 .)بدون تكرار( استناد مستقل 20كه متضمن پيشينه و مطالعات انجام شده حداقل داراي : مقدمه
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درباره موضوع پژوهش، روش، جامعه آماري، گروه نمونه، ابزار گرد آوري داده ها، روايي و پايايي : روش تحقيق
 .ابزار پژوهش اشاره شود

 جدول، نمودار و شكل با ارايه آمار و ارقام به فارسي، متضمن توصيف 5يافته ها همراه با حداكثر : يافته هاي تحقيق
 .و تحليل داده ها

پژوهش گر يافته هاي خود را با يافته هاي ديگر پژوهش گران مورد مقايسه قرار داده و استناد مي نمايد : نتيجه گيري
در . و دقيقا مشخص مي نمايد كه تا چه حد يافته هاي او در راستاي يافته هاي ديگران است يا با آن ها مغاير است

پيشنهاد تدوين )4تعميم؛ )3آينده نگري؛ )2جمع بندي يافته ها؛ )1قسمت بعدي، نتيجه گيري با توجه به چهار عامل
 .شود

عيناً مطابق با نمونه فارسي كه شامل عنوان، چكيده، كليد واژه، نام نويسنده و نويسندگان، مرتبه : چكيده انگليسي
 .علمي، نام نويسنده مسئول و آدرس پست الكترونيكي مي شود، درج گردد

هم در (تمام منابع ذكر شده در متن مقاله، ابتدا به ترتيب الفبايي حرف اول نام خانوادگي نويسنده اول : صفحه منابع
به ترتيب ياد شده با شماره APA، منظم گرديده و سپس كليه منابع به زبان انگليسي و به سبك )كتاب و هم مقاله

براي ذكر كامل آدرس منابع و به منظور يكسان سازي آدرس دهي در صفحه منابع، از . رديف مسلسل آورده شود
 :روش زير استفاده گردد

، نام مجله، شماره مسلسل، تك "عنوان مقاله"نام خانوادگي نويسنده، نام كوچك، سال انتشار مجله، 
 .شماره، ناشر، ماه يا فصل انتشار تك شماره

پس از نوشتن نام خانوادگي و نام اولين نويسنده،  )در مورد كتاب و يا مقاله(در صورت وجود چند نويسنده :توجه
 .براي هر يك از نويسندگان ديگر، ابتدا نام و سپس نام خانوادگي آن ها نوشته خواهد شد

 :در صورت استفاده از منابع اينترنتي در مقاله در صفحه منابع از الگوي زير استفاده نماييد
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، محل نشر، ناشر، تاريخ انتشار، تاريخ "عنوان كتاب"نام خانوادگي، نام كوچك،: كتاب الكترونيكي 
تاريخ (نشاني دسترسي به سايت اينترنتي به طور كامل )درصورت موجود بودن(آخرين ويرايش 

 )مشاهده

، نام نشريه، دوره شماره، ماه، سال، شماره "عنوان مقاله"نام خانوادگي، نام كوچك، : مقاالت الكترونيكي 
تاريخ ( نشاني دسترسي به سايت اينترنتي به طور كامل (on line) )درصورت موجود بودن(صفحه 
 )مشاهده

 ، مقطع تحصيلي و "عنوان پايان نامه"نام خانوادگي نويسنده، نام كوچك،: پايان نامه يا رساله الكترونيكي 
تاريخ (رشته، دانشگاه، سال دفاع از پايان نامه يا رساله، نشاني دسترسي به سايت اينترنتي به طور كامل 

 )مشاهده

 .كه شامل سه بخش بوده و همگي به زبان انگليسي تهيه مي گردد و ترجمه صفحه دوم است:صفحه آخر

نويسندگان مقاالت، مسئول نوشته ها و نظرات خود هستند و آراء و نظرات آن ها لزوما نظر مدير مسئول، سر دبير و 
تمامي مقاالت توسط داوران معتبر و ذي صالح ارزشيابي مي شوند و فصل . اعضاي هيات تحريريه فصل نامه نيست

 .نامه مهندسي مديريت در پذيرش، عدم پذيرش، حذف و يا كوتاه كردن مقاالت براي انتشار، آزاد است

 

 

 

 

 

 



  ارزيابي كارايي شركتهاي سرمايه گذاري به كمك معيارهاي منتخب مبتني بر نظريه مدرن و فرامدرن پرتفوي
 در بورس اوراق بهادار تهران

 استاديار گروه مديريت صنعتي ، دانشكده مديريت ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي  :  دكترزاداله فتحي*
z_fathi46@yahoo.com 

 
  مدرس گروه حسابداري، دانشكده مديريت وحسابداري، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرري: حامد احمدي نيا**

hamed.ahmadinia@gmail.com  

 چكيده
اين پژوهش جهت بررسي كارايي و اثربخشي 

مديريت پرتفوي شركتهاي سرمايه گذاري پذيرفته شده 
-1384در بورس اوراق بهادار تهران كه بين سالهاي 

در .  پرتفوي فعال داشته اند، صورت گرفته است1388
راستاي ارزيابي عملكرد آنها با توجه به تئوري مدرن 
پرتفوي و تئوري فرامدرن پرتفوي به كمك معيارهاي 

نتايج . شارپ،سورتينو و استرلينگ صورت گرفته است
آزمون فرضيه اول كه از طريق آزمونهاي آماري تحليل 
واريانس و مقايسه ميانگين دو به دو با پس آزمون ال 

نشان داد عملكرد شركتهاي  اس دي صورت گرفت،
سرمايه گذاري با توجه به معيارهاي شارپ،سورتينو و 

البته .استرلينگ بطور متوسط با يكديگر تفاوت دارد
معيار استرلينگ با تفاوتي جزئي عملكرد بهتري را نشان 

فرضيه دوم تحقيق نيز عملكرد شركتهاي سرمايه . داد
گذاري را در مقايسه با بازار مورد ارزيابي قرار داد كه 

بجز معيار سورتينو بقيه معيارها عملكرد بهتر شركتهاي 
در نهايت . سرمايه گذاري در مقابل بازار را نشان دادند

نتايج آزمون كروسكال واليس و آماره مربع كاي نشان 
داد كه بكارگيري اين سه معيار در رتبه بندي شركتها 

 .نتايج يكساني را نشان مي دهد
 

مديريت پرتفوي، تئوري مدرن  :واژگان كليدي
  تئوري فرا مدرن پرتفوي پرتفوي،

 
  مقدمه

 به نحوه "     ارزيابي عملكرد پرتفوي عمدتا
تشكيل پرتفوي سرمايه گذاري با توجه به معيارهايي 

كه مقايسه بين عملكرد آنها را با مبناي ارزيابي 
اين ارزيابي ميزان . عملكرد مي سنجند اشاره مي كند

كارايي پرتفوي سرمايه گذاري در مقايسه با پرتفوي 
مبنا را به كمك معيارهاي مختلف ارزيابي عملكرد 
 .سنجيده و درجه كارايي آنها را مشخص مي كند

ماركويتز در مسئله انتخاب پرتفوي استاندارد خود 
 انتخابهاي گذاران، سرمايه همه كه كند فرض مي

 انجام ريسك و بازدهي معيار دو اساس بر را خود
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اين در   )Markowitz, H. 1959 (.دهند مي
حالي است كه تحقيقات زياد، همگي ناديده گرفتن 

ويتز مارك مدل در را گذاران ساير ترجيحات سرمايه
 Ralph E. Steuer. (اند مورد انتقاد قرار داده

and Yue Qi, 2005( در گذار معموالً سرمايه 
 اهداف همزمان طور به پرتفوي انتخاب مسئله

 ... و نقدشوندگي و ريسك بازدهي، مثل متعارضي
 ديگران و لو دبليو اندروي. برد مي كار به را

مترين مه از يكي عنوان به را داراييها نقدشوندگي
 چارچوب در گذاران معيارهاي مورد نظر سرمايه

 پرتفوي واريانس - ميانگين استاندارد سازي بهينه
 Andrew, 2003 Constantin. (كردند معرفي
and.(  از اهم موارد اهميت ارزيابي عملكرد پرتفوي

اول اينكه سرمايه :مي توان به موارد زير اشاره كرد
گذاران منابع مالي خود را در سبدي از دارايي هاي 

به ارزيابي عملكرد نسبي هر  مالي قرار مي دهند،
تا بتوانند اطالعات  يك از اين دارايي ها نيازمندند،

الزم در ارتباط با عملكرد آنها را بدست آورده و 
توازني مطلوب در جهت اهداف سرمايه گذاري 

دوم اينكه از آنجاييكه عملكرد  .خود ايجاد كنند
مدير توسط بازده پرتفوي سرمايه گذاري مورد 

بنابر اين به اطالعات در اين  ارزيابي قرار مي گيرد،
در اين ). Boshnack,2003( رابطه نيازمند است

پژوهش معيارهاي ارزيابي عملكرد پرتفوي سرمايه 
گذاري مبتني بر دو نظريه مدرن و فرا مدرن پرتفوي 

 Pedersen( كه در تحقيقات اخير بسياري از قبيل
and Ted Rudholm, 2003(  در بورس اوراق

در بورس  )Bengtsson, 2007( بهادار لندن،

 يك، حوزه بالتي كشورهاو ي شمالي اروپايكشورها

) Chaudhry and  Johnson, 2008(  در
) Galetsas, 2008( ،يابورس اوراق بهادار استرال

در بورس  )Rahdari, 2009( يونان،در بورس 
در  )Rao D.N., 2010( اوراق بهادار تهران و

 مورد استفاده قرار  هند ي اوراق بهادار ملورسب
 .گرفته اند

 
 بيان مسئله و اهميت موضوع

     هدف ارزيابي عملكرد شركت هاي سرمايه 
گذاري در بورس اوراق بهادار تهران، بررسي مديريت 

ارزيابي عملكرد مي تواند به عنوان . پرتفوي آنها ست
مرحله نهايي در فرايند مديريت سرمايه گذاري باشد 

كه مي تواند به عنوان ابزاري ارزشمند در ايجاد و 
كنترل موثر در فرآيند مديريت سرمايه گذاري  استفاده 

هدف اين پژوهش كمك به ساير نهادهاي . شود
تخصصي كه در اين رابطه در بازار فعال مي باشند 

كارآمدي بيشتر  :بوده و همچنين مي توان به موارد
امكان تصميم گيري هاي سرمايه گذاري،ارائه  بازار،

 بهتر سرمايه گذاري عملياتي و مالي از شركت ها،
تشويق بيشتر سرمايه گذاران به سرمايه گذاري در 

سهام اين شركتها توسط كاهش احتمال بحران رواني 
در بازار سهام و ثبات بيشتر براي اقتصاد كشور اشاره 

اهميت مديريت  ،2009 با توجه  به بحران مالي. نمود
. پرتفوي سرمايه گذاري آشكار تر شده است

لذا،مطالعه حاضر در اين زمينه بررسي جنبه هاي زير 
 : مي باشد
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 از آنجا كه تركيب پرتفوي،عاملي مورد توجه  -1
مديران،سهامداران و ساير افراد عالقه مند و 

بنابراين،به رسميت شناختن  .موسسات مي باشد
 . آنها و اطالع از اجزاي پرتفوي ضروري است

نحوه تشكيل پرتفوي در شركت، تاثير آن بر  -2
عملكرد موثر در شركت و ارتباط آن با ريسك 

سيستماتيك شركت براي سهامداران، مديران 
مالي، اعتبار دهندگان ، و نيز رقباي شركت  

 . بيان شده است
در نهايت ، آشكار مي شود بانك ها و    -3

موسسات اعتباري ترجيح مي دهند وام را به شركت 
هاي داراي ساختار پرتفوي مناسب كه بازده مناسب 

با توجه به . با توجه به سطح ريسك موجود بدهند
اين محدوديت ها، بانك ها و موسسات اعتباري ديگر 

براي كاهش خطر خود از ورشكستگي تالش مي 
اهميت اين تحقيق را مي توان از ديد شركتهاي . كنند

سرمايه پذير ؛سهامداران، سازمان بورس اوراق بهادار 
 .و اقتصاد كشور مورد بررسي قرار داد

چنانچه نتايج تحقيق : شركتهاي سرمايه پذير: الف
نشان دهد كه شركتها عملكرد خوبي نسبت به بازار 

كسب كرده اند ، سرمايه گذاران تمايل بيشتري به 
 .خريد سهام اين شركتها خواهند داشت

به حداكثر رساندن ثروت : سرمايه گذاران: ب
فاكتورهاي مهم و اصلي در تصميمات سرمايه 

به عبارت ديگر براي . گذاران محسوب مي شود
سهامداران مطلوب تر خواهد بود كه از طريق 

مشاركت و خريد سهام اين نوع شركتها وارد عرصه 

سرمايه گذاري و كسب بازده مورد انتظار خود 
 .شوند

اين تحقيق مي تواند عالئم :  بورس و اقتصاد:ج
. خوبي براي بازار بورس و كل اقتصاد داشته باشد

بطوريكه از يك طرف نتايج مي تواند باعث افزايش 
مشاركت عمومي و گسترش سرمايه گذاري در 

 .جامعه گردد
 مباني نظري تحقيق

     در اين بخش ضمن ارائه مفهوم نظريه مدرن و 
فرا مدرن پرتفوي كه چهارچوب اصلي تحقيق بر آن 
اساس قرار دارد به تشريح مزاياي و معايب هر كدام 

پرداخته و در اين راستا تشخيص بين عامل تغيير 
پذيري خوب و بد كه تحت عنوان وجه تمايز اين 

 جهت "نهايتا. دو نظريه شناخته مي شود مي پردازيم
تبيين بهتر موضوع به مروري در رابطه با تحقيقات 

 .پيشين مرتبط در بخش سوم مي پردازيم

 فرا نظريه  , (MPT) پرتفوي مدرن نظريه: الف
   (PMPT)پرتفوي مدرن

 در ويتز ماركو هري توسط منتشرشده      مقاله
پرتفوي  تئوري مدرن منشأ عنوان به1952سال

 رضايت باعث تئوري اين مفروضات.ميشود شناخته
 زير شرح به كه شود مدرن  مي نظريه نبودن بخش

 :باشند مي
 ها دارايي و بهادار اوراق همه بازدهي توزيع -1

 .باشد مي نرمال

 براي مناسبي شاخص دارائي، بازدهي واريانس - 2

 .باشد مي ريسك گيري اندازه
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 هاي تئوري در اخير هاي پيشرفت      خوشبختانه

انجام  توان افزايش همراه به پرتفوي و مالي
 نتيجه و آمده فائق مشكالت بر محاسبات پيچيده،

 تحت و بازده ريسك پارادايم گسترش و بسط آن

 مدرن نظريه پس .باشد مدرن  مي فرا عنوان تئوري

 رابطه تئوري فرامدرن خاص در حالتي پرتفوي
 ,Rom and Kathleen( .ي مي باشد پرتفو

1993( 
 مدرن فرا نظريه در كه معتقد است امرام      برايان

 مدرن نظريه به نسبت اساسي پيشرفت دو ي پرتفو

 :شودكه عبارتند از مي پرتفويي ديده

 انحراف جاي به نامطلوب ريسك كارگيري به -1
 . ريسك سنجش ابزار عنوان معيار به

 بازدهي هاي توزيع پرتفوي فرامدرن نظريه-
 Rom, Brian( .گيرد مي بر در نيز را غيرنرمال

M., 2002( 
 مدرن نظريه كه گفت توان مي خالصه طور      به

 ريسك محاسبه و بازدهي رابطه اساس بر ي پرتفو
 شود، در معيارحاصل مي انحراف طريقاز  شده

 رابطه پرتفوي براساس فرامدرن نظريه حاليكه
سرمايه  رفتار تبيين به نامطلوب ريسك و بازدهي
 .پردازد مي بهينه پرتفوي معيار انتخاب و گذار

)Estrada, 2000( 
) t ( نرخ بازده هدفي،در تئوري پست مدرن پرتفو

 يا به "حداقل بازده قابل قبول"را تحت عنوان 
 حداقل بيانگر كه  نمايندتعبير مي  )MAR (اختصار

 زيان از اجتناب براي كه است بازدهي نرخ
 كسب بايد مالي مهم اهداف از برخي به دست يابي

 به قبول قابل بازده حداقل كه آنجايي از . شود
زهاي كارآ درتئوري مر درمحاسبه عيني صورت

 به كاربرده مي شود لذا براي هر يپست مدرن پرتفو
حداقل بازده قابل قبول، يك مرز كارآي منحصر به 

به سبب اين امر است كه مرز  .فرد وجود دارد
به سبب متغير ( يكارآي تئوري پست مدرن پرتفو

 مدرن يدر مقابل مرز كارآي تئور )نرخ بازده هدف
، حايز قدرت انطباق بيشتري با يپرتفو

محدوديت هاي متصوره سرمايه گذاران از جمله 
درجات متنوع ريسك گريزي سرمايه گذاران 

. مي باشد
 و خوب تغييرپذيري بين تشخيص- ب

 بد تغييرپذيري
 بازدهي تغييرپذيري پرتفوي،كل مدرن نظريه      در

 با واريانس و گردد مي تلقي ميانگين، ريسك حول

 اين  در.شود مي گيري اندازه معيار انحراف يا
نوسانات  و همچنين ميانگين نظريه،نوسانات بيشتر

 ديگر،  به بياني.باشند مي ارزش هم ميانگين كمتر از
 در البته كه است متقارن شاخص ريسك واريانس

 يك  در.ندارد مصداق سرمايه گذاران عمل براي

  چه پذيري هر نوسان امكان بايد رشد به بازار رو
 ركود در تنها و مورد بررسي قرار دهيم را بيشتر

 ديدگاه يك در. كنيم اجتناب نوسان از بازار بايد
 .چولگي است داراي و نيست متقارن ريسك خاص،

)Rom and Kathleen, 1993 ( 
 مونتسي و آدامز توسط كه هايي نظرسنجي ر     د

 ها شركت گرفت، مشخص گرديد مديران صورت
يك  به نسبت نامطلوب نتايج بروز نگران اغلب
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 ريسك مفهوم كه اين مورد باشند، مي ارزيابي مبناي
 ديگر، سوي از) Lien,2002( .باشد نامطلوب مي

ريسك  كند مي تشريح نيز فرامدرن پرتفوي نظريه
در  گذار سرمايه هر خاص اهداف با گذاري سرمايه

هدف،  از اين باالتر اي نتيجه هر و ارتباط مي باشد
 نظريه در .نميشود اقتصادي تلقي يا مالي ريسك

نوسان "بين  مشخصي پرتفوي،تفكيك فرامدرن
 صورت "نوسان پذيري نامساعد" و"پذيري مساعد

در اين نظريه تنها نوسان پذيري كمتر از . مي دهد
نرخ هدف، ريسك محسوب مي شود و به همه 

بازدهي هاي باالتر از اين هدف، عدم اطمينان گفته 
مي شود كه جزء فرصت هاي بدون ريسك براي 

در اين . كسب بازدهي هاي غير منتظره مي باشد
حداقل نرخ بازدهي كه "نظريه به نرخ بازدهي هدف،

بايد به منظور جلوگيري از شكست در نايل شدن 
 Rom( . اشاره مي شود"به اهداف مالي كسب گردد
and Kathleen, 1993( 

مفهوم ريسك نامطلوب، واژه جديدي در      
به طور خالصه اين . فرهنگ سرمايه گذاري نمي باشد

 براي اولين بار "ري" توسط 1952واژه در سال 
هدف اصلي در به كارگيري اين واژه . مطرح شد

توسط اين دانشمند، وزن دهي بيشتر به احتمال 
پيامدهاي سرمايه گذاري با نرخ بازده كمتر از نرخ 

كه شايد اين نگرش را بتوان   باشد،يبازده هدف م
در رده تئوري هاي ايمن سازي سرمايه گذاري خالصه 

در محدوده زماني "سوالم " 1966در سال . نمود
  استفاده از نسبتي بيشتر تحقيقات در راستا1960

)R/V (،يان خو بي در مطالعات قبليو پيش ميرفتند 

كردكه سرمايه گذاران توجهي نسبت به نرخ بازده 
هاي پائين تر از نرخ بازده هدف ندارند و دراين 

ميان معيار نيم واريانس مطابقت وانطباق بيشتري با 
پيرو اين  .مديريت سرمايه گذاري و مالي دارد

كوئيرك وسوپازنيك "مطالعات نتايج تحقيقات
نشان از اهميت و برتري معيار نيم  1962 درسال"

در مبحث  .اشتندواريانس بر معيار واريانس د
 ي نكته رامورد بررسين اي گذاريه سرمايريتمد

قرار دارند كه اولويتها و ترجيحات سرمايه گذاران 
بيشتر معطوف به آن سطح از ريسك نامطلوب تابع 

تا نسبت به كليه  توزيع احتماالت نرخ بازده بوده،
 رفتار ي بررسيت مساله اهمينا انحرافات باشند،

 را مورد توجه قرار يسك ربر گذاران در برايهسرما
 يانس واريم نيار كند كه از معي ميشنهاد دهد و پيم

 يشتر نامطلوب استفاده بيسك ريدر مباحث بررس
. گردد
 
 تحقيقات پيشين- ج
در تحقيقي دو محقق از چهارچوبي تحت عنوان  

ثبت وقايع بلندمدت براي آزمون شناسايي اثر 
تغييرات قيمت تحت عوامل ريسك بر كارايي 

شركتها استفاده كردند و براي اين منظور از معيار 
در چهارچوبي كه طراحي . شارپ استفاده نمودند

كرده بودند، معيار شارپ توسط عامل تنزيل 
تصادفي با توجه به مصارف مالي جديد و همچنين 
. تغيير پذيري در ميزان مصرف صورت گرفته است

در اين تحقيق از منابع اطالعاتي گوناگوني نظير 
عادات اطالعاتي و روش محاسباتي هنسن و 
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جاناتان بمنظور توسعه در بكارگيري مدل 
. قيمتگذاري دارايي هاي سرمايه اي استفاده شد

نتيجه تحقيق نشان داد بكارگيري مدلي در محاسبه 
تغييرات ناگهاني مصارف مالي به كمك مدل عامل 

تنزيل تصادفي در فرايند ارزيابي عملكرد از اهميت 
 Lettau and( .خاصي برخوردار است

Uhlig ,2002( 

 مشكل اصلي در مبحث ريسك  
 "شناسايي عوامل اصلي آن مي باشد،خصوصا

هنگاميكه پرتفوي سرمايه گذاري بزرگ و پيچيده 
همين نكته اين حقيقت را بيان مي كند كه . باشد

معيارهايي كه بر اساس توزيع استاندارد داده ها و 
ارزش در خظر مي باشند،هرگز نمي توانند كل 

اگرچه . ريسك موجود را مورد ارزيابي قرار دهند
عامل بتا در مدل قيمتگذاري دارايي هاي سرمايه اي 

تا حدي راهگشا مي باشد اما اين عامل نيز بطور 
ژانگ  .كامل ريسك را مورد ارزيابي قرار نمي دهد

متودولوژي هايي در جهت  )2004(و رچوف 
ارزيابي ريسك با توجه به معيارهاي مختلف ريسك 

 Zhang and. و عوامل دروني آن ارائه كردند
Rachev,2004)( 

در تحقيقي به بررسي كارايي ، )2006(راس ورمرز  
شركتها با توجه به پرتفوي سرمايه گذاري كه 

نگهداري مي كنند و ارتباط آن با هريك از دارايي 
جامعه آماري وي شامل شركتهاي . ها پرداخت

واقع در اياالت متحده بود كه نتايج آن با تحقيقات 
صورت گرفته در اتحاديه اروپا،كشورهاي آسيايي 

نتايج تحقيق نشان داد . و استراليا مقايسه گرديد

تركيب دارايي ها در پرتفوي سرمايه گذاري تاثير 
بسياري دارد، حتي وجود يك دارايي خاص 

كوچك نيز در پرتفوي سرمايه گذاري اثر ويژه اي 
 )(Wermers,2006 .دارد

 پايداري عملكرد ،)2008(چودري و جانسون  
 .شركتها را با توجه به مبناي ارزيابي آزمون كردند

در تحقيقشان از معيارهاي سورتينو و شارپ و از 
نتيجه تحقيق عملكرد . آزمون تي استفاده كردند

باالتر را توسط معيار سورتينو نشان داد كه قدرت 
تبيين باالتر و خطاي كمتر نسبت به معيار شارپ 
در زماني كه توزيع داده ها از چولگي برخوردار 

 & Chaudhry)  .باشد را نشان داد
Johnson,2008) 

 ديدگاه سنتي در ارتباط با )2009(در تحقيقي مائو   
مديريت ريسك در مباحث مالي و اقتصادي را در 

در تحقيق وي .زمينه مديريت پرتفوي بررسي نمود
نقاط ضعف اين رويكرد مشخص گرديد و 

چهارچوبي اصالحي كه شامل هفت استراتژي در 
جهت اصالح عوامل كمي و كيفي موثر بر عملكرد 

استراتژي پيشنهادي وي نه .شركتها بود نيز ارائه شد
وضعيت مختلف با توجه به تغييرات شرايط بازار 

استفاده از اين رويكردها موجب .را شامل مي شد 
ايجاد رويه اي سيستماتيك بمنظور كنترل شرايط 

ريسك بازار و در نهايت بهبود كارايي شركت مي 
 Mau,2009) (. شود

اثر بحرانهاي كوتاه مدت ) 2010(در تحقيقي ماراماتو  
و بلندمدت را بر روي عملكرد شركتهاي موجود در 

بورس اوراق بهادار در كشور مالزي مورد بررسي 
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  شركت نمونه 33جامعه آماري وي شامل .قرار داد
 در بورس 2005 الي 1996 بود كه در طي دوره زماني

 از معيار.اوراق بهادار مالزي پرتفوي فعال داشته اند
ROE براي ارزيابي عملكرد شركتها و از آزمون 

آماري كروسكال واليس براي رتبه بندي شركتها 
نتايج تحقيق نشان داد شركتها از هر دو . استفاده كرد

اثر كوتاه مدت و بلند مدت بحرانهاي مالي اثر 
 (Marimuthu,2010). پذيرند

 
 روش شناسي تحقيق

 :روش پژوهش -1
      با توجه به روش مطالعه و نوع ارتباط كه هدف 
اصلي آن تعريف رابطه ميان برخي ازمتغيرهاي كمي 

همچنين اطالعات مربوط در مورد سهام، . است
مانند تقسيم سهام و سهام به حالت تعليق جمع 

فقط داد و ستد سهام به طور فعال . آوري شده است
در مشاهده انتخاب شده، به طوري كه ما مي توانيم 
اثر تجارت نازك و يا اثر معامالت غير همزمان را 

براي آزمايش اين فرضيه ، با . به حداقل برسانيم
استفاده از آزمون آماري مربوطه از جمله تجزيه و 

تحليل رگرسيون، آزمون تي، كروسكال واليس، 

آزمونهاي ضرايب همبستگي مانند ضريب همبستگي 
 .پيرسون استفاده شده است

 
 :فرضيات تحقيق -2

بين نتايج ارزيابي عملكرد شاخص هاي  -1
استرلينگ، سورتينو و شارپ در شركتهاي سرمايه 

 .گذاري تفاوت معنا داري وجود دارد
بطور متوسط شركتهاي سرمايه گذاري از طريق - 2

معيارهاي سورتينو و استرلينگ و شارپ عملكرد 
 .بهتري در قبال بازار كسب كرده اند

 بكارگيري سه شاخص سورتينو و شارپ و -3
استرلينگ در ارزيابي عملكرد مديران سرمايه گذاري 
منجر به بروز نتايج يكسان در رتبه بندي شركت ها 

 .مي شود
 : مدلهاي تحقيق -3

هرگونه بحث در مورد ابزارهاي سنجش كاركرد و 
منطبق با ريسك مي بايست با پدركليه ابزارهاي 
سنجش ريسك، نرخ شارپ و يا پاداشي تغيير 

پذيري آغاز شود كه بازده مازاد يك پرتفوي را به 
باالتر از نرخ آزاد ريسك توسط انحراف معيار و يا 

 .تغييرپذيري خود تقسيم مي كند
 

         =       نسبت شارپ
نرخ بازده =  نرخ بازده پرتفوي، =  : كه در آن

؛ )ساالنه اگر بازده پرتفوي ساالنه باشد(بدون ريسك 
 ريسك پرتفوي=  

به صورت مطلوب، چنانچه سرمايه گذاران از ريسك گريز 
باشند، مي بايست به دنبال بازده زياد و تغيير پذيري 

اندك بازده باشند، به عبارت ديگر بايد در يك چهارم 
نرخ شارپ به . باالي سمت راست نمودار قرار بگيرند
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نقطه (سادگي شيب را از روي نرخ بازده بدون ريسك 
نسبت به بازده  )آغازين طبيعي براي هر سرمايه گذار

تركيبي و ريسك هر پرتفوي اندازه مي گيرد، هر چه 
مقدار نرخ شارپ بيشتر باشد، كاركرد تركيبي ريسك و 

 .بازده بهتر خواهد بود

شارپ - فرمت طبيعي نسبت شارپ ونسبت امگا
توسط سورتينو پيشنهاد شدكه از ريسك حركت نزولي 

 ,Wermers): در مخرج به شرح زير استفاده مي كند
2006) 

      =نسبت سورتينو         
ريسك كل  به سادگي جايگزين ريسك نزولي شده 

است؛ مديران پرتفوي براي تغيير پذيري به سمت باال 
جريمه نخواهند شد، بلكه براي تغيير پذيري پائين تراز 

 .حداقل بازده هدف باز خواست خواهند شد

نسبت استرلينگ جايگزين كاهش نيروها در حداكثر 
نرخ . نسبت كالمر با كاهش نيروها به طور متوسط است

استرلينگ حداكثر حركت نزولي در نرخ كالمر را با متوسط 
 .حركت نزولي جايگزين مي كند

انتخابهاي مختلفي از نرخ استرلينگ در استفاده عمومي 
موجود مي باشد كه شايد كاربرد آن را در رابطه با گستره 

اي از دسته هاي دارايي متفاوت و خارج از زمينه مالي 
تعريف اصلي منسوب به دين استرلينگ . منعكس مي كند

 :جونز به صورت زير است

         =نسبت استرلينگ اصلي          

مخرج به عنوان بزرگترين كاهش نيروها به طور 
مقسوم .  شده استتعريف  ٪ 10متوسط به عالوه 

عليه به صورت ميانگين بزرگترين حركت نزولي به 
درصد به صورت قراردادي اين واقعيت را  10عالوة 

كه ميانگين بزرگترين حركت نزولي به صورت 
حركت نزولي  اجتناب ناپذيري كوچكتر از حداكثر

به طور معمول تنها تعداد . مي باشد جبران مي كند
معيني از بزرگترين حركت نزولي ها ميانگين گيري 

 10پيشنهاد ميشود كه تعريف براي حذف . مي شوند
درصد استاندارد سازي شده در مورد مدل شارپ به 

 :صورت زير باشد

         =               نسبت استرلينگ

تعداد مشاهدات با ترجيحات سرمايه گذار در ارتباط 
احتماال معمول ترين شكل نرخ استرلينگ از ميانگين . است

ماكسيمم ساليانة حركت نزولي در مقسوم عليه در طي سه 
تركيبي از هر دو مفاهيم استرلينگ . سال استفاده مي كند
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وكالمر،در سر تا سر صنعت به منظور اجتناب از سردرگمي 
تعريف استاندارد . و براي تشويق سازگاري به كار مي رود

 :شدة زير در اين رابطه پيشنهاد مي شود

           =      كالمر-نسبت استرليگ
 : محدوده مكاني و زماني -4

براي انجام اين پژوهش، پذيرش در بورس اوراق 
بهادار به عنوان محدوده مكاني در نظر گرفته شده است 

زيرا  اطالعات مربوط به تركيب و حجم پرتفوي 
سرمايه گذاري و اقالم صورتهاي مالي براي اين دسته 
از شركتها به داليل الزام آنها به انتشار عمومي صورتها 
و گزارشات مالي، در دسترس مي باشد محدوده زماني 

 مي باشد و 88سال تا پايان 84اين پژوهش ابتداي سال 
به عبارت دقيق تر در طي پنج سال محقق اقدام به 

 .نموده است )يا برش ( ماه60مشاهده 
 :  روش جمع آوري اطالعات -5

داده هاي مورد نياز تحقيق به شيوه هاي مختلف جمع 
از طريق گزارشات منتشره سازمان بورس . آوري شده اند

اوراق بهادار تهران ، صورتهاي مالي منتشره شركتها به 
همراه نرم افزارها و سايتهاي رسمي بورس براي تكميل 

منبع اصلي . و جمع آوري اطالعات استفاده مي شود
تحقيق نرم افزار تخصصي تدبير پرداز و نرم افزار دنا 

بطور كلي روش مورد استفاده . مي باشد )ره آورد(سهم 
براي انجام اين . پيمايشي و توصيفي و كاربردي مي باشد
 . پژوهش، به دو سري اطالعات نياز است

بخش اول اطالعات مربوط به بازدهي شركتهاي سرمايه 
گذاري در دوره هاي ماهانه و ساالنه است كه گردآوري 

اطالعات و داده هاي مورد نياز اين تحقيق از طريق 
. بانكهاي اطالعاتي بورس اوراق بهادار تهران مي باشد

بخش دوم، اطالعات مربوط به شاخص بازار به صورت 
ماهانه و ساالنه است كه از طريق بورس اوراق بهادار 

 .استخراج مي گردد
 : توصيف متغيرهاي مستقل تحقيق -6

در اين پژوهش معيارهاي آلفا، تغيير پذيري بازدهي 
كاهشي و بازده مركب ساالنه به عنوان متغيرهاي 

مشاهده  90هر يك از متغيرها . مستقل مطرح هستند
 . دارد كه به صورت شركت سال است

 : توصيف متغيرهاي وابسته تحقيق 6-1
در اين پژوهش معيارهاي سورتينو و استرلينگ و 

هر . به عنوان متغيرهاي وابسته مطرح هستند شارپ
 مشاهده دارد كه كه به صورت 90يك از متغيرها 

 .  شركت سال است
توصيف متغيرهاي مستقل و وابسته مربوط به   2-6

 : بازار
در اين پژوهش معيارهاي مقايسه معيارهاي سورتينو، 

استرلينگ، شارپ، آلفا، تغيير پذيري بازدهي كاهشي و 
بازده مركب ساالنه بازار نيز بررسي شده و با متغيرهاي 

هر يك از . شركت هاي مورد مطالعه مقايسه شده است
 .متغيرها پنج مشاهده دارد كه به صورت ساالنه است
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  آزمون فرضيهاي تحقيق
  :فرضيه اول -11

بين نتايج ارزيابي عملكرد شاخص هاي استرلينگ، 
سورتينو و شارپ در شركتهاي سرمايه گذاري  تفاوت 

 .معنا داري وجود دارد
 

عملكرد شركتهاي سرمايه گذاري  در : فرضيه صفر
 .سه شاخص تفاوت معناداري ندارند

عملكرد شركتهاي سرمايه گذاري  : فرضيه مخالف
 .در سه شاخص تفاوت معناداري دارند

 

stesorsha

stesorsha

MeanMeanMeanH
MeanMeanMeanH

:1
:0

 
 .05p      .011,p      ,673.4)1178,2(f 

بر اساس داده هاي گردآوري شده از گروه نمونه و آزمون 
 F تحليل واريانس يك طرفه اندازه هاي تكراي، آماره

محاسبه شده بزرگتر از آماره جدول بحراني مشاهده شده 
 05/0است و به بيان ديگر خطاي محاسبه شده كوچكتر از 

 درصد اطمينان رد و 95در نتيجه فرضيه صفر با . است
با .  فرضيه تحقيق به عنوان فرضيه سالم پذيرفته شده است

توجه به اينكه آزمون تحليل واريانس يكطرفه اندازه هاي 
تكراري يك آزمون كلي است و جزئيات نتايج را نشان 

نمي دهد بنابراين براي مقايسه دو به دو تفاوت بين 
دي استفاده شده .اس.ميانگين ها از آزمون تكميلي ال

نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه سطح معناداري . است
محاسبه شده براي مقايسه شاخص شارپ و شاخص هاي 

 و مقادير تفاوت 05/0استرلينگ و سورتينو كوچكتر از 

در نتيجه ميانگين شركت ها در شاخص . منفي است
شارپ به صورت معنادار كوچكتر از ميانگين شاخص 

اما سطح معناداري . هاي استرلينگ و سورتينو است
محاسبه شده براي مقايسه شاخص هاي استرلينگ و 

در .  و مقادير تفاوت منفي است05/0سورتينو بزرگتر از 
نتيجه هر چند ميانگين شركت ها در شاخص سورتينو 
كوچكتر از ميانگين شاخص استرلينگ است، اما از نظر 

 .آزمون آماري معنادار نيست
در نتيجه فرضيه تحقيق تائيد شده است و مي توان پذيرفت 

كه بين نتايج ارزيابي عملكرد شاخص هاي استرلينگ، 
سورتينو و شارپ در شركتهاي سرمايه گذاري  تفاوت معنا 

 6 و 5نتايج اين آزمون در جداول شماره . داري وجود دارد
 .آمده است

  نتيجه آزمون تحليل واريانس براي مقايسه ميانگين شاخص هاي عملكرد:5جدول شماره 
 سطح خطا Fآماره  ميانگين مربع درجه آزادي نام آزمون

 0/011 4/673 11/409 2 آزمون كرويت
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 دي.اس. نتايج آزمون مقايسه ميانگين دو به دو با پس آزمون ال:6جدول شماره 
 (I) شاخص (J)  تفاوت ميانگين شاخص (I-J)سطح خطا خطاي استاندارد

 0/023 0/301 0/697- سورتينو شارپ

 0/018 0/196 0/473- استرلينگ

 0/023 0/301 0/697 شارپ سورتينو

 0/227 0/184 0/224 استرلينگ

 0/018 0/196 0/473 شارپ استرلينگ

  0/184 0/224- سورتينو

 

 بطور متوسط شركتهاي سرمايه گذاري از طريق  :فرضيه دوم  -22
معيارهاي سورتينو و استرلينگ و شارپ عملكرد 

 بهتري در قبال بازار كسب كرده اند

 

 

 000.      ,89      ,898.4
19.:1
19.:0

pdft
MeanH
MeanH

 

883.      ,89          ,147.
64.:1
64.:0

pdft
MeanH
MeanH

 

.ميانگين سه شاخص شركت هاي سرمايه گذاري در مقايسه با شاخص بازار بزرگتر نيست:        فرضيه صفر  

. ميانگين سه شاخص شركت هاي سرمايه گذاري در مقايسه با شاخص بازار بزرگتر است:     فرضيه مخالف  
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532.      ,89          ,628.
33.:1
33.:0

pdft
MeanH
MeanH

 

 

نتيجه مقايسه ميانگين شاخص شارپ با 
بر اساس داده هاي گردآوري شده : عملكرد بازار

 برابر با t، آماره 89از گروه نمونه با درجه آزادي 
كه اين مقدار از مقدار بحراني   است-898/4
به بيان ديگر با توجه به . كوچكتر است- 96/1

درجه آزادي و مقادير مشاهده شده، سطح 
معناداري محاسبه شده براي آزمون آماري 

با توجه به منفي بودن .   است01/0كوچكتر از 
 درصد اطمينان رد و 99فرضيه صفر با ، t آماره

فرضيه مخالف به مبني بر وجود تفاوت معنادار 
بين ميانگين شاخص عملكرد شركت ها و 

شاخص بازار به عنوان فرضيه درست پذيرفته 
: در نتيجه نمي توان پذيرفت كه. شده است

بطور متوسط شركتهاي سرمايه گذاري از طريق "
معيار شارپ عملكرد بهتري در قبال بازار كسب 

 ".كرده اند
نتيجه مقايسه ميانگين شاخص سورتينو با   -33

  بر اساس داده هاي گردآوري شده :عملكرد بازار
 برابر با t ، آماره89از گروه نمونه با درجه آزادي 

است كه اين مقدار از قدرمطلق مقدار  147/0
به بيان ديگر با توجه .  كوچكتر است96/1بحراني 

به درجه آزادي و مقادير مشاهده شده، سطح 

معناداري محاسبه شده براي آزمون آماري بزرگتر 
در نتيجه فرضيه صفر رد نشده و به . است 05/0از 

مثبت بودن . عنوان فرضيه سالم حفظ شده است
 بيانگر اين است كه ميانگين شاخص tآماره 

سورتينو شركت هاي سرمايه گذاري در مقايسه با 
عملكرد بازار بزرگتر است اما اين تفاوت بقدري 

در نتيجه نمي توان پذيرفت . نيست كه معنادار باشد
بطور متوسط شركتهاي سرمايه گذاري از ": كه

طريق معيار سورتينو عملكرد بهتري در قبال بازار 
  ".كسب كرده اند

نتيجه مقايسه ميانگين شاخص استرلينگ با   -4
  بر اساس داده هاي گردآوري شده :عملكرد بازار

 با  برابرt آماره ،89از گروه نمونه با درجه آزادي 
است كه اين مقدار از قدرمطلق مقدار  628/0

به بيان ديگر با توجه .  كوچكتر است96/1بحراني 
به درجه آزادي و مقادير مشاهده شده، سطح 

معناداري محاسبه شده براي آزمون آماري بزرگتر 
در نتيجه فرضيه صفر رد نشده و به .  است05/0از 

مثبت بودن . عنوان فرضيه سالم حفظ شده است
 بيانگر اين است كه ميانگين شاخص tآماره 

استرلينگ شركت هاي سرمايه گذاري در مقايسه 
با عملكرد بازار بزرگتر است اما اين تفاوت بقدري 
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در نتيجه نمي توان پذيرفت . نيست كه معنادار باشد
بطور متوسط شركتهاي سرمايه گذاري از ": كه

طريق معيار استرلينگ عملكرد بهتري در قبال بازار 

نتايج آزمون ها در جدول شماره  "كسب كرده اند
 .نمايش داده شده است 9

 
  نتيجه آزمون مقايسه ميانگين مشاهده شده شاخص ها با ميانگين بازار:9جدول شماره 

 آزمون مقايسه ميانگين شاخص هاي عملكرد با ميانگين بازار

شاخص مورد 
 آزمون

 ميانگين
 شاخص

ميانگين 
 بازار

 درجه tآماره 
 آزادي

سطح 
 خطا

 تفاوت
 ميانگين

 نتايج آزمون

 .تفاوت معنادار است2005/0 00/0 89 -898/4 19/0 -0105/0 شارپ

 .تفاوت معنادار نيست 883/00468/0 89 147/0 64/0 6868/0 سورتينو

 .تفاوت معنادار نيست1329/0 532/0 89 628/0 33/0 4630/0 استرلينگ

 

 : ساير يافته هاي تحقيق -55
نتيجه مقايسه ميانگين هجده شركت سرمايه   5-1

بر اساس داده هاي : گذاري در شاخص شارپ
گردآوري شده از گروه نمونه و آزمون ناپارامتريك 
كروسكال واليس، آماره مربع كاي محاسبه شده با 

 كوچكتر از آماره جدول بحراني 537/15 مقدار
مشاهده شده است و به بيان ديگر سطح  587/27

در .  است05/0 معناداري محاسبه شده بزرگتر از
نتيجه فرضيه صفر رد نشده و به عنوان فرضيه سالم 

در نتيجه بكارگيري شاخص . حفظ شده است
شارپ در ارزيابي عملكرد مديران سرمايه گذاري 

منجر به بروز نتايج يكسان در رتبه بندي شركت ها 
 نمايش 10 نتيجه آزمون در جدول شماره. مي شود

 .داده شده است

نتيجه مقايسه ميانگين هجده شركت سرمايه     5-2
بر اساس داده هاي : گذاري در شاخص سورتينو

گردآوري شده از گروه نمونه و آزمون ناپارامتريك 
 كروسكال واليس، آماره مربع كاي محاسبه شده با مقدار

  587/27 كوچكتر از آماره جدول بحراني 924/17

مشاهده شده است و به بيان ديگر سطح معناداري 
در نتيجه فرضيه . است 05/0 محاسبه شده بزرگتر از

. صفر رد نشده و به عنوان فرضيه سالم حفظ شده است
در نتيجه بكارگيري شاخص سورتينو در ارزيابي 

عملكرد مديران سرمايه گذاري منجر به بروز نتايج 
نتيجه آزمون . يكسان در رتبه بندي شركت ها مي شود

 . نمايش داده شده است10در جدول شماره 
نتيجه مقايسه ميانگين هجده شركت سرمايه    5-3

بر اساس داده هاي : گذاري در شاخص استرلينگ
گردآوري شده از گروه نمونه و آزمون ناپارامتريك 
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 كروسكال واليس، آماره مربع كاي محاسبه شده با مقدار
 587/27 كوچكتر از آماره جدول بحراني 448/18

مشاهده شده است و به بيان ديگر سطح معناداري 
در نتيجه فرضيه . است 05/0 محاسبه شده بزرگتر از

. صفر رد نشده و به عنوان فرضيه سالم حفظ شده است

در نتيجه بكارگيري شاخص استرلينگ در ارزيابي 
عملكرد مديران سرمايه گذاري منجر به بروز نتايج 

نتيجه آزمون . يكسان در رتبه بندي شركت ها مي شود
 .نمايش داده شده است 10در جدول شماره 

 
 

 نتايج آزمون مقايسه ميانگين رتبه شاخص هاي مورد مطالعه بين شركتها:  10جدول شماره 
 استرلينگ سورتينو شارپ كد شركت نام شركت هاي سرمايه گذاري

 40/54 40/54 30/53 1 )سهامي عام(صنايع بهشهر ايران 

 40/39 40/34 80/36 2 )سهامي عام(شركت سرمايه گذاري ملي ايران 

 40/34 00/37 40/35 3 )سهامي عام(شركت سرمايه گذاري بوعلي 

 00/63 00/65 80/59 4 )سهامي عام(شركت سرمايه گذاري بهمن 

 70/18 60/18 80/18 5 )سهامي عام(شركت سرمايه گذاري صنعت بيمه 

 60/62 00/58 40/51 6 )سهامي عام(شركت سرمايه گذاري سپه 

 40/48 80/48 20/50 7)سهامي عام(شركت سرمايه گذاري توسعة صنعتي ايران 

 40/54 00/49 40/50 8 شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

 40/48 20/50 40/50 9 شركت سرمايه گذاري توكا فوالد

 60/45 60/44 60/45 10 شركت سرمايه گذاري ساختمان

 40/53 60/55 60/57 11 شركت سرمايه گذاري معادن و فلزات

 20/59 20/60 80/60 12 شركت سرمايه گذاري البرز
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 20/33 60/33 40/35 13 شركت سرمايه گذاري بانك ملي

 10/29 00/31 60/32 14 شركت سرمايه گذاري پترو شيمي

 40/51 40/51 60/53 15 شركت سرمايه گذاري توس گستر

 20/50 20/49 50/49 16 شركت سرمايه گذاري رنا

 80/31 60/33 40/34 17 شركت سرمايه گذاري سامان گستر اصفهان

 60/44 20/44 00/43 18 شركت سرمايه گذاري مسكن

 نتيجه آزمون كروسكال واليس

 848/18 924/17 537/15 آماره مربع كا .تفاوت ميانگين رتبه هيجده شركت معنادار نيست: نتيجه

 17 17 17 درجه آزادي .تفاوت ميانگين رتبه هيجده شركت معنادار نيست: نتيجه

 361/0 394/0 557/0 سطح خطا .تفاوت ميانگين رتبه هيجده شركت معنادار نيست: نتيجه

سپس ميانگين رتبه شاخص هاي عملكرد  براي هر 
يك از شركت ها به صورت جداگانه با استفاده 

آزمون رتبه بندي فريدمن مورد مقايسه قرار گرفته 
نتايج بدست آمده از هجده آزمون نشان داده . است

است كه ميانگين رتبه سه شاخص در هفده مورد 

تفاوت معناداري ندارند و تنها در يك مورد تفاوت 
معناداري بين ميانگين رتبه شاخص هاي مورد 

نتايج آزمون در جدول . مطالعه  مشاهده شده است
. نمايش داده شده است11شماره 

 
  آزمون مقايسه ميانگين رتبه شاخص هاي مورد مطالعه به تفكيك شركتها:11جدول شماره 

 نتايج آزمون رتبه بندي فريدمن شاخص هاي توصيفي شركت
آماره مربع  تعداداسترلينگسورتينوشارپ

 كا
 درجه
 آزدادي

 سطح
 معناداري

449/0 2 600/1 5 60/140/200/2 صنايع بهشهر ايران

449/0 2 600/1 5 60/1200/20040/2 شركت سرمايه گذاري ملي ايران
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749/0 2 200/5 5 20/120/260/2 شركت سرمايه گذاري بوعلي

247/0 2 800/2 5 40/120/240/2 شركت سرمايه گذاري بهمن

022/0 2 600/7 5 60/140/100/3 شركت سرمايه گذاري صنعت بيمه

165/0 2 600/3 5 40/100/260/2 شركت سرمايه گذاري سپه

449/0 2 600/1 5 60/100/240/2 شركت سرمايه گذاري توسعة صنعتي ايران

165/0 2 600/3 5 40/160/200/2 شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

091/0 2 800/4 5 60/160/180/2 شركت سرمايه گذاري توكا فوالد

247/0 2 800/2 5 60/180/160/2 شركت سرمايه گذاري ساختمان

549/0 2 200/1 5 60/120/220/2 شركت سرمايه گذاري معادن و فلزات

074/0 2 200/5 5 40/180/280/1 شركت سرمايه گذاري البرز

165/0 2 600/3 5 00/240/160/2 شركت سرمايه گذاري بانك ملي

165/0 2 600/3 5 00/240/160/2 شركت سرمايه گذاري پترو شيمي

165/0 2 600/3 5 00/260/240/1 شركت سرمايه گذاري توس گستر

819/0 2 400/0 5 00/220/280/1 شركت سرمايه گذاري رنا

247/0 2 800/2 5 80/160/160/2 شركت سرمايه گذاري سامان گستر اصفهان

549/0 2 200/1 5 80/180/140/2 شركت سرمايه گذاري مسكن

 
 :جمع بندي و نتيجه گيري

از آنجايكه نتايج ارزيابي عملكرد شركتهاي سرمايه 
گذاري بر اساس سه معيار ارزيابي عملكرد 

شارپ،سورتينو و استرلينگ يكسان بدست نيامده 

است، لذا مي توان گفت بر اساس نظريه مدرن 
، هر )1987( و نظريه فرامدرن پرتفوي )1952(پرتفوي

دو تئوري مطرح شده در اين رابطه در نمونه آماري 
با توجه به اينكه . تحقيق تفاوت خود را نشان دادند
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معيار شارپ عملكرد ضعيفتري را در مقايسه با 
معيارهاي سورتينو و استرلينگ در ارتباط با شركتهاي 
سرمايه گذاري نشان دادند،مي توان گفت بكارگيري 
معيارهايي كه مربوط به تئوري فرامدرن پرتفوي مي 

باشند،بهتر مي توانند عملكرد شركتهاي سرمايه گذاري 
همچنين نتايج رتبه بندي شركتهاي .را تبيين كنند

سرمايه گذاري بر اساس معيارهاي استرلينگ و 
سورتينو نيز بهتر از نتايج رتبه بندي شركتها بر اساس 

معيار شارپ بوده است، اين امر نيز كارايي انحراف 
معيار بازدهي تاريخي در مقايسه با معيارهاي مبتني بر 
توزيع نامعمول بازده و در نظر گرفتن كمترين نوسان 

نتايج ارزيابي عملكرد .در بازدهي را زير سوال مي برد
شركتهاي سرمايه گذاري نيز توسط معيار شارپ 

عملكرد بهتر آنها را نسبت به بازار نشان داد ولي از 
آنجاييكه اين امر توسط معيارهاي ارزيابي سورتينو و 

استرلينگ مورد تاييد قرار نگرفت، مي توان گفت 
 عوامل ديگري وجود دارند كه در ارزيابي "احتماال

عملكرد موثر هستند كه در معيار شارپ در نظر گرفته 
نشده است كه در اين رابطه مي توان به تحقيقات 

كه استفاده از رويكرد  )2002(آقايان ليتو و هولينگ 
عامل تنزيل تصادفي را جهت تبيين مدل شارپ 

البته در تحقيقات آقايان . پيشنهاد كردند توصيه نمود
نيز استفاده از متودولوژي هاي  )2004(ژانگ و ريچو 

مختلف در ارتباط با معيارهاي مختلف ارزيابي ريسك 
بايد توجه داشته باشيم كه از . توصيه شده است

آنجاييكه در طي دوره تحقيق بحران مالي جهاني نيز 
صورت گرفته است، يكي از ديگر داليلي كه شركتهاي 
سرمايه گذاري نتوانسته اند بازده بهتري نسبت به بازار 

) 2010(كسب كنند بر اساس نتايج تحقيقات آقاي ماراهو
مي توان به اثرات كوتاه مدت و بلند مدت بحرانهاي 

جهت . مالي بر شركتهاي سرمايه گذاري اشاره كرد
دستيابي به كارايي بهتر در اين رابطه نيز آقاي 

استفاده از استراتژي هاي خاصي جهت  )2009(مائو
كنترل سطح ريسك سيستماتيك را در اين ارتباط 

 .توصيه نمودند
 

 :پيشنهادات كاربردي
 و پس از يق تحقي اجراينبا توجه به مشكالت ح

 الزم است كه يج نتاي و بررسيل و تحليهتجز
 و ي سازمان بورس بطور كلي را برايشنهاداتيپ

 : گذاران ارائه داديهمختص سرما
 يا نهاد يكسازمان بورس اوراق بهادار تهران . 1

 ي علميتهاي از فعاليت حمايفهواحد مسئول كه وظ
 ييد و ارائه اطالعات منسجم و كامل و تايو پژوهش

 نكرده است كه يجادشده را كه قابل اتكا باشد را ا
 ي محققان و طوالني مسئله موجب سردرگمينا

 ست،لذا ايده اطالعات گرديشدن پروسه جمع آور
 يت اولوي رسد داراي بنظر مي واحدين چنيجادا

. باشد
 و يه تجزي گذاران با روشهايهآشنا نمودن سرما. 2

 ي ضرورياز نيك ي گذاريه سرمايريت و مديلتحل
 گذاران به اصول يه شود تا تمام سرماياحساس م

 ين كرده و ايدا در بازار سهام شناخت پيتفعال
 يش و افزاي سفته بازيدمسئله باعث كاهش شد

 بل آن را قايجه بورس خواهد بود كه در نتييكارا
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 سرگردان ي هايهاعتماد و اقبال عامه مردم و سرما
.  شودي ميشتربه بورس ب

 مرتبط در كشور ي نهادهايرسازمان بورس و سا. 3
 و ي جهت رتبه بنديق تحقين ايج توانند از نتايم

 ي شركتهاي و شناخت ضعف عملكردياز امتياعطا
 و ارائه راه كار جهت بهبود عملكرد ي گذاريهسرما

 شركتها در كشور استفاده ين ايتو كاراتر شدن فعال
. يندنما

 
پيشنهادات براي تحقيقات آتي 

 الزم است كه يج نتاي و بررسيل و تحليه از تجزپس
 كه عالقمند به ادامه ي افرادي را برايشنهاداتيپ

.  مرتبط هستند ارائه شودي هاينه در زميقتحق

 يگر ديارهاي به كمك معيق عنوان تحقيبررس. 1
 شده،مدل يل شارپ تعدير نظي مدرن پرتفويتئور

 و يسه حاضر مقايق آن با تحقيج و نتايشارپ شرط
.  شوديرتفس

 ي تئوريارهاي به كمك معيق عنوان تحقيبررس. 2
 يبي اومگا،مدل تركيار معير نظيپست مدرن پرتفو

 و يسه حاضر مقايق آن با تحقيج  و نتااومگا ،شارپ
.  شوديرتفس

 يسه و مقايشتر كمتر و بياستفاده از دوره زمان. 3
 دوره ها يير تغيجنتا
 گوناگون جهت سنجش ياستفاده از شاخصها. 4

 50 شاخص مبنا،شاخص يرعملكرد شركتها نظ
.... ، صنعت و يشركت برتر و شاخص مال

 يبي عملكرد تركيابي ارزيابداع و جستجو مدلها. 5
 يرانو متفاوت متناسب با بازار ا
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