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                    هاي مدیریت بازرگانی، پژوهشی کاوش فصلنامۀ علمی ـ 

                  .1-29، صص 8، شماره )1391 پاییز و زمستان( چهارمسال 

  
یه گذاري با اولویت بندي عوامل موثر بر عملکرد صندوق هاي سرما

   درمحیط فازي AHPو  QFDاستفاده از مدل تلفیقی 
  3مهدي پورمصطفی خشکرودي، 2حمید جمشیدي، 1امیر مهدي قاضی فرد

عضو هیئت علمی دانشکده آموزشهاي مجازي دانشگاه اصفهان 1
  کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه اصفهان2

  نکارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه اصفها 3

  08/08/89: تاریخ دریافت مقاله
  25/08/91: تاریخ پذیرش مقاله

  چکیده
یکی از مهمترین عوامـل رشـد و توسـعه اقتصـادي در هـر       سرمایه گذاري در بازارهاي مالی

در بازار سرمایه هر کشور باید تالش شود تا سرمایه گذاري در اوراق بهـادار  .کشوري است
له ابزارهاي مالی که بـا هـدف جمـع آوري وجـوه از     از جم. به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود

کـاهش ریسـک   «منظـور  ه سرمایه گذاران و اختصاص آنهـا بـه خریـد انـواع اوراق بهـادار بـ      
تأمین منافع براي سـرمایه  «،»بهره گیري از صرفه جوئیهاي ناشی از مقیاس«،»سرمایه گذاري

به دلیـل اهمیـت   .ري استابداع شده، صندوقهاي مشترك سرمایه گذا» کسب سود«و » گذاران
 QFDپژوهش،یک چارچوب ادغامی از این نهادها در رشد و توسعه اقتصادي جوامع، در این 

ارائـه شـده   عوامل مؤثر بر عملکرد صندوقهاي سـرمایه گذاری فازي براي اولویت بندی AHPو 
و میـزان اهمیـت   ) WHATs(در این چارچوب براي اسـتخراج اهمیـت هریـک از معیارهـا    .است
یافتـه  .فازي استفاده شـده اسـت   AHPاز رویکرد ) HOWs(اط بین معیارها و عوامل موثرارتب

هاي تحقیق بیانگر آن است که مدیران  و مسئوالن مربوطه بایـد بـه ترتیـب بـر روي عوامـل      
ساختار ، 0.2716با اهمیت نسبی  سرمایه انسانی مدیران، 0.2718اندازه شهر با اهمیت نسبی 

تمرکز  0.216حجم دارایی هاي تحت امر مدیر با اهمیت نسبی و0.2405یبا اهمیت نسب مالکیت
چند معیاره می توان به  نتایج نشان می دهد که با تلفیق تکنیکهاي کیفی و تصمیم گیري.نمایند

  .نتایجی با قابلیت اطمینان باالتر و سازگاري بیشتر رسید
  ق،صندوق سرمایه گذاري، عوامل موثر بر عملکرد صندوQFDفازي،  AHP :کلمات کلیدي 
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  مقدمه
ابداعات واختراعات  با توجه به پویائی دنیاي کنونی وتغییر و تحوالت سریعی که در

، کشوري می تواند به اقتصاد سالم متکی باشد که پشتوانه آن بخش صورت می گیرد
عمده ترین عوامل یک بخش مالی، . مالی گسترده به همراه بازار سرمایه ي کارا باشد 

سه هاي مالی هستند که وظیفه آنها تخصیص بهینه سرمایه از وام دهندگان به مؤس
از جمله ابزارهاي مالی که با هدف جمع آوري وجوه از سرمایه . وام گیرندگان است 

گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه 
از مقیاس و  تأمین منافع براي سرمایه گذاري، بهره گیري از صرفه جوئیهاي ناشی 

احمدپور و (صندوقهاي سرمایه گذاري مشترك است ، گذاران و کسب سود ابداع شده
در حال حاضر در اکثر کشورهاي توسعه یافته بورس هاي اوراق ) . 1384،همکاران

بهادار ، بعنوان هسته مرکزي بازار سرمایه ها محسوب می شود و ماهانه مبلغ 
ز سرمایه هاي سرگردان را به بخش هاي مولد و فعال جامعه هدایت می کنند هنگفتی ا

این بازار ها با اتخاذ سیاست هاي مناسب می توانند در کاهش تورم ، افزایش تولید . 
 .و بهبود کارائی مدیران نقش اساسی ایفاد نمایند 

و توسعه  ارتباط مستقیم و تاثیر مثبت و معنی دار توسعه بازارهاي مالی بر رشد
اقتصادي مبین این مطلب است که بدون داشتن بازارهاي مالی سازمان یافته رقابتی و 

بنابراین فراهم . کارآمد ، امکان داشتن اقتصادي توسعه یافته بعید به نظر میرسد 
کردن زمینه وجود بازارهاي مالی پویا ، رقابتی وکارآمد به منظور تجهیز منابع پس 

صیص بهینه آن بین فعالیت هاي متعدد اقتصادي باید جزء اندازي و هدایت و تخ
مبانی پایه اي و اصولی در هر نظام اقتصادي و در کانون توجه مسئوالن و سیاست 

این موضوع در کشورهاي در حال توسعه که محدودیت و .گذاران قرار گیرد
اید در پراکندگی منابع پس اندازي و سرمایه گذاري از ویژگی هاي بارز آنها است ب

  .جایگاه به مراتب مهم تري قرار گیرد 
کوچک  و بزرگ کنندگان انداز پس از که وجوه اي با گذاري صندوق هاي سرمایه

 در اندك اي سرمایه با که دهند می اجازه کنندگان انداز پس به اند کرده آوري جمع

 ريسرمایه گذا از هدف که این به توجهبا .باشند داشته مشارکت پرتفویی بزرگ

هاي بررسی عملکرد شرکت. است مالی هايدارایی از حفاظت یا حداقل و سود کسب
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سرمایه گذاري از مهمترین موضوعات مورد توجه مدیران ، سرمایه گذاران ، اعتبار 
دهندگان و سایر اشخاص ذینفع محسوب می شود و نتایج حاصل از آن مبناي 

ها  شرکت این پرتفوي ملکردچگونگی ع نتیجه بسیاري از تصمیم گیري هاست در
. است مهم پذیران سرمایه براي هم و گذاران سرمایه براي هم مختلف هاي ازجنبه

 قابل جهت ازاین ها آن بنديرتبه و گذاري سرمایه هاي شرکت عملکرد ارزیابی

 یا خرید و فروش نگهداري، درباره بتوانند سهام این گران معامله تا است اهمیت

 طبیعی بسیار کنند اتخاذ را الزم تصمیمات مقتضی زمان در ها شرکت این سهام

 باشند گذاري سرمایه هاي شرکت از سهامی دنبال به بالقوه گذاران سرمایه است که

 داشته بازار عملکرد از نیز و گذاري سرمایه هايشرکت سایر از عملکرد بهتريکه

 عملکرد دهنده نشان ) از سوي سرمایه گذاران( تحقیق  نتایج صورتی که در . باشند

 تمایل گذاران سرمایه سرمایه باشد بازار در گذاري سرمایه صندوق هاي خوب

 مستقیم گذاري صورت سرمایه این در و دارند ها شرکت این سهام خرید به بیشتري

 سرمایه هاي توسط صندوق غیرمستقیم گذاري سرمایه به را خود جاي سهامداران

  .داد خواهند گذاري
:شدیم که اثر هر یک از متغیر هاي به اهمیت این مسئله در این مقاله بر آنبا توجه 

ش، تحصیالت، آموزش هاي حرفه اي، هو: ویژگی هاي مدیر صندوق شامل - 1
، توانایی زمان سنجی و انتخاب سهام و ریسک جنسیت، تجربه و مدت تصدي گري

ارایی هاي تحت حجم د -3ساختار مالکیت صندوق سرمایه گذاري -2پذیري مدیر 
را بر عملکرد صندوق . . . اندازه شهري که صندوق در آن قرار گرفته و  -4امر مدیر 

بدین منظور ابتدا با استفاده از رویکرود .مورد بررسی قرار دهیم   ها ي سرمایه
AHP معیارهایی (فازي، میزان ارتباط بین هر یک از عوامل را با  معیارهاي مورد نظر

به کمک ) وفقیت و عملکرد یک صندوق سرمایه گذاري می باشندکه نشان دهند م
تعیین شده و سپس از این نتایج براي  نظرسنجی از کارشناسان صندوق هاي مختلف،

استفاده شده است و رتبه بندي نهایی QFDتشکیل جدول خانه کیفیت در روش 
خانه  عوامل موثر بر عملکرد صندوق هاي سرمایه گذاري بعد از محاسبات جدول

 .کیفیت مشخص شده تا مورد توجه مدیران قرار گیرد
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  مبانی نظري و پیشینه تحقیق
  كهاي سرمایه گذاري مشترصندوق
مایه گذاري مشترك واسطه هاي مالی هستند که به عموم مردم رهاي س صندوق

سهام می فروشند و وجوه حاصله را در پرتفوي متنوعی از اوراق بهادار سرمایه 
که در صندوقهاي سرمایه گذاري ) سهمی(هر واحد سرمایه گذاري . ایندگذاري می نم

فروخته می شود، نماینده نسبت متناسبی از پرتفوي اوراق بهادار است که صندوق 
نوع اوراق بهادار . اداره می نماید ،سرمایه گذاري به وکالت از طرف سهامداران خود

راعی و تلنگی، . (رمی گرددکه خریداري می شود به هدف صندوق سرمایه گذاري ب
1383(   

  شرکت عملکرد ارزیابی معیارهاي
    .است شده ارائه گوناگونی معیارهاي شرکت یک سهام عملکرد گیري اندازه براي

 گذاري قیمت مدل برروي کارهایش براساس 1966 در سال  شارپ: شارپ شاخص

  (RVAR)یريییرپذتغ به پاداش نسبت به شارپ را که نسبت اي،سرمایه هاي دارایی
 کننده این نسبت بیان .داد  ارائه شرکت یک عملکرد گیري اندازه است، براي معروف

کسب  ریسک بدون بازده به نسبت توانسته شرکت که است اي بازده مازاد مقدار ي
 میزان برروي ریسک اثر کردن خنثی و ریسک عنصر کردن منظور براي شارپ .کند

 تقسیم بازده ریسک بر را ریسک بدون بازده به نسبت هشد کسبمازاد بازده بازده،
 ریسک جزء دو از که است کل ریسک شارپ در نسبت ریسک از منظور .کرد

 1966) شارپ،( است  تشکیل شده سیستماتیک غیر و سیستماتیک

 نام به را مشابهی معیار 1960 دهه اواسط درترینر پروفسور : ترینر شاخص
 بیان حقیقت در شاخص این . کرد مطرح (RVOL) "یريپذ نوسان به پاداش نسبت"

 بازده میزان چه سیستماتیک ریسک از واحد یک هر ازاي در است که مطلب این کننده

  .شود  گذار می سرمایه نصیب مازاد
 براي رادیگري معیار خود مطالعات در جنسن : جنسن تفاضلی بازدهی معیار 

 هاي داراییگذاري قیمت مدل بر نیز آنساسا که داد ارائه شرکت عملکرد ارزیابی

 بازده مقدار از خطی تابع سهمیک بازده مدل این براساس .بود استوار اي سرمایه
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 از تابعی ریسک صرف .است نگهداري ي دوره در ریسک صرف و ریسک بدون

 می  بیان را آن سهم ( ß ) بتا معیار براساس که است سیستماتیک ریسک

 مورد بازده به نسبت شرکت بازده مازاد مقدار ي کننده بیان نسنج آلفا ضریب.دارند

 مثبت آلفاي ضریب .است  اي سرمایههاي دارایی گذاري قیمت مدل از حاصل انتظار
 که در حالی است؛ انتظار مورد عملکرد به نسبت سهام بهتر عملکرد ي کننده بیان

مورد  عملکرد به نسبت سهام عملکرد بودن پایین تر معناي به آلفا ضریب منفی مقدار
 عملکرد ارزیابی در را تنوع شارپ نسبت خالف بر جنسن ضریب .باشد می انتظار

( دهد  می قرار توجه مورد را سیستماتیکریسک صرفاً ودارد منظور نمی پرتفوي
  ) .1969 جنسن ، 

پژوهشی پیرامون بررسی تاثیر ساختار مالکیتی بر نسبت پرداخت سود شرکت هاي 
سید جالل صادقی شریف و حجت (ذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پ

 بزر میزان مالکیت نشان داده است که تحقیق انجام شد که نتایج)  1388بهادري ، 

 پرداخت نسبت برروي تر بزرگسهامدار 5 مالکیت میزان چنین هم و سهامدار گترین

 یک اختیار در آنها مالکیت بیشتر که تهایی شرك یعنی .دارد مثبت تاثیر سود شرکت

 است آن تر بزرگ سهامدار 5 اختیار در مالکیت بیشتر این که یا و است سهامدار

 سود پرداخت نسبت دارد، بیشتري آنها پراکندگی مالکیت که تهایی شرك به نسبت

 می شرکت سود نسبت پرداختافزایش باعث مالکیت در تمرکز و دارند بیشتري

  .شود
 عملکرد بر مالکیت ساختار ي که در این زمینه انجام شده است ، تاثیرتحقیق دیگر

 و نمازي محمد آقاي توسط تهران بهادار بورس اوراق در شده پذیرفته هاي شرکت
 آنها عمکرد و ها شرکت مالکیت بین ساختاررابطه بررسی هدف با کرمانیاحسان

 ترکیبی هاي داده روش با که این تحقیق . است 1386 لغایت 1382 هاي ل سا طیدر

 مالکیت بین که دهد می است، نشان شده استفاده شرکت 66 بین مذکور دوره براي

 و دار ي معن به صورت مدیریتی مالکیت و د دار وجود رابطه آن عمکرد و شرکت
 گذاران دردست سرمایهمالکیت بهتراست و گذارد می تاثیر شرکت عملکرد بر منفی

  .باشد  شرکتی
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 . است شاهی پنجه کفاش محمد و صادقی شریف سیدجالل به مربوط یگرد تحقیق

 هاي شرکت بازدهی بر ترکیب سهامداران تأثیر بررسی ایشان تحقیق از هدف

 تحقیق در سهامداران ترکیب . است بوده تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

 شامل تحقیق مکانی وقلمر . است وابسته متغیر سهام بازدهی و مستقل متغیر مذکور
 ابتداي از آن قلمرو زمانی و تهران بهادار اوراق بورسدر شده پذیرفته هاي شرکت

 .گیرد بر می در را شمسی هجري 1385 سال پایان تا شمسی هجري 1381 سال

 در سال تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هاي شرکت تحقیق آماري جامعه

درصد  که هایی شرکت داد نشان مذکور تحقیق نتایج . است 1385 لغایت 1381 هاي
 سهامداران ترکیب(   است آنها سهامدار ترین گ بزر اختیار در آنها سهام از کمتري

بعالوه   .هستند تري مناسب هاي گزینه گذاري سرمایه براي ) است تر آنها پراکنده
 یک ئت مدیرههی اعضاي مالکیت میزان و حقیقی سهامداران مالکیت میزان تأثیر

  . نشد تأیید آن بازده بر شرکت
رتبه  و اندازه با گذاري سرمایه هاي شرکت عملکرد میانارتباط پیرامون پژوهشی

( گرفته  صورت ترینر و شارپ شاخص اساس بر تهران بورس در آنها نقدشوندگی
 یقتحق نتایج که ) 1384 شیرازیان زهرا تهران، دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان

  .می باشد زیر به شرح
 مورد هاي سال در عملکردشان در تأثیري هیچ گذاري سرمایه هايشرکتاندازة - 1

  .استنداشتهنظر تحقیق
 لهاي سا در گذاري سرمایه هاي شرکت عملکرد در تأثیري نقدشوندگی رتبه - 2

  .استنداشتهتحقیق مورد نظر
 تهران بورس در فعال گذاري سرمایه هاي شرکتعملکرد ارزیابی درباره پژوهشی

پایان  ، 1381 محسن، صفري،( گرفته صورت ترینر و شارپ هاي شاخص بر اساس
  :است زیر صورت به تحقیق نتایج که ).تهران نامه دانشگاه

حجم  و تهران بورس در فعال گذاري سرمایه هاي شرکت پرتفوي عملکرد میان  -1
  .ندارد وجود یدار معن رابطه آنها فعالیت
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را  سیستماتیک غیر ریسک یتوان م پرتفوي یک در سهام انواع تعداد افزایش با - 2
 این کاهش باشد کم پرتفوي در سهام انواع بین همبستگی ضریب چنانچه و داد کاهش

  .بود خواهد بیشتر
 نمی یکسانی نتایج الزاماً ترینر شاخص و شارپ شاخص اساس بر بندي رتبه - 3

 دو این اساس بر عملکرد بندي رتبه باشند متنوع کامالً ها پرتفوي ولی چنانچه دهد

  .شد  خواهند نزدیکتر به هم شاخص
اکرم (  توسط گذاري سرمایه هاي شرکتعملکرد و سود کیفیت پیرامون پژوهشی

  .باشد می زیر شرح به تحقیق نتایج که گرفته صورت ) 1381-فر فرزین
 سرمایه هاي شرکت پرتفوي یبازده و بتا ضریب بین معنی داري خطی رابطه  -4

  .ندارد گذاري وجود
پرتفوي  ترینر شاخص رتبۀ و شارپ شاخص رتبه بین آماري دار معنی رابطه - 5

  .دارد وجود سرمایه گذاري هاي شرکت
 شارپ شاخص و ترینر شاخص و سود کیفیت بین آماري دار معنی رابطه  -6

  .ندارد  وجود هگذاري سرماي هاي پرتفوي شرکت
 توسعه در گذاري سرمایه هاي شرکت نقش بررسی "عنوان  با دیگري تحقیق

 مسعود(گرفته  صورت تهران دانشگاه در ") وآینده  حال -گذشته( کشور  اقتصادي

 تأثیرگذار و مهم نقش دهندة نشان تحقیق نتایج که) .  1376نامه ،  پایان محمدزاده،

سرمایه  توسعه و پیشبرد و انداز پس افزایش رابطه گذاري در سرمایه هاي شرکت
 هاي شرکت توسعه بر محقق و می باشد ناخالص داخلی تولیدافزایش و گذاري

  .تأکید دارد  آنها بیشتر فعالیت و گذاري سرمایه
پژوهشی را جهت بررسی ) 2009(سوزان کریستوفرسون و سرگی سارکیسون  

بر عملکرد ) اندازه شهر(ارتباط بین میزان توسعه یافتگی و تراکم جمعیت شهر
6صندوق هاي مشترك سرمایه گذاري در آمریکا انجام داده اند ، در این پژوهش 

شهر بوستون ، شیکاگو ، لس آنجلس ، نیویورك ، فیالدلفیا وسن فرانسیسکو را به 
دلیل توسعه یافتگی و تراکم بیشتر جمعیت و تجمع سرمایه در این شهر ها به عنوان 

نتایج پژوهش نشان می دهد  که به طور . ده است مراکز مالی در نظر گرفته ش
متوسط صندوق هاي متمرکز در مراکز مالی به نسبت دیگر صندوق ها در دیگر 
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نا خالص و بازده تعدیل ریسک داشته اند و . مناطق عملکرد بهتري ار نظر بازده دارد 
شان و به طور کلی نتایج ن. این تفاوت به دلیل وجود مدیران تجربه بوده است 

پژوهش داده است که عملکرد و بهره وري صندوق ها در شهرها ي بزرگتر باالتر 
 .است 

در پژوهشی تحت  عنوان بررسی چگونگی تاثیر ) 2007(لورن سویتز و یانفن هوانگ 
بر عملکرد صندوق هاي مشترك سرمایه گذاري را در ) صندوق(ویژگی هاي مدیر 
. سط در حال فعالیت انجام داده اندصندوق کوچک و متو 1004نمونه ایی شامل 

، CFA و MBAمدرك : متغیرهاي مستقل در این تحقیق ویژگی هاي مدیر شامل
جنسیت ، ریسک پذیري و تجربه و مدت تصدي گري مدیر و متغیر وابسته هم ، 

 ،CFAپژوهش نشان داد که از بین سه متغیر مدرك  نتایج این. عملکرد صندوق بود 
MBA و جنسیت ، تنها CFA  ارتباط معنا داري  با بازده اضافی صندوق دارد .

ي )معیار اندازه گیري بازده (بعالوه مرد بودن مدیر بطور مثبت و معنا داري با آلفا 
یافته هاي این تحقیق همچنین نشان داد که مدیران زن نسبت . شرکت همبستگی دارد 

ي مدیر وتجارب به مدیران مرد ریسک گریزتر بودند ضمن اینکه دوره ي تصد
 .سرمایه گذاري اثر قابل توجه ومعنی داري بر روي عملکرد شرکت ندارد 

مدیر GMAT) امتیاز( در یک پژوهش دریافتند که مدرك  )2006(گاتسمن و موري 
ارتباط مثبتی با عملکرد صندوق  MBAصندوق سرمایه گذاري در طول دوره هاي 

برنامه برتر  30موزشی که در بین از مراکز آ MBAمدیران داراي مدرك . دارد 
 MBAرده بندي شده اند هم نسبت به مدیران بدون مدرك  Business weekنشریه 

که در رده بندي نبوده اند عملکرد برتري داشته  MBAو هم نسبت به مدیران داراي 
، ) آموزشی (در این مطالعه همچنین یافت شد که دیگر متغیرهاي تحصیلی . اند 

می باشد و یا هر مدرك کارشناسی ارشد   CFAآیا مدیر داراي مدرك :  بعنوان مثال
داشته باشد به طور کلی با عملکرد صندوق مشترك  MBAو دکتري غیر مرتبط با 

 .سرمایه گذاري مرتبط نیست 

 مالی بازارهاي در فعال داخلی گذاري سرمایه شرکت 10 عملکرد یونان در تحقیقی در

ارزیابی  جنسن و ترینر شارپ، شاخص سه اساس بر 1995-1998 زمانی دورة در
کمتري  بازدهی بررسی دوره طی ها شرکت این که است این تحقیق نتایج. است شده
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نسبت  تري کم ریسک توجهی قابل طور به و نمودند کسب آتن بورس بازده به نسبت
 کرده کسب را تبخشی رضاي بازدهی ریسک به توجه با وهاند شد متحمل بازده به

 دهندةي نشان تها، شرك این همه یک از کوچکتر بتاي )شده تعدیل بازدهی(اند 

  . است آنها تدافعی گذاري سیاست سرمایه
 دوره طی گذاري سرمایه شرکت 17 مدیران عملکرد یونان، در دیگري تحقیق در

 واسط صنعت بودننوپا دلیل به دهد می نشان نتایج و شده ارزیابی 1998 الی 1995

 اند نتوانسته آنها ها، شرکت این مدیران بودن تجربه کم و یونان الی درم هگري

  .داشته باشند  خوبی عملکرد
 

  گسترش عملکرد کیفی 
اي گسترده  مدیریت کیفیت جامع براي نایل شدن به بهبود کیفیت و بهروري،مجموعه

ز این یکی ا QFDاز تکنیکها را موسوم به تکنیکهاي مهندسی کیفیت ارائه می دهد که 
در سال »گسترش کیفیت«اولین تالش ها به منظور استفاده از مفاهیم .تکنیکها می باشد

روش تکامل یافته توسعه عملکرد کیفی در 1972در ژاپن آغاز و در سال  1966
شرکت کشتی سازي کوبه توسط آکائو با هدف طراحی مخازن ذخیره سازي نفت 

کرد به عنوان یکی از ابزار هاي  نوین گسترش کیفیت عمل. مورد استفاده قرار گرفت
مهندسی کیفیت ، با تمرکز بر گوش فرا دان به نداي مشتري تضمین می کند که کیفیت 

را رکن  QFDمحصوالت در همان مراحل طراحی اولیه افزایش یابد، در واقع می توان 
 یا یک درون را اطالعات زیادي مقدار همچنین QFD .دانست TQMاصلی موفقیت 

به عنوان یک فرایند تیمی چند بخشی به منظور  QFD .کند می خالصه نمودارچند
طرح ریزي و طراحی محصوالت جدید و یا توسعه محصوالت فعلی به کار گرفته می 

با استفاده از یک چارچوب ساختاري منظم و مستند،نیازهاو خواسته QFD .شود
ل نمایان می هاي مشتري را تعیین و به صورت ویژگی هاي فنی در محصو

این امر شرکت را قادر می سازدتا در مواجهه با مسایل و ) Shilito,199.(سازد
این QFD . مشکالت مربوط به کیفیت و رضایت مشتري،موضعی پیشگیرانه اتخاذ کند

امکان را براي شرکتها فراهم می آورد که از طریق سه استراتژي کاهش هزینه 
دید قدرت رقابتی خود را د و ارائه محصوالت جها،افزایش در آمدها،کاهش زمان تولی
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شرکتها می توانند بر اساس  QFDبا بکارگیري . )Hunt,Xavier,2003(حفظ کنند 
خواسته هاي مشتري منابع را تخصیص دهند و یا بخش هاي مختلف سازمان و 

نتیجه آن هزینه هاي پایین تولید به واسطه صرف .مهارتهاي افراد را هماهنگ سازند
کردن از خواسته هاي کم اهمیت مشتري و تمرکز بیشتر روي خواسته هاي نظر 

 به واسطه سیستماتیک بودنش QFDتکنیک . )Han,et al, 2001( مهمتر خواهد بود
توانایی ارزیابی تصمیمات الزم جهت تغییر و توسعه سازمان رادر بهبود عملکرد دارا 

راحل پایانی توسعه محصول این تکنیک تعداد تغییرات مهندسی را در م.می باشد
میزان اصالحات  فرایند توسعه کاال و خدمات را آسان ساخته، QFD .کاهش می دهد

همچنین زمان الزم .و ضایعات را در طول فرایند توسعه محصول،به حداقل می رساند
.( براي معرفی محصوالت جدید و یا توسعه یافته به بازار را بهینه می سازد

)Askao,1994 (ایاي از مزQFD  می توان به کاهش هزینه راه اندازي،چرخه کوتاهتر
طراحی محصول،کاهش شکایات مشتریان،بهبود ارتباطات بین بخشهاي مختلف 
سازمان و گسترش کار گروهی،گسترش دانش مهندسی، کمک به شناسایی مزیت 

در زمینه هاي مختلفی چون توسعه  Karsak,et al,2002(QFD .(رقابتی اشاره کرد
صول ، مدیریت کیفیت ، تجزیه و تحلیل نیازهاي مشتري ،طراحی ، طرح ریزي ، مح

تصمیم گیري ، مهندسی ، مدیریت ،کار گروهی ،زمان سنجی و هزینه یابی بکار رفته 
وجود  QFDدر واقع هیچ مرز مشخصی براي زمینه هاي بالقوه کاربردي .است
سازي ،الکترونیک و  روي صنایعی مانند خودرو QFDکاربردهاي اولیه .ندارد

باعث کاربرد آن در  QFDتوسعه سریع .سیستم هاي نرم افزاري متمرکز بوده است
بسیاري از صنایع ساخت شده است و در بخشهاي خدماتی و مدیریتی مورد استفاده 

این روش به علت قابلیت انعطاف پذیري که دارد در زمینه هاي .قرار گرفته است
). Carnevalli, Miguel, 2008(تواند استفاده شود می مختلف و روش هاي متنوع 

  .دهد می نشان را کیفیت خانه یک اجزاي )1( شکل
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  خانه کیفیت:1شکل 

 در مشتري که صداي نمود بیان چنین خود مقاله در) Akao,Mizuno,1994(آکائو

 یعنی داده شود سطب کمی صورت به بایستی می و است غیرفنی و زبانی واقع
 تجربی ذهنی یا صورتبه طراحی تیم اعضاي توسط معموالً  مهندسی هاي مشخصه

 قیودي چون روي بایستی مهندسی هاي مشخصه اهداف برآورد .شوند می تعریف
 و مشکالت بازار موقعیت،)بودجه محدودیت( یافته بهبود هزینه هاي مشتري، رضایت

 مشتري تمرکز رضایتمندي روي فقط موردنظر ترهیاف که گردند تعیین...  و فنی
 را به طراحی الزامات دهی برتري)Keeney,Raiffa,1976(ریفا و کنی.استکرده

به  طراحی مرحله هر در .نمودند مطرح معیاره چند گیري تصمیم مساله یک صورت
عموماً  که زیاد اطالعات وجود خاطر به یا و طراحی جامع اطالعات وجود عدم دلیل
دچار طراحی الزامات نمودن مقایسه براي طراحی تیم اعضاي باشند، می یذهن

نادقیق و مبهم هاي دانسته به توجه با طراحی الزامات مقایسه زیرا گردند،مشکل می
 را فازي خصوصیات از استفاده ايمقاله در) Roy,1994(روي. است بسیار مشکل

الزامات  حدوديتا توانست و مودن پیشنهاد اطالعات خانه کیفیت توضیح و در تفسیر
بین روابط بررسی براي) Khoo,HO,1996(هو و خو. کند بندي رتبه را طراحی

از است مطرح کیفی عبارتی به یا کالمی صورت به که هاي مشتریان نیازمندي
را AHPاستفاده از ) Akao,Mizuno,1994(ساعتی .استفاده نمودند فازي رهیافت

)Zhou,1998( زو. نمود پیشنهاد مشتریان هاي نیازمندي نسبی اهمیت تعریف براي
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 ترکیب برنامه ریزي ریاضی با را فازي مجموعه تئوري که کرد پیشنهاد را چارچوبی

...  و منفی بسیار(ها دارند  CAروي  مهندسی هاي مشخصه که تأثیري وي. نمودمی
 ها راCAیک از  هر اهمیت و داد نشان مثلثی فازي اعداد توسط را )مثبت بسیار و

روش  از این منظور براي توان می که آورد دست به )کمی(حقیقی مقدار یک بوسیلۀ
AHP منطق اساس رهیافت بر را مشابهی بندي اولویت روش او.  گرفت کمک هم 

 و نگاوس و لبیب.بود آنگاه – اگر صورت به او پیشنهاديروش نمود، ارایه فازي
)Labib,Vanegas,2001 (نظر از مشتري هاي خواسته به اهمیت توجه اشمقاله  در 

 را فازي وزنی اهمیت ضریب فازي یک رویکرد با و کرده مطرح را مشتري و شرکت

مدل ) Shipley et al,2004(همکارانش و شیپلی .نمودند اعمال QFDمحاسبات  در
QFD و داده توسعه گانه چند با معیارهاي گیري تصمیم فرآیند اساسبر را فازي 

 هاي مجموعه بصورت در نهایت و بیانی مقادیر بصورت را مشتري هاي ستهخوا

 دو بصورت رافازي QFDتکنیک ) Hsu ,Lin,2006(لین و سو .اند گرفته بکار فازي

 جمع اي پرسشنامه به صورت ها داده اول مرحله در که نمودند مطرح اي مرحله

 قضاوت دوم مرحله در شوند و می بندي دسته نظر مورد معیارهاي و شده آوري

 استفاده مورد ها طرف مشتري از شده آوري جمع مقادیر به دهی وزن براي فازي
  .گیرد می قرار

  
محاسبات فازي

 ارایه شده لطفی زاده پرفسور توسط بار نخستین براي که فازي مجموعه هاي تئوري

 ود، موردنم تعریف دقیق طور به را ها کمیت و نمی توان پارامترها که مسایلی حل در

 به بخصوصو اطمینانعدم و ابهام مختلف انواع به بودن فازي. گرفت قراراستفاده
 که اطمینانی عدم با و دارداشاره بشر فکر و طرز زبانی بیان به مربوط ابهامات

 در واقع در)1380آذر،فرجی،.(است متفاوت میشود بیان احتمال نظریه ي بوسیله

 رو این از . محرومیم خاص دقت درجه هر با گیري ازهاند توانایی از موارد از خیلی

 دانش اطالعات کمبود با اینجا در هستیم، روبرو شده کسب اطالعات در با نادقیقی

ریشه هاي این عدم .هستیم روبرو اطالعات در نایقینی یک با بلکه مواجه نیستیم،
و اطالعات غیر اطالعات غیر قابل اندازه گیري، اطالعات ناقص :صراحت عبارتند از 
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 این .کرد ي فرمولبند اي غیرتصادفی بازه با توان می را یقینی نا چنین .قابل دستیابی

( .نمود سازيفازي مدل هاي مجموعه با توان می راحتی به را ها نایقینی
 نا این با آمدن کنار و برخورد جهت مناسبی بسیار ابزار فازي رویکرد) 1381حسینی،

ي هدفش  فاز منطق .باشد می زبانیمتغیرهاي مدلسازي و انعدم اطمین و ها یقینی
 مجموعه از تئوري استفاده با یبی تقر گري استداللجهت را بنیادي تا این است که

آورد  با توجه به اینکه تصمیم گیري انسان با مفاهیم نا دقیق و  فراهم فازي هاي
بر .بیان می شوند  مبهم همراه است این مفاهیم اغلب به صورت متغیرهاي زبانی

اساس منطق فاري این عناصر نا دقیق عوامل مهمی در هوشمندي انسان به شمار می 
  . روند 

منطق فازي بر اساس نظریه مجموعه هاي فازي ، به تعریف مجموعه ) 1381هرندي،( 
هایی می پردازد که ماهیت تقریبی استدالل انسانی را حفظ می کنند و آنها را مورد 

اگر تصمیمات انسان فازي در نظر گرفته نشود،نتایج حاصل . ار می دهنداستفاده قر
 .از آن می تواند گمراه کننده باشد

عدد فازي مثلثی که نوع به خصوصی از عدد فازي ذوزنقه اي است در کاربردهاي 
   A (x)µعدد مثلثی  با تابع عضویت َ Aعدد فازي مثلثی .فازي بسیار مشهور می باشد

.ت رابطه زیر تعریف می گرددبه صور Rروي 

 
  

  .نقطه رأس می باشند  M (Dو1(بازه تکیه گاه و ] L,U[در رابطه باال 
) 1(به نمودار  Aµ) X( و تابع عضویت )  M , L, U(یک عدد فازي مثلثی با سه عدد 

  .نمایش داده می شود 
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نمایش عددي فازي مثلثی به صورت سه مؤلفه اي:  )1(نمودار 

. را پاي راست اعداد فازي مثلثی می گویند Auرا پاي چپ و  ALبطوریکه 
  )1386نوري،اسدي و رضازاده،(

داراي ادراکات مختلفی نسبت به )DM(از آنجایی که کارشناسان و تصمیم گیرنده گان
امتیازاتی که هر کدام می دهند  هریک از شاخص ها و معیارها کیفی می باشند قطعا

 براي متعددي عملگرهاي بهتر عبارتی به یا ها روش. متفاوت با دیگري می باشد

 عملگرهاي مثال براي .است شده گیران پیشنهاد تصمیم فازي هاي یابیارز تجمیع

 میانگین عملیات که آنجایی از.عملگرهاي ترکیبی و حداکثر حداقل، میانه، میانگین،

 یر سا از عمومی تر این عملیات و می گیرد قرار مورداستفاده تجمیع شرو براي

  .استفاده شده استعملگر ین ا از شده ارائه مدل در می باشد، عملیات
از این رو براي دستیابی به یک ارزش کلی از هر شاخص یا معیار کیفی، اقدام به 

یک عدد فازي   Eijه   با فرض اینک. محاسبه میانگین نظرات فازي افرادگردیده است 
 .مثلثی باشد،میانگین اعداد فازي مثلثی از فرمول زیر به دست می آید 

)1 (          Eij=(1/m)R(Eij1+Eij2+……+Eijm)  
 :عبارت است از  Eij شکل سه تایی عدد فازي مثلثی 

)2 (                Eij = (LEij , MEij , UEij) 

می تواند  Eijانگین سه عدد فازي  طبق عملیات جبري مجاز بر روي اعداد فازي ، می
 .به صورت زیر محاسبه گردد 

   LEij=  
)3(        MEij= 

   UEij=
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به این ترتیب با یکپارچه سازي نظرات کارشناسان صندوق هاي سرمایه گذاري براي 
انگین نظرات تصمیم عدد فازي به دست می آید که حاصل می3هر یک از شاخص ها 

  .می باشد)DM(گیرندگان
  

 فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازي

شها  فازي زیادي بوسیله افراد مختلف پیشنهاد شده است که این رو AHPروشهاي 
رویکردهاي سیستماتیکی براي انتخاب گزینه با استفاده از مفهوم تئوري مجموعه 

در این مقاله از روش .بی هستندهاي فازي و تجزیه و تحلیل ساختار سلسله مرات
توسعه اي استفاده شده است که بطور خالصه مراحل این روش توضیح داده می 

  (Wang,et al,2008; Cakir,Canbolat,2008; Chang,1996) .شود
بر اساس روش ،به صورت زیر باشند Uو مجموعه آرمانها  Xاگر مجموعه اهداف 

آنالیز توسعه را براي هریک از آرمانها اجرا ،با در نظر گرفتن هر هدف ،انالیز توسعه
مقدار آنالیز توسعه براي هر هدف به صورت زیر  mبنابراین ما می توانیم.می کنیم

  . داشته باشیم
)4(         U={u1,u2,…,um}    M¹gi,M²gi,..,Mmgi      i=1,…,n    ,    X={x1,x2,….,xn}  
  .ستنداعداد فازي مثلثی ه Mjgi(j=1,…,m) که همه 

m:  تعداد ستون  وn : تعداد سطرها  
امین هدف براي  iمقادیر آنالیز توسعه ، M¹gi,M²gi,……,Mmgi  i=1,…..,nاگر 

m مقدار بسط مرکب فازي براي .آرمان باشدi  امین هدف به صورت مقابل تعریف
   :    می شود

)5 (          k=S  
    .شماره سطر می باشندبیانگر  Kنشان دهنده اندیس ستون و  jکه 

تصمیم گیري در مورد اهمیت نسبی هر زوج فاکتور ،فازي AHPقدم اول در روش 
با  با استفاده از اعداد فازي مثلثی و.که در سلسله مراتب یکسان قرار دارند می باشد

A=(aij)mماتریس ارزیابی فازي،مقایسات زوجی اهمیت . تشکیل می شود  
   :       aij (Lij,Tij,Uij)به صورت زیر نمایش داده می شود iبر عنصر  jنسبی عنصر 

  .    ها باید درجه بزرگی انها را نسبت به هم بدست آورد  Skبعد از محاسبه 
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به صورت زیر B2(L2,T2,U2) و  B1(L1,T1,U1) درجه بزرگی دو عدد فازي
  :تعریف می شود

 T1                                            1=V(M1     اگر      ) 6(

  V(M1                  در غیر این صورت                
  

عدد فازي مثلثی دیگر نیز از رابطه زیر بدست  Kمیزان بزگی یک عدد فازي مثلثی از 
  :می آید

)7(  V(M1 M2,…,Mk)=V{(M1 M2)and …and(M1 Mk)}=min V(M1 Mi)   
  i=1,... ,k 

  :فرض می کنیم که
)8(      d׳(Ai)=min(Si Sk)    k=1,2,......,n;k≠i  

 :بنابر تعاریف ارائه شده،بردار وزنی به صورت زیر بدست می آید
)9(            W׳=(d׳(A1),d׳(A2),…..,d׳(An))T  

  .عنصر می باشد nشامل   i=1,2,.....,n (Ai(که 
:با نرمال سازي بردار فوق،بردار نرمال شده به صورت زیر بدست می آید

)10(W=(d(A1),d(A2),…..,d(An))T

  .یک عدد غیر فازي است Wکه 
در این پژوهش پرسشنامه ها با توجه به مفهوم روش سلسله مراتبی فازي طراحی 

هدف .اوران و کارشناسان  شرکت تکمیل شده اند شده است و سپس توسط مش
موجود در یک سطح  پرسشنامه مقایسه زوجی معیارها در هر سطح با توجه به معیار

اعداد فازي در نظر گرفته شده براي مقایسه زوجی معیارها در . باالتر می باشد
  . نشان داده شده است) 1(جدول 

  
  اعداد فازي سه وجهی -1جدول 
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  :فرضیه هاي تشکیل دهنده تحقیق به شرح زیر می باشند
 .بین ویژگی هاي مدیر بر عملکرد صندوق سرمایه گذاري رابطه وجود دارد : فرضیه اول

 . بین ساختار مالکیت و عملکرد صندوق سرمایه گذاري رابطه وجود دارد : فرضیه دوم

وعملکرد صندوق سرمایه گذاري ) صندوق ( بین حجم دارایی هاي تحت امر: فرضیه سوم
 .رابطه وجود دارد 

شهري که صندوق در آن واقع شده  )توسعه یافتگی ( بین اندازه شهر : فرضیه چهارم
  .وعملکرد صندوق سرمایه گذاري رابطه وجود دارد 

دسته از عوامل موثر بر عملکرد صندوق سرمایه  4تفاوت میان میزان تاثیر :فرضیه پنجم
  .ي، معنادار استگذار

 

  روش شناسی تحقیق
این پژوهش از لحاظ گرد  آوري داده ها توصیفی و از لحاظ هدف کاربردي می 

 مبانی بررسی بعد دو در آنها تحلیل و تجزیهو دادهها گردآوري وشهاير.باشد

 :از عبارتند وضعیت شناخت و ادبیات موضوع و نظري

ادبیات ونظريمبانیزمینه يدرعاتاطالگردآوريبراي :کتابخانهايمطالعات-1
جهانی  شبکه ي و مرتبط قوانین و کتابها مقاالت، کتابخانهاي، منابع از موضوع،
  .شدهاست استفاده اینترنت

 و تجزیه براي اطالعات و ها داده آوري جمع به منظور : پرسشنامه از استفاده -2
اطالعات صندوق هاي سرمایه در واقع آمار و .است شده استفاده از پرسشنامه تحلیل

این . گذاري مشترك فعال در ایران از طریق پرسش نامه جمع آوري شده است 
پرسش نامه حاوي یک سري سؤاالت عمومی و یک سري سؤاالت اختصاصی است 
که بخش اختصاصی سؤاالت نیز حاوي سؤاالت درباره عوامل مؤثر بر عملکرد و 

الی صندوق سرمایه گذاري می باشد بخش دوم سؤاالتی مربوط به عملکرد م
روایی این پرسش نامه از طریق مشاوره با اساتید . است سؤال 23 شامل پرسشنامه

و کارشناسان سنجیده شد و پایایی آن نیز از طریق ضریب آلفاي کرونباخ سنجیده 
بدست آمده که نشان دهنده  0.86ضریب آلفاي کرونباخ این پرسشنامه . شده است

جامعه آماري پژوهش حاضر کلیه صندوق هاي سرمایه .پرسشنامه استپایایی این 
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گذاري مشترك تاسیس شده که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار کشور 
صندوق در کشور  در حال  34هم اکنون  تعداد . در حال فعالیت هستند می باشد 

گیري صورت فعالیت است که به دلیل محدود بودن جامعه آماري از آن ها نمونه 
نگرفته و کلیه صندوق هاي سرمایه گذاري فعال به عنوان نمونه آماري انتخاب شده 

پرسشنامه بین کلیه صندوق ها توزیع شد که از  34براي انجام این پژوهش تعداد . اند
پرسشنامه از سوي مدیران صندوق ها تکمیل و ارسال  30این تعداد،تعداد 

هش مورد نظر را می توان به دو فاز اصلی تقسیم متدولوژي پیشنهادي در پژو.گردید
و » سرمایه گذاري عوامل مؤثر بر عملکرد صندوق«فاز نخست شامل شناسایی :کرد

می باشد و بررسی فرضیه هاي  »معیارهاي نشان دهنده میزان موفقیت صندوق«
 می باشد و فاز دوم عبارتست از اولویت بندي spssتحقیق با استفاده از نرم افزار 

می  FAHPو  QFDبا استفاده از تکنیک هاي  عوامل مؤثر بر عملکرد صندوق
مرحله می  3شماي کلی مدل پیشنهادي را نشان می دهد که شامل )2(شکل.باشد
  .در ادامه هر یک از مراحل این ساختار توضیح داده شده است.باشد

 
 

 

  
 متدولوژي تحقیق:2شکل 
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 عوامل مؤثر بر عملکرد صندوق هاي مشترك سرمایه گذاريناسایی ش:مرحله اول

تحقیقات انجام شده دراین زمینه نشان می دهد که عوامل متعددي می تواند عملکرد 
  : صندوق هاي سرمایه گذاري را تحت تاثیر قرار دهد از جمله این عوامل عبارتند از 

ده در این زمینه نشان می دهد مطالعات انجام ش: ویژگی هاي سرمایه انسانی مدیر) 1
، تحصیالت ) 2006گاستمن وموري ، ( که ویژگی هاي سرمایه انسانی به مانند هوش 

، توانایی زمان سنجی ) 2007لورن سویتزر و یانفن هوانگ ،(و آموزش هاي حرفه اي 
جنسیت ) 2006روماکو و کورتر ، (بازار و انتخاب سهام از سوي مدیر 

سرمایه گذاري و مدت تصدي مدیر  تجارب) 1998اسک  ، جیاناکوپولوس و برن(
  .می تواند بر عملکرد صندوق تاثیر بگذارد ) 2007لورن سویتزر و یانفن هوانگ ، (
چگونگی ترکیب سهامداران در صندوق هاي سرمایه گذاري نیز : ساختار مالکیت) 2

بیشتر مالکیت در  می تواند بر عملکرد صندوق تاثیر بگذارد با این توضیح که مثال اگر
سهامدار بزرگتر باشد نسبت به صندوق هایی که مالکیت آن  5یک صندوق در اختیار 

  ها پراکندگی بیشتري دارد کدام یک عملکرد بهتري خواهند داشت 
از جمله عواملی که می تواند عملکرد مدیر و در : حجم داریی هاي تحت امر مدیر) 3

اثیر قرار دهد حجم دارایی هاي تحت امر نهایت عملکرد صندوق مشترك را تحت ت
اشاره کرد که یک عامل کلیدي که در آمریکا بر )  2002( کریستو فرسون . مدیر است

عملکرد صندوق هاي مشترك سرمایه گذاري اثر می گذارد حجم دارایی هاي تحت 
امر مدیر است و به طور خاص یک ارتباط معکوس بین دارایی هاي تحت امر و 

 . اهده شده است عملکرد مش

ي که ) اندازه ي شهر( میزان توسعه یافتگی و جمعیت شهر : اندازه ي شهر) 4
صندوق در آن واقع شده است نیز از عواملی است که بر عملکرد صندوق هاي 

  .سرمایه گذاري اثر می گذارد 
  بررسی فرضیات پژوهش:مرحله دوم

اج آنها به منظور تجزیه و در این محله پس از جمع آوري داده هاي خام و استخر
تحلیل آنها،ابتدا از آماري توصیفی براي تنظیم داده ها و تعیین شاخص هاي آماري 
استفاده شده است، سپس از آمار استنباطی براي تجزیه و تحلیل فرضیه هاي 

نتایج حال از آزمون فرض آماري براي 2با توجه جدول .پژوهش استفاده شده است
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در واقع  هرکدام از عوامل .م حاکی از تایید فرضیه ها می باشدفرضیات اول تا چهار
  . شناسایی شده بر عملکرد صندوق سرمایه گذاري  موثر هستند

  
  بررسی موثر بودن عوامل شناسایی شده بر عملکرد صندوق سرمایه گذاري :2جدول 

  نتیجه آزمون  سطح معنی داري  آماره آزمون  فرضیات
  تایید فرضیه  0.000  7.367  رد صندوق سرمایه گذاري رابطه وجود داردبین ویژگی هاي مدیر و عملک

  تایید فرضیه  0.000  6.638  بین ساختار مالکیت و عملکرد صندوق سرمایه گذاري رابطه وجود دارد
وعملکرد صندوق سرمایه گذاري ) صندوق (بین حجم دارایی هاي تحت امر 

  تایید فرضیه  0.000  5.957  رابطه وجود دارد

وعملکرد صندوق سرمایه گذاري رابطه ) توسعه یافتگی ( ن اندازه شهر بی
  تایید فرضیه  0.000  8.021  .وجود دارد 

  
دسته از عوامل مورد  4عالوه بر این الزم که معلوم شود که آیا میان میزان تاثیر 

) ویژگی مدیر، ساختار مالکیت، حجم داریی هاي تحت امر مدیر، اندازه ي شهر(نظر
در این راستا می بایست فرضیه پنجم مورد .معناداري وجود دارد یا نه اختالف

به منظور آزمون این فرضیه از روش آماري تحلیل .بررسی و ازمون قرار گیرد
نتیجه این آزمون حاکی از آن است که  3با توجه به جدول .واریانس استفاده می شود
  .معنادار استدسته از عوامل مورد نظر  4اختالف میان میزان تاثیر 

  برري اختالف معناداري بین عوامل موثر بر عملکرد صندوق سرمایه گذاري:3جدول 
  نتیجه آزمون  سطح معنی داري  درجه آزادي  )F(آماره آزمون  عوامل موثر بر عملکرد صندوق سرمایه گذاري

  ویژگی هاي مدیر

3.893  4    
  تایید فرضیه  0.000

  ساختار مالکیت
  )صندوق (حت امر حجم دارایی هاي ت

  )توسعه یافتگی ( اندازه شهر 

  
لذا الزم است جهت تعیین شدت تاثیر گذاري این عوامل بر عملکرد صندوق سرمایه 

 گذاري وارد فاز اولویت بندي شویم

  
تعیین میزان اهمیت معیارها و گزینه ها و هچنین ارتباط بین آنها به کمک :مرحله سوم

FAHP 
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معیارهاي نشان (،میزان اهمیت نسبی معیارها FAHPبا استفاده از در این مرحله 
عوامل مؤثر بر (و میزان ارتباط بین معیارها و گزینه ها) دهنده میزان موفقیت صندوق

در این روش بعد از ایجاد سلسله مراتب ،اهمیت .تعیین می شود)عملکرد صندوق
رات تلفیق شده و مطلوبیت بعد از طی مراحلی ،نظ.نسبی عوامل مختلف تعیین می شود

سپس همه این .هر کدام از گزینه هاي موجود به صورت ریاضی تخمین زده می شود
در این .اطالعات روي یک نمودار گرافیکی به نام خانه کیفیت گرد آوري می شود

پرسشنامه اي تنظیم و ) WHATs(نمودار براي تعیین میزان اهمیت هر یک از معیارها
در این پرسشنامه از کارشناسان .ان بخش مربوطه قرار گرفتهدر اختیار کارشناس

در .خواسته شد تا میزان اهمیت هر معیار را در جدول مربوطه عالمت گذاري کنند
برداري که اهمیت .نهایت امتیازات بدست آمده از پرسشنامه ها نرمالیزه شده است

 .نسبی معیارها را نشان می دهد به صورت زیر می باشد

  
 

  
  

عوامل مؤثر بر پس از تعیین اهمیت نسبی معیارها به منظور تعیین اهمیت نسبی 
، شدت و میزان رابطه هر معیار با گزینه مربوط به آن )گزینه ها(عملکرد صندوق

بازگشت «به عنوان مثال براي تعیین میزان رابطه معیار .مورد ارزیابی قرار می گیرد
با توجه به معیار :می توان این سوال را پرسیدینه هاي مورد نظر،با گز» سرمایه

اهمیت بیشتري )عوامل مؤثر بر عملکرد صندوق(کدام گزینه»بازگشت سرمایه«
و میزان این اهمیت چقدر ) کدام گزینه تاثیر بیشتري در بازگشت سرمایه دارد(دارد
با استفاده از  از این طریق نظرات کارشناسان صندوق هاي سرمایه گذاري.است

امتیازات بدست آمده از پرسشنامه به منظور محاسبه . پرسشنامه جمع اوري شده
با توجه به اینکه براي تعیین اهمیت و .اوزان نسبی ویژگی هاي فنی نرمالیزه شده اند 
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صندوق سرمایه گذاري نظر خواهی شده،  34میزان ارتباط بین معیارها و عوامل از 
ده میانگین گرفته شده که در نتیجه آن یک عدد فازي براي از نظرات جمع آوري ش

نشان دادن وزن هر یک از عوامل بدست آمده است و سپس با استفاده از  رویکرد 
AHP فازي وزن نهایی هریک از عوامل بدست آمده   .  

 
 »بازگشت سرمایه « محاسبات مقایسات زوجی گزینه ها با توجه به معیار  -4جدول

  
  

  تشکیل خانه کیفیت و رتبه بندي گزینه ها: مرحله چهارم
،سطح سودمندي و مزایایی که از آن بدست می  QFDبا توجه به قابلیت انعطاف پذیر 

در این مقاله در یک رویه .آید بستگی به چگونگی بکارگیري اثربخش آن دارد
بدین منظور  در این .است تلفیق شده) FAHP(ساختارمند با تکنیک تصمیم گیري

در واقع .مرحله برا ي تشکیل جدول خانه کیفیت از نتایج مرحله قبل استفاده شده است
براي کامل کردن  FAHPوزن هاي بدست آمده براي معیارها و گزینه ها بوسیله 

ماتریسی که اوزان نسبی عوامل موثر بر صندوق  .استفاده شده اند HOQجدول 
نشان می دهد بصورت ) WHATs(ا با توجه به هر یک معیارهاهاي سرمایه گذاري ر

 .زیر می باشد
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بعد از انجام این محاسبات ،اولویت هاي کلی عوامل موثر بر صندوق هاي سرمایه 
با توجه به  اوزان نسبی معیارها که منعکس ) اوزان نسبی نهایی گزینه ها(گذاري

  .داخل خانه کیفیت می باشد ، به صورت زیر ارائه می گرددکننده روابط کلی 
 

  

  
  

با استفاده از اطالعات بدست آمده از مراحل قبل جدول خانه کیفیت و نتایج محاسبات 
  .می باشد) 3(آن به صورت شکل 

 

  
  3تا  1احل خانه کیفیت تکمیل شده بر اساس مر:3شکل 

  

  نتیجه گیري و پیشنهادات
، این روش یک تکنیک مناسب و با ارزشی QFDبا توجه به انعطاف پذیري روش 

براي ادغام روشها و مدل هاي دیگر است تا اینکه قابلیت ها آنها توسعه یابد و نتایج 
اکنون روش هاي سنتی تعیین اهمیت نسبی عوامل در .قابل اطمینان تر را ارائه دهد

QFD  جاي خود را به روش هایی با مبناي مستحکم ریاضی مانندAHP  وANP
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اي صرف ارایه روش هاي نظامند براي تعیین مقادیر  داده اند و تالش هاي گسترده
 فازي AHPاز  ترکیبی رویکرد یک پژوهش این در. شاخص ها و گزینه ها شده است

شده  ارائه QFD رویکرد رد کیفیت در خانه موجود مسائل حل و فرموله کردن براي
می  صورت کارشناسان نظر از استفاده با سنتی به طور مسائلی چنین حل .است

 کارآمد بر شده سعی سیستماتیک، رویه یک ارائه با مقاله این در گیرد،بدین منظور

 .افزوده شود فرایند بهبود و طراحیبراي حیاتی ابزاري عنوانبه QFDکردن 

 زبانی هاي واژه در موجود ابهام به منظورکاهش نیز AHP با فازي منطق درآمیختن

 به نقش کیفیت خانه در نیاز مورد هايمقایسه انجام شده است و براي گرفته کار به

فازي به کارشناسان و تصمیم گیرنده گان  از منطق استفاده .است کرده ایفا سزایی
 برخوردار تري بیش عمل آزادي ترجیحات خود از ابراز این امکان را داده است که در

 روزافزون رقابت شرایط بطور کل در.باشند داشته بیشتري انعطافپذیري و بوده

 رویکردهاي از تعامل باید QFDدر  موجود قابلیت هاي کردن بالفعل براي کنونی،

 و پذیرتر امکان جوابی QFDبا   فازي AHPبا ترکیب  مقاله این .گرفت بهره مختلف
دهد که صندوقهاي  بررسی هاي این مقاله نشان می.است کرده را ایجاد سازگارتر

مشترك سرمایه گذاري ابزاري مناسب براي سزمایه گذاران خرد هستند تا انها نیز 
بتوانند گوشه اي از بازارهاي مالی را در اختیار بگیرند بعالوه این صندوقها نقش 

رت غیر مستقیم ادا خود را بعنوان ابزاري براي حضور گسترده مردم در بورس بصو
دهد عواملی از جمله ویژگیهاي سرمایه انسانی  میکنند،همچنین نتایج نشان می

مدیریت مانند هوش،تحصیالت،توانایی زمانسنجی،تجارب سرمایه گذاري و جنسیت 
مدیر،ساختار مالکیت شرکتهاي مدیریتی،حجم داراییهاي تحت امر مدیر ،اعمال 

کم جمعیت شهري که صندوق در ان قرار دارد سیاستهاي بازخرید ،اندازه و ترا
وعوامل کالن اقتصادي عملکرد صندوقهاي مشترك سرمایه گذاري را تحت تاثیر قرار 

نشان داده  4که در شکل  QFDبا توجه به نتایج حاصل از محاسبات رویکرد .میدهند
« ترتیب بر روي عوامل  شده،مسئوالن و مدیران صندوق هاي سرمایه گذاري باید به

با اهمیت نسبی »سرمایه انسانی مدیران«، 0.2718با اهمیت نسبی »اندازه شهر
حجم دارایی هاي تحت امر  «و 0.2405با اهمیت نسبی  »ساختار مالکیت«، 0.2716

.تمرکز نمایند و به آنها توجه نمایند 0.216با اهمیت نسبی  »مدیر
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  نتایج نهایی اولویت بندي: 4شکل 

  
ی عوامل موثر بر عملکرد صندوق هاي سرمایه گذاري براساس باتوجه به ارزیاب

به شکل (شاخص هاي بازگشت سرمایه، سودآوري، رشد سهم بازار و عملکرد کلی 
می توان گفت که ویژگی هاي اندازه شهر،سرمایه انسانی، ساختار )توجه شود 5

مالکیت، حجم داریی هاي تحت امر مدیر به ترتیب بروي بازگشت سرمایه، 
اما ترتیب تاثیر گذاري عوامل مورد .دآوري و رشد سهم بازار تاثیر می گذارندسو

سرمایه انسانی ، : نظر  بروي عملکرد کلی صندوق سرمایه گذاري عبارتست از
بنابراین می توان می .ساختار مالکیت، حجم داریی هاي تحت امر مدیر و اندازه شهر

ي بازگشت سرمایه، سودآوري و گفت با توجه به اینکه اندازه شهر در شاخص ها
رشد سهم بازار بیشترین تاثیر را دارد به عنوان مهمترین عامل در عملکرد صندوق 

  .همین تفیسر براي بقیه عوامل نیز صادق می باشد.هاي سرمایه گذاري می باشد
  

  
ارزیابی عوامل موثر بر عملکرد صندوق هاي سرمایه گذاري بر اساس شاخص هاي :5شکل

  مختلف
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دنبال دارد ولی این موالً انجام هر تحقیق موانع، مشکالت و محدودیتهایی را بهمع
توان از نتایج آن تحقیقات استفاده نمود و یا تاثیر قابل مطلب بدان معنی نیست که نمی

ولی از آنجایی که اشاره به مشکالت و . توجهی بر ارزش آن تحقیقات داشته باشد
مخاطبان و استفاده کنندگان الزم می باشد در زیر  هاي تحقیق براي آشناییمحدودیت

  :گردد به برخی موارد اشاره می
یکی از ضعف هاي این .پرسشنامه این پژوهش به صورت آنالین تکمیل شده است - 1

روش مدت زمان طوالنی بر گشت پرسشنامه هاست که در روند پژوهش خلل ایجاد 
ر شبکه یا سرعت پائین اینترنت همچنین در این روش در صورت اختالل د.می کند

  .کاربران ممکن است از پر کردن پرسشنامه صرفنظر کنند
یافته هاي تحقیق محدود به دوره زمانی کوتاه مدت است و گذشت زمان طوالنی  - 2

ممکن است بر متغیرهاي مورد مطالعه در این تحقیق تأثیر گذاشته و موجب تغییراتی 
.در نتایج شود

هایی وجود کنند تفاوتنچه که افراد باور دارند و آنچه که ابراز میمعموالً بین آ - 3
کنند و این مسأله دارد و در برخی مواقع افراد از اظهار نظر واقعی خود، خودداري می

  .تواند منجر به تغییراتی در نتایج  پژوهش گرددمی
گفت عبارتند پیشنهاداتی که براي توسعه مدل مورد نظر براي تحقیقات آینده می توان 

  :از
شامل معیارها و عوامل موثر بر صندوق سرمایه  QFDاجزا تشکیل دهند مدل- 1

گذاري می تواند تغییر کند و یا بیشتر شود تا ارزیابی به صورت جامع تر و دقیق تر 
  .انجام شود

ارتباط و وابستگی داخلی  بین معیارها و بین عوامل QFDممکن است در مدل - 2
 AHP وجود داشته باشد که در این صورت به جاي استفاده از موثر بر صندوق 

  .فازي استفاده کردANPفازي باید از رویکرد 
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