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 چکیده

در این پژوهش به مطالعه رابطه عملکرد نسبی مالی و 

بازده سهام شرکتهای  سیمان  پذیرفته شده در بورس 

استفاده از تحلیل پوششی داده ها می اوراق بهادار تهران با 

جامعه آماری پژوهش حاضر شرکتهای پذیرفته  .پردازیم

شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شرکتهای 

روش گردآوری  .فعال در صنعت سیمان می باشند

اطالعـات پژوهش حاضر کتابخانه ای تحلیل ضریب 

های دو  نگینو آزمون مقایسه میا (r)همبستگی پیرسون 

نتایج حاصل از پژوهش حاکی از  .جامعه استفاده شده است

آن است که بین عملکرد مالی نسبی و بازده سهام رابطه 

معنی داری وجود ندارد و نمی توان نتیجه گرفت بازده 

های ناکارا بیشتر  سهام شرکتهای کارا از بازده سهام شرکت
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Abstract 

In this research, we study the relationship 

between financial performance and return 

on shares of cement companies accepted in 

Tehran Stock Exchange using data 

envelopment analysis. The statistical 

population of the study is the companies 

accepted in Tehran Stock Exchange and the 

sample of companies active in the cement 

industry. The data gathering method of the 

present study was to analyze the Pearson 

correlation coefficient (r) and the means for 

comparing the means of the two societies. 

The results of the research indicate that 

there is not a significant relationship 

between relative financial performance and 

stock returns, and it can not be concluded 

that the returns of corporations are higher 

than the stock returns of inefficient 

companies. 
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 مقدمه

 با آنها سهام از حاصل بازده و شرکتها مالی نسبی عملکرد بین دار معنی ارتباط برقراری دنبال به حاضر پژوهش

شرکت با هاشرکت عملکرد مقایسه مفهوم به مالی نسبی عملکرد باشد می ها داده پوششی تحلیل روش از استفاده

 عملکرد پژوهش این در که است شرکت همان گذشته سالهای عملکرد با جاری سال عملکرد همچنین و مشابه های

 از هاست، نهاده حداقل مقابل در ستاده حداکثر ایجاد مفهوم به کارایی نماییم می تعریف کارایی را مالی نسبی

 پردازد می فوق متغیر دو رابطه شناسایی به پژوهش این که است آن قیمتی و نقدی بازده شامل سهام ده باز طرفی

 کارایی تقویت سهامداران ثروت افزایش های راه از یکی که گرفت نتیجه توان می سپس باشد، مثبت رابطه این اگر

 ترتیب این به و هاست ورودی حداقل با خروجی حداکثر کسب منظور به درونی کار سازو تقویت طریق از شرکتها

 منفی رابطه این که صورتی در کرد، فراهم شرکتها سهام در گذاری سرمایه افزایش برای را مناسبی بستر توان می

می سهامداران ثروت افزایش منظور به و نداشته اثری شرکتها سهام بازده در کارایی کارو ساز که است بدیهی باشد

 (.831 امیر اصالنی،)رفت کارایی از غیر عواملی سراغ به بایست

 و حفظ نهایتاً و عملکرد بهبود جهت آن سنجش و بررسی و کارایی میزان از آگاهی و عملکرد ارزیابی اهمیت امروزه

 تنوع شدید، رقابت منابع، کمبود تکنولوژی، پیچیدگی، محیطی، متغیر شرایط به توجه با سازمان حیات ادامه

 ارزیابی اهمیت و ضرورت علیرغم است ناپذیر اجتناب ضرورتی ارتباطات و اطالعات تبادل باالی سرعت و خدمات،

 بهره واقعی معانی مدیران بیشتر که است مدعی کانادا وری بهره موسسه مدیر برنوالك کارایی، محاسبه و عملکرد

 آنها همچنین .است حیاتی آنها سازمان برای حد چه تا مفاهیم این که نیستند مطلع و دانند نمی را کارایی و وری

 تحلیل و تجزیه داده، قرار سنجش مورد را آنها چگونه داده، بهبود را خود کارایی و وری بهره چقدر که دانند نمی

 دستیابی از عبارتست کارایی: نمود تعریف چنین را کارایی توان می که گذارند می تاثیر آنها بر عواملی چه یا و کنند

 های نهاده به توجه با تولید مطلوب سطح به بنگاه یك دسترسی میزان یا بهینه تولید سطح به اقتصادی واحد یك

 پذیرفته سیمان شرکتهای در منابع انواع (بهینه نا یا بهینه) ترکیب نتایج از یافتن آگاهی برای.باشد می دسترس در

 کارایی گیری اندازه الگوها این از یکی که دارد وجود مختلفی مدلهای و الگوها تهران بهادار اوراق بورس در شده

 به آن های ورودی و موزون مجموع بر واحد هر خروجی موزون مجموع تقسیم از تولیدی واحدهای در کارایی است

 خروجی و ها ورودی از کدام هر که است این حاضر پژوهش اصلی مساله (.831  همکاران، و دادخواه)آید می دست

 به توان نمی نتیجه در و است محدودیت دارای دهند می نشان را مالی ابعاد از بعد یك است شده استفاده که هایی

 .کرد نظر اظهار تجاری واحدهای مالی سالمت مورد در سادگی

 .کرد معرفی توان می محدودیت این کردن طرف بر راستای در را ها داده پوششی تحلیل تکنیك پژوهش این

 مدل .آورد می فراهم گیری، اندازه و عملکرد تحلیل برای را تئوریك چارچوب یك ها، داده پوششی تحلیل که

 شده مشاهده های داده از استفاده با را کارا مرز که است خطی ریزی برنامه های تکنیك از ای مجموعه شامل مذکور

 ها داده پوششی تحلیل مدل پردازد می ساز تصمیم واحد کارایی گیری اندازه و ارزیابی به آنگاه و کند می بنا

 و ورودی چندین شامل تواند می کارایی گیری اندازه در خرد، اقتصاد نظریه در مرسوم های مدل از بسیاری برخالف

 مساله (.831 ،آذر(ندارد نیازی خدمات و کاالها قیمت به مربوط اطالعات به اینکه مضافاً باشد خروجی چندین

 :از عبارتند پرداخت آن به باید پژوهش این در که دیگری

 تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته سیمان شرکتهای کارایی بر مؤثر های شاخص شناسایی. 

 اول بند از حاصل اطالعات مراتبی سلسله بندی طبقه.2
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 عنوان به دوم بند (کارایی بر تاثیرگذاری و آمده دست به نهایی های شاخص) شده بندی طبقه اطالعات از استفاده.8

 ها داده پوششی تحلیل مدل خروجی و ورودی های شاخص

 تهران بهادار اوراق بورس در سیمان شرکتهای بندی رتبه و نسبی کارایی تعیین و مدل حل .4

 تحقیق هدف

 یا و شرکت مسئول و مدیر هر باشد می مدیریت در عمده مباحث از یکی مالی نسبی عملکرد بحث کلی طور به

 رقبا سایر و مشابه واحدهای سایر با مقایسه در خود واحد عملکرد نحوه با ارتباط در اطالعاتی که خواهد می ذینفعی

 در رقبا سایر یا و واحدها سایر با مقایسه در را خود واحد جایگاه آمده دست به اطالعات از استفاده با و باشد داشته

 نظر مورد صنعت قوت و ضعف نقاط شناسایی به تواند می اطالعات این از استفاده .نمایند شناسایی سیمان صنعت

 عملکرد از جامع ارزیابی سیستم یك وجود عدم علت به که است این نامه پایان این در اصلی هدف .کند کمك

 بتواند بررسی تحت صنعت آن وسیله به که نموده طراحی ارزیابی (فرآیند) مدل یك سیمان شرکتهای مالی نسبی

 شرکتها، عملکرد مستمر بهبود .بداند واحدها سایر به نسبت کارایی لحاظ از را خود واحدهای از یك هر جایگاه

 برای فرصتهایی ایجاد و توسعه و رشد برنامه پشتیبان تواند می نیروها این که کند می ایجاد افزایی هم عظیم نیروی

 .باشند تعالی و شکوفایی

 و پیشرفت میزان از آگاهی کسب و بررسی با کنند می اعمال مورد این در را ای برنده جلو تالش هاشرکت

 و شده تدوین هایسیاست از اطالعات و بازخورد کسب و شرکت روی پیش چالشهای شناسایی اهداف به دستیابی

 بدون شده یاد موارد تمامی البته شد خواهد عملکرد مستمر بهبود دارند، نیاز جدی بهبود به که مواردی شناسایی

 در حضور نیازمند را خود و کنند می تالش بقا برای که زمانی تا شرکتها نیست، پذیر امکان ارزیابی و گیری اندازه

 (.831 صالحی صادقانی،)ددهن قرار خود فعالیت سرلوحه را مستمر بهبود اصل باید دانند، می جهانی و ملی عرصه

 محصول یك عنوان به شود، می یاد اجتماعی و اقتصادی رشد و توسعه مایه خمیر عنوان به آن از که سیمان

 این در مذکور پژوهش در که داشت ضرورت پس دارد امروزی بشری جوامع زندگی در اساسی نقش ساختمانی

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته سیمان شرکتهای عملکرد ارزیابی دنبال به پژوهش این در. شود کار صنعت

 :نمایند پیگیری را زیر اهداف آن، بسط یا پژوهش نتایج کمك به بتوانند گیرنده تصمیم واحدهای تا هستیم تهران

 نتایج به توجه با تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته سیمان شرکتهای بین سالم رقابت فضای ایجاد. 

 .پژوهش

 بورس در شد پذیرفته سیمان شرکتهای سایر به آنها دانش و تجربه انتقال و کارا واحدهای تجربیات از استفاده.2

 .باشد می ذیل سئواالت به پاسخ دنبال به پژوهش این طرف تهران بهادار اوراق

 عنوان به آن از استفاده و شرکت گذاری سیاست جهت نتایج از استفاده ارزیابی، این در مستقر کاربردی اهداف.8

 از استفاده با دارد سعی پژوهش این. است تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته سیمان شرکتهای مدیران محك

 منتخب شرکتهای مالی نسبی عملکرد برای جامع روش یك واحدها مالی نسبی عملکرد زمینه در موجود ادبیات

 :نمایند پیدا دست زیر اهداف به روش این با تا داده ارائه تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

 ارزیابی دوره طول در ناکارا و کارا واحدهای شناسایی . 

 (.838 راعی،)دیگر سیمان شرکتهای میان در عملکرد بهترین اساس بر ناکارا واحدهای برای گذاری هدف .2

 پژوهش مدل و نظری مبانی

 فرآیند و ستاده داده، جزء سه به عموماً گیرد، می قرار ارزیابی مورد سیستمی رویکرد با سازمانها عملکرد که هنگامی

 فرآیند اساس بر گیرنده، تصمیم واحد یك عنوان به سازمان هر ، DEA در .شود می توجه ستاده به داده تبدیل

 می تعیین واحدها کارایی میزان و گرفته قرار ارزیابی مورد واحدها، سایر با مقایسه در خروجی به ورودی تبدیل
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 به توجه با تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته سیمان تولید شرکتهای پژوهش این در (.831 آذر،)گردد

 از شده ارائه اطالعات و مالی اطالعات دهنده ارائه مختلف های سایت بهادار، اوراق بورس طریق از که اطالعاتی

 و ورودی متغیرهای انتخاب محدودیت به توجه با سپس و است آمده دست به مطالعه مورد جامع های شرکت

 متغیرهای به خاص توجه با متغیرها) برخی گزینش به اقدام گیری، تصمیم واحدهای تعداد به نسبت خروجی،

 ماهیت به توجه با همچنین است گردیده دلفی روش براساس (اند شده انتخاب زیان و سود به صورتحساب عملیاتی

 کارایی گیری اندازه منظور به  NIRSو  CCR ،BCCمدلهای از مدیریت توسط آنها بودن کنترل قابل و ها ورودی

 شدن کارا برای را کارهایی راه مدلها این همچنین است، شده استفاده واحدها مقیاس به بازده نوع و مقیاس و فنی

 وسیله به باشد، یك برابر آنها کارایی میزان  CCRمدل در که واحدهایی نهایت در و دهند می ارائه ناکارا واحدهای

 مالی نسبی عملکرد محاسبه از پس نهایت در .شوند می بندی رتبه (تپرسون و اندرسون روش) سوپرکارا های روش

 جهت آماری های تکنیك (شان کارایی) عملکردشان میزان اساس بر گیر تصمیم واحدهای بندی رتبه و شرکتها

 .گیردمی قرار استفاده مورد پژوهش این فرضیات آزمون

  (DEA)اجرایی مدل

 :باشد می ذیل شرح به   B,Aبخش دو شامل پژوهش این اجرایی مراحل

 گیر تصمیم واحدهای مقیاس به بازده نوع هم، با آنها مقایسه و  BCC,CCRمدلهای اجرای از پس  Aبخش در

 یك کارایی امتیاز دارای که هاییشرکت و شد اجرا  CCRمدل که آن از پس  Bبخش در .گردد می مشخص

 رتبه شان کارایی میزان براساس هاشرکت تمام نهایت در و شدند بندی رتبه پترسون و اندرسون مدل در گردیدند،

 .گیرند می قرار آزمون مورد دوم و اول فرضیات شدند بندی

 پژوهش متغیرهای

 اطالعات بودن دسترسی قابل و بودن کاربردی بودن، کمی مفهوم، درك سادگی، به توجه با پژوهش این متغیرهای

 محاسباتی دسته دو به هامدل مانند نیز متغیرها این .اند شده انتخاب کارشناسان مشاوره از استفاده با آنها به مربوط

 مورد شرکتهای گیری اندازه و سنجش برای که هستند متغیرهایی محاسباتی، متغیرهای .اند شده تقسیم آماری و

 است شده توجه آن به خروجی و ورودی متغیرهای تعیین در که مهمترین از .اند شده گرفته کار به مطالعه،

 گیرنده تصمیم واحدهای ساله یك عملکرد زیان و سود صورتحساب که آنجا از .باشد می زیان و سود صورتحساب

 اطالعات از استفاده اطالعاتی منابع مهمترین از یکی صورتحساب این در مندرج اطالعات و باشد می (هاشرکت)

 مالی عملکرد) نسبی کارایی سنجش جهت خروجی، و ورودی متغیرهای لذا باشد می گیری تصمیم جهت مالی

 ها ورودی تعیین پژوهش این انجام در مهم مراحل از یکی .اند شده انتخاب صورتحساب این از شرکتها (نسبی

 :باشد زیر خصوصیات دارای باید که است (خروجی متغیرهای) ها خروجی و (ورودی متغیرهای)

 تمام برای باید ها خروجی و ها ورودی دیگر عبارت به باشند جهت هم و همسان باید ها خروجی و ها ورودی تمام. 

 باشد یکسان منتخب هایشرکت

 .باشند شده محاسبه خاص زمانی مقطع یك برای ها خروجی و ها ورودی تمام.2

 مجموع سوم یك از نباید متغیرها مجموع که است آن ها خروجی و ها ورودی انتخاب در ها محدودیت از یکی.8

 این محاسباتی متغیرهای ها خروجی و ها ورودی های ویژگی گرفتن نظر در با. باشد بیشتر گیری تصمیم واحدهای

 :شوند می بندی طبقه و شناسایی زیر صورت به پژوهش

 فروش، توزیع، های هزینه تولید، سربار  مستقیم، دستمزد مستقیم، مواد : شامل(ورودی های شاخص )ها نهاده

 (. 83 موتمنی،)مالی های هزینه و اداری و عمومی
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 های شاخص. خروجی و ورودی های شاخص و خالص سود  فروش،  :شامل (خروجی های شاخص)ها ستاده

 :شوند می تعریف زیر صورت به خروجی و ورودی

 مستقیم، مواد هزینه •

 مستقیم، دستمزد هزینه •

 تولید، سربار •

 اداری، و عمومی فروش، توزیع های هزینه •

 مالی، های هزینه •

 فروش، •

 (.831 ،دادخواه)خالص سود •

 :آماری های متغیر

 که باشند می وابسته و مستقل متغیرهای عنوان به «سهام بازده و مالی نسبی عملکرد »شامل آماری متغیرهای

 گردیده بیان زیر جدول در متغیرها این محاسبه نحوه .گیرد می  قرار آزمون مورد آنها بین ارتباط پژوهش این در

 .است

Rit= سال در سهم بازده نرخ t    و   P1= سال پایان در سهم قیمت 

Po= و   سال ابتدای در سهم قیمت     S= و    جایزه سهام R= سهام خرید تقدم حق 

 

 محاسبه نحوه نوع متغیر

 AP مدل براساس ثابت مقدار بازده مستقل مالی نسبی عملکرد

 وابسته بازده
100

)(

0

01 



P

SRDPSpp
rit

 
 

 

 کلیدی های واژه تعریف

 مالی نسبی عملکرد

 سالهای عملکرد با جاری سال عملکرد مقایسه همچنین و مشابه شرکتهای با شرکتها عملکرد مقایسه از عبارتست

 عملکرد شرکت یك آیا کند، گیری نتیجه تواند می گر تحلیل مقایسه این مبنای بر .است شرکت همان گذشته

 (.831 ،نیك زینت)است کرده تنزل گذشته سالهای و مشابه شرکتهای به نسبت آن عملکرد یا دارد مطلوبی

 ها  DMUکند می تبدیل ها ستاده به را ها داده که است نهادی  DMUیك :گیری تصمیم واحدهای تعریف

 هایی DMA .باشد می یکسان آرمانهای و اهداف دارای و داده انجام را وظایف از یکسانی نوع که هستند واحدهایی

 نوع هم و یکسان های ستاده و ها داده دارای و بوده همگن باید گیرند می قرار استفاده مورد   DEAدر که

 (.831 میرجلیلی،)باشند

 دراکر دیدگاه از است کرده ارائه پیتردراکر را کارایی از تعریف ترین کلی حال عین در و ترین ساده :کارایی تعریف

 هایستاده نسبت کارایی (713 )سال در کان و کاتز نظر از .باشد می مناسب شایسته طور به کارها انجام کارایی

 واقعی بازده نسبت را (راندمان) کارایی دیگر تعریف .باشد می ها ستاده این تولید برای الزم های داده به شده تولید

 .شود انجام باید که کاری مقدار به شود می انجام که کاری مقدار نسبت واقع در یا داند می استاندارد بازده به



6 
 

 را آنها توان می که داند می شود می مصرف محصول واحد یك تولید برای که منابعی میزان را کارایی دفت ریچارد

 (.838 هادیان،)کرد محاسبه محصول به مصرف نسبت حسب بر

 فرصتهای پی در گذاران سرمایه و است گذاری سرمایه از حاصل منافع بیانگر گذاری سرمایه یك بازده :سهام بازده

 عوامل باید گذران سرمایه هدف این به رسیدن برای .کند حداکثر را آنها سرمایه بازده که هستند گذاری سرمایه

 بدون گذران سرمایه اگر .کنند می تبدیل بهادار اوراق به را خود دارایی نقدترین زیرا دهند، قرار نظر مد را زیادی

 .شد نخواهد آنها عاید گذاری سرمایه از مطلوبی نتایج نمایند، گذاری سرمایه به اقدام عوامل، سری یك به توجه

 یعنی است بازده دهد می قرار خاص توجه مورد خود های گیری تصمیم در گذار سرمایه هر که عاملی ترین اصلی

 .هستند سرمایه بازارهای در خود مازاد منابع گذاری سرمایه برای فرصتها ترین بازده پر دنبال به گذران سرمایه

 دارای تنهایی به معیار این .است سهام بازده نرخ حاضر حال در موسسات عملکرد ارزیابی معیار مهمترین معموالً

 معیار این وقتی .گیرد می قرار استفاده مورد عملکرد ارزیابی برای و بوده گذراران سرمایه برای اطالعاتی محتوای

 دارای معیار این شاید .دهد نمی نشان مناسب را شرکت عملکرد و است شرکت برای خطری زنگ یابد کاهش

 مبنای بر عملکرد ارزیابی چون .باشد حسابداری مبنای بر عملکرد معیارهای با مقایسه در بیشتری اطالعاتی محتوای

 (. 83 غضنفری،)کند می منعکس خوبی به را گذاران سرمایه اطالعات بازار، ارزش

1

)1(






pit

Dtpp
Rit itit

 
Rit= شرکت سهام بازده i زمان درt 

Pit = شرکت سهام  بازار ارزش i زمان درt 

Pit-I= شرکت سهام بازار ارزش i زمان در T-I 

DT = آنها ترین عمده که شود پرداخت سهامداران به مختلفی شکلهای به است ممکن مالکیت از حاصل منافع 

 نقدی، آورده مطالبات محل از سرمایه افزایش (جایزه سهام) اندوخته محل از سرمایه افزایش نقدی، سود :از عبارتند

 .سهام تجمیع و سهام تجزیه

 (تحقیق پیشینه) تحقیق موضوع سابقه و تاریخچه

 رویکرد از استفاده با مالی های صورت تحلیل و تجزیه عنوان با  تحقیقی ،(2118)همکاران و فیروز .اچ احسان

 داده انجام گاز و نفت صنعت بورس در فعال های شرکت 112  تا 132  سالهای فاصله در ها، داده پوششی تحلیل

 و عملی کارایی از اتکایی قابل و اعتماد قابل مبنای دهنده نشان تحقیق این در  (DEA)کاربرد از حاصل نتایج و

 را مالی های نسبت و  (DEA)مابین رابطه وجود عدم از حاکی صفر فرض .است بوده اقتصادی های بنگاه مدیریتی

 اطالعاتی  (DEA)یعنی کرده رد را صفر فرض حاصل نتایج و نموده آزمون سنتی عملکرد ارزیابی شاخص عنوان به

 تجزیه به ها داده پوششی تحلیل تکنیك از استفاده با (2118)همکاران و فروز .دهد می نشان گیری تصمیم برای را

 این که دادند نشان پژوهشگران .پرداختند گاز و نفت صنعت های شرکت از ای نمونه مالی های صورت تحلیل و

 تحلیل تکنیك عالوه به .باشد تجاری واحدهای مالی های نسبت سنتی تحلیل برای مناسب مکملی تواند می تکنیك

 .کند می ایجاد نیز ها شرکت عملیاتی و مدیریتی ارزیابی برای اعتماد قابل و ثابت مبنای ها داده پوششی

 از استفاده با دارویی صنعت های شرکت داخلی کارایی ،ارزیابی تحقیقی طی (2111)پانی وی .بی و سارانگا هایتا 

 شرایط مالی وضعیت نظر اط که نمونه شرکت 44 در را  (DEA)کاربرد که بطوری ها داده پوششی تحلیل تکنیك

 ارتباط از حاکی حاصل نتایج و نموده آزمون داخلی رشد نرخ با عملکرد و کارایی ارزیابی منظور به اند داشته مناسبی

 .است بوده موجود متغیرهای
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 هتل به درونی بانگاهی وبازدهی جمعی ساختار زنجیره  »عنوان با تحقیقی در ،(2111) ولپیتیت کلیکوت پریگات،

 واحدهای معنای به جمعی ساختار های زنجیره ،  « (DEA)ها داده پوششی تحلیل طریق از ای زنجیره های

 عملکرد برحسب را هستند کار مشغول هم وبا داشته مشارکت شرکت صاحبان که واحدهایی و شده انتخاب

 حضور آن در مدیران که واحدهایی و منتخب واحدهای در جداگانه وهم جمعی صورت به هم ، بیشتر واثربخشی

 کارایی امتیاز میانگین از معناداری طور به جمعی ساختار های زنجیره که است رسیده نتیجه این وبه مقایسه دارند

  .برخوردارند داشته، فعال حضور شرکت وصاحبان مدیران ها آن در که واحدهای به نسبت باالتر

 کارآترین از پرتفویی تعیین در ها داده  پوششی تحلیل ،کاربرد پژوهشی طی ،(834 ) و همکاران خواجوی

 ها، داده پوششی تحلیل روش از استفاده آن، اصلی هدف که تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای

 در و انجام را است بوده تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای کارآترین از بهینه، پرتفوی تعیین برای

 از که داد نشان تحقیق نتایج .است شده استفاده پوششی فرم با و ورودی ماهیت با ،  (CCR) الگو از تحقیق، این

  7 تعداد و گردند،کارا می شامل را ها شرکت کل 182/1واقع در که شرکت 21 تعداد بررسی مورد شرکت 11 بین

 ایران موردی مطالعه) خودرو قطعه کنندگان تامین عملکرد ارزیابی به ،(831 )خانلو .اند شده شناخته ناکارا شرکت،

 قطعات تامین های شرکت بندی رتبه به فازی  DEAروش از استفاده با .است پرداخته  (DEA)روش با (خودرو

 .دهد می کارایی بهبود جهت وراهکارهایی کند می مشخص را ناکارا شرکتهای نهایت ودر .پردازد می خودرو

 سال زمانی بازه در ،(831 )رضوی حسین سید فرد، تقوی محمدتقی امیری، مقصود صادقیانی، صالحی جمشید

 های سازمان نسبی کارایی سنجش به اقدام شده اصالح مقادیر با محور خروجی  (BCC)مدل از استفاده با 831 

 تحلیل مدل از حاصل امتیاز به توجه با ناکارا گروه واحدهای نهایی، بندی رتبه منظور به و است شده بازرگانی

 و مراتبی سلسله تحلیل فرآیند ترکیبی مدل از استفاده با کارا های سازمان و اند شده بندی رتبه ها داده پوششی

 هدف و ریزی برنامه امکان و کارا واحدهای شناسایی .اند گرفته قرار تحلیل و بررسی مورد ها داده پوششی تحلیل

 .است بوده تحقیق این خروجی ترین مهم مدل، جواب از استفاده با عملکرد استراتژیك گذاری

 تحقیق روش

 روش و ماهیت نظر از .است کاربردی های پژوهش نوع از حاضر پژوهش هدف، نظر از علمی بندی تقسیم به توجه با

 می آنها بندی رتبه و یکدیگر با مقایسه در گیر تصمیم واحدهای نسبی عملکرد تعیین هدف که زمانی پژوهش،

 .پذیرد می انجام ریاضی و منطقی های تحلیل براساس و بوده ای مقایسه و توصیفی آن در پژوهش روش نوع باشد،

 استنباطی توصیفی پژوهش، این روش باشد، می  سهام بازده و (کارایی) عملکرد بین ارتباط تعیین هدف که زمانی و

 بهادار اوراق بورس در .شده پذیرفته سیمان های شرکت پژوهش این آماری جامعه. باشد می همبستگی نوع از و

 کارایی تنها که ها داده پوششی تحلیل روش محدودیت همچنین و آماری یجامعه به توجه با .باشند می تهران

 اول استفاده مورد اطالعات لحاظ از پژوهش این زمانی قلمرو .کند می گیری اندازه را مشابه و همگن های شرکت

 شرکت مالی های صورت از کمی های داده که آنجایی از .باشد می 831  اسفند 21 لغایت 831  سال فروردین

 کتابخانه روش به نظری مبانی به مربوط اطالعات همچنین و تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته منتخب های

 نسبی عملکرد بررسی به پژوهش این .باشد می ای کتابخانه اطالعات، گردآوری روش لذا شوند، می آوری جمع ای

 های شرکت شامل تحقیق مکان و است پرداخته تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته سیمان های شرکت مالی

 مشغول کامل طور به بعد به 831  مالی سال در که باشدمی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته سیمان
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 شامل که است گرفته قرار محقق اختیار در آنها با ارتباط در نیاز مورد اطالعات سایر و مالی اطالعات و بوده فعالیت

 شده پذیرفته سیمان 31 و 33 ،31 سالهای برای شرکت  21 و 37 سال برای شرکت 21 ،31 سال برای شرکت 21

 بورس سازمان در موجود مدارك و اطالعات از پژوهش این به مربوط اطالعات .باشد می تهران بهادار اوراق بورس در

 اوراق بورس در حاضر های شرکت مالی های صورت نگر، سهم و سهم آریا پرداز، تدبیر افزارهای نرم بورس، شرکت و

 در است آمده بدست شرکتها به مستقیم مراجعه طریق از اطالعات از برخی همچنین و بورس سایت تهران، بهادار

 افزار نرم از استفاده با  DEAروش ها، شرکت بندی رتبه و (کارایی)نسبی  مالی عملکرد سنجش جهت پژوهش این

DEA Excle solver نظیر مناسب های آزمون از پژوهش، های فرضیه آزمون برای همچنین .شد برده کار به 

 تحلیل و تجزیه  SPSSافزار نرم توسط جامعه، دو های میانگین مقایسه و پیرسون همبستگی و رگرسیون تحلیل

 .اند شده

 ها یافته تحلیل

 به بازده (CCR)ثابت مقیاس به بازده های مدل در 31-31 سالهای برای را ها شرکت از یك هر کارایی ،میزان ابتدا در

 در مقیاس به کارایی نرخ و مقیاس به کارایی اندازه ،(NIRS)افزایشی غیر مقیاس به بازده ،(BCC) متغییر مقیاس

 هایی شرکت ها داده پوششی تحلیل محور ورودی های مدل براساس.است شده محاسبه ها داده پوششی تحلیل مدل

 .باشند می ناکارا دارند %11  کمتراز کارایی که هایی شرکت و باشند می کارا دارند %11  کارایی که

 ها داده پوششی تحلیل های مدل خالصه 7- :1جدول

 89 88 87 86 85 سال

 29 29 29 27 24 شرکتها تعداد

 CCR  6 6 6 8 11مدل در کارا

 CCR  18 21 23 21 18مدل در ناکارا
 CCR  83.13% 86.03% 69.60% 75.75% 79.86%مدل در کارایی میانگین

 CCR  58.88% 66.16% 7.30% 7.99% 7.30%مدل در کارایی کمترین
 CCR  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%مدل در کارایی بیشترین

 BCC  13 14 13 14 15مدل در کارا

 BCC  11 13 16 15 14مدل در ناکارا
 BCC  91.98% 91.73% 83.80% 84.80% 88.53%مدل در کارایی میانگین

 BCC  63.77% 67.70% 7.56% 15.22% 27.34%مدل در کارایی کمترین

 BCC  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%مدل در کارایی بیشترین

 NIRS  11 11 10 13 14مدل در کارا

 NIRS  13 16 19 16 15مدل در ناکارا
 NIRS  88.41% 90.40% 75.80% 81.84% 87.13%مدل در کارایی میانگین

 NIRS  58.88% 66.16% 7.56% 10.43% 25.72%مدل در کارایی کمترین

 NIRS  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%مدل در کارایی بیشترین

 11 8 6 6 6 مقیاس به بازده در کارا

 18 21 23 21 18 مقیاس به بازده در ناکارا
 %96.81 %87.34 %83.05 %94.05 %90.54 مقیاس به بازده کارایی میانگین

 %76.52 %19.52 %35.27 %70.95 %67.87 مقیاس به بازده در کارایی کمترین

 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 مقیاس به بازده در کارایی بیشترین

 22 20 18 16 15 نزولی مقیاس به بازده

 7 9 11 11 9 ثابت مقیاس به بازده
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 .دارد وجود معناداری ارتباط سهام بازده و ثابت مقیاس به بازده بین( 

 نشان داری معنی سطح به توجه با نتایج .گرفت قرار بررسی مورد پیرسون آماری آزمون با متعیر دو این بین ارتباط

 سهام بازده و ثابت مقیاس به بازده بین که معنی بدین .باشد می 11/1 از بیشتر داری معنی سطح که دهد می

 بازده ، CCRافزایش با و بوده مثبت شده محاسبه همبستگی ضریب به توجه با رابطه این که .ندارد وجود ارتباط

 نیست معنادار افزایش میزان این ولی.یابد می افزایش سهام

 سهام بازده و ثابت مقیاس به بازده CCR متغیر دو همبستگی ضریب آزمون نتایج(2- )جدول

 مقدار – P پیرسون همبستگی ضریب فراوانی سال

 831 24   11/ 814/1 

 837 21  73/1 412/1 

 831 21 133/1 743/1 

 833 21 217/1  43/1 

 831 21 822/1 133/1 

 211/1 131/1 83  کل

 

 .دارد وجود معناداری ارتباط سهام بازده و متغیر مقیاس به بازده بین(2

 داری معنی سطح به توجه با نتایج .گرفت قرار بررسی مورد پیرسون آماری آزمون با متعیر دو این بین ارتباط

 بازده و متغیر مقیاس به بازده بین که معنی بدین .باشد می  11/1 از بیشتر داری معنی سطح که دهد می نشان

 افزایش با و بوده مثبت شده محاسبه همبستگی ضریب به توجه با رابطه این که .ندارد وجود معناداری ارتباط سهام

BCC، نیست معنادار افزایش میزان این ولی .یابد می افزایش سهام بازده. 

 سهام بازده و متغیر مقیاس به بازده BCC متغیر دو همبستگی ضریب آزمون نتایج(2-2)جدول

 مقدار – P پیرسون همبستگی ضریب فراوانی سال

 831 24 11/1 3 1/1 

 837 21 148/1 38/1 

 831 21 121/1 31/1 

 833 21   4/1 111/1 

 831 21 42 /1 128/1 

 11/1  1/ 2  83  کل

 

 .دارد وجود معناداری ارتباط سهام بازده و افزایش مقیاس به بازده بین(9

 داری معنی سطح به توجه با نتایج .گرفت قرار بررسی مورد پیرسون آماری آزمون با متغیر دو این بین ارتباط

 بازده و افزایش مقیاس به بازده بین که معنی بدین .باشد می 11/1 از بیشتر داری معنی سطح که دهد می نشان

 افزایش با و بوده مثبت شده محاسبه همبستگی ضریب به توجه با رابطه این که .ندارد وجود معناداری ارتباط سهام

NIRS، نیست معنادار افزایش میزان این ولی .یابد می افزایش سهام بازده. 
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 سهام بازده و افزایش مقیاس به بازده  NIRSمتغیر دو همبستگی ضریب آزمون نتایج(2-8)جدول

 مقدار – P پیرسون همبستگی ضریب فراوانی سال

 831 24 127/1 112/1 

 837 21   3/1 111/1 

 831 21 174/1 148/1 

 833 21  11/1 87/1 

 831 21 83 /1 14 /1 

 431/1 17/1 83  کل

 

 .دارد وجود معناداری ارتباط سهام بازده و مقیاس به کارایی بین (4

 داری معنی سطح به توجه با نتایج .گرفت قرار بررسی مورد پیرسون آماری آزمون با متعیر دو این بین ارتباط

 سهام بازده و مقیاس به کارایی بین که معنی بدین .باشد می 11/1 از بیشتر داری معنی سطح که دهد می نشان

 کارایی افزایش با و بوده مثبت شده محاسبه همبستگی ضریب به توجه با رابطه این که .ندارد وجود معناداری ارتباط

 .نیست معنادار افزایش میزان این ولی.یابد می افزایش سهام بازده مقیاس، به
 سهام بازده و مقیاس به کارایی متغیر دو همبستگی ضریب آزمون نتایج(: 2-1)جدول

 مقدار – P پیرسون همبستگی ضریب فراوانی سال

 831 24 8  /1  81/1 

 837 21 211/1  88/1 

 831 21 127/1 33 /1 

 833 21 814/1 184/1 

 831 21 281/1 2  /1 

 173/1 17/1  83  کل

 

 تی آزمون کمك به فوق فرضیه .باشد می معناداری اختالف دارای ناکارا و کارا های شرکت در سهام بازده متوسط

 در سهام بازده متوسط بین معناداری اختالف که داد نشان نتایج و گرفته قرار آزمون مورد مستقل ای نمونه دو

 .ندارد وجود ناکارا و کارا های شرکت

 ناکارا و کارا های شرکت در بازده متوسط مقایسه برای مستقل های گروه  tآزمون نتایج: 5-1 جدول

 بازده متغیر

 سهام
 معیار انحراف میانگین تعداد گروه

 درجه

 آزادی
T 

 سطح

 pداری معنی
 آزمون نتیجه

  1385سال
 1 /4  3/38  7 کارا

 اختالف معناداری 124/1 2/488 22
 1 /83  21/7 3  ناکارا

  1386سال
 84 8/77 7 کارا

21 
 اختالف معناداری عدم 321/1 1/ 22

 47/12 3/21 3  ناکارا

 1387سال
 1/14 84/88 7 کارا

21 
 اختالف معناداری عدم 111/1 31/ 

 24/81 7/41 28 ناکارا

 1388سال
 1 /42 8/21 3 کارا

21 
 اختالف معناداری عدم 471/1 184/1

  1/1  4/11   2 ناکارا

 1389سال
 24/18 7/78    کارا

21 
 اختالف معناداری عدم 871/1 1/ 12

 83/11 44/  3  ناکارا

 کل
 84/44 4/81 81 کارا

 87 
 اختالف معناداری عدم 1/1 12/1

 83/14 4/81  1  ناکارا
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 پیشنهادها

 سیمان صنعت فعال های شرکت (کارایی)نسبی عملکردمالی وسنجش بندی رتبه از آمده دست به نتایج به توجه با

 با: گردد می ارائه آتی تحقیقات و کنندگان استفاده برای زیر پیشنهادات بهادارتهران اوراق بورس در شده پذیرفته

 کارایی به رسیدن برای است، حسابداری ستادی واحد آمده بدست هایداده از گرفته صورت تحقیق که این به توجه

هزینه انجام در مناسب مدیریت بهینه، گذاری سرمایه به نیاز است، مربوطه هایشرکت پیشرفت دهنده نشان که باال

 .است نیاز مورد هاییتالش امور این در که است رقابتی بازاریابی و ها

  :کنندگان استفاده برای پیشنهادات

 فرض با) خود تولیدات در که هایی شرکت ، سیمان صنعت در دهدکه می نشان پژوهش ازاین حاصل نتایج

 وبهروری باالتر (کارایی) عملکرد از ها شرکت سایر به نسبت دارند، کمتری های هزینه (تولید میزان بودن مشابه

 قرار مناسبی شرایط در عملکردی لحاظ از که هایی شرکت برای پژوهش این لذا باشند؛ می برخوردار بیشتری

 منابع، بهینه مصرف وبا ببخشند بهبود را خود ضعف نقاط بتوانند طریق این از تا بود خواهد مناسبی منبع ندارند،

 کارایی افزایش با نهایت ودر دهند افزایش را خود (کارایی) عملکرد وسیله این به و داده کاهش را خود تولید ضایعات

 .گردند سهامداران رضایت موجب نتیجه ودر داده افزایش را شرکت سود شرکت، منابع از بهینه استفاده و

 : منابع

نقش تئوری اثباتی در فرآیند تدوین استانداردهای حسابداران، جمله  (831 )امیر اصالنی، حامی ما . 

 21-2 ، ص 1 حسابرس، شماره

تحلیل پوششی داده ها و فرایندهای تحلیل سلسله مراتبی، فصلنامه مطالعات مدیریت،  (831 )عادل ،آذر .2

 211-11 ص   (834 بهار)دانشگاه عالمه طباطبایی، شماره هشتم  .تهران

اندازه گیری کارایی نسبی شرکتهای  (831 )لی اصغر انواری رستمی، محمد رضا رستمیع .آذر، عادل .8

، فصلنامه (شاخص های تکنولوژی اطالعات)احاضر در بورس اوراق بهادار با رویکرد تحلیل پوشی داده ه

 (119، صفحه 5بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال چهاردهم، شماره 

اقتصاد در مدیریت،ترجمه علی اصغر موسوی الغروی، تهران، مرکز نشر  (8 71)پاپاس، جیمز .بریگام، یوجی .4

 .دانشگاهی

گذاری و ارزیابی اوراق بهادار، انتشارات دانشکده  مدیریت سرمایه،(811 )جهانخانی و پارسائیان .1

 .مدیریت دانشگاه تهران

تحقیقات مالی، سال اول، شماره نظریه بازار کارای سرمایه،  (812 )عبد تبریزی، حسین .جهانخانی، علی .7

  28-1یك، ص ص

 تحلیل ،کاربرد پژوهشی طی ،(834 ) مسعود ربیعه .علیرضا ،فرد سلیمی . شکراله ،خواجوی .1

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای کارآترین از پرتفویی تعیین در ها داده  پوششی

 (48 پیاپی)شماره , 22 دوره , 834  تابستان   : شیراز دانشگاه انسانی و اجتماعی علوم .تهران

  31صفحهتا   11از صفحه  ;(حسابداری نامه ویژه)
اندازه گیری کارایی مالی نسبی شرکتهای فعال در صنایع ساخت قطعات خودرو (831 )مهرداد  ،دادخواه .3

و بررسی ارتباط ان  (DEA)پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها 

 113-.133، ص ص 8با بازده سهام، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی سال دوم شماره 
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http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1057
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=12533
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http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=12533
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=12533


1  
 

 .ترجمه جواد پورمقیم، تهران، انتشارات نشر نی. اقتصاد مدیریت (.812 )داگالس، ایوان، ج .1

 .مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، تهران، انتشارات سمت(838 )تلنگی،احمد .راعی، رضا .1 

 .کلیات مدیریت مالی، تهران، انتشارات جنگل(832 )راهنمای رود پشتی، فریدون و فرزین، اکرم .  

فازی جهت ارزیابی عملکرد نسبی دانشکده های علوم انسانی  DEAارایه یك مدل ( 83 )شهریاری، س .2 

 .دانشگاه تهران، پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران

رتبه بندی (831 )مقصود امیری، محمد تقی تقوی فرد، سید حسین رضوی .صالحی صادقانی، جمشید .8 

واحدهای کارا با ترکیب رویکرد تحلیل پوششی داده ها و فرایند تحلیل سلسله مراتبی در سازمان های 

 .75، ص 81بازرگانی استانی، فصلنامه دانش مدیریت، سال بیست و یکم، شماره 

 حسین سید ،رضوی .فرد، محمدتقی تقوی .امیری ،مقصود .صادقیانی، جمشید صالحی .4 

ها و فرآیند تحلیل سلسله  بندی واحدهای کارا با ترکیب رویکرد تحلیل پوششی داده رتبه(831 )

 - 4، شماره  2 دوره ،1مقاله .مجالت علمی دانشگاه تهران های بازرگانی استانی مراتبی در سازمان

 111277 شماره پیاپی 
ارزیابی کارخانه جات قند کشور با روش تحلیل پوششی داده ها، پایان نامه ( 83 )غضنفری، سید حسن .1 

 .کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران

رساله  .(DEA)طراحی مدل پویایی بهره وری با رویکرد تحلیل پوششی داده ها  ( 83 ) موتمنی، علیرضا .7 

 .دانشگاه تربیت مدرس.دکتری، تهران

بررسی و تعیین کارایی (831 )میرجلیلی، سید حسین، سید دهقان، سید عباس، دهقان خاوری، سعید .1 

صنایع استان یزد با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، نشریه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 

 .، تابستان54شماره 

تحلیل پوششی داده ها و توسعه الگوریتمی برای تحلیل حساسیت و مروری بر (831 )متین ،نیك زینت .3 

 .پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف «پایداری واحدها

محاسبه کارایی نظام بانکی در ایران با استفاده از روش "، (1383)هادیان، ابراهیم،آنیت عظیمی حسینی  .1 

 .20های اقتصادی در ایران، شماره  ، فصلنامه پژوهش"(DEA)تحلیل فراگیر داده ها 

بهره وری و فواید  (813 )ترجمه دانش، هوردخت و خلیلی شورینی، سهراب .هابس، فایانا .همفری، جان .21

 .آن، تهران، انتشارات فیروزه

21. Chien-Ta Ho.A Study on the Application of Deeision Analysis on Performance 

Measurement for small and medium Business, Department of International 

Trade Lan-Yang Institute of Technology. 

22. Hayta Sargana and B. He is pani (2007).”economic    value   added:some  

empirical evidence”. Managerial finance, vol24,no.llpp.60-72. 

23. Prigat, Vulpitt Cliche (2000). Data Envelopment Analysis: 

Theory,Methodology, and Application, Kluwer Academic Publisher. 

24. Wyatt,T. (1994) .Eductional ladicators: A Review of the Literature. In OECD. 

Marking Education Count. 

https://journals.ut.ac.ir/issue_1930_2766_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+21%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+4+-+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+1000266%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1387.html
https://journals.ut.ac.ir/issue_1930_2766_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+21%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+4+-+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+1000266%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1387.html
https://journals.ut.ac.ir/issue_1930_2766_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+21%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+4+-+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+1000266%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1387.html

