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  چکیده

این بازار و عناصر  دبایو براي داشتن اقتصادي پویا  رشد اقتصادي هر کشور استي کارآمد یکی از ارکان بازار سرمایه

در  وراق بهادار از عناصري هستند که نقش مهمیس ابور سرمایه پذیر هايشرکتد. نکافی قرار گیر توجه موردآن 

حائز اهمیت  هاآن کارایی، بنابراین تعیین گذاردمی تأثیربر بازار  مستقیماً هاآنو عملکرد  دننمایبازارها ایفا می گونهاین

ها داده هاي سنتی تحلیل پوششیاست، مدل کاراییهاي سنجش ها یکی از انواع روشخواهد بود. تحلیل پوششی داده

ر ارزیابی ها دکنند و این مدلحاصل از چندین ورودي و خروجی استفاده می کاراییبراي ارزیابی  کلی تنها از یک فرایند

بنابراین نتایج ارزیابی عملکرد ممکن است مانع ؛ مختلف در سازمان ناتوان هستند زیر فرایندهايعملکرد فرایندها و 

هاي را با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده کاراییشود. پژوهش حاضر تفکیک  زشبااردستیابی به اطالعات مدیریتی 

- مرحله هايوروديهاي مرحله اول که خروجی زیر فراینداي دو با ارتباط رشته ايدومرحلهاي در یک فرایند تولید شبکه

 هايشرکتگذاري و سودآوري براي رمایهس زیر فرایندبدین منظور دو  کند.لحاظ می گیري کارایی، در اندازهاستي دوم 

 47 ییکارا) 89-93ساله (ي پنجبورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شد و با استفاده از اطالعات مالی دوره فعال

مستقل با  طوربه زیر فرایندهاها در هر یک از شرکت کارایی نتایج پژوهش بیانگر این است کهمحاسبه گردید.  شرکت

ستقل، هاي مدل ارتباطی و مستقل با یکدیگر رابطه همبستگی دارند، اما نسبت به مدل مجوابمتفاوت است و یکدیگر 

  دهد.ه میارائ ترياطمینانقابلتر و هاي منطقیمدل ارتباطی جواب

  

  .بازار سرمایهبورس اوراق بهادار،  ،ارزیابی عملکرد اي،هاي شبکه: تحلیل پوششی دادهواژگان کلیدي
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این بنابراین در ؛ )2014(وانگ و همکاران،  دتبدیل کر زیر فرایندرا به چندین فرایند پیچیده یک 

بورس اوراق بهادار و تعیین واحدهاي  سرمایه پذیر هايشرکت کاراییگیري اندازه منظوربهپژوهش 

پژوهش اهداف گذاري و سودآوري تقسیم گردید. سرمایه زیر فرایندبه دو  هاآنفرایند  ،کارا و ناکارا

بورس اوراق  سرمایه پذیر هايشرکتاي براي هاي شبکهشامل طراحی مدل تحلیل پوششی داده

مدل  جزئی زیر فرایندهاي کل و کاراییي و مقایسه هااین شرکت کاراییگیري اندازه ،بهادار تهران

  .است

  ي پژوهشو پیشینه مبانی نظري

 گذاريسرمایه

دستیابی  هدف باهاي مالی، سهام، دارایی و یا یک معامله تجاري گذاري تبدیل پول به طرحسرمایه

 ).2015پانیگوا و همکاران،-(کابرارا تارزش براي تولید بازده مثبت اسیا افزایش  داشتننگهبه سود و 

 عنوانبهدر بازار سرمایه  گذار عملیاتی هستند کهگذاري مالی، نهادهاي سرمایهسرمایه هايشرکت

-اصلی یک شرکت سرمایه مأموریت. )2014(اسپاتاسیان،  شوندگذاران اصلی محسوب میسرمایه

بر اساس تنوع که  )1388مقدم، (ستایش و غیوري استکیل سبد سهام با ریسک مطلوب ، تشيگذار

بنابراین این  ؛گذاري خود هستندوري از سرمایهگذاران به دنبال رسیدن به حداکثر بهرهسرمایه آن

-که در طول طراحی و اجراي استراتژي سرمایهپاسخ دهند هایی مداوم به چالش طوربهاشخاص باید 

گذاري سري شرایط و احتماالت مشخص، استراتژي سرمایهدر یک بازار با یک .دهدي رخ میگذار

 ددهقرار می تأثیرعمده بر عملکرد مدیریت دارایی دارد و فرایند قیمت سهام در بازار را تحت  تأثیر

د و کنبافت یا ساختار مالی شرکت را تعیین می درنهایتتصمیمات مالی که  ).2014(اسپاتاسیان، 

 اهمیت زیادي دارد دشومی »ساختار بهینه سرمایه«منجر به دستیابی یا عدم دستیابی شرکت به 

هاي مختلفی راه هاي آتی شرکتمالی جهت انجام طرح تأمینبراي  ).1388مقدم، (ستایش و غیوري

بدهی به دو نوع  شوند؛وجود دارد که در دو شکل کلی بدهی و حقوق صاحبان سهام خالصه می

گیري در رابطه با نوع یمتصم ).1392زاده و مهرمنش، (حاجی شودمدت تقسیم میبلندمدت و کوتاه

ها ، بلکه بر نتایج عملکرد مدیران شرکتاستشخصیت شرکت  يدهندهتشکیل تنهانهساختار سرمایه 

(پورزمانی و  دنکنه بین ریسک و بازده را برقرار میزسیاست ساختار سرمایه، موا. دبه سزایی دار تأثیر

  ).1389همکاران، 

هاي حسابداري شرکت الزم است دادهدیگر آن بر  تأثیرگذاريبراي پی بردن به نوع ساختار سرمایه و 

 وتحلیلتجزیه دسته دو به سهام وتحلیلتجزیه فنونمالی قرار گیرد.  وتحلیلتجزیهشرکت مورد 

 
 

  قدمهم

دستیابی به رشد مستمر و بلندمدت اقتصادي، نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد 

- ي کارآمد به سهولت امکانبازار سرمایه ویژهبهملی است و این مهم بدون استفاده از بازارهاي مالی 

مایه و منابع مالی پذیر نیست. در یک اقتصاد سالم، وجود سیستم کارآمد مالی در توزیع مناسب سر

نقش کلیدي در رشد اقتصادي هر کشور  سرمایه بازاربر این باورند که  نقش اساسی دارد. اقتصاددانان

یکی از  عنوانبهي پایدار اقتصادي، توسعه بورس اوراق بهادار نماید. جهت دستیابی به توسعهایفا می

گذاري نقش مهمی در بورس سرمایه يهاشرکت .)1384(قایی و همکاران، ابزارهاي مهم مطرح است

گذاشته و قیمت سهام را به سمت  تأثیرگذاري توانند در فرایند قیمتمی هاآناوراق بهادار دارند، 

د بهبود رون نهایت درو ثبات سرمایه و  کاراییبه ارتقاي  نتیجه درش واقعی خود سوق دهند و ارز

-ها، اندازهها در اقتصاد دولتشرکت گونهاینمهم  با توجه به نقشکمک کنند.  توسعه پایدار اقتصاد

رویکردهاي متعددي در  کاراییگیري اندازه منظوربه گردد.ز اهمیت میحائ هاآن کاراییگیري 

 بندي نموددسته نا پارامتریکپارامتریک و  دودستهرا در  هاآنتوان است که می ذکرشدهمطالعات 

مسائل اقتصادي با تخمین تابع  وتحلیلتجزیهد پارامتریک در رویکر ؛)1393نیا و همکاران، (فرجی

-هاي برنامهبا استفاده از روش کاراییمسائل مربوط به  وتحلیلتجزیهدر  پارامتریکناتولید و رویکرد 

 قرار استفاده موردادي که در مطالعات زی پارامتریکیناهاي روش ازجملهریزي خطی کاربرد دارند. 

گیري اندازه ).1393نیا و همکاران، (فرجی است 1)DEA (هایل پوششی دادهروش تحل است گرفته

چگونه  هابه خروجی هاگیري در تبدیل وروديدهد که هر واحد تصمیمنشان می DEAبا  کارایی

شود مبنی بر اینکه در واحدهایی که غیرکارا مطرح می ايمسئلهعمل کرده است. در اینجا 

بیشتر  سؤالپاسخگویی به این  منظوربهاند. ی موجب این ناکارایی گردیدهعوامل ؛ چهاندشدهمعرفی

ند منابع ناکارایی را شناسایی بتوانتا  صرف شدهآن کل به اجزاي سازنده  کاراییها بر تفکیک تالش

اي هاي شبکهکند که تحلیل پوششی دادهتمرکز می DEAیک نوع از تفکیک بر ساختار مدل  د،نماین

ساختار سرمایه منجر به  سویکحال با توجه به اینکه از ). 1390خواه، و شاه یمؤمند (شونامیده می

هاي سرمایه رکت در بازاگذاري شربر ارزش مؤثرپارامتر  ترینمهم عنوانبهافزایش قیمت سهام شده و 

(ستایش و  تار سرمایه و سودآوري وجود دارداست و از سوي دیگر رابطه مثبت بین ساخ مطرح

ارزیابی عملکرد و براي  اعتمادقابلآوردن اطالعات دقیق و  به دستبراي  ،)1388مقدم، غیوري

اي در نظر گرفت و ک ساختار شبکهی صورتبهتوان میرا ها شرکت، مشخص نمودن علت ناکارایی
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1 Date Evelopment Analysis 
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 کاراییتعیین میزان  براي پارامتریکنااز یک روش  )1975(2فارل. )1393نیا و همکاران، (فرجی

-واحدهاي تصمیم ايهستاندهها و تخمین تابع تولید، با مشاهده مقادیر نهاده يجابهوي  .استفاده کرد

 کاراییمرز  عنوانبه گیري، یک تابع مرزي را که به شکل یک تابع خطی با قطعات غیرخطی بود،

 ي خود را فقط. فارل مطالعهقراردادگیري واحدهاي تصمیم کاراییتعریف کرد و آن را معیار و مالك 

دیدگاه وي را توسعه دادند و الگویی را  3و همکاراننز رچا ،از فارلبعد  ده انجام داد.نبا یک نهاده و ستا

چندگانه را داشت.  ستاندهگیري با نهاده و دهاي تصمیمواح کاراییگیري ارائه کردند که توانایی اندازه

 ).1393نیا و همکاران، (فرجی گردید) معرفی DEAاین الگو تحت عنوان تحلیل پوششی داده (

 ياگیرندهواحدهاي تصمیم کاراییریزي ریاضی براي ارزیابی ها یک روش برنامهتحلیل پوششی داده

)DMUروجی دارد. با توجه به اینکه این روش مبتنی بر یک) است که چندین ورودي و چندین خ

ریزي خطی است که نوع تابع آن و پارامترهاي مربوط از قبل سازي با استفاده از برنامهسري بهینه

زاده و همکاران، گیرد (اسماعیلقرار می غیر پارامتریکهاي مشخص نیست؛ لذا روش در زمره روش

1394.(  

هاي آن در واحدهاي ه زمانی اخیر به کاربردها در بازششی دادهیک حوزه مهم روش تحلیل پو

است. تحقیقات  یافتهاختصاصهستند  ايدومرحلهاي یا که داراي فرایندهاي شبکه ايگیرندهتصمیم

 1995، در سال 4فار و ویتاکر هايپژوهشاي به هاي شبکهاولیه در مورد تحلیل پوششی داده

) روابط بین فرایندهاي مختلف 2000( 5گسترش یافت. فیر و گراسکوف و در ادامه بسط و گرددبرمی

توان آن می موجببهبنا نهادند که  NDEA(6اي (هاي شبکهتولیدي را در مدل تحلیل پوششی داده

 کههنگامیساختار بیشتري به مدل اضافه کرد تا براي کاربردهاي خاص تناسب بیشتري داشته باشد. 

هاي خاص براي شود بصیرتی در خصوص منابع ناکارایی و راهنماییباعث می این روابط برقرار شد،

  ).2008(یو،  فراهم شود هاآن DMUبراي بهبود  هاآنکمک به  منظوربهاحدها مدیران و

گیري زهایک سازمان را اند زیر فرایندهاياز  هرکدام کاراییسازمان و  کلی کارایی، NDEAهاي مدل

 کاراییکلی با استفاده از ارتباطات ریاضی بین  کاراییدهند تا ها اجازه میمدل کنند. همچنین، اینمی

ساختار سلسله مراتبی  جايبه، NDEAهاي شود. در مدل وتحلیلتجزیهفرایندها  کاراییسازمان و 

                                                           
2 Farell 
3 Charnes et al. 
4 Fare & Vitaker 
5 Grosskopf 
6 Network Date envelopment analysis 

 
 

 یا ذاتی ارزش تعیین پی در بنیادي گرانتحلیل .گرددمی تقسیم تکنیکی وتحلیلتجزیه و بنیادي

 آن مقایسه با و بوده شرکت و اقتصاد، صنعت سطوح به مربوط متغیرهاي تحلیل طریق از سهم واقعی

 تغییرات به بیشتر گران تکنیکیتحلیل اما گیرند،می سهم فروش یا خرید به تصمیم بازار باارزش

یک شرکت با کسب  وتحلیلتجزیه. دارند جهتو آینده در آن بینیپیش و درگذشته سهام قیمت

هاي مالی و تفاوت موجود بین اصول و شیوه باوجود منتشرشدههاي مالی اطالعات از صورت

 کندحسابداري، اغلب سرنخی از عملکرد گذشته شرکت و چگونگی عملکرد آن در آینده را فراهم می

ز ا دسته دووجود دارد که در  شرکتک معیارهاي مختلف براي ارزیابی عملکرد ی). 2015(استفان، 

در بیشتر  اگرچهگردند. بندي میمعیارهاي مبتنی بر بازار و معیار مبتنی بر اطالعات حسابداري طبقه

با  زمانهماست اما چون در استفاده از این معیارها  توجه موردبیشتر  مواقع معیارهاي مبتنی بر بازار

معیار هستند؛ لذا معیارهاي مبتنی بر حسابداري بر  مؤثر یزن کنترلیرقابلغتعداد زیادي از عوامل  هاآن

 سرمایه بازار که ایران کشورهایی همچون در). 2016(رستمی و همکاران،  مبتنی بر بازار برتري دارد

 است بهتر نتیجه در و داشته یاديز تفاوت آن ذاتی باارزش بهادار اوراق بازار قیمت ندارند، کارایی

 بنیادي تحلیل د.نمایاستفاده  سهم یک ارزیابی جهت بنیادي وتحلیلتجزیه از گذارسرمایه شخص

 و ترازنامه زیان، سود و صورت مثل شرکت مالی هايصورت بررسی اول مرحله. دارد مرحله دو سهام

 را راکا باید مرز ابتدا. است بازار ارزش به یسود آت یعلّ دادن ارتباط دوم گام در. است یسود آت ارزیابی

 مرز سهام در. شود شناسایی است، درآمد و استاندارد مالی هايشاخص بین لآهیدا رابطه دنبال به که

 تردر پایین سهام و کندمی تبدیل درآمد حداکثر به را مالی هايورودي و شودمی مدیریت یخوببه کارا

 هاي مختلفداده بین لآهیدا رابطه یک دنبال به که کارایی مرز آن از بعد. نیست گونهینا کارا مرز از

 شوندمی گذاريقیمت بازار در مطلوب مرز در سهام. شودمی محاسبه ست،ا بازار ارزش و مالی

 ).1394(حسینی و همکاران، 

  کاراییگیري اندازه

تعریف دیگر  اهداف است. اي ازکیفیت رسیدن به مجموعهدر مفهوم عام آن به معناي درجه و  کارایی

در مقایسه بین  کاراییعبارت است از نسبت بازده واقعی به بازده مورد انتظار. با این تعریف  اییکاراز 

و منابع مورد انتظاري که براي رسیدن به مقاصد خاص باید مصرف شوند، تبیین  شدهمصرفمنابع 

 ن واحد استهاي آدهنها و ستاهر واحد مستلزم مقایسه نهاده کاراییگیري بنابراین اندازه؛ شودمی
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 کاراییتعیین میزان  براي پارامتریکنااز یک روش  )1975(2فارل. )1393نیا و همکاران، (فرجی

-واحدهاي تصمیم ايهستاندهها و تخمین تابع تولید، با مشاهده مقادیر نهاده يجابهوي  .استفاده کرد

 کاراییمرز  عنوانبه گیري، یک تابع مرزي را که به شکل یک تابع خطی با قطعات غیرخطی بود،

 ي خود را فقط. فارل مطالعهقراردادگیري واحدهاي تصمیم کاراییتعریف کرد و آن را معیار و مالك 

دیدگاه وي را توسعه دادند و الگویی را  3و همکاراننز رچا ،از فارلبعد  ده انجام داد.نبا یک نهاده و ستا

چندگانه را داشت.  ستاندهگیري با نهاده و دهاي تصمیمواح کاراییگیري ارائه کردند که توانایی اندازه

 ).1393نیا و همکاران، (فرجی گردید) معرفی DEAاین الگو تحت عنوان تحلیل پوششی داده (

 ياگیرندهواحدهاي تصمیم کاراییریزي ریاضی براي ارزیابی ها یک روش برنامهتحلیل پوششی داده

)DMUروجی دارد. با توجه به اینکه این روش مبتنی بر یک) است که چندین ورودي و چندین خ

ریزي خطی است که نوع تابع آن و پارامترهاي مربوط از قبل سازي با استفاده از برنامهسري بهینه

زاده و همکاران، گیرد (اسماعیلقرار می غیر پارامتریکهاي مشخص نیست؛ لذا روش در زمره روش

1394.(  

هاي آن در واحدهاي ه زمانی اخیر به کاربردها در بازششی دادهیک حوزه مهم روش تحلیل پو

است. تحقیقات  یافتهاختصاصهستند  ايدومرحلهاي یا که داراي فرایندهاي شبکه ايگیرندهتصمیم

 1995، در سال 4فار و ویتاکر هايپژوهشاي به هاي شبکهاولیه در مورد تحلیل پوششی داده

) روابط بین فرایندهاي مختلف 2000( 5گسترش یافت. فیر و گراسکوف و در ادامه بسط و گرددبرمی

توان آن می موجببهبنا نهادند که  NDEA(6اي (هاي شبکهتولیدي را در مدل تحلیل پوششی داده

 کههنگامیساختار بیشتري به مدل اضافه کرد تا براي کاربردهاي خاص تناسب بیشتري داشته باشد. 

هاي خاص براي شود بصیرتی در خصوص منابع ناکارایی و راهنماییباعث می این روابط برقرار شد،

  ).2008(یو،  فراهم شود هاآن DMUبراي بهبود  هاآنکمک به  منظوربهاحدها مدیران و

گیري زهایک سازمان را اند زیر فرایندهاياز  هرکدام کاراییسازمان و  کلی کارایی، NDEAهاي مدل

 کاراییکلی با استفاده از ارتباطات ریاضی بین  کاراییدهند تا ها اجازه میمدل کنند. همچنین، اینمی

ساختار سلسله مراتبی  جايبه، NDEAهاي شود. در مدل وتحلیلتجزیهفرایندها  کاراییسازمان و 

                                                           
2 Farell 
3 Charnes et al. 
4 Fare & Vitaker 
5 Grosskopf 
6 Network Date envelopment analysis 

 
 

 یا ذاتی ارزش تعیین پی در بنیادي گرانتحلیل .گرددمی تقسیم تکنیکی وتحلیلتجزیه و بنیادي

 آن مقایسه با و بوده شرکت و اقتصاد، صنعت سطوح به مربوط متغیرهاي تحلیل طریق از سهم واقعی

 تغییرات به بیشتر گران تکنیکیتحلیل اما گیرند،می سهم فروش یا خرید به تصمیم بازار باارزش

یک شرکت با کسب  وتحلیلتجزیه. دارند جهتو آینده در آن بینیپیش و درگذشته سهام قیمت

هاي مالی و تفاوت موجود بین اصول و شیوه باوجود منتشرشدههاي مالی اطالعات از صورت

 کندحسابداري، اغلب سرنخی از عملکرد گذشته شرکت و چگونگی عملکرد آن در آینده را فراهم می

ز ا دسته دووجود دارد که در  شرکتک معیارهاي مختلف براي ارزیابی عملکرد ی). 2015(استفان، 

در بیشتر  اگرچهگردند. بندي میمعیارهاي مبتنی بر بازار و معیار مبتنی بر اطالعات حسابداري طبقه

با  زمانهماست اما چون در استفاده از این معیارها  توجه موردبیشتر  مواقع معیارهاي مبتنی بر بازار

معیار هستند؛ لذا معیارهاي مبتنی بر حسابداري بر  مؤثر یزن کنترلیرقابلغتعداد زیادي از عوامل  هاآن

 سرمایه بازار که ایران کشورهایی همچون در). 2016(رستمی و همکاران،  مبتنی بر بازار برتري دارد

 است بهتر نتیجه در و داشته یاديز تفاوت آن ذاتی باارزش بهادار اوراق بازار قیمت ندارند، کارایی

 بنیادي تحلیل د.نمایاستفاده  سهم یک ارزیابی جهت بنیادي وتحلیلتجزیه از گذارسرمایه شخص

 و ترازنامه زیان، سود و صورت مثل شرکت مالی هايصورت بررسی اول مرحله. دارد مرحله دو سهام

 را راکا باید مرز ابتدا. است بازار ارزش به یسود آت یعلّ دادن ارتباط دوم گام در. است یسود آت ارزیابی

 مرز سهام در. شود شناسایی است، درآمد و استاندارد مالی هايشاخص بین لآهیدا رابطه دنبال به که

 تردر پایین سهام و کندمی تبدیل درآمد حداکثر به را مالی هايورودي و شودمی مدیریت یخوببه کارا

 هاي مختلفداده بین لآهیدا رابطه یک دنبال به که کارایی مرز آن از بعد. نیست گونهینا کارا مرز از

 شوندمی گذاريقیمت بازار در مطلوب مرز در سهام. شودمی محاسبه ست،ا بازار ارزش و مالی

 ).1394(حسینی و همکاران، 

  کاراییگیري اندازه

تعریف دیگر  اهداف است. اي ازکیفیت رسیدن به مجموعهدر مفهوم عام آن به معناي درجه و  کارایی

در مقایسه بین  کاراییعبارت است از نسبت بازده واقعی به بازده مورد انتظار. با این تعریف  اییکاراز 

و منابع مورد انتظاري که براي رسیدن به مقاصد خاص باید مصرف شوند، تبیین  شدهمصرفمنابع 

 ن واحد استهاي آدهنها و ستاهر واحد مستلزم مقایسه نهاده کاراییگیري بنابراین اندازه؛ شودمی
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نامشهود، سرمایه ابتکاري (تحقیق و توسعه) و دیگر منابعی که در 

 خدمات مشاور)و  نیروي کارشامل (، شودینمش مالی گزار يهاصورت

زینه و ه فتهفروش ر يکاالشده تمامدر بهاي هاآن شدهتماماما بهاي 

 هفت متغیر ورودي شود. پژوهش شاملاداري و فروش منعکس می

قیق و توسعه، ه عملیاتی، هزینه تحآالت و تجهیزات، اجاراموال، ماشین(

شده تمام يبهاو  هاي نامشهودسایر دارایی ،شدهیداريخرسرقفلی 

و یک متغیر و هزینه اداري، عمومی و فروش)  فروش رفته يکاال

 ..استروش خالص) خروجی (ف

تولید  هايشرکت کاراییبراي سنجش 

در بورس اوراق بهادار تهران  شدهیرفتهپذ

با استفاده از مدل مبتنی بر گزارشگري 

 مالی

)1391( 

ها و طی دو گام با رویکرد با استفاده از روش تحلیل پوششی داده

گذاري (گام اول رویکرد عملکرد مدیریتی و مدیریتی و ارزش عملکرد

شاخص،  9با استفاده از  درمجموعگذاري) و گام دوم رویکرد ارزش

هاي بورسی را محاسبه نمودند و بر اساس آن تحلیل کارایی شرکت

هایی که ارقام بسیار باالیی در بنیادي انجام دادند؛ که نشان داد شرکت

اند دوام زیادي در تکرار کارایی خود در صاص دادهکارایی به خود اخت

هاي ها شامل حسابسال و گام بعد نداشتند. در گام اول ورودي

هاي عملیاتی و سایر دریافتنی، موجودي کاال، دارایی ثابت، هزینه

-ها شامل درآمد خروجی درآمد و در گام دوم ورودي ,هادارایی

دفتري سهام، خروجی ارزش شده، هزینه عملیاتی، ارزش بینییشپ

  بازاري سهام است.

تحلیل بنیادي سهام با استفاده از تحلیل 

  يادومرحلهپوششی 

حسینی و 

  )1394همکاران (

یک سپر در برابر ریسک پرتفوي عمل کند،  عنوانبهتواند بازده می

توانند در موقعیت بهتري حقوق کارآمدتر می هايشرکت کهيطوربه

ممکن است  ایگزین بدهی در ساختار سرمایه کنند.صاحبان سهام را ج

تر نسبت به حقوق را به بدهی پایین ها در آینده بازده باالشرکت

صاحبان سهام براي محافظت از منابع اقتصادي یا ارزش حق راي 

 .ها ترجیح دهنداین بازده یلهوسبه

ساختار سرمایه، مالکیت سهام و عملکرد 

 شرکت

 8پتیبرگر و دی

)2006(  

 

شود. وقتی نسبت میشرکت  کارایینسبت بدهی مناسب باعث افزایش  

-شرکت و سرمایه کاراییبدهی باالتر از حد مناسب باشد، باعث کاهش 

  .شودهاي آن میگذاري

ساختار سرمایه، ساختار حقوق صاحبان 

: موردمطالعهفنی ( کاراییسهام و 

 چین) سنگزغالبورسی  هايشرکت

 9ژبلیا و چوانیان

)2009(  

                                                           
8 Berger & di Patti 
9 Yan-lia & Chuan-zheb 

 
 

 پرداختهاي به تضاد بالقوه و) 2010و لین،  (هسیه است شدهگرفتهاي کمک ها، از ساختار شبکهفعالیت

در  دیگرعبارتبه است.دو مرحله گیري متوسط یک مسئله مشترك بین که ناشی از اندازه دشومی

از سوي دیگر این اقدام  کهیدرحالي اول افزایش ورودي ممکن است در جهت کارآمدي باشد؛ مرحله

که  ) نشان دادند2010( 7ي دوم باشد. کوك و همکاراندر مرحله کاراییتواند به معنی کاهش می

گیري واحدهاي تصمیم کاراییگیري ) براي اندازهDEAها (ي رویکردهاي تحلیل پوششی دادههمه

- پیرو) یا مشارکتی طبقه-(رهبر یمشارکت یرغدر هر دو نوع  توانرا می ايدومرحلهاي با فرایند شبکه

  ).2010(کوك و همکاران،  بندي کرد

  ي پژوهشپیشینه

  است. شدهارائه 1با موضوع پژوهش در جدول  مرتبط يهاپژوهش اي ازخالصه

  . تحقیقات مرتبط با پژوهش1جدول 

نویسنده و  عنوان مقاله نتایج

 سال

هاي هزینه :(متغیرهاي ورودي کاراییبراي ارزیابی  چهار متغیر نهایی

ها بازدهی هر خروجی متغیرهاي خروجی: هاي جاري وجاري، بدهی

 .نظر گرفته شدناخالص) هر سهام در سهم، درآمد 

گذاري رمایهس هايشرکت کاراییارزیابی 

در بورس اوراق بهادار تهران  شدهیرفتهپذ

زنی ریاضی هاي محکبه کمک مدل

 هاتحلیل پوششی داده

قایی و همکاران 

)1384( 

ها را به چهار دسته یادگیري و جه به کارت امتیاز متوازن دادهابتدا با تو

ها ها و وروديتري و مالی تقسیم و خروجیداخلی، مش رشد، فرایندهاي

که در بخش مالی سود کل، نرخ بازگشت سرمایه، سود  را تعیین کردند

  .خروجی در نظر گرفتند عنوانبههر سهم، سهم بازار و سودمندي وام را 

طراحی مدل ترکیبی کارت امتیاز متوازن 

ها مطالعه موردي: و تحلیل پوششی داده

دارویی  هايشرکتی نسب کاراییارزیابی 

 عضو بورس اوراق بهادار تهران

افشارکاظمی و 

 )1388همکاران (

توانمندي در بازاریابی و  ي اولمرحله کند:دو مرحله را معرفی می 

هاي هاي مرحله اول هزینهي دوم توانمندي در سودآوري. وروديمرحله

م حق دي مرحله دوو ورو اي و خروجی آنهاي بیمهعملیاتی و هزینه

هاي نهایی سود بیمه و مستقیم و حق بیمه اتکایی و خروجیهاي بیمه

 هايشرکت. نتیجه نشان داد دلیل ناکارایی استگذاري سود سرمایه

  .در مرحله دوم است هاآنناکارا اغلب به خاطر ضعف 

بیمه ایران با  هايشرکت کاراییارزیابی 

 DEA استفاده از مدل ارتباطی

 ايدومرحله

خواه و شاه یمؤمن

)1388( 

هاي مشهود و کل شرکت، شامل دارایی کاراییراي گیري بمنابع اندازه ها استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده  ها و قیالويحاجی
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نامشهود، سرمایه ابتکاري (تحقیق و توسعه) و دیگر منابعی که در 

 خدمات مشاور)و  نیروي کارشامل (، شودینمش مالی گزار يهاصورت

زینه و ه فتهفروش ر يکاالشده تمامدر بهاي هاآن شدهتماماما بهاي 

 هفت متغیر ورودي شود. پژوهش شاملاداري و فروش منعکس می

قیق و توسعه، ه عملیاتی، هزینه تحآالت و تجهیزات، اجاراموال، ماشین(

شده تمام يبهاو  هاي نامشهودسایر دارایی ،شدهیداريخرسرقفلی 

و یک متغیر و هزینه اداري، عمومی و فروش)  فروش رفته يکاال

 ..استروش خالص) خروجی (ف

تولید  هايشرکت کاراییبراي سنجش 

در بورس اوراق بهادار تهران  شدهیرفتهپذ
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 مالی

)1391( 

ها و طی دو گام با رویکرد با استفاده از روش تحلیل پوششی داده

گذاري (گام اول رویکرد عملکرد مدیریتی و مدیریتی و ارزش عملکرد

شاخص،  9با استفاده از  درمجموعگذاري) و گام دوم رویکرد ارزش

هاي بورسی را محاسبه نمودند و بر اساس آن تحلیل کارایی شرکت

هایی که ارقام بسیار باالیی در بنیادي انجام دادند؛ که نشان داد شرکت

اند دوام زیادي در تکرار کارایی خود در صاص دادهکارایی به خود اخت

هاي ها شامل حسابسال و گام بعد نداشتند. در گام اول ورودي

هاي عملیاتی و سایر دریافتنی، موجودي کاال، دارایی ثابت، هزینه

-ها شامل درآمد خروجی درآمد و در گام دوم ورودي ,هادارایی

دفتري سهام، خروجی ارزش شده، هزینه عملیاتی، ارزش بینییشپ

  بازاري سهام است.

تحلیل بنیادي سهام با استفاده از تحلیل 

  يادومرحلهپوششی 

حسینی و 

  )1394همکاران (

یک سپر در برابر ریسک پرتفوي عمل کند،  عنوانبهتواند بازده می

توانند در موقعیت بهتري حقوق کارآمدتر می هايشرکت کهيطوربه

ممکن است  ایگزین بدهی در ساختار سرمایه کنند.صاحبان سهام را ج

تر نسبت به حقوق را به بدهی پایین ها در آینده بازده باالشرکت

صاحبان سهام براي محافظت از منابع اقتصادي یا ارزش حق راي 

 .ها ترجیح دهنداین بازده یلهوسبه

ساختار سرمایه، مالکیت سهام و عملکرد 

 شرکت

 8پتیبرگر و دی

)2006(  

 

شود. وقتی نسبت میشرکت  کارایینسبت بدهی مناسب باعث افزایش  

-شرکت و سرمایه کاراییبدهی باالتر از حد مناسب باشد، باعث کاهش 

  .شودهاي آن میگذاري

ساختار سرمایه، ساختار حقوق صاحبان 

: موردمطالعهفنی ( کاراییسهام و 

 چین) سنگزغالبورسی  هايشرکت

 9ژبلیا و چوانیان

)2009(  
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گیري واحدهاي تصمیم کاراییگیري ) براي اندازهDEAها (ي رویکردهاي تحلیل پوششی دادههمه

- پیرو) یا مشارکتی طبقه-(رهبر یمشارکت یرغدر هر دو نوع  توانرا می ايدومرحلهاي با فرایند شبکه

  ).2010(کوك و همکاران،  بندي کرد

  ي پژوهشپیشینه

  است. شدهارائه 1با موضوع پژوهش در جدول  مرتبط يهاپژوهش اي ازخالصه

  . تحقیقات مرتبط با پژوهش1جدول 

نویسنده و  عنوان مقاله نتایج

 سال

هاي هزینه :(متغیرهاي ورودي کاراییبراي ارزیابی  چهار متغیر نهایی

ها بازدهی هر خروجی متغیرهاي خروجی: هاي جاري وجاري، بدهی

 .نظر گرفته شدناخالص) هر سهام در سهم، درآمد 

گذاري رمایهس هايشرکت کاراییارزیابی 

در بورس اوراق بهادار تهران  شدهیرفتهپذ

زنی ریاضی هاي محکبه کمک مدل

 هاتحلیل پوششی داده

قایی و همکاران 

)1384( 

ها را به چهار دسته یادگیري و جه به کارت امتیاز متوازن دادهابتدا با تو

ها ها و وروديتري و مالی تقسیم و خروجیداخلی، مش رشد، فرایندهاي
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هزینه مبنا (نسبت دارایی  دودستهرا به  شدهگرفتهده شاخص را در نظر 

دریافتنی) و سود مبنا (توان عملیاتی بندر، توان  يهاحساببه بدهی و 

کشتی، سود خالص، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت جاري، درآمد، 

  ..خالص به ازاي هر سهم) تقسیم کردنددارایی سود هر سهم، 

ساختار مالکیت بر عملکرد عملیاتی  تأثیر

 بندري چین هايشرکت

 17جیانگ و لی

)2015(  

در کنار تحلیل عاملی و  18PCAاصلی  يهامؤلفه وتحلیلتجزیهبه 

که مطابق با  PCAهاي شاخصهاي چند متغیره پرداختند، از تکنیک

، تشاخص اهرم سودآوري، نقدینگی، فعالیمطالعات گذشته به شش 

 .بود استفاده نمودند شدهیمتقسآمد سیاست تقسیم سود، قیمت و در

 اصلی يهامؤلفه وتحلیلتجزیه

 هايشرکت مورد مالی در گزارشگري

 رومانیایی بورسی

 19روبو و ایستریت

)2015(  

مدت، هاي بلندمدت، بدهی کوتاههاي بدهیساختار سرمایه به شاخص

که بازگشت یدرحالدهی کل و حقوق صاحبان سهام اشاره دارد؛ ب

سرمایه و دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام بر عملکرد تأثیر دارد. 

مطالعات قبلی دارایی ملموس، مالیات، ریسک و نقدینگی و تورم را 

تولیدي  هايشرکتکننده ساختار سرمایه در یینتععنوان عوامل به

دهد عملکرد شرکت رفته بودند. نتایج نشان میرومانیایی در نظر گ

  ه از بدهی ممانعت کنند، بهتر است.زمانی ک

بر عملکرد مالی در یه سرماتأثیر ساختار 

  هاي بورسی رومانیشرکت

  20وتاویو

)2015(  

-تحلیل پوششی داده به مسئله ارائه مدل که محققین در بررسی پیشینه پژوهش، تحقیقی را نیافتند

 منظوربهتحقیقات که  اکثرو بورسی پرداخته باشد  هايشرکت کاراییي براي سنجش اهاي شبکه

اي هاي یک مرحلههرفته است با روش تحلیل پوششی داددر صنعت بورس صورت گ کاراییارزیابی 

. با توجه به نقش است گرفتهانجامسازي سبد سهام تحلیل سهام شرکت و بهینه منظوربه عمدتاً بوده و

هاي مردم، کمک به بهبود وضعیت صنایع کشور و آوري سرمایهبورسی در جمع هايشرکت برجسته

ها و میزان کارا براي ارزیابی عملکرد شرکت است وداراي اهمیت  هاآنبررسی عملکرد  ثروت آفرینی

 ازقضاوت کرد.  هاآنورد را دانست تا بتوان در م هاآني انجام فعالیت الزم است نحوه هاآنبودن 

تواند اطالعات مدیریتی کافی براي شناسایی اي نمیهاي یک مرحلهتحلیل پوششی داده کهآنجایی

ها شرکت گونهایندر این پژوهش فرایند داخلی  جهتبدیند، امل ناکارایی در اختیار مدیر قرار دهعو

با  ،ستاداران از طریق افزایش قیمت سهام ثروت سهام یشافزاکه هدف اصلی آن سودآوري و 

                                                           
17 Jiang & li 
18principal component analysis 
19 Robu & Istrate 
20 Vătavu 

 
 

رشد سود خالص، حقوق سهامداران و سرمایه در  هاي مالیشاخصاز 

گردش، رشد دارایی کل، گردش دارایی کل، سود هر سهم براي ارزیابی 

استفاده  نایی رشد و عملیاتیتوانایی پرداخت بدهی، سوددهی و توا

 .ندکرد

کاربرد آنالیز اجزاي اساسی در 

 دهشثبتمالی در شرکت  وتحلیلتجزیه

 امالك و مستغالت

 10لی و ژانگ

)2011(  

براي سنجش کارایی از بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، 

گیري عنوان متغیر وابسته و براي اندازهکیوتوبین و سود هر سهم به

و  مدت، نسبت کل بدهیساختار سرمایه بدهی بلندمدت، بدهی کوتاه

عنوان متغیر کنترل در نظر ا بهعنوان متغیر مستقل و اندازه ررشد را به

 11گرفتند. نتیجه نشان داد عملکرد شرکت که توسط بازده دارایی

(ROA)12، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) 13و سود هر سهم 

(EPS) 14مدتاي منفی با بدهی کوتاهگیري شده رابطهاندازه (STD) ،

عنوان متغیر مستقل به 16(TD)و کل بدهی 15(LTD)بدهی بلندمدت

ها ي بخشارد. عالوه بر این رابطه مثبت بین رشد و عملکرد در همهد

هاي کیوتوبین که رابطه مثبت و معناداري بین بدهی وجود دارد. گزارش

 دهد، همچنین نشان داد که کلمدت را نشان میبلندمدت و کوتاه
   .داري با عملکرد شرکت داردبدهی رابطه منفی و معنی

شواهد از  :ساختار سرمایه و عملکرد

  مالزي شدهثبتهاي شرکت

  سلیم و یاداو

2012  

  

چهار متغیر وابسته:  ابطه بین عملکرد و ساختار سرمایه بیان کردندردر 

نرخ بازده دارایی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، سود هر سهم و 

مدت، بدهی کوتاه :رمایه سه متغیر مستقلکیوتوبین و براي ساختار س

نتیجه نشان داد بین سود بدهی کل در نظر گرفتند. مدت و بدهی بلند

 ،هر سهم و کیوتوبین با ساختار سرمایه رابطه مثبت معناداري وجود دارد

بین بازده دارایی و ساختار سرمایه رابطه منفی و بین حقوق  کهیدرحال

  .اي وجود نداردصاحبان سهام و ساختار سرمایه رابطه

ورد م :ساختار سرمایه و شرکت عملکرد

 ایرانیبورس  هايشرکت مطالعاتی

سعیدي و محمدي 

)2011(  
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، تشاخص اهرم سودآوري، نقدینگی، فعالیمطالعات گذشته به شش 
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  مدل پژوهش

ها تحت عنوان مدل دادههاي مفهومی تحلیل پوششی ) یکی از نمونه2008لیانگ و همکاران ( 

  ):2014(وانک و باروس،  اي را ارائه دادند که به شرح زیر استهاي شبکهتحلیل پوششی داده

(j=1,…,n)jDMU گیري و واحدهاي تصمیمD  اول و ورودي  یرسیستمزمعیارهاي میانی (خروجی

هاي ورودي iijX)(m,..,1,2=شود. گیري میاندازه djZ(d=1,…,D) يیلهوسبهکه  دوم) است یرسیستمز

 یمنفیرغهاي وزن  rUو dWو iVدوم است.  یرسیستمزخروجی نهایی  rjY(r=1,2,…,s)اول و  یرسیستمز

 rUوزن معیارهاي میانی و  dWهاي اولیه و وزن نهاده iVها هستند (نامعین در مدل تحلیل پوششی داده

  زیر آمده است: صورتبهخطی  ریزيبرنامه عنوانبهاي شبکه DEAوزن خروجی نهایی). مدل 
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کلی
) 1است. با فرض اینکه مدل (0DMU براي  ايدومرحلهوري کلی فرایند سطح بهره

 شود، بازده براي اولین و دومین مرحله به ترتیب زیر است:منجر می فردمنحصربهبه یک جواب 
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  شود:میمنجر بیان رابطه زیر  لذا بهشود؛ در نظر گرفته می فردمنحصربه حلراهاز آنجا که یک 

��

کلی
=  ��

�, گذاريسرمایه ارزش افزوده�
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  هاي مدلورودي و خروجی

اي، دو زیر فرایند سرمایهي شبکههادادهي تحقیقات گذشته براي مدل تحلیل پوششی مطالعه با

 ).1388و افشارکاظمی و همکاران،  2010گذاري و سودآوري تعریف گردید (کوك و همکاران،

)1مدل (  

)2مدل (  

)3مدل (  

 
 

و  یبررس مورداي و با روش تحلیل پوششی شبکه هاآني هاي مالی ساالنهاستفاده از گزارش

 .است شده دادهقرار  وتحلیلتجزیه

  شناسی پژوهشروش -1

-ي گردآوري اطالعات از نوع توصیفینحوه لحاظ ازپژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردي و 

هاي ي زمانی پژوهش مربوط به سالدوره و اق بهادار تهرانتحلیلی است. قلمرو پژوهش بورس اور

در راستاي اهداف  .استفعال در بورس اوراق بهادار تهران  شدهیرفتهپذشرکت  47براي  1393-1389

  پژوهشی زیر است: سؤاالتي پاسخی مناسب به ارائه درصددپژوهش، این تحقیق 

 بهادار تهرانبورس  هايشرکت اییکاراي ارزیابی هاي شبکهمدل تحلیل پوششی داده .1

 چگونه است؟

  ؟وجود دارد زیر فرایندها در دو شرکت کاراییتفاوت معناداري بین آیا  .2

 تحقیقات گذشته مطالعه با ي پژوهشابتدادر فرایند پژوهش به این صورت تعریف گردید که؛  

هاي ه به برتري روشبا توج پسس .است شدهپرداختهبورسی  هايشرکت کاراییارزیابی  ضرورتبه

ها سعی گردید مدلی نسبی سازمان کاراییگیري هاي پارامتریک در اندازهنسبت به روش پارامتریکنا

بورس  هايشرکتي انجام فعالیت در بنابراین با در نظر گرفتن نحوه؛ براي این منظور طراحی شود

مدل تحلیل پوششی  یجزئ دهايزیر فراینبه  هاآن کل یندفرابودن  یمتقسقابلاوراق بهادار و 

 طراحی گردید. بورس اوراق بهادار تهران هايشرکت کاراییبراي سنجش  يادومرحله يهاداده

تحلیل  پارامتریکناو پی بردن به علل ناکارایی روش  کاراییتر گیري هر چه دقیقاندازه منظوربه

گذاري و سرمایه زیر فرایندو اي انتخاب گردید و بر اساس آن مدل با دهاي شبکهپوششی داده

جهت اجراي مدل پیشنهادي با توجه به مفروضات زیر اطالعات مالی  و سودآوري طراحی شد

  آورد نوین استخراج شد:ره افزارنرم بورسی از هايشرکت

 طی پنج سال متوالی انتخاب شدند. هاآنهاي مالی ها با توجه به موجود بودن گزارششرکت  

 در زمان حاضر در بورس اوراق بهادار تهران فعال هستند. شدهانتخاب هايشرکت  

 ه استقرار نگرفت توجه موردها صنعت خاصی بندي شرکتدر طبقه.  

 گیري ها که تعداد واحدهاي تصمیمها با توجه به اصل تحلیل پوششی دادهتعداد شرکت( )، 

) هايورودتعداد  ) هایخروجو  ( )3 ≤ ي باید تابع رابطه (  باشند، تعیین گردید.  ( + 

هاي براي تشریح بهتر یافتهو  گردید حل DEA-SOLVER افزارنرمبا  شدهیطراحمدل  درنهایت

 است. شدهارائهدر قالب نمودارهاي مناسب  افزارنرمپژوهش، نتایج حاصل از 
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 است. شدهارائهدر قالب نمودارهاي مناسب  افزارنرمپژوهش، نتایج حاصل از 
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حل

مر
ی 

وج
خر

وم
د

  

  .قیمت سهام در بازار است  ارزش فعلی سهام
صورت 

  سود و زیان
، 1394(حسینی و همکاران، 
 )1390نوروزي و جمشیدي، 

  

هاي مدت و یا حقوق صاحبان سهام (وروديمالی شرکت از محل بدهی بلندمدت، بدهی کوتاه تأمین

- سرمایه ییجا در بایدسرمایه  تأمیناین منابع  کهازآنجایی ینبنابراگیرد؛ ي اول) صورت میمرحله

بین باید گذاري نام گرفت. یک نکته حائز اهمیت این است که ي اول سرمایهگذاري گردد مرحله

از حقوق صاحبان سهام باعث  ازحدیشبسرمایه تعادلی صورت پذیرد، زیرا که استفاده  تأمینمنابع 

مدت و یا ها در انواع کوتاهاز بدهی ازحدیشبافزایش بازده و قیمت سهام شده و از طرفی استفاده 

تواند باعث افزایش ریسک مالی و نرخ بازده مورد انتظار و کاهش قیمت سهام گردد. در بلندمدت می

هاي هاي آن؛ نسبت جاري یکی از نسبتي اول بر خروجیهاي مرحلهورودي تأثیرگذاريرابطه با 

دهد و سرمایه در گردش مدت نشان میبدهی کوتاهنقدینگی است که توانایی واحد تجاري را در واریز 

هاي دهد، لذا راهها نشان میمدیران را در کاربرد دارایی کاراییکه  استهاي فعالیت نیز یکی از نسبت

است و  یرگذارتأثي دوم هاي مرحلهي اول/ وروديهاي مرحلهسرمایه در مرحله اول بر خروجی تأمین

نهایی یعنی ارزش فعلی  ي اول و دوم بر خروجیهاي مرحلها و وروديهي خروجیآخر اینکه همه در

- بنابراین می؛ )1390پور، و احمدپور و ابراهیم 1389هستند (پورزمانی و همکاران،  اثرگذارسهام مدل 

نشان  1شکل  صورتبه بورس اوراق بهادار تهران يهاعملکرد شرکت یابیارز ايمدل شبکه توان

  .ادد

 

بورس اوراق بهادار تهران يهاعملکرد شرکت یابیارز ايشبکه دلم. 1شکل   

ي مرحله

 اول

ي مرحله

 دوم

 بازده سهام

 نسبت جاري

 سرمایه در گردش

 حقوق صاحبان سهام

 بدهی بلندمدت

 ارزش فعلی سهام بدهی کوتاه مدت

 
 

 شدهیرفتهپذهاي هاي مالی شرکتي تحقیقات گذشته و بررسی صورتس مطالعههمچنین بر اسا

ورودي و  2جدول هاي مدل پیشنهادي تعیین گردید. ها و خروجیبورس اوراق بهادار تهران ورودي

 دهد.نشان می هاي مدل در هر یک از مراحل راخروجی

  هاي مدل. ورودي و خروجی2جدول 

مراحل 
  مدل

نحوه   ریف متغیرتع  متغیرمرتبط
  استخراج

  منبع

ل
 او

له
رح

 م
ي

ود
ور

  

حقوق صاحبان 
  سهام

ها و تفاوت بین ارزش دارایی دهندهنشان
  هاي شرکت است.بدهی

  ترازنامه

، 2015، واتاو،2012(سلیم و یاداو 
، لی و 2010مارگاریتس و سالکی، 

، سعیدي و محمدي، 2011زانک، 
، 2015، جیانگ و لی، 2011
  )1392منش، زاده و مهرحاجی

  مدتبدهی کوتاه
ها و شود. وامبدهی جاري نیز نامیده می
بایست در طول سایر تعهداتی است که می

  .دیک سال پرداخت شون
  ترازنامه

، سلیم و 1384(قایی و همکاران، 
، 2015، واتاو،2012یاداو 

- ، یان2010مارگاریتس و سالکی، 
، سعیدي و 2009زب،-لیا و چوان

زاده و اجی، ح2011محمدي، 
  )1392مهرمنش،

  بدهی بلندمدت
ها و تعهداتی است که مدت پرداخت آن وام

  بیش از یک سال است.
  ترازنامه

 
، 2015، واتاو،2012(سلیم و یاداو 

،2010مارگاریتس و سالکی،   

، سعیدي 2009زب،-لیا و چوانیان
زاده و ، حاجی2011و محمدي، 

)1392مهرمنش،   

ل 
 او

له
رح

 م
ی

وج
خر

– 
رو

و
وم

 د
له

رح
 م

ي
د

  
  بازده سهام

  

گذاري سرمایه تغییر در دارایی حاصل از
ي واسطهبهتواند است. این تغییر یا می

هاي نقدي مانند بهره یا سود سهام جریان
تغییر مثبت یا منفی در  واسطهبهباشد یا 

  قیمت دارایی.

صورت 
  بازدهی

، سلیم و 1384((قایی و همکاران، 
سالکی،  ، مارگاریتس و2012یاداو 
، سعیدي 2011، لی و زانک، 2010

، جیانگ و لی، 2011و محمدي، 
، نوروزي و جمشیدي، 2015

1390(  

  نسبت جاري
  

 برجاري  يهاییاین نسبت از تقسیم دارا
نسبت  این. شودمی حاصل جاري هايبدهی

توانایی شرکت در پرداخت  يدهندهنشان
- هاي جاريهاي جاري از محل داراییبدهی

  ست.ا اش

هاي نسبت
  مالی

، نوروزي و 2015(جیانگ و لی، 
  )1390جمشیدي، 

  سرمایه در گردش
 کی طول در که جاري هايدارایی مقدار

  دارد. جریان شرکت هايفعالیت  سال در
هاي نسبت

  مالی

، افشارکاظمی و 2015واتاو،(
، لی و زانک، 1388همکاران، 

، نوروزي و جمشیدي، 2011
1390(  
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  .قیمت سهام در بازار است  ارزش فعلی سهام
صورت 

  سود و زیان
، 1394(حسینی و همکاران، 
 )1390نوروزي و جمشیدي، 

  

هاي مدت و یا حقوق صاحبان سهام (وروديمالی شرکت از محل بدهی بلندمدت، بدهی کوتاه تأمین

- سرمایه ییجا در بایدسرمایه  تأمیناین منابع  کهازآنجایی ینبنابراگیرد؛ ي اول) صورت میمرحله

بین باید گذاري نام گرفت. یک نکته حائز اهمیت این است که ي اول سرمایهگذاري گردد مرحله

از حقوق صاحبان سهام باعث  ازحدیشبسرمایه تعادلی صورت پذیرد، زیرا که استفاده  تأمینمنابع 

مدت و یا ها در انواع کوتاهاز بدهی ازحدیشبافزایش بازده و قیمت سهام شده و از طرفی استفاده 

تواند باعث افزایش ریسک مالی و نرخ بازده مورد انتظار و کاهش قیمت سهام گردد. در بلندمدت می

هاي هاي آن؛ نسبت جاري یکی از نسبتي اول بر خروجیهاي مرحلهورودي تأثیرگذاريرابطه با 

دهد و سرمایه در گردش مدت نشان میبدهی کوتاهنقدینگی است که توانایی واحد تجاري را در واریز 

هاي دهد، لذا راهها نشان میمدیران را در کاربرد دارایی کاراییکه  استهاي فعالیت نیز یکی از نسبت

است و  یرگذارتأثي دوم هاي مرحلهي اول/ وروديهاي مرحلهسرمایه در مرحله اول بر خروجی تأمین

نهایی یعنی ارزش فعلی  ي اول و دوم بر خروجیهاي مرحلها و وروديهي خروجیآخر اینکه همه در

- بنابراین می؛ )1390پور، و احمدپور و ابراهیم 1389هستند (پورزمانی و همکاران،  اثرگذارسهام مدل 

نشان  1شکل  صورتبه بورس اوراق بهادار تهران يهاعملکرد شرکت یابیارز ايمدل شبکه توان

  .ادد

 

بورس اوراق بهادار تهران يهاعملکرد شرکت یابیارز ايشبکه دلم. 1شکل   

ي مرحله

 اول

ي مرحله

 دوم

 بازده سهام

 نسبت جاري

 سرمایه در گردش

 حقوق صاحبان سهام

 بدهی بلندمدت

 ارزش فعلی سهام بدهی کوتاه مدت

 
 

 شدهیرفتهپذهاي هاي مالی شرکتي تحقیقات گذشته و بررسی صورتس مطالعههمچنین بر اسا

ورودي و  2جدول هاي مدل پیشنهادي تعیین گردید. ها و خروجیبورس اوراق بهادار تهران ورودي

 دهد.نشان می هاي مدل در هر یک از مراحل راخروجی

  هاي مدل. ورودي و خروجی2جدول 

مراحل 
  مدل

نحوه   ریف متغیرتع  متغیرمرتبط
  استخراج

  منبع

ل
 او

له
رح

 م
ي

ود
ور

  

حقوق صاحبان 
  سهام

ها و تفاوت بین ارزش دارایی دهندهنشان
  هاي شرکت است.بدهی

  ترازنامه

، 2015، واتاو،2012(سلیم و یاداو 
، لی و 2010مارگاریتس و سالکی، 

، سعیدي و محمدي، 2011زانک، 
، 2015، جیانگ و لی، 2011
  )1392منش، زاده و مهرحاجی

  مدتبدهی کوتاه
ها و شود. وامبدهی جاري نیز نامیده می
بایست در طول سایر تعهداتی است که می

  .دیک سال پرداخت شون
  ترازنامه

، سلیم و 1384(قایی و همکاران، 
، 2015، واتاو،2012یاداو 

- ، یان2010مارگاریتس و سالکی، 
، سعیدي و 2009زب،-لیا و چوان

زاده و اجی، ح2011محمدي، 
  )1392مهرمنش،

  بدهی بلندمدت
ها و تعهداتی است که مدت پرداخت آن وام

  بیش از یک سال است.
  ترازنامه

 
، 2015، واتاو،2012(سلیم و یاداو 

،2010مارگاریتس و سالکی،   

، سعیدي 2009زب،-لیا و چوانیان
زاده و ، حاجی2011و محمدي، 

)1392مهرمنش،   

ل 
 او

له
رح

 م
ی

وج
خر

– 
رو

و
وم

 د
له

رح
 م

ي
د

  

  بازده سهام
  

گذاري سرمایه تغییر در دارایی حاصل از
ي واسطهبهتواند است. این تغییر یا می

هاي نقدي مانند بهره یا سود سهام جریان
تغییر مثبت یا منفی در  واسطهبهباشد یا 

  قیمت دارایی.

صورت 
  بازدهی

، سلیم و 1384((قایی و همکاران، 
سالکی،  ، مارگاریتس و2012یاداو 
، سعیدي 2011، لی و زانک، 2010

، جیانگ و لی، 2011و محمدي، 
، نوروزي و جمشیدي، 2015

1390(  

  نسبت جاري
  

 برجاري  يهاییاین نسبت از تقسیم دارا
نسبت  این. شودمی حاصل جاري هايبدهی

توانایی شرکت در پرداخت  يدهندهنشان
- هاي جاريهاي جاري از محل داراییبدهی

  ست.ا اش

هاي نسبت
  مالی

، نوروزي و 2015(جیانگ و لی، 
  )1390جمشیدي، 

  سرمایه در گردش
 کی طول در که جاري هايدارایی مقدار

  دارد. جریان شرکت هايفعالیت  سال در
هاي نسبت

  مالی

، افشارکاظمی و 2015واتاو،(
، لی و زانک، 1388همکاران، 

، نوروزي و جمشیدي، 2011
1390(  
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  هاي پژوهشها و یافتهتحلیل داده

بورس اوراق بهادار  يهاشرکتیی نسبی کار آدر بخش قبل براي ارزیابی  شدهارائهمدل پیشنهادي  

وجود ندارد  هامدلر د شدهاستفادهي هادادهامکان ارائه کل  تهران به کار گرفته شد. با توجه به اینکه

  است. گردیده ارائه در پژوهش شدهاستفادهي هادادهي از اخالصه 3در جدول 

اجرا شد و ارقام کارایی هر  89-93براي دوره زمانی  یبررس مورد يهاشرکتمدل پیشنهادي براي 

مرز کارایی  دهندهلیتشک يهاشرکت 4کل استخراج شد. در جدول  صورتبهشرکت در هر مرحله و 

 شده ارائهیی که در هر دو مرحله کارا بودند هااستان داراي کارایی کامل) و يهاشرکتدر هر بخش (

  است.

در پژوهش شدهاستفادهي هاداده -3جدول   

 سال شرکت
بدهی 

 بلندمدت
-بدهی کوتاه

 مدت
 حقوق صاحبان

 سهام
سرمایه در 

 گردش
نسبت 
 جاري

بازده 
 سهام

 ارزش فعلی
 سهام

462786 8491 1389 آبسال  878979 9766883 35/1  77/110  930 

54/0 9447976 574235 223355 36096 1389 آبگینه  61/52  751 

72/1 9799948 843649 346560 67815 1389 البرز دارو  75/124  12992 

00/1 9550999 552494 393002 17646 1389 آلومتک  42/27  4705 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

88/0 103384525 1744720 7702448 379108 1391 بیمه دانا  59/44  4650 

پارس 
 الکتریک

1391 15306 69047 1053111 104574734 71/4  02/90  1193 

32/1 104547272 1029240 726412 56165 1391 پارس خزر  29/75  1623 

پتروشیمی 
 خارك

1391 484630 3255081 9629611 110700106 96/2  82/53  18873 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

61/1 132949642 81166745 33660362 214513 1393 مخابرات ایران  34/2  2696 

08/1 112882015 2973645 4253555 127378 1393 مس باهنر  82/1  2334 

موتورسازان 
 تراکتور

1393 49073 731621 2249478 112661469 19/1  93/1  2451 

16/10 112595021 2072992 7978 8330 1393 نوش مازندران  90/10  4002 

 
 

در مرز کارایی به تفکیک سال و مرحله شدهواقع يهاشرکت -4جدول   

 کاراییدهد. نشان می زیر فرایندسال فعالیت و کیک شرکت، ها را به تفشرکت کارایی 5جدول 

کامل  کارایی، به استیک  هاآن کاراییهایی که شود. شرکتها با عدد مبناي یک سنجیده میشرکت

 .اندرسیده

  )89-93( يگذاري و سودآورسرمایه زیر فرایندهايها در شرکت کارایی. 5جدول 

نام 
  شرکت

  زیر فرایند دوم (سودآوري)  گذاري)سرمایه(زیر فرایند اول 
89 90 91 92 93 89 90 91 92 93 

484/0 آبسال  498/0  498/0  423/0  71/0  051/0  055/0  667/0  137/0  253/0  

512/0 آبگینه  896/0  896/0  999/0  1 072/0  077/0  759/0  097/0  139/0  

164/0 البرز دارو  351/0  513/0  404/0  632/0  683/0  871/0  483/0  329/0  513/0  

.  

.  

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

.  

.  

. 

. 

. 

. 
064/0 مس باهنر  236/0  236/0  186/0  596/0  075/0  088/0  773/0  174/0  138/0  

 موتورسازان
211/0 تراکتور  656/0  656/0  566/0  839/0  06/0  069/0  727/0  074/0  14/0  

نوش 
958/0 مازندران  1 1 1 1 06/0  083/0  492/0  125/0  182/0  

کارا  زیر فرایندهاها و فقط در یکی از ها در بعضی از سالمشاهده شد برخی از شرکت 5در جدول 

 کاراییآیا تفاوت معناداري بین  گردد کهمی سؤالاند، این تفاوت منجر به طرح این عمل کرده

  مرحله دوم  مرحله اول  سال

1389  
 بریف، رانیا ینیچ خاك، تکنوتار، ماسه تأمین

  ترمز لنت، گازلوله، تکسرام یکاش، رانیا

  دانا مهیب، بانک تجارت

1390  
، رانیا بریف، تکنوتار، ماسه تأمین، کیپارس الکتر

  مازندران نوش، گازلوله

 قند، خارك یمیپتروش، دانا مهیب، بهنوش ،بانک تجارت

  اصفهان

1391  
، رانیا بریف، تکنوتار، ماسه تأمین، کیپارس الکتر

  مازندران نوش، گازلوله

، گازلوله، تکسرام یکاش، رانیا بریف، بانک ملت

  پارس یخانگلوازم

1392  
، رانیا بریف، تکنوتار، ماسه تأمین، کیپارس الکتر

  مازندران نوش، گازلوله

 ینیچ خاك، رازیش یمیپتروش، ملت بانک، اسای رانیا

  پارس خانگیلوازم، رانیا

1393  
، تکنوتار، ماسه تأمین، زلید خودروایران، نهیآبگ

  مازندران نوش، رانیا بریف

  ریاکس دارو، خارك یمیپتروش، بانک تجارت
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  هاي پژوهشها و یافتهتحلیل داده

بورس اوراق بهادار  يهاشرکتیی نسبی کار آدر بخش قبل براي ارزیابی  شدهارائهمدل پیشنهادي  

وجود ندارد  هامدلر د شدهاستفادهي هادادهامکان ارائه کل  تهران به کار گرفته شد. با توجه به اینکه

  است. گردیده ارائه در پژوهش شدهاستفادهي هادادهي از اخالصه 3در جدول 

اجرا شد و ارقام کارایی هر  89-93براي دوره زمانی  یبررس مورد يهاشرکتمدل پیشنهادي براي 

مرز کارایی  دهندهلیتشک يهاشرکت 4کل استخراج شد. در جدول  صورتبهشرکت در هر مرحله و 

 شده ارائهیی که در هر دو مرحله کارا بودند هااستان داراي کارایی کامل) و يهاشرکتدر هر بخش (

  است.

در پژوهش شدهاستفادهي هاداده -3جدول   

 سال شرکت
بدهی 

 بلندمدت
-بدهی کوتاه

 مدت
 حقوق صاحبان

 سهام
سرمایه در 

 گردش
نسبت 
 جاري

بازده 
 سهام

 ارزش فعلی
 سهام

462786 8491 1389 آبسال  878979 9766883 35/1  77/110  930 

54/0 9447976 574235 223355 36096 1389 آبگینه  61/52  751 

72/1 9799948 843649 346560 67815 1389 البرز دارو  75/124  12992 

00/1 9550999 552494 393002 17646 1389 آلومتک  42/27  4705 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

88/0 103384525 1744720 7702448 379108 1391 بیمه دانا  59/44  4650 

پارس 
 الکتریک

1391 15306 69047 1053111 104574734 71/4  02/90  1193 

32/1 104547272 1029240 726412 56165 1391 پارس خزر  29/75  1623 

پتروشیمی 
 خارك

1391 484630 3255081 9629611 110700106 96/2  82/53  18873 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

61/1 132949642 81166745 33660362 214513 1393 مخابرات ایران  34/2  2696 

08/1 112882015 2973645 4253555 127378 1393 مس باهنر  82/1  2334 

موتورسازان 
 تراکتور

1393 49073 731621 2249478 112661469 19/1  93/1  2451 

16/10 112595021 2072992 7978 8330 1393 نوش مازندران  90/10  4002 

 
 

در مرز کارایی به تفکیک سال و مرحله شدهواقع يهاشرکت -4جدول   

 کاراییدهد. نشان می زیر فرایندسال فعالیت و کیک شرکت، ها را به تفشرکت کارایی 5جدول 

کامل  کارایی، به استیک  هاآن کاراییهایی که شود. شرکتها با عدد مبناي یک سنجیده میشرکت

 .اندرسیده

  )89-93( يگذاري و سودآورسرمایه زیر فرایندهايها در شرکت کارایی. 5جدول 

نام 
  شرکت

  زیر فرایند دوم (سودآوري)  گذاري)سرمایه(زیر فرایند اول 
89 90 91 92 93 89 90 91 92 93 

484/0 آبسال  498/0  498/0  423/0  71/0  051/0  055/0  667/0  137/0  253/0  

512/0 آبگینه  896/0  896/0  999/0  1 072/0  077/0  759/0  097/0  139/0  

164/0 البرز دارو  351/0  513/0  404/0  632/0  683/0  871/0  483/0  329/0  513/0  
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.  

. 

. 

. 

. 
064/0 مس باهنر  236/0  236/0  186/0  596/0  075/0  088/0  773/0  174/0  138/0  

 موتورسازان
211/0 تراکتور  656/0  656/0  566/0  839/0  06/0  069/0  727/0  074/0  14/0  

نوش 
958/0 مازندران  1 1 1 1 06/0  083/0  492/0  125/0  182/0  

کارا  زیر فرایندهاها و فقط در یکی از ها در بعضی از سالمشاهده شد برخی از شرکت 5در جدول 

 کاراییآیا تفاوت معناداري بین  گردد کهمی سؤالاند، این تفاوت منجر به طرح این عمل کرده

  مرحله دوم  مرحله اول  سال

1389  
 بریف، رانیا ینیچ خاك، تکنوتار، ماسه تأمین

  ترمز لنت، گازلوله، تکسرام یکاش، رانیا

  دانا مهیب، بانک تجارت

1390  
، رانیا بریف، تکنوتار، ماسه تأمین، کیپارس الکتر

  مازندران نوش، گازلوله

 قند، خارك یمیپتروش، دانا مهیب، بهنوش ،بانک تجارت

  اصفهان

1391  
، رانیا بریف، تکنوتار، ماسه تأمین، کیپارس الکتر

  مازندران نوش، گازلوله

، گازلوله، تکسرام یکاش، رانیا بریف، بانک ملت

  پارس یخانگلوازم

1392  
، رانیا بریف، تکنوتار، ماسه تأمین، کیپارس الکتر

  مازندران نوش، گازلوله

 ینیچ خاك، رازیش یمیپتروش، ملت بانک، اسای رانیا

  پارس خانگیلوازم، رانیا

1393  
، تکنوتار، ماسه تأمین، زلید خودروایران، نهیآبگ

  مازندران نوش، رانیا بریف

  ریاکس دارو، خارك یمیپتروش، بانک تجارت
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 موتورسازان
 تراکتور

x46 013/0  045/0  477/0  042/0  117/0  139/0  31 

x47 058/0 مازندراننوش  083/0  492/0  125/0  182/0  188/0  25 

است را با کمک نمودار  شدهدادهنشان  در جداول باالکه  فرایند کلو  ر فرایندهازی کاراییتفاوت میان 

شان نو کل  زیر فرایندها کارایی ها به تفکیکشرکت کارایی 2 شکلتوان متوجه شد. در بهتر می

زیر ها در هر یک از بودن شرکتدهد میزان کارا نمودار نشان میکه  طورهماناست.  شدهداده

داده انتخابی شرح  طوربه. براي تفسیر بهتر نمودار وضعیت چند شرکت استمتفاوت کل  و فرایندها

باال  کاراییاول  زیر فرایندکه در  قرارداد مدنظرا ر سرمایه تأمینتوان شرکت مثال می طوربه. شودمی

کل آن پایین  کارایی ايبا در نظر گرفتن فرایند شبکه درنهایتپایین و  کاراییدوم  زیر فرایندولی در 

دوم  زیر فراینددارد ولی در  را کارایییک باالترین  زیر فرایندکه در  مازندراننوش شرکت  و یا است

باالترین  که ایران ینیخاك چشرکت  دهد. یک مورد دیگرپایینی را نشان می کاراییکل،  و فرایند

 .ستین کاراییراي باالترین یک و دو دا زیر فراینددر  لزوماًنهایی دارد  کاراییرا در  کارایی

  
  )89-93( زیر فرایندهاو  کل یندفراشرکت در  کارایی. میانگین 2شکل 

طی پنج سال و به تفکیک ها را شرکت کاراییاست که تغییرات  3 شکل کارایینمودار دیگر در تفسیر 

که مشاهده  طورنهماگذارد. نمودار خطی به نمایش می صورتبه و فرایند اصلی اول و دوم زیر فرایند

رسیده  ترین حد خودبه پایین 89به باالترین حد و در سال  93یک در سال  زیر فرایند کاراییشود می

مشاهده  89ترین آن در سال و پایین کاراییدوم باالترین میانگین  زیر فراینددر  92سال است. در 

را داشته  کاراییبیشترین میزان  92سال  کمترین میزان و 89در سال  فرایند کل کارایی ؛ وگرددمی
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زیرفرایند سرمایه گذاري  زیرفرایند سودآوري فرایند کل

 
 

و  مطرحه زیر را توان فرضیمی سؤالجهت پاسخگویی به این وجود دارد؟  زیر فرایند ها در دوشرکت

  کرد. آن را آزمون

  دارند.تفاوت  باهممدل  زیر فرایندهايها در شرکت کاراییفرضیه: 

استفاده گردید و با  )6(جدول  ویتنی-ها از آزمون منر آزمون فرضیه با توجه به نرمال نبودن دادهد

  .با یکدیگر متفاوت است زیر فراینددو  کاراییمیانگین  نتیجه گرفتتوان می 042/0ري سطح معنادا

  ویتنی-. نتیجه آزمون من6جدول 

    کارآیی

836,000  Mann-Whitney U 

1964,000  Wilcoxon W 

2,030-  Z 

0,042  Asymp. Sig. (2-tailed) 

 

توان این می 7با توجه به جدول د. دهسال نشان می ها را به تفکیککل شرکت کارایی 7جدول 

ها در از شرکت کدامیچه ،اي در نظر گرفته شودشبکه صورتبهکرد که اگر فرایند نتیجه را استنتاج 

برخی از  ها دربعضی از شرکت 5در جدول  کهیدرحال .اندنکردهعملکارا  طوربه هااز سال یکیچه

، به ترتیب 7جدول بندي اند. با توجه به رتبهکامل رسیده کاراییبه  زیر فرایندهااز  یکیدرو  هاسال

 کاراییا عدد بایران، قند اصفهان، فیبر ایران، زاگرس فارمد پارس و دارو اسوه  ینیخاك چ هايشرکت

 47هاي یک تا پنج را در بین ها رتبهترین شرکتکارا عنوانبه 35/0، 418/0، 471/0، 517/0، 6/0

  باشند.میدارا  یموردبررسشرکت 

)89-93هاي (ها در سالکل شرکت کارایی .7 جدول  

  رتبه  کل میانگین  1393  1392  1391  1390  1389  متغیر  نام شرکت

x1 025/0 آبسال  027/0  332/0  058/0  179/0  124/0  33 

x2 037/0 آبگینه  069/0  68/0  096/0  139/0  204/0  23 

x3 112/0 البرز دارو  447/0  248/0  133/0  324/0  325/0  12 
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x45 005/0 باهنرمس  021/0  182/0  032/0  082/0  064/0  37 
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 موتورسازان
 تراکتور

x46 013/0  045/0  477/0  042/0  117/0  139/0  31 

x47 058/0 مازندراننوش  083/0  492/0  125/0  182/0  188/0  25 

است را با کمک نمودار  شدهدادهنشان  در جداول باالکه  فرایند کلو  ر فرایندهازی کاراییتفاوت میان 

شان نو کل  زیر فرایندها کارایی ها به تفکیکشرکت کارایی 2 شکلتوان متوجه شد. در بهتر می

زیر ها در هر یک از بودن شرکتدهد میزان کارا نمودار نشان میکه  طورهماناست.  شدهداده

داده انتخابی شرح  طوربه. براي تفسیر بهتر نمودار وضعیت چند شرکت استمتفاوت کل  و فرایندها

باال  کاراییاول  زیر فرایندکه در  قرارداد مدنظرا ر سرمایه تأمینتوان شرکت مثال می طوربه. شودمی

کل آن پایین  کارایی ايبا در نظر گرفتن فرایند شبکه درنهایتپایین و  کاراییدوم  زیر فرایندولی در 

دوم  زیر فراینددارد ولی در  را کارایییک باالترین  زیر فرایندکه در  مازندراننوش شرکت  و یا است

باالترین  که ایران ینیخاك چشرکت  دهد. یک مورد دیگرپایینی را نشان می کاراییکل،  و فرایند

 .ستین کاراییراي باالترین یک و دو دا زیر فراینددر  لزوماًنهایی دارد  کاراییرا در  کارایی

  
  )89-93( زیر فرایندهاو  کل یندفراشرکت در  کارایی. میانگین 2شکل 

طی پنج سال و به تفکیک ها را شرکت کاراییاست که تغییرات  3 شکل کارایینمودار دیگر در تفسیر 

که مشاهده  طورنهماگذارد. نمودار خطی به نمایش می صورتبه و فرایند اصلی اول و دوم زیر فرایند

رسیده  ترین حد خودبه پایین 89به باالترین حد و در سال  93یک در سال  زیر فرایند کاراییشود می

مشاهده  89ترین آن در سال و پایین کاراییدوم باالترین میانگین  زیر فراینددر  92سال است. در 

را داشته  کاراییبیشترین میزان  92سال  کمترین میزان و 89در سال  فرایند کل کارایی ؛ وگرددمی
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و  مطرحه زیر را توان فرضیمی سؤالجهت پاسخگویی به این وجود دارد؟  زیر فرایند ها در دوشرکت

  کرد. آن را آزمون

  دارند.تفاوت  باهممدل  زیر فرایندهايها در شرکت کاراییفرضیه: 

استفاده گردید و با  )6(جدول  ویتنی-ها از آزمون منر آزمون فرضیه با توجه به نرمال نبودن دادهد

  .با یکدیگر متفاوت است زیر فراینددو  کاراییمیانگین  نتیجه گرفتتوان می 042/0ري سطح معنادا

  ویتنی-. نتیجه آزمون من6جدول 

    کارآیی

836,000  Mann-Whitney U 

1964,000  Wilcoxon W 

2,030-  Z 

0,042  Asymp. Sig. (2-tailed) 

 

توان این می 7با توجه به جدول د. دهسال نشان می ها را به تفکیککل شرکت کارایی 7جدول 

ها در از شرکت کدامیچه ،اي در نظر گرفته شودشبکه صورتبهکرد که اگر فرایند نتیجه را استنتاج 

برخی از  ها دربعضی از شرکت 5در جدول  کهیدرحال .اندنکردهعملکارا  طوربه هااز سال یکیچه

، به ترتیب 7جدول بندي اند. با توجه به رتبهکامل رسیده کاراییبه  زیر فرایندهااز  یکیدرو  هاسال

 کاراییا عدد بایران، قند اصفهان، فیبر ایران، زاگرس فارمد پارس و دارو اسوه  ینیخاك چ هايشرکت

 47هاي یک تا پنج را در بین ها رتبهترین شرکتکارا عنوانبه 35/0، 418/0، 471/0، 517/0، 6/0

  باشند.میدارا  یموردبررسشرکت 

)89-93هاي (ها در سالکل شرکت کارایی .7 جدول  

  رتبه  کل میانگین  1393  1392  1391  1390  1389  متغیر  نام شرکت

x1 025/0 آبسال  027/0  332/0  058/0  179/0  124/0  33 

x2 037/0 آبگینه  069/0  68/0  096/0  139/0  204/0  23 

x3 112/0 البرز دارو  447/0  248/0  133/0  324/0  325/0  12 
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  )93( زمانهم طوربه یرسیستمزها در دو شرکت کارایی. پراکنش 4شکل 

  

  هایشنهادپگیري و نتیجه

ریزي که عملکرد ضعیفی دارند تا بتوان با برنامه استهایی شناسایی حوزه هدف ارزیابی عملکرد

زمانی دهند بیمه نشان می هايشرکتدر  نتایج تحقیقات مشابهرا بهبود بخشید.  هاآنعملکرد  مناسب

کل سیستم با  کاراییتقسیم کرد عالوه بر محاسبه  ک سیستم تولیدي را به دو زیرسیستمکه بتوان ی

تواند براي شناسایی نیز می زیر فرایندهاي دو هاي متداول، کاراییاز تحلیل پوششی دادهاستفاده 

دیگر اینکه مدل تحلیل  يکند محاسبه شود و نتیجهی در کل سیستم میعاملی که ایجاد ناکارای

ر صیف کند. درا تو دهاي جزءد کل و زیر فراینفیزیکی بین فراین رابطه ايدومرحلههاي پوششی داده

-ضافه میابه محدودیت فرایند کل  زیر فرایندهاي هر دو محدودیت ايدومرحله DEAمدل ارتباطی 

 يینهدرزم شدهانجامتحقیقات  عیب ).1390و نوروزي و جمشیدي،  1390خواه، و شاه یمؤمن( شوند

بدون قل مست صورتبه زیر فرایندو دو  کل فرایندهاي که کارایی بورسی این است هايشرکت کارایی

x1

x2

x3

x4
x5

x6

x7

x8

x9

x10

x11
x12

x13

x14

x15 x16

x17

x18

x19

x20

x21

x22

x23

x24

x25

x26

x27
x28

x29x30

x31

x32 x33

x34

x35

x36

x37

x38

x39

x40
x41

x42

x43
x44 x45 x46

x47

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

ي
ور

دآ
سو

ی 
رای

کا

گذاريکارایی سرمایه

 
 

 مدنظراي شبکهجداگانه و  زیر فرایندهار حالتی که ها دتوان دریافت که کارا بودن شرکتاست. لذا می

 شود، متفاوت استمی قرارگرفته

  
  )89-93ها (شرکت کارایی. میانگین 3 شکل

ود؛ نمودار پراکنش موقعیت توان رسم نممیتر دقیق وتحلیلتجزیه منظوربهکه  نمودار دیگري 

 4شکل . است زمانهمجداگانه و  طوربه زیر فراینددر هر  هاآن کارایین ها با توجه به میزاشرکت

دهد. با توجه به نقاط نشان می 93در سال کارایی در دو مرحله  بر اساس ها راموقعیت شرکت

در فرایند  پتروشیمی خاركو  رازپتروشیمی شی ،بانک تجارت هايشرکتتوان دریافت پراکندگی می

اند. در مقابل گذاري عملکرد بسیار ضعیف داشتهاند اما در سرمایهکارا عمل کرده کامالًسودآوري 

در فرایند  نوش مازندرانو  فیبر ایران ،تکنو تاز، سرمایه تأمین خودرو دیزل،ایران، آبگینه هايشرکت

 ینیخاك چ هايشرکتاند. ناکارا عمل کرده نسبتاًودآوري کارا ولی در فرایند س کامالًگذاري سرمایه

  .کارا هستند نسبتاًگذاري ي سرمایهکامل و در مرحله کاراییي سودآوري در مرحله دارو اکسیرو ایران 
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  )93( زمانهم طوربه یرسیستمزها در دو شرکت کارایی. پراکنش 4شکل 

  

  هایشنهادپگیري و نتیجه

ریزي که عملکرد ضعیفی دارند تا بتوان با برنامه استهایی شناسایی حوزه هدف ارزیابی عملکرد

زمانی دهند بیمه نشان می هايشرکتدر  نتایج تحقیقات مشابهرا بهبود بخشید.  هاآنعملکرد  مناسب

کل سیستم با  کاراییتقسیم کرد عالوه بر محاسبه  ک سیستم تولیدي را به دو زیرسیستمکه بتوان ی

تواند براي شناسایی نیز می زیر فرایندهاي دو هاي متداول، کاراییاز تحلیل پوششی دادهاستفاده 

دیگر اینکه مدل تحلیل  يکند محاسبه شود و نتیجهی در کل سیستم میعاملی که ایجاد ناکارای

ر صیف کند. درا تو دهاي جزءد کل و زیر فراینفیزیکی بین فراین رابطه ايدومرحلههاي پوششی داده

-ضافه میابه محدودیت فرایند کل  زیر فرایندهاي هر دو محدودیت ايدومرحله DEAمدل ارتباطی 

 يینهدرزم شدهانجامتحقیقات  عیب ).1390و نوروزي و جمشیدي،  1390خواه، و شاه یمؤمن( شوند

بدون قل مست صورتبه زیر فرایندو دو  کل فرایندهاي که کارایی بورسی این است هايشرکت کارایی
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 مدنظراي شبکهجداگانه و  زیر فرایندهار حالتی که ها دتوان دریافت که کارا بودن شرکتاست. لذا می

 شود، متفاوت استمی قرارگرفته

  
  )89-93ها (شرکت کارایی. میانگین 3 شکل

ود؛ نمودار پراکنش موقعیت توان رسم نممیتر دقیق وتحلیلتجزیه منظوربهکه  نمودار دیگري 

 4شکل . است زمانهمجداگانه و  طوربه زیر فراینددر هر  هاآن کارایین ها با توجه به میزاشرکت

دهد. با توجه به نقاط نشان می 93در سال کارایی در دو مرحله  بر اساس ها راموقعیت شرکت

در فرایند  پتروشیمی خاركو  رازپتروشیمی شی ،بانک تجارت هايشرکتتوان دریافت پراکندگی می

اند. در مقابل گذاري عملکرد بسیار ضعیف داشتهاند اما در سرمایهکارا عمل کرده کامالًسودآوري 

در فرایند  نوش مازندرانو  فیبر ایران ،تکنو تاز، سرمایه تأمین خودرو دیزل،ایران، آبگینه هايشرکت

 ینیخاك چ هايشرکتاند. ناکارا عمل کرده نسبتاًودآوري کارا ولی در فرایند س کامالًگذاري سرمایه

  .کارا هستند نسبتاًگذاري ي سرمایهکامل و در مرحله کاراییي سودآوري در مرحله دارو اکسیرو ایران 
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گذاران و مدیران بازار سرمایه در تصمیمات خود به شود سرمایهنتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد می

  موارد زیر توجه کنند:

 پی بردن به  منظوربه یبررس مورد هايشرکتفاده از نتایج این پژوهش توسط مدیران است

  .کاراییعلت عدم ناکارایی و بهبود 

 توسط بورس اوراق بهادار تهران براي  ايي شبکههااستفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده

 .یاعتبار دهگذاري و ي تصمیمات سرمایهفراهم کردن اطالعات مناسب برا

 گذاران.توسط سرمایه زیر فرایندبه دو  زمانهمجه تو 

  کارا براي کارا شدن. هايشرکتناکارا از  هايشرکتالگوبرداري 

غیرمالی شرکت در نظر  هايویژگی قطعی فرض شده است، صورتبهها دادهاین پژوهش  جامان در

 47و  سالهپنجه زمانی تحقیق براي دورو  است شدهگرفتهشبکه سري در نظر فقط مدل  ،گرفته نشده

آینده؛  يهاپژوهشدر  شودیمپژوهش پیشنهاد  هايیتمحدوداجرا گردید بنابراین بر اساس  شرکت

هاي ویژگی استفاده گردد. هاشرکت کاراییبراي ارزیابی  هاقطعی تحلیل پوششی دادههاي غیراز مدل

غیره نیز در اي و خدمات مشاوره نوع صنعت، اندازه شرکت، نیروي انسانی، یلقباز  شرکت غیرمالی

- تصمیم کمک به منظوربهموازي استفاده گردد، -هاي سرياز مدل در نظر گرفته شود. طراحی مدل

و قیمت  شدهبینییشپاز قبیل سود  شدهبینییشپهاي داده ازدر خرید سهام گذاران سرمایهآتی گیري 

بیشتر در  هايشرکتتر و نی دیگر و طوالنیبراي اجراي مدل مقطع زمااستفاده گردد و  سهام آتی

  نظر گرفته شود.

  

  منابع

و اقتصادي بر هاي اصلی مالی بررسی اثر شاخص ).1390پور، مجتبی. (احمدپور، احمد، ابراهیم .1

، 18، ، بررسی حسابداري و حسابرسیدر بورس اوراق بهادار تهران شدهرفتهیپذهاي شرکت-سودآوري
  .1-14، ص 66

هاي بینی درماندگی مالی شرکتپیش ).1394. (مقري، علی، شاکري، هاجرزادهاسماعیل .2
بیزي ساده و مقایسه آن با تحلیل  ده از شبکهدر بورس اوراق بهادار تهران با استفا شدهرفتهیپذ

 .1- 28ص ، 22، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار مجله ها،پوششی داده

طراحی مدل ترکیبی کارت  ).1388سیاه، لیلی. (اقی، عباس، قلماشافشارکاظمی، محمدعلی، طلوعی .3

 .15- 32، ص 3، 1ها، مدیریت بهداشت و درمان، امتیاز متوزان و تحلیل پوششی داده

 
 

، محاسبه باشندیمدوم  زیر فرایندهاي اول ورودي زیر فرایندهاي ه خروجیلحاظ کردن این حقیقت ک

  شوند.می

رس اوراق بهادار که هاي بوشرکتکه با توجه به هدف اصلی این پژوهش سعی شده است در 

حی گردد که ؛ مدلی طرااستسودآوري، افزایش قیمت سهام و درنتیجه افزایش ثروت سهامداران 

. ها نقص موجود در تحقیقات گذشته را نیز رفع نمایداین شرکت کاراییگیري میزان بتواند ضمن اندازه

بر  مستقیماًي آن که نتیجه طراحی گردید که فرایند اصلی شرکت ياگونهبهمدل منظور  بدین

آوري تبدیل گردد و گذاري و سودسرمایه زیر فراینداست به دو  یرگذارتأثقیمت سهام  نوسانات

 هايشرکتبراي پنج سال متوالی از بین  با توجه به در دسترس بودن اطالعات مالی شرکت درنهایت

هاي تحلیل پوششی دادهگردید. انتخاب شرکت  47اوراق بهادار تهران رس بو فعال شدهیرفتهپذ

کند و دید ا تسهیل میها رشرکت کاراییبررسی  زیر فرایندهاکل به  اي با شکستن فرایندشبکه

 نماید.یاري می منابع ناکاراییرا در تشخیص  مدیریت ودهد می سازمان کارایینسبت به تري را جامع

و  بانک ملت بانک تجارت، هايشرکتاول  زیر فراینددر  که کندیمبیان نتایج تفسیر نمودار پژوهش 

بانک ملت، بانک  هايشرکت رایند کلو در ف پارس الکتریکدوم  زیر فراینددر و مخابرات ایران 

ها در غیرکارا بودن شرکتنشان داد دیگر  نتیجه را دارند. کاراییین مترمخابرات ایران کو تجارت 

بین رشد فروش  کهازآنجاییاست؛ ري سودآو زیر فراینددر  کاراییناشی از عدم  93و  92،90، 89سال 

وجود دارد رابطه مثبت و معناداري بهادار تهران بورس اوراق  شدهیرفتهپذ هايشرکتو سودآوري 

کود بازار نسبت وان نوسانات فروش را به رونق و رتمیاز طرف دیگر  و )1390پور، (احمدپور و ابراهیم

توان استنباط کرد که بنابراین از پایین بودن سودآوري در این چهار سال می )،2012(سلیم یادو،  داد

ي منفی وجود رابطه گذاري و بازده سهامبین سرمایهاز طرفی ی نداشته است. بازار در این دوران، رونق

 یابدیمکاهش بورسی افزایش یابد بازده سهام  شدهیرفتهپذ هايشرکتگذاري دارد. هر چه سرمایه

توان نتیجه می 91گذاري در سال سرمایه زیر فرایندبنابراین از ناکارایی ؛ )1391(خانی و افشاري، 

  ه در این بازه زمانی بازده سهام باال بوده است.گرفت ک

سنجش اي توانایی تحلیل پوششی شبکهرویکرد اینکه با استنباط از جداول  هشاز نتایج دیگر پژو 

 لزوماًبا یکدیگر متفاوت است و  زیر فرایندهاها در شرکت کاراییورسی را دارد و ب هايشرکت کارایی

 درنهایتو  یستنشرکت  کلفرایند کارا بودن  يدهندهنشان دزیر فراینبودن شرکت در یک کارا 

 بر اساس کامل نرسیدند. کاراییبه  یبررس موردطع زمانی قاماز  یکیچهها در شرکتاز  کدامیچه
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گذاران و مدیران بازار سرمایه در تصمیمات خود به شود سرمایهنتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد می

  موارد زیر توجه کنند:

 پی بردن به  منظوربه یبررس مورد هايشرکتفاده از نتایج این پژوهش توسط مدیران است

  .کاراییعلت عدم ناکارایی و بهبود 

 توسط بورس اوراق بهادار تهران براي  ايي شبکههااستفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده

 .یاعتبار دهگذاري و ي تصمیمات سرمایهفراهم کردن اطالعات مناسب برا

 گذاران.توسط سرمایه زیر فرایندبه دو  زمانهمجه تو 

  کارا براي کارا شدن. هايشرکتناکارا از  هايشرکتالگوبرداري 

غیرمالی شرکت در نظر  هايویژگی قطعی فرض شده است، صورتبهها دادهاین پژوهش  جامان در

 47و  سالهپنجه زمانی تحقیق براي دورو  است شدهگرفتهشبکه سري در نظر فقط مدل  ،گرفته نشده

آینده؛  يهاپژوهشدر  شودیمپژوهش پیشنهاد  هايیتمحدوداجرا گردید بنابراین بر اساس  شرکت

هاي ویژگی استفاده گردد. هاشرکت کاراییبراي ارزیابی  هاقطعی تحلیل پوششی دادههاي غیراز مدل

غیره نیز در اي و خدمات مشاوره نوع صنعت، اندازه شرکت، نیروي انسانی، یلقباز  شرکت غیرمالی

- تصمیم کمک به منظوربهموازي استفاده گردد، -هاي سرياز مدل در نظر گرفته شود. طراحی مدل

و قیمت  شدهبینییشپاز قبیل سود  شدهبینییشپهاي داده ازدر خرید سهام گذاران سرمایهآتی گیري 

بیشتر در  هايشرکتتر و نی دیگر و طوالنیبراي اجراي مدل مقطع زمااستفاده گردد و  سهام آتی

  نظر گرفته شود.

  

  منابع

و اقتصادي بر هاي اصلی مالی بررسی اثر شاخص ).1390پور، مجتبی. (احمدپور، احمد، ابراهیم .1

، 18، ، بررسی حسابداري و حسابرسیدر بورس اوراق بهادار تهران شدهرفتهیپذهاي شرکت-سودآوري
  .1-14، ص 66

هاي بینی درماندگی مالی شرکتپیش ).1394. (مقري، علی، شاکري، هاجرزادهاسماعیل .2
بیزي ساده و مقایسه آن با تحلیل  ده از شبکهدر بورس اوراق بهادار تهران با استفا شدهرفتهیپذ

 .1- 28ص ، 22، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار مجله ها،پوششی داده

طراحی مدل ترکیبی کارت  ).1388سیاه، لیلی. (اقی، عباس، قلماشافشارکاظمی، محمدعلی، طلوعی .3

 .15- 32، ص 3، 1ها، مدیریت بهداشت و درمان، امتیاز متوزان و تحلیل پوششی داده

 
 

، محاسبه باشندیمدوم  زیر فرایندهاي اول ورودي زیر فرایندهاي ه خروجیلحاظ کردن این حقیقت ک

  شوند.می

رس اوراق بهادار که هاي بوشرکتکه با توجه به هدف اصلی این پژوهش سعی شده است در 

حی گردد که ؛ مدلی طرااستسودآوري، افزایش قیمت سهام و درنتیجه افزایش ثروت سهامداران 

. ها نقص موجود در تحقیقات گذشته را نیز رفع نمایداین شرکت کاراییگیري میزان بتواند ضمن اندازه

بر  مستقیماًي آن که نتیجه طراحی گردید که فرایند اصلی شرکت ياگونهبهمدل منظور  بدین

آوري تبدیل گردد و گذاري و سودسرمایه زیر فراینداست به دو  یرگذارتأثقیمت سهام  نوسانات

 هايشرکتبراي پنج سال متوالی از بین  با توجه به در دسترس بودن اطالعات مالی شرکت درنهایت

هاي تحلیل پوششی دادهگردید. انتخاب شرکت  47اوراق بهادار تهران رس بو فعال شدهیرفتهپذ

کند و دید ا تسهیل میها رشرکت کاراییبررسی  زیر فرایندهاکل به  اي با شکستن فرایندشبکه

 نماید.یاري می منابع ناکاراییرا در تشخیص  مدیریت ودهد می سازمان کارایینسبت به تري را جامع

و  بانک ملت بانک تجارت، هايشرکتاول  زیر فراینددر  که کندیمبیان نتایج تفسیر نمودار پژوهش 

بانک ملت، بانک  هايشرکت رایند کلو در ف پارس الکتریکدوم  زیر فراینددر و مخابرات ایران 

ها در غیرکارا بودن شرکتنشان داد دیگر  نتیجه را دارند. کاراییین مترمخابرات ایران کو تجارت 

بین رشد فروش  کهازآنجاییاست؛ ري سودآو زیر فراینددر  کاراییناشی از عدم  93و  92،90، 89سال 

وجود دارد رابطه مثبت و معناداري بهادار تهران بورس اوراق  شدهیرفتهپذ هايشرکتو سودآوري 

کود بازار نسبت وان نوسانات فروش را به رونق و رتمیاز طرف دیگر  و )1390پور، (احمدپور و ابراهیم

توان استنباط کرد که بنابراین از پایین بودن سودآوري در این چهار سال می )،2012(سلیم یادو،  داد

ي منفی وجود رابطه گذاري و بازده سهامبین سرمایهاز طرفی ی نداشته است. بازار در این دوران، رونق

 یابدیمکاهش بورسی افزایش یابد بازده سهام  شدهیرفتهپذ هايشرکتگذاري دارد. هر چه سرمایه

توان نتیجه می 91گذاري در سال سرمایه زیر فرایندبنابراین از ناکارایی ؛ )1391(خانی و افشاري، 

  ه در این بازه زمانی بازده سهام باال بوده است.گرفت ک

سنجش اي توانایی تحلیل پوششی شبکهرویکرد اینکه با استنباط از جداول  هشاز نتایج دیگر پژو 

 لزوماًبا یکدیگر متفاوت است و  زیر فرایندهاها در شرکت کاراییورسی را دارد و ب هايشرکت کارایی

 درنهایتو  یستنشرکت  کلفرایند کارا بودن  يدهندهنشان دزیر فراینبودن شرکت در یک کارا 

 بر اساس کامل نرسیدند. کاراییبه  یبررس موردطع زمانی قاماز  یکیچهها در شرکتاز  کدامیچه



تحقیقات دمرییت نوین خاتم، دورۀ 1، شمارۀ 2
22

 
 

بررسی عوامل مؤثر بر  ).1389، نعمتی، علی، فرهودي زارع، پروین. (پورزمانی، زهرا، جهانشاد، آزیتا .4
 .46-26ص امه حسابداري مالی و حسابرسی، ها، پژوهشنساختار سرمایه در شرکت

هاي بررسی عوامل بر ساختار سرمایه شرکت ).1392زاده، الهام، مهرمنش، حسن. (حاجی .5
 .57-96، ص 26، 5هاي علوم انسانی، در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش شدهرفتهیپذ

ها براي سنجش ی دادهاستفاده از تکنیک تحلیل پوشش ).1391( ، زهره، قیالوي، منیهایحاج .6
در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل مبتنی بر  شدهرفتهیپذهاي تولیدي کارایی شرکت

 .111-130، ص 12، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادارگزارشگري مالی، 

. وران، رامینطهماسبی، اسماعیل، ، منیره، حلوایی، جواد، شاهيزیمهر حسینی، سیده عاطفه، ابویی .7

اي، مهندسی مالی و مدیریت تحلیل بنیادي سهام با استفاده از تحلیل پوششی دومرحله ).1394(
 .95-108ص ، 22اوراق بهادار، 

مالی خارجی و بازده سهام،  تأمین، يگذارهیسرماتصمیمات  ).1391خانی، عبداهللا، افشاري، حمیده.( .8
 .69- 79، ص 11، 3حسابداري و مدیریت مالی، 

تعیین ساختار بهینه سرمایه در سطح صنایع با  ).1388مقدم، علی. (ستایش، محمدحسین، غیوري .9
-52ص ، 2و1 ،1هاي حسابداري مالی، )، پژوهشDEAها (استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده

33.  

هاي ارزیابی کارایی شرکت ).1384رضایی، محمدرضا، نیکومرام، هاشم. (قایی، نسرین، علی .10
زنی ریاضی تحلیل پوششی ي محکهامدلشده در بورس اوراق بهادار تهران به کمک تهیرفپذ

 .77- 100ص ، 16ي اقتصادي، ها، پژوهشنامهداده

بندي ارزیابی کارایی و رتبه). 1393. (، میرزایی، منوچهر، معصومی خانقاه، قادرابوالقاسمنیا، فرجی .11
 .3- 27ص ، 27 ،ق بهادارفعال در بورس کاالي ایران، فصلنامه بورس اورا

اي هاي دومرحلهکاربرد مدل ارتباطی تحلیل پوششی داده ).1390. (خواه، نادری، منصور، شاهمؤمن .12
 .333- 344ص ، 1- 47، 18پژوهشی دانشگاه شاهد، - در ارزیابی کارایی، دوماهنامه علمی

ران با استفاده از مدل هاي بیمه ایارزیابی کارایی شرکت ).1388. (خواه، نادر، منصور، شاهیمؤمن .13
 .45-71، ص 2و  1، 24اي، فصلنامه صنعت بیمه، دومرحله DEAارتباطی 

-وتحلیل صورتمروري بر مبانی نظري تجزیه ).1390. (نوروزي، محمد، جمشیدي، محمدحسین .14
 .92- 108ص ، 7هاي مالی، حسابداري و مدیریت مالی، 

 
15. Berger, A.N., Bonaccorsi di Patti, E, (2006). Capital structure and firm 

performance; a new approach to testing agency theory and an 
application to the banking industry, Banking and finance, 30, 1065-
1102. 

16. Cabrera-Paniagua, D., Cubillos, C., Vicari, R., Urra, E., (2016). 
Decision-making system for stock exchange market using artificial 
emotions, Expert Systems with Applications, 42, 7070–7083. 

 
 

17. Cook, W. D., Liang, L., Zhu, J., (2010). Measuring performance of two 
stage network structures by DEA: A review and future perspective, 
Omega, 38, 423–430. 

18. Hsieh, L., F., Lin, L.H., (2010). A performance evaluation model for 
international tourist hotels Taiwan-An application of the relational, 
International Journal of Hospitality Management, 29, 14-24. 

19. Jiang, B., li, J., (2015). Research on the impact of ownership structure to 
operation performance of the Chinese listed port companies, enavigation 
and maritime economy, 2, 63-72. 

20. Li. Y.C., zhang, Q., (2011). The application of principal component 
analysis on financial anahysis in real estate listed company, procedia 
engineering, 14, 4499-4503. 

21. Margaritis, d., psillaki, m., (2010). Capital structure equity ownership 
and frim pertoramance, Banking and finance, 34, 621-632. 

22. Rostamia, Sh., Rostamib, Z., Kohansal, S., (2016). The Effect of 
Corporate Governance Components on Return on Assets and Stock 
Return of Companies Listed in Tehran Stock Exchange, Procedia 
Economics and Finance, 36, 137–146.  

23. Robu, I., istrate, C., (2015). The analysis of the principal components of 
the financial reporting in the case of romainian listed companies, 
procedia economics and finance, 20, 553-561. 

24. Salim, M., yadav, R., (2012). Capital structure and firm performance: 
evidence from Malaysian listed companies, procedia-social and 
behavioral sciences, 65, 156-166. 

25. Saeedi, a., Mahmoodi, I., (2011). Capital structure and firm 
performance: evidence from Iranian compsnies, finance and economics, 
70, 21-28. 

26. Spatacean, I.O., (2014). Investigations upon the correlations between the 
efficiency of investment strategies and the market performances of the 
Romanian financial investment companies, Procedia Economics and 
Finance, 15, 609 – 616. 

27. Stefan, I.O.B., (2015). Study on the profitability of Romanian 
companies listed on Bucharest stock exchange, Procedia Economics and 
Finance, 30, 797 – 807. 

28. Vatavu, S., (2015). The impact of capital structure on financial 
performance in the Romanian listed companies, Procedia Economics 
and Finance, 32, 1314-1322. 

29. Wang, K., Huang, W., Wu, J., Liu, Y.N., (2014). Efficiency measures of 
the Chinese commercial banking system using an additive two-stage 
DEA, Omega, 44, 5–20. 

30. Wanke, P., Barros, C., (2014). Two-stage DEA: An application to major 
Brazilian banks, Expert Systems with Applications, 41, 2337-2344. 



23 مدل ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های بورس  ...

 
 

بررسی عوامل مؤثر بر  ).1389، نعمتی، علی، فرهودي زارع، پروین. (پورزمانی، زهرا، جهانشاد، آزیتا .4
 .46-26ص امه حسابداري مالی و حسابرسی، ها، پژوهشنساختار سرمایه در شرکت

هاي بررسی عوامل بر ساختار سرمایه شرکت ).1392زاده، الهام، مهرمنش، حسن. (حاجی .5
 .57-96، ص 26، 5هاي علوم انسانی، در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش شدهرفتهیپذ

ها براي سنجش ی دادهاستفاده از تکنیک تحلیل پوشش ).1391( ، زهره، قیالوي، منیهایحاج .6
در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل مبتنی بر  شدهرفتهیپذهاي تولیدي کارایی شرکت

 .111-130، ص 12، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادارگزارشگري مالی، 

. وران، رامینطهماسبی، اسماعیل، ، منیره، حلوایی، جواد، شاهيزیمهر حسینی، سیده عاطفه، ابویی .7

اي، مهندسی مالی و مدیریت تحلیل بنیادي سهام با استفاده از تحلیل پوششی دومرحله ).1394(
 .95-108ص ، 22اوراق بهادار، 

مالی خارجی و بازده سهام،  تأمین، يگذارهیسرماتصمیمات  ).1391خانی، عبداهللا، افشاري، حمیده.( .8
 .69- 79، ص 11، 3حسابداري و مدیریت مالی، 

تعیین ساختار بهینه سرمایه در سطح صنایع با  ).1388مقدم، علی. (ستایش، محمدحسین، غیوري .9
-52ص ، 2و1 ،1هاي حسابداري مالی، )، پژوهشDEAها (استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده

33.  

هاي ارزیابی کارایی شرکت ).1384رضایی، محمدرضا، نیکومرام، هاشم. (قایی، نسرین، علی .10
زنی ریاضی تحلیل پوششی ي محکهامدلشده در بورس اوراق بهادار تهران به کمک تهیرفپذ

 .77- 100ص ، 16ي اقتصادي، ها، پژوهشنامهداده

بندي ارزیابی کارایی و رتبه). 1393. (، میرزایی، منوچهر، معصومی خانقاه، قادرابوالقاسمنیا، فرجی .11
 .3- 27ص ، 27 ،ق بهادارفعال در بورس کاالي ایران، فصلنامه بورس اورا

اي هاي دومرحلهکاربرد مدل ارتباطی تحلیل پوششی داده ).1390. (خواه، نادری، منصور، شاهمؤمن .12
 .333- 344ص ، 1- 47، 18پژوهشی دانشگاه شاهد، - در ارزیابی کارایی، دوماهنامه علمی

ران با استفاده از مدل هاي بیمه ایارزیابی کارایی شرکت ).1388. (خواه، نادر، منصور، شاهیمؤمن .13
 .45-71، ص 2و  1، 24اي، فصلنامه صنعت بیمه، دومرحله DEAارتباطی 

-وتحلیل صورتمروري بر مبانی نظري تجزیه ).1390. (نوروزي، محمد، جمشیدي، محمدحسین .14
 .92- 108ص ، 7هاي مالی، حسابداري و مدیریت مالی، 

 
15. Berger, A.N., Bonaccorsi di Patti, E, (2006). Capital structure and firm 

performance; a new approach to testing agency theory and an 
application to the banking industry, Banking and finance, 30, 1065-
1102. 

16. Cabrera-Paniagua, D., Cubillos, C., Vicari, R., Urra, E., (2016). 
Decision-making system for stock exchange market using artificial 
emotions, Expert Systems with Applications, 42, 7070–7083. 

 
 

17. Cook, W. D., Liang, L., Zhu, J., (2010). Measuring performance of two 
stage network structures by DEA: A review and future perspective, 
Omega, 38, 423–430. 

18. Hsieh, L., F., Lin, L.H., (2010). A performance evaluation model for 
international tourist hotels Taiwan-An application of the relational, 
International Journal of Hospitality Management, 29, 14-24. 

19. Jiang, B., li, J., (2015). Research on the impact of ownership structure to 
operation performance of the Chinese listed port companies, enavigation 
and maritime economy, 2, 63-72. 

20. Li. Y.C., zhang, Q., (2011). The application of principal component 
analysis on financial anahysis in real estate listed company, procedia 
engineering, 14, 4499-4503. 

21. Margaritis, d., psillaki, m., (2010). Capital structure equity ownership 
and frim pertoramance, Banking and finance, 34, 621-632. 

22. Rostamia, Sh., Rostamib, Z., Kohansal, S., (2016). The Effect of 
Corporate Governance Components on Return on Assets and Stock 
Return of Companies Listed in Tehran Stock Exchange, Procedia 
Economics and Finance, 36, 137–146.  

23. Robu, I., istrate, C., (2015). The analysis of the principal components of 
the financial reporting in the case of romainian listed companies, 
procedia economics and finance, 20, 553-561. 

24. Salim, M., yadav, R., (2012). Capital structure and firm performance: 
evidence from Malaysian listed companies, procedia-social and 
behavioral sciences, 65, 156-166. 

25. Saeedi, a., Mahmoodi, I., (2011). Capital structure and firm 
performance: evidence from Iranian compsnies, finance and economics, 
70, 21-28. 

26. Spatacean, I.O., (2014). Investigations upon the correlations between the 
efficiency of investment strategies and the market performances of the 
Romanian financial investment companies, Procedia Economics and 
Finance, 15, 609 – 616. 

27. Stefan, I.O.B., (2015). Study on the profitability of Romanian 
companies listed on Bucharest stock exchange, Procedia Economics and 
Finance, 30, 797 – 807. 

28. Vatavu, S., (2015). The impact of capital structure on financial 
performance in the Romanian listed companies, Procedia Economics 
and Finance, 32, 1314-1322. 

29. Wang, K., Huang, W., Wu, J., Liu, Y.N., (2014). Efficiency measures of 
the Chinese commercial banking system using an additive two-stage 
DEA, Omega, 44, 5–20. 

30. Wanke, P., Barros, C., (2014). Two-stage DEA: An application to major 
Brazilian banks, Expert Systems with Applications, 41, 2337-2344. 



تحقیقات دمرییت نوین خاتم، دورۀ 1، شمارۀ 2
24

هاي اجتماعی در میان بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر ارتقاي سرمایه

  )مورد بررسی پردیس فارابی دانشگاه تهران(دانشجویان 

  1احمدرضا قاسمی

  *استادیار پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران 1

  2سروناز غالمی

  کارشناسی ارشد، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران 2

Email:ghasemiahmad@ut.ac.ir* 

  چکیده

سالیان اخیر خالل هوش از جمله مفاهیم چالش برانگیز در مدیریت رفتار سازمانی، روانشناسی و علوم تربیتی است. در 

کار به خود هوش فرهنگی توجه جمع کثیري از پژوهشگران را به سبب بروز پدیده جهانی شدن و تنوع فرهنگی نیروي

 منظوربه  بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر سرمایه اجتماعی دانشجویان است.پژوهش حاضر در صدد . معطوف داشته است

گیري شده است. ) بهره1PLS( از مدل معادالت ساختاري با روش حداقل مجذور مربعات پژوهش هايپاسخ به فرضیه

ردیس پنشجویان دای است. جامعه آماري پژوهش، متشکل از کلیه علّ- پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردي، اکتشافی

ها پرسشنامه استاندارد سنجش هوش فرهنگی بوده است. به منظور گردآوري داده 1395فارابی دانشگاه تهران در سال 

محقق ساخته سرمایه اجتماعی میان دانشجویان توزیع شد. بر این اساس براي  ) و پرسشنامه2003ارلی و آنگ (

پرسش براي بررسی ابعاد هوش فرهنگی و همچنین  20پرسش جمعیت شناختی،  4متغیرهاي مورد بررسی به ترتیب 

ش با آزمون مدل مفهومی پژوهتگانه سرمایه اجتماعی بوده است. هاي هفپرسش براي ارزیابی و سنجش مؤلفه 25

انگیزشی و نتایج به دست آمده گویاي آنست که هوش  یید قرار گرفت.مورد تأ Warp PLSافزار گیري از نرمبهره

ثیر هوش شناختی بر سرمایه أاین در حالی است که ت اجتماعی دارد. تأثیر مثبت و معناداري بر سرمایهفراشناحتی 

  اجتماعی رد شده است.

 ، معادالت ساختاریافته خطی. سرمایه اجتماعی، هوش، هوش فرهنگیسرمایه،  کلید واژه ها:

   

                                                           
1.  Partial Least Square 
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