عٌجش تَاًایی هذیزیت شزکت ّای تَلیذی پذیزفتِ شذُ در
تَرط اٍراق تْادار تْزاى
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چکیذُ:
زحلیل خَؿـی دادُ ّا ( )DEAاتضاس لذسزوٌذ هذیشیسی دس اسصیاتی ػولىشد ٍاحذّای زلوین
گیشًذُ اػر .ایي زىٌیه تشای ػٌدؾ واسایی ًؼثی هدوَػِ ای اص ٍاحذ ّای هسداًغ تا ٍسٍدی
ّا ٍخشٍخی ّای هـاتِ تِ واس هی سٍد  .اًذاصُ گیشی واسایی ؿشور ّای زَلیذی ٍ اػسفادُ اص
یه سٍؽ ًؼثساً خاهغ ،واسآهذ ٍ هؤثش هی زَاًذ تیاى وٌٌذُ ّذایر هَفك یا ًا هَفك ایي ؿشور ّا
دس خْر زخلیق واسآهذ هٌاتغ تاؿذ .دس ایي زحمیك تشای اسصیاتی زَ اًایی ّای هذیشیر تا اػسفادُ
اص دادُ ّای هالی اص سٍؽ سیاضی زحلیل خَؿـی دادُ ّا اػسفادُ ؿذُ اػر ّ .ذف اص خظٍّؾ
حاضش هؼشفی ٍ واستشد زىٌیه زحلیل خَؿـی دادُ ّا ( ٍ )DEAهذل تی – ػی  -ػی تا هاّیر
اٍساق تْاداس
خشٍخی تشای هحاػثِ اهسیاص واسایی ؿشور ّای زَلیذی خزیشفسِ ؿذُ دس تَسع
زْشاى تش اػاع ؿاخق ّای گضاسؿگشی هالی اػر ،ػدغ اػذاد هحاػثِ ؿذُ عثك ایي زىٌیه
تا لشاس دادى دس یه هؼادلِ سگشػیَى تِ ػٌَاى هؼیاس هحاػثِ اهسیاص زَاًایی هذیشیر تِ واس گشفسِ
هیؿَد .دس ایي ساػسا كَسذ ّای هالی  100ؿشور زَلیذی خزیشفسِ ؿذُ دس تَسع تشای دٍسُ
صهاًی 1383-1389هَسد زدضیِ ٍ زحلیل لشاس گشفسِ اػر ً .سایح زحمیك هثیي ظشفیر تاالی
تىاسگیشی ایي زىٌیه دس هحاػثِ اهسیاص زَاًایی هذیشیر دس همایؼِ تا هسغیشّایی هاًٌذ تاصدُ

 .1ػضَ ّیاذ ػلوی داًـگاُ آصاد اػالهی ـ ٍاحذ زْشاى ؿشق
 .2داًـدَی واسؿٌاػی اسؿذ حؼاتذاسی ،داًـگاُ آصاد اػالهی ـ ٍاحذ اػالهـْش
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ػْام ٍ اًذاصُ ؿشور اػر وِ دس گزؿسِ تِ ػٌَاى هؼیاس هحاػثِ زَاًایی هذیشیر تِ واس گش فسِ
هیؿذ.
ٍاصُ ّای کلیذی :زحلیل خَؿؾ دادُ ّا ،واسایی ًؼثی  ،زَاًایی هذیشیر

همذهِ:
اًذاصُ گیشی زَاًایی یا اػسؼذاد هذیشیر ّؼسِ اكلی تؼیاسی اص ػؤاالذ هْن زحمیمازی ً ،ظیش :
تشسػی ػولىشد ؿشور ٍزلویواذ ػشهایِ گزاسی ،خاداؽ هذیشاى اخشایی ،اداسُ وشدى ؿشور
،اثشاذ السلادی تش هالىیر ؿشور ّا ٍزفاٍذ ّای تْشُ ٍسی السلاد هسماتل اػر .یافسِ ّای ایي
زحمیماذ ًـاى هی دّذ وِ هؤلفِّای ٍیظُ هذیشیری ؿاهل (زَاًایی ،اػسؼذاد ،حؼي ؿْشذ ٍ
ؿیَُ هذیشیسی) ػاهل هْوی دس صهیٌِ السلاد ،هالیِ ٍهذیشیر اػر .زحمیماذ صیادی دس صهیٌِ
زَاًاییّای هذیشیر اًدام ًـذُ اػر ،زٌْا تِ ایي دلیل وِ اًذاصُ گیشی ٍػٌدؾ هیضاى زَاًایی
چَى  :اًذاصُ
هذیشیر واس ػخری اػر .دس ًسیدِ تشای ػٌدؾ ایي وویر هحمماى ػَاهلی
ؿشور () Rosen,1982؛ تاصدُ زاسیخی ػْام (( Fee & Hadlock,2003؛ اسصیاتی سػاًِ ای
((Milbourn,2003؛ ) ٍ )Francis , etal,2003( ٍ (Rajgopal,Etal,2006زأثیشاذ ثاتر ٍ هـخق
هذیش تشزلویواذ ؿشور ( )Bertrand & Schoar , 2003سا هَسد زَخِ لشاس هی دادًذ وِ اًسؼاب
ّوِ هؼٍَلیرّای ؿشور تِ هذیشاى سا دؿَاس هی وشد ،صیشا ّوِ ػَاهل هَفمیر ؿشور سا ًوی
زَاى تِ زَاًایی تِ هذیش ًؼثر داد  .دس چٌیي هَاسدی ً،ؼثر دادى هؼیاسّای واسایی ؿشور تِ
هذیشاى دس زؼییي زَاًایی هذیشیر تِ تضسگٌوایی آًْا هٌدش هی ؿَد .تٌاتشایي ،ؿشور ّایی وِ تا
تشخی چالؾ ّای زداسی هاًٌذ ؿشور وشدى دس زداسذ ّای چٌذ تخـی ٍیا حضَس دس تاصاسّای
خاسخی هَاخٌْذ ،دسكذ اػسخذام هذیشاًی تا زَاًوٌذی تاال تشهیآیٌذ .هؼیاس واسایی دس ایي گًَِ
ؿشور ّا زَاًایی ٍالؼی یه هذیش سا دس ایي ؿشایظ چالؾ آٍس تیاى هی وٌذ  .اًذاصُ گیشی ّای
لثلی زَاًایی هذیشیر ًوی زَاًذ تِ اًذاصُ وافی هؼسثش تاؿذ ،تِ دلیل ایٌىِ تاصدُ ػْام دٍسُ ّای
گزؿسِ ؿشورّ ،نصهاى هٌؼىغ وٌٌذُ تشایٌذ زَاًایی هذیشیر ٍ واسایی ؿشور ٍ احسواالً فالذ
لذسذ آصهَى خَاّذ تَد (.)Demerjian,etal,2009
تِ ػٌَاى هثال فی ٍّادلَن ( )2003تاصدُ ػْام دس دٍسُ ّای گزؿسِ سا هَسد زَخِ لشاس
دادًذ زا اص ایي عشیك زَاًایی هذیشیر سا هغشح وٌٌذ  ،صیشا هؼسمذ تَدًذ وِ  ،هذیشاى ػاهل
ؿشورّایی تا تاصدُ تاال ؿاًغ احسوال اػسخذام آًْا ٍ دسیافر حمَق تیـسشی دس دیگش ؿشور ّا
داسًذ .ساج گَخال ٍ ّوىاساى (ً )2006یض ًـاى دادًذ وِ هَلؼیر اػسخذام تا زَخِ تِ اػسؼذاد ٍ
زَاًایی هذیشیر افضایؾ هییاتذ آىّا ایي زَاًایی سا اص هٌظش هؼسٌذاذ هالی دستاسُ زَاًایی هذیشاى
ٍ تاصدُ زؼذیل ؿذُ داسائیّای ؿشور اًذاصُ گیشی هینسدىد  .اص ایي سٍ تىاسگیشی زىٌیه زحلیل
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خَؿؾ دادُ ّا دس هحاػثِ اهسیاص زَاًایی هذیشیر دس همایؼِ تا هسغیشّایی هاًٌذ تاصدُ ػْام ٍ
اًذاصُ ؿشور وِ دس گزؿسِ هؼیاس هحاػثِ زَاًایی هذیشیر هح ػَب هی ؿذ اص خولِ سٍؽ ّای
واسآهذ ٍ هذسى هٌاػة اػر .
هحمماى تِ ایي ًسیدِ سػیذًذ وِ اگش هذیشاى ؿشور ّا دس صهیٌِ زمؼین ػَد یا خشیذ ػْام
زلویواذ تْسشی تگیشًذ ،تِ گًَِ ی تْسشی ؿشور سا اداسُ وٌٌذ ٍ زَاًایی خَد سا تؼٌدٌذ ّ ،وِ
ایي واسّا تش فشٍؽ ؿشور اثشگزاس اػر  .تٌاتشایي تِ عَس خالكِ هی زَاى گفر هؼیاس اًذاصُ گیشی
زَاًایی هذیشیر ایي اهىاى سا هی دّذ وِ داًؾ خَد سا دس اسزثاط تا ًمؾ ٍیظُ هذیش اى دس
زخلیق هٌاتغ واسآهذ گؼسشؽ دّین (.)Ibid
دس اسصیاتی واساییّ ،ن ػولىشد ؿشور ّا هَسد ػٌدؾ لشاس هی گیشد ٍ ّن ًماط ضؼف ٍ لَذ
آىّا ؿٌاػایی هی ؿَد دس ایي خظٍّؾ ،ایي ػؤال تشسػی هی ؿَد وِ ؿشور ّای زَلیذی،
تشاػاع ؿاخقّای واسآیی ٍ دس ساػسای اّذاف هـخق ؿذُ ؿشور زا چِ هیضاى هَفك ػول
وشدُ ٍ واساهذ تَدُ اًذ ٍ آیا تا زَخِ تِ هیضاى واسایی ٍ اهسیاص تذػر آهذُ تشای زَاًایی هذیشیر اص
هذیشاى زَاًوٌذ تْشُ هٌذ تشخَسداس تَدُاًذ؟.
چارجَب ًظزی ٍ پیشیٌِ ی تحمیك  :هؼیاس ػوذُ دس ایي زحمیك تشای ػٌدیذى زَاًایی
هذیشیر هؼیاس ػوذُ ،اهسیاصی اػر وِ دس هذل خیـٌْادی دهشخیاى ٍ ّوىاساى ( )2010خیـٌْاد
ؿذُ اػر ،دهشخیاى ٍّوىاساى اتسذا واسایی ول ؿشور سا تا اػسفادُ اص سٍؽ زحلیل خَؿـی دادُ
ّا 1تشآٍسد هیوٌٌذ ٍ ؿشورّایی زَاًا ّؼسٌذ وِ تشای هیضاى هؼیٌی اص ٍسٍدی ّای تىاس گشفسِ
ؿذُ ،دسآهذ تیـسشی زَلیذ هی وٌٌذ .واسایی ول ؿشور ّ ،ن اص زَاًایی هذیش (خیؾتیٌی زماضای
آیٌذُ ٍ سًٍذ حشنذ كٌؼر هشتَط) ٍ ّن اص زَاًایی خَد ؿشور (هذیشاى دس ؿشور ّای تضسگسش
زَاًایی خیؾتیٌی تیـسشی خیذا هی وٌٌذ) هسأثش اػر .اص ایي سٍ دهشخیاى ٍّوىاساى ن اسایی ول
ؿشور سا تیي ؿشور ٍ هذیش زمؼین هی وٌٌذ ٍ هَلفِ ّای ًؼثر دادُ ؿذُ تِ هذیش سا تا
خلَكیاذ هخسلفی چَى حك الضح هِ یا دػسوضد هذیشیر ٍ ٍاوٌؾ لیور تِ خاللیر هذیشیر
ؿشور هشزثظ هیداًٌذ (.)Ibid
دس كٌؼر تیوِ ٍ تاًىذاسی ،تاس ٍػیوض ( )1997هسَخِ ؿذًذ وِ زَاًایی هذیشیسی ا حسوالی
ًگشاًی تیوِگش ٍ صهاى كشف ؿذُ تشای ًگشاًی سا واّؾ هی دّذ .دس هغالؼِ آىّا سٍؽ زدضیِ ٍ
زحلیل خَؿؾی دادُّا (سٍؽ هـاتِ تا سٍؽ هَسداػسفادُ ایي خظٍّؾ دس ػٌدؾ هیضاى زَاًایی
هذیشیر) سا تِ واس گشفسِ اًذ .زا واسایی ؿشور سا تش عثك ٍسٍدی ٍ خشٍخی خاف كٌؼر زؼییي
وٌذ اص ًظش آىّا هذیشاى زَاًوٌذ وؼاًی ّؼسٌذ وِ اص ٍسٍدیّا دس فشآیٌذ زَلیذ تِ عَس هَثش
اػسفادُ هیوٌٌذ.
)1. Data Envelopment Analysis(DEA
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فی ٍ ّادلَن ( )2003تشای ػٌدؾ زَاًایی هذیشیر تاصدُ ػْام ؿشورّا سا هَسد تشسػی لشاس
دادًذ ،صیشا دس گزؿسِ اسصیای تاصدُ ػْام یىی اص هؼیاسّای ػٌدؾ زَاًایی هذیشیر تَد  .آىّا تِ
ایي ًسیدِ سعید ًذ وِ ،ؿشورّایی تا تاصدُ تاال اص هذیشاى زَاًوٌذی تشخَسداسًذ  .تٌاتشایي ایي
هذیشاى زَاًوٌذ ،احسواالً تَػیلِ ؿشورّای دیگشی اػسخذام ؿًَذ ٍ اص ؿشور خذیذ حمَق
تیـسشی دسیافر وٌٌذ.
لَسزی ٍگشع )2009(1سٍؽ زحلیل خَؿؾدادُای سا تشای ػٌدؾ زَاًایی هذیشیسی تِ واس
گشفسٌذ ٍ تِ ایي ًسیدِ سػیذًذ وِ احسوال ٍسؿىؼسگی هذیشاى زَاًوٌذزش ووسش اػر ٍ .سٍدی
خظٍّؾ آىّا ًیشٍیّای ػاهل ٍ اخشایی (ًیشٍّای اًؼاًی) ٍ ،خشٍخیّا هیضاى خؼاسذّای ٍالؼی
تَد وِ هَخة هحذٍدیرّای ؿخلی ٍ زداسی ؿذُ تَد.
دهشخیاى ٍّوىاساى ( )2009اًذاصُ گیشی زَاًایی هذیشیسی سا تِ ػٌَاى یه آصهَى هؼسثش
ٍخذیذ تا تِ واسگیشی سٍؽ زحلیل خَؿـی دادُ ّا تشسػی وشدًذ ٍ دسیافسٌذ وِ ایي هؼیاس تِ
هیضاى لاتل زَخْی تا ٍیظگی ّای اػسؼذاد هذ یشیر اص لثیل ػولىشد لیور ػْام ،خاداؽ هذیشاى
اخشایی ٍفشكر ّای ػشهایِ گزاسی هشزثظ اػر  .آىّا ساتغِ هٌفی تا تاصدُ غیش ػادی ػْام اسائِ
ؿذُ دس زحمیك لثلی خَد سا ًیض اص عشیك فاوسَس زَاًایی هذیشیسی واّؾ دادًذ.
فضلی ٍ آرس ( )1381تشای اسصیاتی ػولىشد هذیش تا اػسفادُ اص زحلیل خَؿـی دادُ ّا هذل
سیاضی سا هَسد تشسػی لشاس دادًذ  .آىّا دس تشسػی خَد ػِ گشایؾ اكلی سا هغشح ٍ تشای اسصیاتی
ً .سیدِ
ػولىشد هذیشاى ،هذل خاهؼی خیـٌْاد وشدًذ وِ هضایای ّش ػِ گشایؾ اكلی سا داسد
تشسػی ایي تَد وِ هذل افشا وِ خَد اص هذل اػساًذاسد  CCRیىی اص هذ ل ّای اػاػی زحلیل
خَؿـی دادُ عشاحی ٍ زثییي ؿذُ اػر ،زوام اتؼاد ػِ گاًِ اسصیاتی ػولىشد هذیش سا دس ًظش هی
گیشد.
خَاخَی ٍّوىاساى ( )1389زىٌیه زحلیل خَؿؾ دادُ ّا سا تِ ػٌَاى سٍؿی هىول تشای
زحلیل ػٌسی ًؼثر ّای هالی هَسد تشسػی لشاس دادًذ  .آىّا هسَخِ ؿذًذ وِ دس ٍالغ ایي زىٌیه
ً ،ؼثر ّا ٍدادُ ّای هالی هخسلف سا تِ یه هؼیاس ٍاحذ ٍلاتل همایؼِ تِ ًام " واسایی " ذتذیل
هی وٌذ ٍتِ ایي ًسیدِ سػیذًذ وِ زىٌیه زحلیل خَؿؾ دادُ ّا هی زَاًذ هىول خَتی تشای
زحلیل ػٌسی كَسذ ّای هالی تا اػسفادُ اص ًؼثر ّای هالی تاؿذ.
تحلیل پَششی دادُ ّا  :زحلیل خَؿـی دادُ ّا زىٌیىی اػر وِ زَػظ چاسًض-

وَخش-

سٍدص 2دس ػال  1978اسائِ ؿذُ اػر ٍ تشای اسصیاتی واسایی ًؼثی ٍاحذّای زلوین گیشًذُ  1تا
اػسفادُ اص تشًاهِ سیضی سیاضی تِ واس تشدُ هی ؿَد.
1. Leverty & Grace
2. Charnes, Cooper , Rhodes(CCR) model
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واسایی یه هفَْم هذیشیسی اػر وِ ػاتمِ ای عَالًی دس ػلن هذیشیر داسد (.)Witzel, 2002
واسایی ًـاى هی دّذ وِ یه ػاصهاى تِ ًحَ خَتی اص هٌاتغ خَد دس ساػسای زَلیذ ًؼثر تِ
تْسشیي ػولىشد دس همغؼی اص صهاى اػسفادُ وشدُ اػر (.)Pierce, 1997
فشهَل هؼوَل تشای ػٌدؾ واسایی ًؼثی ٍاحذّای زلوین گیشی تا ٍخَد دادُ ّا ٍ ػسذُ
ّای چٌذگاًِ تِ ؿىل صیش اػر:
()1
وِ زاتغ آى تِ كَسذ صیش اػر:
()2

⋯u 1 y 1j +u 2 y 2j +
⋯v 1 x 1j +v 2 x 2j +

واسایی =

هدوَع هَصٍى ػسذُ
هدوَع هَصٍى دادُ

= 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦 𝑜𝑓 𝑢𝑛𝑖𝑡j

وِ دس آى:
ٍ U1صى دادُ ؿذُ تِ خشٍخی ؿواسُ Y1j ،1همذاس خشٍخی ؿواسُ  1اص ٍاحذ ٍ V1 ،jصى دادُ
ؿذُ تِ ٍسٍدی ؿواسُ  X1j،1همذاس ٍسٍدی ؿواسُ  1تِ ٍاحذ  jهی تاؿذ (ّواى هٌثغ).
اها ّویـِ ّضیٌِ ٍسٍدی ّا ٍ خشٍخیّا هؼلَم ًیؼر  ،لزا دس ایي هَالغ اص  DEA2اػسفادُ
هیؿَد.
ػثاسذ واسایی تِ ایي دلیل ًؼثی اػر وِ واسایی حاكل ً ،سیدِ همایؼِ ٍاحذّا تا یىذیگش
اػر .تشای ایٌىِ واسایی ّش ٍاحذ زلوین گیشًذُ تِ كَسذ ػذدی تیي ففش ٍ یه دسآیذ ،هفَْم
واسایی ًؼثی هذًظش لشاس هی گیشد .هؼوَالً خغ اص هحاػثِ واسایی  ،هی زَاى تیـسشیي همذاس سا دس
ًظش گشفر ٍ ولیِ همادیش سا تش آى زمؼین وشد  .دس ایي كَسذ  ،داهٌِ زغییشاذ تیي" كفش ٍ یه "
خَاّذ تَد.واسایی ًؼثی تشای ٍاحذ  kام وِ آى سا تا ً REkـاى هی دّین چٌیي زؼشیف هی
ؿَد (خْاًـاّلَ ٍ ّوىاساى:)1389،
()3

𝐾𝑋 𝐾𝑌

} 𝑀𝐴𝑋 {𝑌𝑗 𝑋 𝑗 : j=1,…..,n

فشم وٌیذ ػیؼسن زحر اسصیاتی ؿاهل ٍ nاحذ زلوین گیشًذُ تِ كَسذ
DMUjاػر وِ ٍ m ، DMUjسٍدی  x1 j ,..., xm jسا تشای زَلیذ  sخشٍخی

= 𝐾𝐸𝑅

ٍ j  1,...,n
y1 j ,..., y s j

هلشف هی ًوایذ .ػالٍُ تش ایي فشم وٌیذ ٍسٍدی ّا ٍ خشٍخی ّای ّش ّ DMUوگی غیشهٌفی
اًذ ٍ ّش  DMUحذالل یه ٍسٍدی هثثر ٍ یه خشٍخی هثثر داسد  .ضوٌاً دس اغلة ػیؼسن ّا
الصم اػر وِ هذیشاى ٍ تشًاهِ سیضاى ػیؼسن ،ػولىشد ٍاحذّای زلوین گیشًذُ هسداًغ تا ٍسٍدی
ٍ خشٍخی ّای هـا تِ سا هَسد تشسػی لشاس دٌّذ ٍ واسایی آى ّا سا تا ّن همایؼِ وٌٌذ  .تِ ػثاسذ
1. Decision Making Unit
2. Data Envelopment Analysis
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دیگش ٍاحذ زحر اسصیاتی تایذ فؼالیر ّای هـاتْی داؿسِ تاؿذ ٍ دس ػیي حال خشٍخی ّای
هـاتْی سا ًیض زَلیذ ًوایذ  .یىی دیگش اص اكَل حاون تش هذل ّای  ،DEAساتغِ تیي زؼذاد ٍسٍدی
ّا ،خشٍخی ّا ٍ ٍا حذّای زلوین گیشًذُ اػر  .هؼوَالً دس  DEAهحذٍدیر ّایی ًظیش
 ٍ n  3m  s یا  n  2m  sسا اػوال هی ًوایٌذ وِ  s ٍ m ٍ nتِ زشزیة زؼذاد ٍاحذّا،
ٍسٍدی ّا ٍ خشٍخی ّا ّؼسٌذ .وِ ایي هـىل تا وٌسشل ٍصىّا تشعشف هی ؿَد.
هذیشاى ٍ تشًاهِ سیضاى ػیؼسن تایذ اكَل دیگشی سا ًیض سػایر وٌٌذ  .یىی اص اكَلی وِ ػذم
سػایر آى هی زَاًذ تِ ًسایح ًادسػر هٌدش گشدد اًسخاب كحیح ٍسٍدی ّا ٍ خشٍخی ّاػر  .تِ
ػثاسذ دیگش ٍسٍدی ّا ٍ خشٍخی ّا تایذ عَسی اًسخاب ؿًَذ وِ ولیِ ػَاهل هؤثش تش واسا یا ًاواسا
خلَُ دادى یه ٍاحذ سا دس تش داؿسِ تاؿٌذ  .تِ ػٌَاى هثال همایؼِ دٍ تاىن تذٍى دس ًظش گشفسي
هىاًی وِ دس آى ٍالغ ؿذُ اًذً ،سایح اسصیاتی سا اص ٍالؼیر دٍس هی ًوایذ(ّواى هٌثغ).
جاهعِ ٍ ًوًَِ آهاری  :تشای اًدام ایي زحمیك ،ولیِ ؿشور ّای زَلیذی خزیشفسِ ؿذُ دس
تَسع اٍساق تْاداس زْشاى تِ ػٌَاى خاهؼِ آهاسی دس ًظش گشفسِ ؿذُ اػر ًٍ .وًَِ آهاسی اص هیاى
ایي ؿشور ّا تِ كَسذ ًوًَِ گیشی حزف ػیؼسوازیه اػسخشاج گشدیذ ً .وًَِ ؿاهل ؿشور
ّایی اػر وِ ّوِ ؿشایظ صیش سا داسا تاؿٌذ:
- 1تشای ّوگي زش ؿذى خاهؼِ آهاسی دس ػال ّای هَسد تشسػی ،ؿشور ّایی تاؿٌذ وِ لثل
اص ػال  1383دس تَسع خزیشفسِ ؿذُاًذ.
- 2تشای افضایؾ لاتلیر همایؼِ  ،ؿشور ّایی تاؿٌذ وِ خایاى ػال هالی آًْا  29اػفٌذ ّش
ػال اػر.
- 3عی ػال ّای هَسد تشسػی زغییش فؼالیر ًذادُ تاؿٌذ.
- 4عی ػال ّای هَسد تشسػی زغییش ػال هالی ًذادُ تاؿٌذ.
 -5دس دٍسُ هَسد تشسػی حذالل  3ػال هسَالی ،هذیش ػاهل ؿشور زغییش ًىشدُ تاؿذ.
دٍسُ هَسد تشسػی دس ایي خظٍّؾ تشای تشسػی زأثیش زَاًایی هذیشیر تش ویفیر ػَد اصػال
1383زا 1389اػر.
تش ایي اػاعً ،وًَِ آهاسی ؿاهل  100ؿشور اص تیي  334ؿشور خزیشفسِ ؿذُ دس تَسع
اٍساق تْاداس زْشاى اػسخشاج گشدیذُ اػر.
رٍش تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّا :تشای هحاػثِ واسایی ٍاحذ زداسی اص سٍؽ زحلیل خَؿؾ دادُ
ّا اػسفادُ ؿذُ اػر .تش ایي اػاع تا اػسفادُ اص ًشم افضاس ، GAMSواسایی ؿشور ّای زَلیذی
هحاػثِ ؿذُ اػر ،زا اص عشیك آى تسَاى اهسیاص زَاًایی هذیشیر سا تذػر آٍسد  .تشای ػٌدؾ
اهسیاص زَاًایی هذیشیر ًیض اص یه هؼادلِ سگشػیَى ٍ اص ىسم افضاس () Spssاػسفادُ ؿذُ اػر.
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هتغیزّا ٍ هذل پضٍّش ّ :وِ ؿشور ّا اص هٌاتؼی هاًٌذ ػشهایِ ً،یشٍی اًؼاًی ٍداسایی ّای
اتسىاسی 1تشای ایداد خشٍخی دسآهذ اػسفادُ هی وٌٌذ  .تٌاتشایي هٌاتغ اًذاصُ گیشی ها تا زَخِ تِ
زحمیك اًدام ؿذُ زَػظ دهشخیاى ٍ ّوىاساى ( )2010تشای واسایی ول ؿشور ،ؿاهل داسایی ّا
ی(هـَْد ًٍاهـَْد)،ػشهایِ اتسىاسی( 2زحمیك ٍزَػؼِ) ٍدیگش هٌاتؼی اػر وِ دس كَسذ ّای
هالی گضاسؽ ٍ ؿاهل (ًیشٍی واس ،خذهاذ هـاٍسُ) ًویؿَد ،اها تْای زوام ؿذُ آى ّا دس تْای
زوام ؿذُ واالی فشٍؽ سفسِ ٍّضیٌِ اداسی ٍفشٍؽ هٌؼىغ هی ؿَد.
تشای تِ واس تؼسي هذل زحلیل خَؿـی دادُ ّا تِ یىؼشی ٍسٍدی (ًْادُ ّا) ٍ خشٍخی (ػسذُ
ّا) ًیاص داسین .لزا ،خغ اص هغالؼِ زحمیك اًدام ؿذُ زَػظ دهشخیاى ٍ ّوىاساى ( )2010دػسِ
ای اص هسغیشّای ٍسٍدی ٍ خشٍخی تِ ؿشح صیش اػر ٍّش یه اصآى ّا تشای اًذاصُ گیشی واسایی ،بُ
كَسذ صیش هحاػثِ هی ؿًَذ:
ّفر هسغیش ٍسٍدی هَسدًظش تِ ػٌَاى ؿاخق ّای واسایی ػثاسزٌذ اص:
اهَال ،هاشیي آالت ٍ تجْیشات خالص  :وِ ّواى هدوَع داسایی ّای ثاتر هـَْد خشیذاسی
ؿذُ خغ اص وؼش اػسْالن اًثاؿسِاًذ.
اجارُ عولیاتی  :ػاخساس اخاسُ ػولیازی تِ ؿشور ّا اهىاى هی دّذ زا آى سا دس زشاصًاهِ خَد
هٌؼىغ ًىٌٌذ ،ایي ًَع اخاسُ  ،زأهیي هالی خاسج اص زشاصًاهِ ًاهیذُ هی ؿَد ،تذیي كَسذ وِ
زحلیل داسایی تِ ػٌَاى داسایی ٍ تذّی اًؼىاع ًیافسِ اػر  .تِ تیاى دیگش  ،تِ سغن دػسیاتی تِ
حك اػسفادُ اص داساییّ ،یچ گًَِ زؼْذ تِ ػٌَاى تذّی دس زشاصًاهِ هٌؼىغ ًوی گشدد  ،دس حالی
وِ ایي ًَع اخاسُ هَخة زَلیذ دس آهذ هی ؿَد (ّوسی .)1387،تِ ّویي دلیل اسصؽ ػشهایِ یی
آى سا تشآٍسد هی وٌین  .تٌاتشایي اسصؽ فؼلی حذالل خشداخر ّای اخاسُ سا تشای  5ػال آیٌذُ
هحاػثِ هی وٌین.
تا زَخِ تِ ایٌىِ ّضیٌِ اخاسُ ؿشور ّا دس عَل دٍسُ هَسد تشسػی هسغیش اػر ،فشهَل اسصؽ
فؼلی تا الؼاط ًاهؼاٍی تىاس گشفسِ ؿذُ اػر:
()4

1

𝑛)𝑖(1+

= 𝑛𝑅𝑉𝐼𝐹𝑖,

همذاس 𝑖 دس ایي زحمیك هیاًگیي ًشخ اٍساق هـاسور  3ػالِ اخیش یؼٌی  %15اػر.
ّشیٌِ تحمیك ٍ تَععِ  :اًسظاسهی سٍد وِ تیـسش هذیشاى  ،خشٍطُ ّای زحمیك ٍزَػؼِ سا دًثال
وٌٌذ.تٌاتشایي اسصؽ خالق ّضیٌِ زحمیك ٍزَػؼِ تا زَخِ تِ یه دٍسُ ػشهایِ یی خٌح ػالِ تِ
كَسذ صیش هحاػثِ هیؿَد:
()5

𝑝𝑥𝑒𝐷𝑅 × 𝑡1 + 0.2

0
𝑡=−4

= 𝑝𝑎𝑐𝐷𝑅

1. innovation assets
2. innovation capital
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دس ایي هذل ّ RDexpضیٌِ زحمیك ٍ زَػؼِ اػر وِ دس ایي زحمیك اص تخؾ ّضیٌِ ّای اداسی،
ػوَهی ٍ فشٍؽ دس یادداؿر ّای زَضیحی كَسذ ّای هالی تشای ایي هسغیش اػسخشاج ؿذُ اػر
ٍ  RDcapزحمیك ٍ زَػؼِ ػشهایِیی اػر وِ تا زَخِ تِ ساتغِ ( )5هحاػثِ ؿذُ اػر.
عزلفلی خزیذاری شذُ  :ایي ػشلفلی مًؼىغ وٌٌذُ تخـی اص اسصؽ داسایی ّای ًاهـَْد
اػر ٍ دس ایي زحمیك ػشلفلی خشیذاسی ؿذُ اص تخؾ داسایی ّای ًاهـَْد دس یادداؿر
زَضیحی كَسذ ّای هالی اػسخشاج ؿذُ اػر.

ّای

عایز داراییّای ًاهشَْد :تشای ایي هسغیش  ،ػشلفلی خشیذاسی ؿذُ اص خوغ داسایی ّای
ًاهـَْد وؼش هی گشدد .تشای ّش یه اصایي خٌح داسایی ،هاًذُ اتسذای دٍسُ دس ًظش گشفسِ ؿذُ
اػر.تِ دلیل ایٌىِ اص زلوین گیشی گزؿسِ هذیشاى اًسظاس هی سٍد تش فشٍؽ (دسآهذ ) دٍسُ خاسی
اثش گزاس تاؿٌذ.
ٍفزٍشّن هَخَدی واال ٍ ّن
:
تْای توام شذُ کاالی فزٍش رفتِ ٍ ّشیٌِ اداری ،عوَهی
ؿًَذتٌاتشایي تشای هَخَدی واال ،ول همذاس هَخَدی فشٍخسِ
ّضیٌِ زثلیغاذ هَخة زَلیذ دس آهذ هی .
اػراص آًدا
ؿذُ یا تْای زوام ؿذُ واالی فشٍؽ سفسِ تِ ػٌَاى ٍسٍدی هٌاػة دس ًظش گشفسِ ؿذُ .
ّضیي
وِ اغلةّ ،ضیٌِ زثلیغاذ هـخق ًیؼر ،اسصؽ دٍسُ خاسی ّضیٌِ اداسی ،ػوَهی ٍفشٍؽ ؿاهل ُ
ّا اػر وِ تِ كشاحر تِ ػٌَاى
اػرایي هسغیشّا زلَیشی اص ػایش داسایی
زثلیغاذ ،دس ًظش گشفسِ ؿذُ .
ًیؼر)Demerjan, etal, 2010
(
داساییّای حؼاتذاسی لاتل زـخیق
تشای ایي دٍ ٍسٍدی(تْای زوام ؿذُ واالی فشٍؽ سفسِ ٍ ّضیٌِ اداسی ،ػوَهی ٍفشٍؽ ) اسصؽ
آى ّا دس خایاى ػال دس ًظش گشفسِ ؿذُ اػر.
ّضیٌِ اخاسُ ػولیازی ٍّضیٌِ زحمیك ٍزَػؼِ خضیی اص ّضیٌِ ّای اداسی ،ػوَهی ٍفشٍؽ
هحؼَب هی ؿَد .تٌاتشایي تشای خلَگیشی اص هحاػثِ هدذد آى ّا دس ّضیٌِ ّای اداسی ،ػوَهی
ٍفشٍؽ ّ ،ضیٌِ اخاسُ ػولیازی ٍّضیٌِ زحمیك ٍزَػؼِ ػال خاسی اص ّضیٌِ ّای اداس ی ،ػوَهی
ٍفشٍؽ وؼش هیؿَد .تٌاتشایي،
هسغیش خشٍخی ،فزٍش خالص اػرً .ظش تِ ایٌىِ ّوِ ؿشور ّا اص هٌاتؼی هاًٌذ ػشهایِ ،
ًیشٍی اًؼاًی ٍ داسایی ّای اتسىاسی تشای ایداد خشٍخی یؼٌی دسآهذ اػسفادُ هی وٌٌذ ،تٌاتشایي تا
زَخِ تِ زحمیك اًدام ؿذُ زَػظ دهشخیاى ٍ ّوىاساى ( )2010ایي هسغیش تِ ػٌَاى خشٍخی
ؿشور تشای هحاػثِ واسایی تىاس گشفسِ ؿذُ اػر  .دس ( )1ؿاخق ّای هسغیشّای ٍسٍدی ٍ
خشٍخی هؼشفی ؿذُ اًذ.
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دس ایي زحمیك فشم تاصدُ هسغیشًؼثر تِ همیاع  1دس ًظش گشفسِ ؿذُ اػر ٍایي فشم هٌغمی
تِ ًظش هی سػذ چَى هؼوَالً ٍاحذ ّای زداسی دس همیاع تْیٌِ فؼالیر ًوی وٌٌذ (خَاخَی ٍ
ّوىاساى .)1389،هٌظَس اص تاصدّی هسغیش ًؼثر تِ همیاع ایي اػر وِ ػسذُ ّا هسٌاػة تا
ًْادُّا زغییش ًویوٌٌذ ،تشای هثال اگش ًْادُ ّا دٍ تشاتش ؿذًذ ػسذُ ّا ًیض دٍ تشاتش ًوی ؿًَذ .
جذٍل:1هتغیزّای ٍرٍدی ٍ خزٍجی هحاعثِ کارایی شزکتّای تَلیذی
شاخص کارایی

عالهت اختصاری

اهَال ،هاؿیي آالذ ٍ زدْیضاذ

PPE

اخاسُ ػولیازی

Ops Lease

ّضیٌِ زحمیك ٍ زَػؼِ

R&D

ػشلفلی خشیذاسی ؿذُ

Good will

ػایش داسایی ّای ًاهـَْد

Other Intan

تْای زوام ؿذُ واالی فشٍؽ سفسِ

CoGS

ّضیٌِ اداسی  ،ػوَهی ٍ فشٍؽ

SG&A

فشٍؽ خالق

Sales

هتغیزّا

ٍسٍدی ّا( ًْادُ ّا)

خشٍخی( ػساًذُ)

تٌاتشایي ،تا زَخِ تِ ایٌىِ ٍاحذّای زداسی دس همیاع تْیٌِ ػول ًوی وٌٌذ  ٍ ،هذل تی – ػی -
(هْشگاى
ػی 2زحلیل خَؿـی دادُ ّا هثسٌی تش فشم تاصدّی هسغیش ًؼثر تِ همیاع اػر
، )1383،تشای هحاػثِ اهسیاص واسایی ٍاحذ ّای زلوین گیشی اص تیي هذل ّای زحلیل خَؿـی
دادُ ّا ،هذل تی – ػی  -ػی زحلیل خَؿـی دادُ ای تا هاّیر خشٍخی اًسخاب ؿذُ اػر.
تِ كَسذ هاّیر ٍسٍدی یا خ سٍخی دس ًظش گشفسي هؼالِ تِ ایي ،تؼسگی داسد وِ ّذف اص
اخشای هذل ،حذاوثش وشدى خشٍخی یا تاؿذ تِ حذالل سػاًذى ٍسٍدی ّا  .تا زَخِ تِ ایٌىِ ّذف
ها اص اخشای هذل حذاوثش وشدى خشٍخی(فشٍؽ خالق) اػر ،هاّیر خشٍخی اًسخاب ؿذُ اػر
(هؤهٌی.)1387،
فشهَل سیاضی هذل زحلیل خَؿـی  BCCتا هاّیر خشٍخی تِ ؿشح صیش اػر:
() 6

𝜑 max
𝑝𝑥 ≤ 𝑗𝑥  j
𝑝𝑦𝜑 ≥ 𝑗𝑦 𝑗 
𝑗 =1

)1. Variable Returns to Scale(VRS
2. Banker, Charnes , Cooper (BCC) model
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دهشخیاى ٍّوىاساى دس ( ،)2010تشای تشآٍسد واسایی ول ؿشور تا اػسفادُ اص سٍؽ زحلیل
خَؿؾ دادُ ّا فشهَل صیش سا دس ًظشگشفسٌذ:
تشآٍسد واسایی= فشٍؽ خالق /اهَال ،هاؿیي آالذ ٍ زدْیضاذ  +اخاسُ ػولیازی ّ +ضیٌِ زحمیك ٍ
زَػؼِ  +ػشلفلی خشیذاسی ؿذُ  +داسایی ّای ًاهـَْد  +تْای زوام ؿذُ واالی فشٍؽ سفسِ +
()7
ّضیٌِ اداسی ،ػوَهی ٍ فشٍؽ
فشهَل(ّ )7واًٌذ زحمیماذ گزؿسِ ّن زَاًایی هذیشاى ٍّن ٍیظگی ّای یه ؿشور سا دس تش
هی گیشد،دس چٌیي هَاسدی ًؼثر دادى هؼیاسّای واسایی ول ؿشور تِ هذیش دس زؼییي زَاًایی
هذیشیسی تاػث تضسگٌوایی هی ؿَد  .تٌاتشایي دس دٍهیي هشحلِ اص تشآٍسد زَاًایی هذیشیسی ،هحشن
ّای ًاهشزثظ تا ذٍاًایی هذیشیسی سا اص تشآٍسد واسایی ول ؿشور حزف هی وٌین .
هحشن ّای ًاهشزثظ تا هذیشاى تا زَخِ تِ هؼادلِ یه تِ ؿشح صیش اػر:
Firm Efficiencyi = β0 + β1Ln(Total Assetsi) + β2 Market Sharei + β3Positive Free
Cash Flowi + + β4Foreign Currency Indicatori + εi

هذل ( )8وِ دسآى،
کارایی شزکت 1وِ تا اػسفادُ اص سٍؽ تی – ػی  -ػی زحلیل خَؿؾ ی دادُ ّا تا هاّیر
خشٍخی تذػر هی آیذ .واسایی ّش ٍاحذ زلوین گیشًذُ تِ كَسذ ػذدی تیي كفش ٍ یه اػر.
گاریتن کل دارایی ّا 2تِ ػٌَاى هؼیاس اًذاصُ ؿشور
عْن تاسار ،3اص زمؼین :فشٍؽ ؿشور دس خایاى ػال  tتش فشٍؽ كٌؼر تِ دػر هیآیذ.
شاخص جزیاى ًمذ آساد هثثت ،4اگش ؿشوسی خشیاى ًمذ آصاد هثثر داؿسِ تاؿذ ،تِ ؿاخق
خشیاى ًمذ آصاد وذ یه ،دس غیش ایي كَسذ وذ كفش دادُ هی ؿَد  .خشیاى ًمذ آصاد تِ كَسذ صیش
هحاػثِ هی ؿَد ( هْشاًی ٍ تالشی:)1388،
ػَد ػْام خشداخسیّ -ضیٌِ تْشُ خشداخسی -هالیاذ خشداخسی  -ػَد ػولیازی لثل اص وؼش
اػسْالن= خشیاى ًمذ آصاد
شاخص ارس خارجی ،5اگش ؿشوسی فشٍؽ كادسازی سا گضاسؽ وٌذ  ،تِ ؿاخق اسص خاسخی وذ
یه  ،دس غیش ایي كَسذ وذ كفش دادُ هی ؿَد.
دس ًسیدِ تالیواًذُ تِ ػٌَاى هؼیاساًذاصُ گیشی اكلی ها یؼٌی اهسیاص زَاًایی هذیشیر خَاّذ
تَد.

1. Firm Efficiency
)2. Ln (Total-Assets
3. Market Share
4. Positive Free Cash Flowi
5. Foreign Currency Lndicator
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تٌاتشایي اهسیاص زَاًایی هذیشیر سا تش اػاع ػال  -كٌؼر دّه تٌذی هی وٌین ،زا تسَاًین
اهسیاص تذػر آهذُ سا تش اػاع ػال ٍكٌؼر همایؼِ وٌین  .دس تخؾ زحلیل ًسایح تِ عَس واهل
ًحَُ دّه تٌذی زَضیح دادُ ؿذُ اػر ّ.وچٌیي دس هؼادلِ ()8اثشاذ ثاتر ؿشور ّن دس ًظش
گشفسِ ؿذُ اػر  .اگش چِ ایي واس اهىاى همایؼِ خزیشی ؿشور ّا سا واّؾ هی دّذ ،اها ًگشاًی اص
ایٌىِ ٍیظگی ّای ًاهـخق ؿشور ّا تش ایي هؼادلِ اثشگزاس تاؿٌذ سا واّؾ هی دّذ.
آهار تَصیفی  :خذٍل  2هسضوي هـخلاذ هسغیش ّای زحمیك ،اًحشاف هؼیاسٍ ،اسیاًغ ،ضشایة
چَلگی ٍ وـیذگی اػر:
جذٍل  :2هشخصِ ّای آهار تَصیفی هتغیزّای تحمیك
شکل تَسیع ضزایة

هتغیزتحمیك تعذاد

هیاًگیي

اًحزاف هعیار

ٍاریاًظ

چَلگی

کشیذگی

واسایی
ؿشور

700

0.7920

0.18953

0.036

-0.493

-0.760

-5.36

زَاًایی
هذیشیر

700

5.004

2.683

7.197

0.000

-1.327

-0.001

چَلگی

کشیذگی

-4.108
-7.190

ّواى عَس وِ دس خذٍل هـاّذُ هی ؿَد اًحشاف ضشایة چَلگی ٍ وـیذگی هسغیشّا الثسِ تِ
خض اًحشاف ضشیة چَلگی زَاًایی هذیشیر تضسگسشاص لذس هغلك 1.96اػر وِ تیاًگش ًاهسماسى تَدى
زَصیغ ٍ ّوچٌیي اًحشاف هٌحٌی زَصیغ اص ؿىل ًشهال اػر  .ایي ؿاخق ّا تیاًگش ایي اػر وِ
هـاّذُ ّای دٍس افسادُ ایي هسغیشّا اص ؿاخق ّای هشوضی دس داهٌِ ساػر یا چح (هٌظَس اص
داهٌِ چح ایي اػر وِ ػذد اًحشاف ضشایة چَلگی هٌفی ٍ هٌظَس اص داهٌِ ساػر  ،ایي اػر وِ
ػذد اًحشاف ضشایة چَلگی هثثر اػر ) همیاع هـاّذُ هی ؿَد ،اها زشاون هـاّذُ ّا دس حَل
ٍ هحَس ؿاخق ّای هشوضی ؿذیذزش اص یه زَصیغ ًشهال اػر  .ضشیة اًحشاف چَلگی هسغیش
زَاًایی هذیشیر وَچىسش اص لذسهغلك  1/96اػر وِ ًـاى هی دّذ زَصیغ هسغیش فالذ اًحشاف اص
زَصیغ ًشهال ٍ زَصیغ آى ُ هاًٌذ یه زَصیغ ًشهال اػر  .هیاًگیي زَاًایی هذیشیر تشاتش 5.004
تیاًگش ایي اػر وِ تِ عَس هسَػظ زَاًایی هذیشیر ؿشور ّای ًوًَِ تشاتش ایي همذاس تَدُ اػر ٍ
اًحشاف هؼیاس ًیض ًـاى هی دّذ وِ خشاگٌذگی هسغیش زَاًایی هذیشیر دس ؿشور ّای ًوًَِ
تشاتش 2.683اػر.

تحلیل یافتِ ّا:
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گفسِ ؿذ وِ دس ایي زحمیك اص سٍؽ تی -ػی  -ػی زحلیل خَؿؾ دادُ ّا تا هاّیر خشٍخی
تشای هحاػثِ واسایی ؿشور ّای زَلیذی اػسفادُ ؿذُ ٍ اػذاد واسایی هحاػثِ ؿذُ هثٌای
هحاػثِ اهسیاص زَاًایی هذیشیر اػر  .تذیي زشزیة تا اػسفادُ اص هذل سیاضی  DEAخشٍخی یا
ػسذُ ؿشور ّای تَسع اٍساق تْاداس تش حؼة هیضاى هٌاتغ ٍ دادُ ّای اػسفادُ ؿذُ زَػظ آىّا
اسصیاتی گشدیذ ٍ تِ ّش یه تش حؼة اػسفادُ واسا اص هٌاتغ دس اخسیاس خَد اهسیاص واسایی زؼلك
گشفر.
تِ دلیل هحذٍدیر دس اًؼىاع ًسایح هشتَط تِ  100ؿشور زَلیذی هَسد تشسػی ،خزیشفسِ
ؿذُ دس تَسع اٍساق تْاداس زْشاى ،كشفاً ًوًَِ ای اص ًسایح دس خذاٍل ( )5 ٍ 4 ،3اسائِ ؿذُ اػر:
جذٍلً :3وًَِ ای اس اهتیاس کارایی ٍاحذّای تصوین گیزی تا اجزای هذل پَششی تی – عی –عی
هاّیت خزٍجی تزای دٍرُ 1383-1389
عال /

DMU

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

چادس هلَ

1

1

1

1

1

1

1

1

داسٍػاصی
فاساتی

2

1

1

1

1

1

1

1

الىسشیه
ؿشق

3

0.83

0.94

0.89

0.85

0.91

0.88

1

ًؼاخی
تشٍخشد

4

0.73

0.68

0.65

0.7

0.56

0.63

1

...

.

.

.

.

.

.

.

.

....

.

.

.

.

.

.

.

.

.....

.

.

.

.

.

.

.

.

فشآٍسی هَاد
هؼذًی

98

0.63

0.81

0.78

0.47

0.42

0.56

0.83

خالػسیشاى

99

0.57

0.89

0.53

0.54

0.54

0.58

0.46

خاسع
الىسشیه

100

0.65

0.35

0.3

0.37

0.28

0.33

0.33

شزکت

تا اخشای هذل زحلیل خَؿـی دادُ ُ ای تی – ػی – ػی ،هاّیر خشٍخی هحَس تشای 100
ؿشور خزیشفسِ ؿذُ دس تَسع اٍساق تْاداس زْشاى تشای دٍسُ هَسد تشسػی  1383-1389تیاًگش آى
اػر وِ دس هیاى ایي ؿشور ّا ،زؼذاد ؿشور ّای واسا ًٍاواسا تشای دٍسُ ّای هَسد تشسػی
هسفاٍذاًذ .تِ ػٌَاى هثال دس ػال  89اص هیاى ایي  100ؿشور  ،زؼذاد  37ؿشور واسا ٍداسای
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اهسیاص  73ٍ 1ؿشور ًاواسا ٍداسای اهسیاص ووسش اص یه ّؼسٌذ ّ .وچٌیي تِ ػلر هحذٍدیر ،اص
ًوایؾ اهسیاص واسایی 100ؿشور خَدداسی ؿذُ ٍزٌْا  7ؿشور اص كٌؼر ّای هخسلف تِ ػٌَاى
ًوًَِ دس خذٍل  3آٍسدُ ؿذُ اػر.
ّواى عَس وِ دس خذٍل  3هـخق اػر ٍ ،احذ زلوین گیشی اٍل ٍ دٍم دس زوام دٍسُ هَسد
تشسػی واسا ٍ ،احذ زلوین گیشی ػَم ٍ چْاسم زٌْا دس ػال  89واسا ٍ دس ػال ّای لثل ًاواسا ٍ
ّش ػِ ٍاحذ زلوین گیشی آخش دس زوام دٍسُ هَسد تشسػی ًاواسا تَدُ اػر.
جذٍل ً :4وًَِ ای اس تالیواًذُ هعادلِ ( ،)8اهتیاس تَاًایی هذیزیت شزکت ّای تَلیذی
تزای دٍرُ 1383-1389
عال

شزکت

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

چادس هلَ

1

0.104

0.086

0.064

0.050

0.032

0.024

0.007

داسٍػاصی
فاساتی

2

0.279

0.159

0.142

0.135

0.137

0.126

0.115

الىسشیه
ؿشق

3

0.003

0.116

0.056

0.004

0.061

0.031

0.141

ًؼاخی
تشٍخشد

4

-0.093

-0.140

-0.174

-0.129

-0.269

-0.078

0.172

...

.

.

.

.

....

.

.

.

.

.....

.

.

.

.

/شزکت تَلیذی

فشآٍسی هَاد
هؼذًی

98

-0.105

0.050

-0.002

-0.189

-0.227

-0.209

0.048

خالػسیشاى

99

-0.116

0.198

-0.162

-0.160

-0.158

-0.123

-0.230

خاسع
الىسشیه

100

-0.084

-0.370

-0.420

-0.345

-0.458

-0.401

-0.386

اهسیاص واسایی ّای تذػر آهذُ وِ ًوًَِ ای اص ًسایح آى دس خذٍل  3هـاّذُ هی ؿَد  ،دس
هؼادلِ سگشػیَى ( )8تِ ػٌَاى یه هسغیش ٍاتؼسِ لشاس دادُ هی ؿَد ٍتالیواًذُ ّای تذػر آهذُ اص
هؼادلِ ( )8هؼشف اهسیاص زَاًایی هذیشیر اػر  .تشای اػساًذاسدػاصی اهسیاص ّای تذػر آهذُ ،آى ّا
سا تش اػاع ػال ٍ كٌؼر دّه تٌذی وشدُ این  .تشای ایي واس اتسذا تا ًشم افضاس  spssؿشور ّا سا
تش اػاع ػال تِ كَسزی كٌؼر دّه تٌذی ؿذُ اػر  .وِ ُب ػٌَاى هثال ،كٌؼر داسٍیی تا زَخِ
دٍسُ هَسد تشسػی  7ػالِ تشای ّفر ػال تغَس خذاگاًِ دّه تٌذی ٍ تِ ّش ؿشور دس كٌؼر
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داسٍیی تشای هثال دس ػال  ،83سزثِ ای تیي  1زا  9دادُ هی ؿَد  .تِ ػٌَاى هثال ،ؿشور
داسٍػاصی فاساتی دس ػال  89اص تیي ؿشور ّای ّن كٌؼسی خَد دّه  6سا تِ خَد اخسلاف
دادُ اػرً .سایح دّه تٌذی دس خذٍل  5آٍسدُ ؿذُ اػر.
جذٍل ً :5وًَِ ای اس دّک تٌذی اهتیاس تَاًایی هذیزیت شزکت ّای تَلیذی تزای دٍرُ 1383-1389
عال

شزکت

/شزکت

تَلیذی

چادس هلَ

1

3

داسٍػاصی
فاساتی

2

9

6

الىسشیه
ؿشق

3

6

9

9

ًؼاخی
تشٍخشد

4

5

5

2

...

.

....

.

.....

.

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1

3

3

7

4

6

8

8

6

6

6

8

7

5

7

8

8

8

8

فشآٍسی هَاد
هؼذًی

98

1

5

2

1

1

1

3

خالػسیشاى

99

6

6

6

6

4

6

2

خاسع
الىسشیه

100

1

1

1

1

1

1

1

ّواى عَس وِ دس خذٍل  5هـاّذُ هی ؿَد ،اهسیاص زَاًایی هذیشیر تِ كَسذ اهسیاصی تیي 1
زا  9اػر .صیشا اهسیاص زَاًایی هذیشیر تشای ّش ؿشور زَلیذی دس دٍسُ هَسد تشسػی دّه تٌذی
ؿذُ اػر .تٌاتشایي تا ٍخَد واسا تَدى ؿشور زَلیذی اٍل دس زوام دٍسُ هَسد تشسػی ایي ؿشور
دس ػال  84تِ دلیل داؿسٌی اهسیاص زَاًایی هذیشیر  1اص هذیش زَاًوٌذ تشخَسداس ًثَدُ اػر ٍ
ًسیدِ ػذم زَاًایی هذیش سا دس اػسفادُ اص ؿیَُ ّای هذیشیر ٍ ضؼف ؿخلیسی اٍ دس اػوال
هذیشیر ًـاى هی دّذٍ ،لی دس ػِ دٍسُ هَسد تشسػی آخش ؿشور ّا اص هذیشاى زَاًوٌذ تشخَسداس
تَدُاًذ .اص عشفی ؿشور زَلیذی دٍمّ ،ن دس زوام دٍسُ هَسد تشسػی واسا تَدُ ٍ ّن تا زَخِ تِ
اهسیاص زَاًایی هذیشیر دس زوام دسٍُ هَسد تشسػی اص هذیشاى زَاًوٌذ تْشُ هٌذ تَدُ اػر.
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ًتیجِ گیزی:
زحلیل خَؿـی دادُ ّا ( )DEAاتضاس لذسزوٌذ هذیشیسی دس اسصیاتی ػولىشد ٍاحذّای زلوین
گیشًذُ اػر.اًذاصُ گیشی واسایی ٍ سزثِ تٌذی ؿشور ّای زَلیذی خزیشفسِ ؿذُ دس تَسع اٍساق
تْاداس ًِ زٌْا تشای هحمماى ،تلىِ تشای هذیشاى  ،ػشهایِ گزاساى هَضَع هْوی تِ ؿواس هی آیذ .
یىی اص ٍیظگی ّای ایي سٍؽ سیاضی تىاسگیشی ؿاخق ّای ٍسٍدی ٍ خشٍخی هسٌَع ٍ
ًاهسداًغ ٍ ّنچٌیي زؼییي ًماط لَذ ٍ ضؼف ّش ٍاحذ زلوین گیشًذُ ٍ فاكلِ آى زا سػیذى تِ
هشص واسایی اػر.
ًسایح تیاًگش آى اػر وِ ؿشور ّایی وِ اهسیاص زَاًایی هذیشیر آى ّا ػذد  ٍ 2 ، 1یا  3تاؿذ
،4
اص هذیشاى زَاًوٌذ تشخَسداس ًیؼسٌذ ٍ ؿشور ّایی وِ دس آى ّا اهسیاص زَاًایی هذیشیر ػذد
 ٍ .....،5یا  9تاؿذ اص هذیشاى زَاًوٌذ تْشُ هٌذًذ ً .سایح حاوی اص آى اػر وِ ؿشور زَلیذی اٍل ٍ
دٍم دس زوام دٍسُ هَسد تشسػی تِ ػٌَاى ؿشور ّای واسا تَدُ اػر ٍ،لی ؿشور زَلیذی اٍل اص
ػال  83زا  86اص هذیشاى زَاًوٌذ تشخَسداس ًثَدُ اػر ٍ ؿشور زَلیذی دٍم دس زوام د ٍسُ هَسد
تشسػی اص هذیشاى زَاًوٌذ تْشُ هٌذ تَدُ اػر  .تٌاتشایي هی زَاى ًسیدِ گشفر دس ؿشور زَلیذی
اٍل واسا تَدى ؿشور تِ دالیلی تِ غیش اص حضَس هذیشاى زَاًوٌذ اػر  .تِ ػٌَاى هثال ؿشور
تخـی اص هحلَالذ خَد سا كادس هی وٌذ ٍ اص فشٍؽ كاداسزی تْشُ هٌذ تَدُ اػر ٍ ایي م ٍخة
هی ؿَد زا ؿشور واسا ؿَدٍ .لی دس ؿشور زَلیذی دٍم ػلر واسا ؿذى ؿشور ٍ زَاًوٌذ تَدى
هذیشاى ّ ،ضیٌِ ّای زحمیك ٍ زَػؼِ اػر ّ .ضیٌِ ّای زحمیك ٍ زَػؼِ ّن تش واسایی ؿشور
هی ؿَد  .تشزشاًذ ٍ
هٌذی ؿشور اص هذیشاى زَاًوٌذ
زأثیش هی گزاسد ٍ ّن هَخة تْشُ
اػچَس()2003هؼسكد تَدًذ وِ ػثهّا ٍ ؿیَُ ّای هذیشاى تش فؼالیر ّایی (هاًٌذ زحمیك ٍ
زَػؼِ) وِ ؿشور تغَس ولی اًسخاب هیوٌذ زأثیش داسد ٍ ،زاثیشاذ ثاتر ٍ هـخق هذیش تا هیضاى
واسایی ؿشور دس اسزثاط اػرّ .وچٌیي ّاهثشن )2007(1هؼسمذ تَد وِ هذیشاى تاػاتمِ ٍ آگاُ
دس صهیٌِ خشٍطُ ّای زحمیك ٍ زَػؼِ ،ػشهایِ گزاسی تیـسشی سا دس ایي صهیٌِ اًدام خَاٌّذ داد .
تٌاتشایي هی زَاى گفر ؿشوسْایی وِ ػشهایِ گزاسی ّای والًی دس صهیٌِ زحمیك ٍ زَػؼِ اًدام
هی دٌّذ ّ ،وَاسُ هذیشاى اخشایی تا ػاتمِ تاال ،دس صهیٌِ فؼالیر ّای زحمیك ٍ زَػؼِ ،دس
اػسخذام داسًذ ٍیظيیّا ٍ ًسایح زحلیل هَخة هی ؿَد وِ ًَیؼٌذگاى تِ واسگیشی آى سا دس
اسصیاتی ػولىشد هذیشیر خیـٌْاد وٌٌذ .ایي ٍیظگی ّا ػثاسزٌذاص:

1. Hambrick
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- 1یىی اص هْوسشیي لاتلیر ّای ایي سٍؽ زحلیل ،اسصیاتی ٍالؼثیٌاًِ ًؼثر تِ سٍؽ ّای
دیگش اسصیاتی اػر  .ایي سٍؽ اص هدوَػِ ( ،)DMUزؼذادی سا تِ ػٌَاى واسا هؼشفی هی
وٌذ ٍ تِ ووه آىّا ،هشص واسایی سا ایداد هی وٌذ ٍ آًگاُ ایي هشص سا هالن اسصیاتی
ٍاحذّای دیگش لشاس هی دّذ  .لزا هالن اسصیاتی (ّ )DMUؼسٌذ وِ دس ؿشایظ یىؼاًی
فؼالیر هی وٌٌذ.
- 2سٍؽ زحلیل خَؿـی دادُ ّا یه سٍؽ هذیشیسی اػر وِ واسایی ّش ( )DMUسا تِ عَس
ًؼثی اًذاصُ گیشی ٍ ساّىاسّای هذیشیسی سا اسائِ هی دّذ  .تشای اًدام ایي واسٍ ،احذ
زلوین گیشًذُ الگَ سا زؼییي ٍ الگَ ٍ هشخغ سا تشای ٍاحذّای ًاواسا هؼشفی هی وٌذ زا
تذیي ٍػیلِ ٍاحذّای ًاواسا ،واسایی خَد سا اص عشیك الگَ تشداسی افضایؾ دٌّذ ٍ خَد سا
تِ هشص واسایی تشػاًٌذ.

17  ...سنجش توانایی مدیزیت شزکت های تولیدی پذیزفته شده در

:هٌاتع ٍ هأخذ
ُ تحلیل پَشش ی داد،)1389( ، فشّاد ٍ ّاؿن ًیىَ هشام،ُحؼیي صاد، غالهشضا،َ خْاًـاّل.1
. اًسـاساذ داًـگاُ آصاد ٍاحذ ػلَم زحمیماذ،ّا ٍ کارتزدّای آى
"زىٌیه زحلیل خَؿـی،)1389( ،  ػلی ٍهحوذ خَاد غفاسی، غیَسی همذم،ِ ؿىشال،  خَاخَی.2
،  تشسػی ّای حؼاتذاسی ٍحؼاتشػی،" دادُ ّا هىولی تشای زحلیل ػٌسی ًؼثر ّای هالی
41-60،56 ُؿواس
"عشاحی هذل سیاضی اسصیاتی ػولىشد هذیش تا اػسفادُ اص،)1381( ، كفش ٍ ػادل آرس، فضلی.3
99-124 ،3ُؿواس،  هذسع ػلَم اًؼاًی،"سٍؽ زحلیل خَؿـی دادُ ّا
. هثاحث ًَیي تحكیك در عولیات اًسـاساذ داًـگاُ زْشاى،1387،هٌلَس،  هؤهٌی.4
"تشسػی اثش خشیاى ًمذی آصاد ٍ ػْاهذاساى ًْادی تش،1388 ، ػاػاى ٍ تْشٍص تالشی، هْشاًی.5
50-71 ،2ُ ؿواس، زحمیماذ حؼاتذاسی،"هذیشیر ػَد
 رٍیکزدی کوی تا اعتفادُ اس:  اسصیاتی ػولىشد ػاصهاىّا،1383،.هحوذ سضا،  هْشگاى.6
.اًسـاساذ داًـگاُ زْشاى: زْشاى.  چاج اٍل،تحلیل پَششی دادّْا
.ِاًسـاساذ زشه،"" هثاحث خاسی دس حؼاتذاسی،1387، حؼي، ّوسی.7
8. Barr, R., and T. Siems . (1997). Bank Failure Prediction Using DEA to Measure
Management Quality.In: R. Barr, R. Helgason and J. Kennington, eds., Computer
Science and Operations Research: Advances in Metaheuristics, Optimization and
Stochastic Modeling Technologies (Boston, MA: Kluwer Acadmic Publishers).
9. Bertrand, M., and A. Schoar. (2003). Managing with style: The effect of
managers on firm policies. The Quarterly Journal of Economics 1169–1208.
10. Demerjian, P., Lev, B., and S. McVay. (2009). Quantifying managerial ability: A
new measure and validity tests. Working paper, Emory University:1-60
11. Demerjian, P., Lev,B., and S. McVay.(2010). Managerial Abilty and Earnings
Quality. Working paper Emory University : 1-52
12. Fee, C., and C. Hadlock. (2003).” Raids, rewards, and reputations in the market
for managerial talent”, Review of Financial Studies 16 (4): 1315–1357.
13. Hambrick, D. C. (2007).” Upper echelons theory: An update”, Academy of
Management Review 32: 334-343.
14. Francis, J., Huang,A., Rajgopal,S., and A. Zang. (2008).” CEO reputation and
earnings quality”,Contemporary Accounting Research 25 (1): 109–147.
15. Leverty, J., and M. Grace. (2009). “Dupes or incompetents? An examination of
management’s impact on property-liability insurer distress”, Working paper,
Georgia State University.
16. Milbourn, T., (2003). “CEO Reputation and Stock-based Compensation”, Journal
of Financial Economics 68, 233–262.
17. Pierce, j .1996. Efficiency Progress in the Newsothwale Government, Internet:
www.treesury.nsw.gov.edu.

18  ...سنجش توانایی مدیزیت شزکت های تولیدی پذیزفته شده در
18. Rajgopal, S., Shevlin, T., and V. Zamora. (2006).” CEOs’ Outside Employment
Opportunities and the Lack of Relative Performance Evaluation in Compensation
Contracts”, Journal of Finance 61 (4), 1813–1844.
19. Rosen, S., (1982). “Contract and the Market for Executives”. In: L. Werin and H.
Wijkander (eds.), Contract Economics. Cambridge, MA, Blackwell.
20. Witzel, M .(2002). "a Short History of Efficiency", Bussiness Strategy Review,
Vol. 13, pp: 38-47.

سنجش توانایی مدیزیت شزکت های تولیدی پذیزفته شده در19  ...

