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چکیده 
مقدمه:هدف از این پژوهش رتبهبندی شاخصهای عملکرد مالی و رتبهبندی شرکتهای داروساازی باه کما
رویکرد تلفیقی الگوریتم ژنتی

و تصمیمگیری چند شاخصه و مقایسه نتایج با روش تاپسیس است .

روشپژوهش:در این پژوهش ،ابتدا ،به شناسایی مهمترین شاخصهای مالی باه کما
پرداخته و سپس شرکتهای داروسازی با کم

روش آنتروپای شاانو

رویکرد تلفیقی رتبهبندی شدند و نتایج با روش تاپسایس مقایساه

شد .به این منظور از پنج شاخص اصلی (شاخصهای اهرمی ،نسبت کارایی ،نسبت ارزش بازار ،نسبت نقادینگی و
نسبت فعالیت) و  20شاخص فرعی دخیل در رتبهبندی عملکرد مالی شرکتها ،استفاده شده است .جامعاه آمااری
این پژوهش شامل کلیه شرکتهای داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهارا از تااریخ 1358/12/23
تا  1332/12/23است و دادههای مورد استفاده از صورتهای مالی و اظهارنامههاای قاانونی شارکتهاا بار اسااس
اطالعات سال  1332استخراج شده است.
یافتهها:یافتههای پژوهش نشا میدهد که مهمترین معیارها گردش حساب ،ساود هار ساهم و درصاد پرداخات ساود
است .همچنین ،شرکت داروسازی سبحا از نظر کل معیارها برترین گزینه به حساب آمده و باه عناوا بهتارین شارکت
در صنعت داروسازی انتخاب شد و سپس شرکت مواد اولیه داروپخاش و البارز دارو کامتارین فاصاله را باا داروساازی
سبحا داشته و در رتبههای بعدی قرار میگیرند .
نتیجهگیری:در  58درصد موارد مشاهده شده نتایج حاصل از الگوریتم ژنتی
همچنین ،الگوریتم ژنتی

با روش تاپسایس یکساا اسات.

افزو بر رتبهبندی شرکتهاای داروساازی ،فاصاله شارکتهاا را از یکادیگر مشاخص

میکند .
واژههایکلیدی:تصمیمگیری چندشاخصه ،رتبهبندی ،الگوریتم ژنتی


 .1دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
 .2کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
 .3کارشناس ارشد مدیریت صنعتی ،دانشگاه تهرا
* نویسنده مسئول؛ رایانامهHosein.ahmadi@ut.ac.ir :

 ،تاپسیس  ،صنعت دارو.

رتبهبندی شرکتهای صنعت داروسازی با رویکرد تلفیقی

مقدمه 

کشااور بااه صااورت خااود س ارانه و باادو مشااورت بااا



پزشا

مصارف مایشاود و سااالنه بایش از  12هاازار

امروزه برای پوشاشداد ترجیحاات متفااوت خ ار و

مورد عاریاه ناشای از مصارف اشاتباه دارو در کشاور

بااازده ساارمایهگااذارا  ،و عاادم اطمینااا بااازار سااهام

گزارش شده است .میانگین داروهای تراویز شاده در

ماادلهااای ساارمایهگااذاری مااالی ،جااای خااود را بااه

نسخه هر بیمار ایرانی حدود  5قلم اسات کاه حادود 0

ماادلهااای تصاامیمگیااری چنااد شاخصااه داده اساات.

برابر میانگین مصرف سرانه کشورهای درحاال توساعه

تصمیمگیاری چناد شاخصاه ،شااخهای از پاژوهش در

اساات .ارزش کاال مصاارف دارو در ایاارا بااال باار

عملیات است که پایاههاای ریایای محکمای را بارای

222ر 37میلیارد ریال است در حاالی کاه باا توجاه باه

ماهیت چند شاخصاه (ااتای) مسا له رتباهبنادی فاراهم

قیمت دارو در ایرا که حدود ی

سوم قیمت جهانی

آورده است ( .)1روشهای تصمیمگیری چندشاخصاه

اساات چنانچااه کارخانااههااای داروسااازی کشااور دارو

باارای م العااه بساایاری از مسااا ل تصاامیمگیااری مااالی

تولید نکنند باید رقمی بایش از  10/8میلیاارد دالر (باه

اسااات .تناااو شااااخصهاااای مااا ر بااار

ناارم مبااادالتی) صاارف واردات دارو شااود .صاانعت

تصاامیمگیااریهااای مااالی (از قبیاال محاایی ارزیااابی و

داروسازی ایرا با تولید بیش از  1222قلم دارو دارای

هدفها) ،پیچیدگی محاییهاای اقتصاادی ،ترااری و

باه 52

مناسااا

توانمندی باالیی است و در سال گذشته نزدی

تصمیمگیریهای مالی تنهاا

میلیو دالر دارو به کشورهای آسیای میانه ،افغانساتا ،

بخشی از ویژگیهای مرتبی با چاارچوب مادلساازی

عراق ،پاکساتا  ،کشاورهای حاوزه خلایج فاارس و ...

تصمیمگیریهای چندشاخصه است (.)2

صادر شده است .با توجه به این موارد شناسایی برترین

مالی و ماهیت اهنی اغل

دارو کاالیی راهبردی و سودآور است که همواره

شرکت داروسازی ایرا و مهمترین شاخصهای ماالی

با نظارت دولتها تهیاه و پخاش مایشاود .در کشاور

ارزیابی این شرکتها امری یروری به نظار مایرساد

پهناور ایرا با جمعیات  57میلیاو و  728هازار نفاری

که به بهبود ویا موجاود شارکتهاای داروساازی و

فعلی آ  75 ،کارخانه داروسازی ،در حاال حایار ،باه

شناخت رقبای اصلی و رعایت حداقلهاای الزم بارای

تولید انوا محصوالت دارویی اهتمام دارناد .ایارا از

بقا منرر میشود (.)3

لحاظ مصرف دارو ،جزو  12کشور نخست دنیا اسات.

هدف از انرام این پژوهش ،رتبهبنادی و شناساایی

میانگین مصرف سارانه داروی هار ایرانای سااالنه 352

مهم تارین معیارهاای ماالی و رتباهبنادی شارکتهاای

عدد است که بیش از استاندارد جهانی است و در قااره

داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهاادار تهارا

آساایا مقااام اول را بااه خااود اختصااا .داده اساات .بااه

از تاریخ  58/12/23تا  32/12/23است .به این منظاور،

عاادد دارو

روش تصاامیمگیااری چنااد معیاااره تلفیقاای بااا

عبااارت دیگاار ،هاار ایراناای هاار روز ی ا

مصرف میکناد ،حادود  22درصاد از کال داروهاای
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از ی ا

الگوریتم ژنتی
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استفاده شده که افزو بار رتباهبنادی

دکتر ابراهیم عباسی ،سید حسین احمدی ،الناز حیدری

شرکتها ،فاصله هار یا

از ایان شارکتهاا باا برتارین

شارکت داروساازی نیاز محاسابه شاده و میازا اخااتالف

آزادسازی و خصوصیسازی میسار باوده و در نهایات
میتواند آ ار و نتایج مهمی دربرداشته باشد (.)0

آ ها مشاخص شاده اسات و نتاایج حاصال از الگاوریتم

خ ر و بازده از اساسیترین مسا ل مادیریت ماالی

تلفیقی با تاپسیس مقایسه شده است .بنابراین ،در پاژوهش

است که در دهههای اخیر به طور وسی ماورد بررسای

حایر ،ابتدا شاخصهای مالی بررسای و اطالعاات آ هاا

قرار گرفتاه و در فرآیناد سارمایهگاذاری بسایار ماورد

تکمیل شاده اسات .ساپس ،باا اساتفاده از روش آنتروپای

توجااه بااوده اساات .فرآینااد ساارمایهگااذاری مسااتلزم

شانو شاخصها رتبهبندی شدهاند و با بهکارگیری روش

تصمیمگیری در پنج مرحله شاامل ،تادوین خایمشای

و تصاامیمگیااری چنااد معیاااره

ساارمایهگااذاری ،تحلیاال اوراق بهااادار ،تشااکیل ساابد

شرکتهای داروساازی رتباهبنادی شادهاناد .در نهایات،

سهام ،بازبینی سبد سهام و ارزیابی عملکرد سابد ساهام

نتایج این رویکرد جدید با روش تاپسیس مقایساه شاده و

است .هر کادام از ایان مراحال ،تناو اوراق بهاادار و

پیشنهادهایی ارا ه شده است.

عوامل ا ر گذار بر ایان فرآینادها در مرماو موجا

تلفیقاای الگااوریتم ژنتی ا

تناااو روشهاااای ساااارمایهگاااذاری و پیچیاااادگی

مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش

تصمیمگیری در موارد مزبور شده اسات ( .)8گذشات

بااا افاازایش فشااار تحااریمهااای خااارجی ،یکاای از

زما و بینالمللیشد بازارهای مالی موجا

افازایش

معضالت کنونی کشور تا مین ماالی طارحهاای عظایم

پیچیدگی و حرم معامالت شاده اسات؛ ایان امار نیااز

صااانعتی اسااات .باااازار سااارمایه و باااورس یکااای از

فزایندهای به مدلهای فراگیر و یکپارچاه ایرااد کارده

ت مین مالی طرحهای کال صانعتی

اساات تااا ساارمایهگااذارا و م سسااات مااالی را در

بوده که یمن هدایت سارمایههاا باه ساوی باازارهاای

تصمیم گیری یاری کند .از این رو ،برای پاساخگاویی

سالم و کارآمد از هدایت ایان دارایایهاا باه سامت و

به این نیاز ،مدلسازی ماالی و اساتفاده از برناماهریازی

سوی بازارهای ناسالم جلوگیری میکند .بازار سارمایه

ریایی به وجود آمد (.)7

راهکارهای مناس

از جملااه بااازارهااای جااذاب و رو بااه رشااد در عرصااه

نظریه مدر سبد دارایی با کارهای هری ماارکویتز

اقتصادی کشور محساوب مایشاود و یکای از ارکاا

در سال  1382و مقاله «انتخاب سبد سهام» شارو شاد.

اصلی آ یعنی بورس اوراق بهادار به عنوا بهترین راه

در این مقاله مارکویتز تنو بخشای را باه شاکل راب اه

ترهیز مناب در کشور بوده است و هماکنو از جایگاه

ریایی و کمی نشا داد .وی تحلیل کرد که چرا تنو

ویژهای در اقتصااد برخاوردار اسات .باا گساترش ایان

بخشاای ،خ اار ساارمایهگااذارا انفاارادی را کاااهش

بازار ،جم آوری سرمایههای کوچ

 ،تقویات بخاش

میدهد .مارکویتز نخستین کسی باود کاه مفهاوم سابد

خصوصی ،تشکیل واحدهای بازر

ترااری ،ارتباا

سهام کااال را بیاا کارد .طبار مفرویاات ماارکویتز،

بااا بازارهااای جهااانی ،جلاا

ساارمایههااای خااارجی،

ساارمایهگااذارا بااازده را م لااوب دانسااته و از خ اار
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رتبهبندی شرکتهای صنعت داروسازی با رویکرد تلفیقی

گریاازا هسااتند ،در تصاامیم گیااری من قاای عماال
می کنند و تصامیم هاایی اتخااا مای کنناد کاه باعا

نگرش به خ ر خود را به کار ببرند ( 12و .)11
در مرمو میتوا گفت مدلهای فراگیر و در عاین

بیشینه شد بازده م لوب آ ها میشود ( .)5بنابراین،

حاال یکپارچاه ،بااه سارمایهگاذار فرصاات خواهاد داد تااا

م لوبیت سرمایه گذارا  ،تابعی از بازده مورد انتظار و

محدودیتها و هادفهاای ماورد نظار خاود را در مادل

خ ر است (.)5

اعمال و به فراخور اولویت مورد نظر خود ،در چاارچوب

پژوهشگرا متعددی پس از مارکویتز مویاو ساهام

نظریه سبد سهام ،از مدل استفاده کند و اطالعات م ر در

و بازارهااای مااالی را مااورد بررساای قاارار داده و ماادلهااای

افر زمانی دور و نزدی

در

متعددی ارا ه کردند .با این وجود برخای از پاژوهشگارا

تصمیمگیری لحاظ کند (.)12

نظیر هالر باچ و اسپرون

سرمایهگذاری را بایدرنا

( )1335بیا داشاتند کاه بسایاری

دیاااکوالکی در مقالااه روش چندشاخصااه باارای

از مدلها در پیوند داد ماهیات چندبعادی مسا له انتخااب

ارزیااابی عملکاارد شاارکتهااای صاانعتی نتااایج تحلیاال

سبد ناتوا بوده و تنها به ارا ه دیادگاهی کلای بار مادیریت

نظریاااه ساااود چندشاخصاااه را باااه نموناااه بزرگااای از

سبد سهام تمرکز داشتهاند (.)3

شرکتهای موجود در صنای داروسازی یوناا تعمایم

پاااژوهشهاااای زیاااادی دو رشاااته رتباااهبنااادی و

داد .وی از نسبتهاای رایاج ماالی باه عناوا شااخص

تصمیمگیری چناد شاخصاه را باه هام پیوناد مایزناد.

ارزیااابی کلاای شاارکت اسااتفادهکاارد .نتااایج پااژوهش

ماهیاات مساا له انتخاااب برتاارین شاارکت بااه وساایله

دیاکوالکی نشا داد که سودآوری بارزترین شااخص

پژوهشگرا تصمیمگیری و مالی ،چند بعدی در نظار

ارزیابی و طبقاه بنادی شارکتهاا محساوب مایشاود.

گرفتااه شااده اساات .ویژگاای مخصااو .چااارچوب

افزو بر آ  ،سااختار سارمایه مناسا

نیاز شار الزم

تصمیم گیاری چناد شاخصاه ،تواناایی در نظار گارفتن

برای اطمیناا از ساودآوری و ا ربخشای فعالیاتهاای

هادفهاای چندگاناه تشاکیل سابد ساهام باه صااورت

شرکت است (.)13

همزما است .مزایای اصلی چاارچوب تصامیمگیاری

سیسااکاس نظااامی یکپارچااه بااه منظااور حمایاات از

چند شاخصه ،امکا ساختن مدل واقعیتار ،باا در نظار

تصمیمگیری برای تحلیل و ت مین ماالی شارکتهاا باه

گرفتن شاخصهاای متعادد از جملاه دو معیاار پایاهای

وسیله بان

توسعه صنعتی در یونا ارا اه داد .در ابتادا

بازده و خ ار و تعادادی از شااخصهاای مهام دیگار،

ایاان نظااام ،عملکاارد مااالی شاارکت را بااا اسااتفاده از

مانند نسبت قیمت به عایادی ،شااخصهاای مارتبی باا

نسبتهای مالی سودآوری ،عملکرد مدیریت و قدرت

حاد

بازپرداخت دیو  ،در طول دوره ای پنج سااله ارزیاابی

متوساا ی را بااارای رفتاااار سااارمایهگاااذارا در نظااار

می کند و امکا اساتنبا در ماورد رونادهای رشاد را

میگرفت که میتواند محدود کننده باشد ،چو آناا

فراهم میکند (.)10

خصوصیات بازار سهام ،است .رویکرد کالسی

نمیتوانستند هدفهای انفرادی ،ترجیحات شخصای و
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ساماراس با استفاده از روشی چندشاخصه و م اابر
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دکتر ابراهیم عباسی ،سید حسین احمدی ،الناز حیدری

بااا نظااام حمایاات از تصاامیمگیااری بااه ارزیااابی سااهام

شرکتهای سیما ) با استفاده از رویکرد تصمیمگیری

شاارکتهااای موجااود در بااورس اوراق بهااادار آتاان

چنااادمعیاره پرداخااات .وی  20معیاااار را باااه عناااوا

پرداخته است .این روش بر اساس نسبت تحلیل بنیادین

شاخصهاای اولیاه ما ر بار انتخااب ساهام در باورس

است و از روش یو تی ای استار باه منظاور طبقاهبنادی

اوراق بهادار تهرا انتخاب و با اساتفاده از پرساشناماه

سااهام از بهتاارین بااه باادترین و لحاااظکاارد قاادرت

لیکرت به بررسی آ ها پرداخت .نتیراه پاژوهش وی،

خ رپذیری سرمایهگذار بهره برده است .این نظاام کاه

مهم ترین عوامل م ر بر انتخاب سهام در بورس اوراق

برای هر دو گاروه سارمایه گاذارا حقیقای و حقاوقی

بهااادار تهاارا (شاارکتهااای ساایمانی) را ،بااه ترتی ا ،

طراحی شدهاست ،از حرم وسیعی از اطالعات مارتبی

عوامااال ساااودآوری ،کنتااارل فااانآوری و اقتصاااادی

استفاده کارده و آ هاا را در شارایی دنیاای واقعای باه

شناسایی کرد .بر این اسااس ،مهامتارین شااخصهاای

اجرا درآورده تا دادهها همیشه به روز باشد (.)18

م ر شامل سیاستها و مقررات اقتصادی ،نسابتهاای

جعفرپااور توسااعه نظااامهااای انتخاااب هوشاامند
مرموعااه سااهام را بررساای کاارد .تخصاایص مناااب در

مالی مربو به سود سهم و توجه به اجارای طارحهاای
پژوهش و توسعه و چگونگی آ بود (.)12

شرایی عدم اطمیناا باه صاورت بهیناه ،هادف اصالی

موتمنی و سلیم به ارزیابی و رتباهبنادی شارکتهاای

پااژوهش وی اساات .منبا انتخاااب شااده در پااژوهش

پذیرفتااه شااده در بااورس اوراق بهااادار تهاارا براساااس

جعفرپور سرمایه بود که باید به صورت بهینه در ساهام

شاخص هاای رشاد فاروش ،رشاد حاشایه ساود ،متوسای

مختلف سرمایهگذاری شود (.)3

بازدهی ،رشد ساود قابال تخصایص ،نارم ارز ،نوساانات

دلبری به م العه شاخصهای م ر بر انتخااب ساهام

قیمت فلزات پایه ،مزیت رقابتی صانعت و رونار و رکاود

در باورس اوراق بهاادار تهاارا بار اساااس مادل فرآینااد

اقتصااادی پرداختااهانااد .اباازار تحلیاال و رتبااهبناادی مااورد

تحلیل سلسلهمراتبی پرداخته است .به نظار وی ،از آنراا

استفاده در پژوهش آ ها فن روش تحلیل سلساله مراتبای

که بورس اوراق بهادار تهارا  ،باازاری ناکاراسات و باه

و آنتروپی شانو (برای وز دهی) و تاپسیس است .نتاایج

عبارت دیگر در این بازار ارزش واقعای ساهام باا قیمات

پااژوهش متمناای و ساالیم نشااا داد کااه باار اساااس نظاار

آ برابر نیست مس له انتخاب سهام مهمتر جلوه میکناد.

خبرگااا و شاااخصهااای بیاا شااده صاانعت بانا هااا و

شااخصهااای ما ر در انتخاااب ساهام در ایاان پااژوهش

موسساااات اعتبااااری و ساااایر نهادهاااای پاااولی ،ساااایر

عبارتنااد از :نساابت جاااری ،نساابت باادهی ،گااردش

واس هگریهای مالی ،محصوالت غذایی و آشامیدنی باه

موجودی کاال ،بازده داراییها ،باازده سارمایه و درصاد

جز قند و شکر ،استخراج زغال سن

و سایر محصاوالت

سود تقسیمی به درآمد (.)17

کانی غیرفلزی پنج صنعت برتر هستند (.)15

هادوی نژاد باه شناساایی عوامال ما ر بار انتخااب
سااهام در بااورس اوراق بهااادار تهاارا (محاادود بااه

با توجه به م ال

بیا شاده باه اهمیات رتباهبنادی

شرکتهای داروساازی پای مایباریم .بناابراین ،بارآ
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شاادیم تااا در ایاان پااژوهش بااا اسااتفاده از روشهااای
تصمیم گیری چنادمعیاره و الگاوریتم ژنتیا

شاخص ،مورد ارزیابی قرار میگیرد (.)27

 ،کاه در

این مقاله بارای اولاین باار از ایان روش اساتفاده شاده
است ،باه رتباهبنادی شارکتهاای داروساازی باورس

الگوریتم ژنتی
الگااوریتم ژنتی ا

بااه عنااوا یکاای از شاااخههااای

اوراق بهااادار تهاارا بپااردازیم ،تااا افاازو باار شناسااایی

الگوریتمهای تکاملی ،روشی عددی اکتشافی کارآمد

برتاارین شاارکت ،شاااخصهااای مااالی شاارکتهااای

در کشف نقا کمینه یا بیشینه ی

تاب بادو نیااز باه

داروسازی را شناسایی و رتبهبندی کنیم.

مشااترگیااری اساات .ایاان روش کااه در اواساای دهااهی
هفتاد به وسیله جا هلند ( )1358در دانشگاه میشایگا

روشهای تصمیمگیری چند معیاره

پایهریزی شد ،مبتنی بر اصل بقای خصوصیات غال

و

یکی از اصلی ترین و مهمتارین مشاکالت موجاود

برتر هنگام تولید مثل و انتقاال آ هاا از نسالی باه نسال

برای مدیرا تصمیمگیری درست ،بهموق و م اابر باا

بعدی است .به تدریج در طی دهههای بعاد ایان روش

است .مناس ترین راهکار برای حال

بااه وساایله افااراد زیااادی بساای داده شااد و بااا توجااه بااه

ایاان مشااکل اسااتفاده از روشهااای تصاامیمگیااری

قابلیااتهااای منحصاار بااه فااردش وارد عرصااه مسااا ل

چندمعیاره است .ایان مساا ل در مهندسای و مادیریت

تصمیمگیری شد (.)25

معیارهای مناس

زمینههای نظری و گسترده زیادی دارد ( .)15برخای از
ایاان پااژوهشهااا از اعااداد و اطالعااات فااازی اسااتفاده

سوالهای پژوهش

ماایکننااد ( 22 ،13و  .)21برخاای دیگاار از متغییرهااای

 اولویاااتبنااادی شااااخصهاااای عملکااارد ماااالی

احتمااالی اسااتفاده کردنااد ( 20 ،23 ،22و  .)28در ایاان

شرکت های داروساازی باورس اوراق بهاادار تهارا

پژوهش از رویکردی جدیاد کاه تلفیقای از الگاوریتم

چگونه است؟

ژنتیاا

و تصااامیمگیاااری چنااادمعیاره اسااات بااارای

 اولویتبندی شرکتهای داروسازی باورس اوراق

تصاامیمگیااری و رتبااهبناادی شاارکتهااای داروسااازی

بهادار تهرا به چه صورتی است؟

استفاده شده است.

 نتایج رتبهبنادی شارکتهاای داروساازی باا روش
الگااوریتم ژنتی ا

روش تاپسیس
روش تاپسیس به وسیلهی هوانا

در چنااد درصااد مواق ا بااا روش

تاپسیس یکسا است؟
و یاو در ساال

 ،1351پیشااانهاد شاااد .ایااان روش ،یکااای از بهتااارین

روشپژوهش 

روشهای تصمیمگیری چند شاخصاه اسات وکااربرد
زیااادی دارد .در ایاان روش m ،گزینااه بااه وساایله n
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ایاان پااژوهش از نااو پااژوهشهااای کاااربردی اساات.
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هدف از انرام این پاژوهش ،رتباهبنادی شارکتهاای

وز دهی به شاخصها با روش آنتروپی

داروسازی با توجه به شاخصهای عملکرد مالی است.

به منظور مشخص کرد اهمیت هر شاخص در این

شاااخصهااای مااورد بررساای در زمینااه رتبااهبناادی

پاااژوهش از روشهاااای رایاااج در تصااامیمگیاااری

شرکتها دارای اهمیت یکسا نیسات .از ایان رو ،در

چندشاخصه استفاده شده است .برای ارزیابی وز های

این پژوهش با دو دسته ساوال روبارو هساتیم .نخسات

شاخصها ،روشهاای مختلفای مانناد روش آنتروپای،

اینکه آیا شاخصهاای  20گاناه شناساایی شاده دارای

روش لینم ا  ،روش کاامتاارین مرااذورات مااوزو و

اهمیاات یکسااانی هسااتند؟ و دوم اینکااه بااا چااه روشاای

روش بردار ویژه وجود دارد.
برای بدسات آورد مااتریس بایمقیااس ماوزو ،

میتوا شرکتهای مذکور را طبقهبندی کرد؟
باااه منظاااور پاساااخگویی باااه ساااوال اول از روش

محاسبه وز هاای شااخصهاا یاروری اسات ( .)2باه

وز دهااای و سااا ال دوم از روش پیشااانهادی تلفیااار

منظور محاسبه وز های نسبتهای مالی از فن آنتروپی

اساتفاده

شانو استفاده شدهاست .میازا اهمیات شااخصهاا از

شده است .سپس ،برای بررسی قابلیات اطمیناا روش

طریر فن آنتروپی در س ر آخر جدول شاماره  2اکار

ابتکااری تلفیقاای ،نتااایج آ بااا روش تاپساایس مقایسااه

شدهاست.

تصمیمگیری چندشاخصه و الگوریتم ژنتیا

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکتهای

شاده اسات .بناابراین ،م اابر فرایناد نماودار شاماره 1

داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهاادار تهارا

مراحل  5گانه زیر انرام شد:

از تاااریخ  58/12/23تااا  32/12/23اساات .محاادودیت

گزینش شاخصهای مالی

دیگر مربو به سال مالی اسات کاه مایبایسات پایاا

در این مرحله ابتدا با انرام م العات میدانی و مرور

سال مالی منتهی به  12/23باشد .با توجه به پراکنادگی

علماای در حااوزه ماادیریت مااالی

و تنو فعالیت شرکتهای پذیرفتاه شاده در باورس اوراق

ماالی شارکتهاا شناساایی

بهادار ،برای راحتی و قابلیت مقایسه شرکتها از نق اه نظار

شد که نتایج آ در جدول شماره  1ارا اه شاده اسات

اطالعااات مااالی آ هااا ،شاارکتهااای فعااال در صاانعت

( 25و .)23

داروسازی به عنوا نمونه برای بررسی انتخاب شده اسات.

مقاااالت و کتاا

شاخصهای مهم در بحا

 -0بیمقیاس سازی دادهها به
روش خ ی

 -3وز دهی به شاخصها با
روش آنتروپی

-5مقایسه نتایج با روش
تاپسیس

-2گزینششاخصهای مالی

-7رتبه بندی و بررسی فواصل
شرکتهای داروسازی

 -1مرور ادبیات

 -8تشکیل ماتریس بیمقیاس
وزین

نمودار  :1فرایند انرام پژوهش
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جدول  :1شاخصهای مالی
نوع معیار

نسبتهای نقدینگی

نسبتهای اهرمی

زیر معیار
سرمایه در گردش خالص
سرمایه در گردش خالص به کل داراییها (درصد)
نسبت جاری
نسبت آنی
نسبت بدهی (درصد)
نسبت بدهی به ارزش ویژه (درصد)
دریافت سود تضمین شده (دفعه)

نسبتهای ارزش بازار

نسبتهای فعالیت

سود هر سهم (ریال)
قیمت به سود (مرتبه)
ارزش دفتری (ریال)
بازده سود سهام (درصد)
پرداخت سود سهام (درصد)
قیمت به سود (مرتبه)
گردش حسابهای دریافتنی (مرتبه)
متوسط دوره وصول مطالبات (روز)
گردش موجودی کاال (مرتبه)
دوره گردش کاال (روز)
دوره عملیات (روز)
گردش مجموع داراییها (مرتبه)
حاشیه سود ناخالص (درصد)

نسبتهای سودآوری

حاشیه سود خالص (درصد)
بازده مجموع داراییها
بازده سهامداران عادی (درصد)
گردش حقوق صاحبان سهام (درصد)

تعااداد کاال شاارکتهااای موجااود در ایاان صاانعت 23

اطالعااات از صااورتهااای مااالی حسابرساای شااده

شرکت است .به دلیل اینکه دادههای ماورد اساتفاده از

اسااتخراج شااده اساات .بنااابراین ،شاارکتهااایی کااه

صورتهای مالی و اظهارناماههاای قاانونی شارکتهاا

صورتهای مالی حسابرسی شاده نداشاتهاناد از نموناه

استخراج شاده اسات ،ایان دادههاا از صاحت و اعتباار

انتخابی مستثنی شادهاناد و پاژوهش بارای  20شارکت

باالیی برخوردار است .همچنین ،در این پژوهش کلیاه

باقی مانده انرام شده است.
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هایمالی،نسبتهاینقدینگیواهرمی 


:شاخص
جدول6
نسبتهاینقدینگی




سرمایهدر

سرمایهدرگردش

گردش

خالصبهکل

خالص

داراییها(درصد)

نامشرکت 

()+

()+

()+

نوعمعیار

نسبت

نسبت

جاری

آنی
()+

نسبتهایاهرمی


 نسبت
بدهی

نسبتبدهی

دریافتسود

بهارزش

تضمینشده

(درصد) ویژه(درصد)
()-

()-

()-

البرز دارو

55173

23/77

1/7

2/58

80/72

122/30

11/13

ایرا دارو

31220

21/75

1/38

2/50

78/30

133/71

5/03

پارس دارو

152208

32/53

1/73

1/01

22/53

82/35

112/78

داروپخش

352073

23/03

2/22

2/22

1

20/25

32/20

داروسازی ابوریحا

33733

33/73

1/20

2/58

72/33

188/32

3/8

داروسازی اسوه

58537

25/50

1/75

1/15

08/30

52/35

21/50

داروسازی اکسیر

102222

12/35

1/15

2/55

58/23

320/5

3/70

داروسازی امین

87702

22/55

1/37

2/55

77/53

222/87

3/35

داروسازی جابربن حیا

137505

22/182

1/08

1/25

22/55

83/28

113/31

داروسازی داملرا

71222

22/25

1/25

2/58

55/18

335/71

3/17

داروسازی دکتر عبیدی

53530

18/38

1/28

2/07

78/23

137/02

27/58

داروسازی زهراوی

53530

18/38

1/28

2/07

78/23

157/02

27/58

داروسازی سبحا

117031

21/77

2/0

2/0

31/38

08/75

37/83

داروسازی فارابی

232325

27/55

1/05

2/37

12/3

85/11

133/17

داروسازی کو ر

52535

10/80

1/28

2/50

3/21

72/7

183/51

داروسازی لقما

8355

1/82

1/22

2/73

77/1

138

3/21

رازک

51225

17/30

1/20

2/53

0/8

52/15

238/13

روز دارو

38015

01/75

2/21

1/35

37/37

85/73

12/25

سرمایه گذاری البرز

012315

32/83

2/75

2/73

1

15/00

22/71

سینادارو

133283

25/78

2/70

2/35

50/35

878/73

05

فراوردههای تزریقی

22823

12/52

2/53

2/08

3/85

70/08

155/37

کارخانرات داروپخش

70815

8/53

1/23

2/51

53/53

252/10

3/02

کیمی دارو

175010

35/8

1/30

1/1

02/03

53/55

18/5

مواد اولیه داروپخش

18235

3/38

1/28

2/88

3/5

77/10

138/23

وز ها

2/2373

2/2108

2/2327

2/2302

2/2527

2/2188 2/2285



(دفعه)
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رتبهبندی شرکتهای صنعت داروسازی با رویکرد تلفیقی

هایمالی،نسبتهایارزشبازار 


شاخص
ادامهجدول:6
نسبتهایارزشبازار

نوعمعیار

سودهر قیمتبه ارزشدفتری بازدهسود پرداختسود قیمتبهسود
(مرتبه)
سهام(درصد) سهام(درصد)
(ریال)
سهم(ریال) سود

نامشرکت

()+

()-

()+

()+

()+

()-

البرز دارو

21/07

023/25

2083/82

2/22

33/13

3/73

ایرا دارو

301/0

83/50

0552/0

2/10

5/32

3/55

پارس دارو

225/57

85/11

3738/35

2/10

5/25

3/25

داروپخش

150/31

00/33

3252/15

2/10

7/223

2/37

داروسازی ابوریحا

153/23

31/33

1555/3

2/12

3/37

3/21

داروسازی اسوه

122/23

188/10

2583/33

2/28

5/53

8/58

داروسازی اکسیر

331/08

38/83

3723/28

2/11

0/25

3/55

داروسازی امین

25/1

122/33

1780/87

2/27

5/35

2/21

داروسازی جابربن حیا

223/57

32/71

2135/53

2/23

3/20

3/01

داروسازی داملرا

213/22

87/2

3320/58

2/1

8/57

3/28

داروسازی دکتر عبیدی

571/8

32/13

0230/38

2/13

0/27

7/03

داروسازی زهراوی

571/8

32/13

0230/38

2/13

0/27

7/03

داروسازی سبحا

105/75

27/3

2137/33

2/10

3/53

1/55

داروسازی فارابی

832/33

10/22

3128/13

2/10

2/20

2/03

داروسازی کو ر

75/32

83/55

2132/23

2/10

5/37

1/52

داروسازی لقما

135/31

28/57

1558/73

2/13

3/23

2/22

رازک

350/81

35/35

3727/5

2/11

0/17

0/23

روز دارو

175/03

23/35

1588/58

2/23

2/75

2/52

سرمایه گذاری البرز

105/5

12/71

2157/05

2/13

2/22

2/52

سینادارو

252/3

25/58

5215/75

2/23

2/38

1/21

فراوردههای تزریقی

171/27

32/53

2132/25

2/13

0/30

2/02

کارخانرات داروپخش

875/88

17

2570/83

2/12

1/55

3/15

کیمی دارو

333/12

20/23

2250/21

2/1

2/30

3/07

مواد اولیه داروپخش

5322/3

1/11

8128/5

2/07

2/8200

1/32

وز ها

2/1021

2/2713

2/2230

2/2100

2/1233

2/2118

00
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دکتر ابراهیم عباسی ،سید حسین احمدی ،الناز حیدری

هایمالی،نسبتهایفعالیت 


:شاخص
ادامهجدول6

نوعمعیار

نامشرکت

نسبتهایفعالیت

گردش متوسطدوره گردش
دوره
موجودی
وصول
حسابهای

گردش
کاال
مطالبات
دریافتنی
کاال(روز)
(مرتبه)
(روز)
(مرتبه)
()-
()+
()-
()+

دوره
عملیات
(روز)
()-

گردش
مجموع
داراییها

(مرتبه)
()+

البرز دارو

2/2380

1238/500

2/3

1220/52

2002/870

2/1

ایرا دارو

2/3355

1252/305

2/37

1212/20

2231/1558

2/10

پارس دارو

2/2530

0350/785

2/33

308/3

8322/885

2/28

داروپخش

2/2321

1285/223

1

1

1283/223

2/18

داروسازی ابوریحا

2/5282

823/2358

2/37

353/2

552/0358

2/31

داروسازی اسوه

2/2135

1527/513

2/33

320/83

2731/023

2/23

داروسازی اکسیر

2/2273

1713/1158

2/8

525/82

2301/7358

2/10

داروسازی امین

2/0211

312/231

2/80

755/53

1855/551

2/2

داروسازی جابربن حیا

2/3223

1213/1828

2/51

818/02

1525/8528

2/18

داروسازی داملرا

2/2122

1537/0558

2/23

1873/35

3327/0858

2/11

داروسازی دکتر عبیدی

1/5271

213/3278

2/53

023/11

723/2378

2/07

داروسازی زهراوی

1/5271

213/3278

2/53

023/11

723/2378

2/07

داروسازی سبحا

75/5202

8/2328

1

1

7/2328

2/23

داروسازی فارابی

2/8857

783/3578

2/5

822/85

1153/3778

2/23

داروسازی کو ر

2/13

2525/8788

2/13

1320/51

0513/3588

2/27

داروسازی لقما

2/003

512/5318

2/5

080/07

1275/3818

2/13

رازک

2/085

537/3208

2/88

775/5

1070/5208

2/22

روز دارو

2/7033

872/1

2/73

855/27

1133/17

2/22

سرمایه گذاری البرز

2/1373

2755/817

1

1

2753/817

2/27

سینادارو

2/1872

2337/557

2/27

1355/83

3520/027

2/20

فراوردههای تزریقی

2/0308

502/250

2/01

553/57

1523/500

2/11

کارخانرات داروپخش

2/8053

770/3338

1/10

322/35

358/3738

2/3

کیمی دارو

2/5833

050/8358

2/53

035/10

322/7558

2/33

مواد اولیه داروپخش

2/8727

102/8328

1

1

103/8328

2/85

وز ها

2/2052

2/2373

2/2112

2/2337

2/2253

2/2225
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رتبهبندی شرکتهای صنعت داروسازی با رویکرد تلفیقی

هایمالی،نسبتهایسودآوری 


:شاخص
ادامهجدول6
نسبتهایسودآوری 
نوعمعیار 

حاشیهسود

حاشیهسود

بازده

بازده

گردشحقوق

ناخالص

خالص

مجموع

سهامداران

صاحبانسهام

(درصد) 

(درصد) 

داراییها  عادی(درصد) 


(درصد) 

نامشرکت

()+

()+

()+

()+

()+

البرز دارو

32/55

13/33

27/28

85/53

253/28

ایرا دارو

37/50

21/11

22/1

83/21

253/82

پارس دارو

81/87

02/05

25/23

83/7

105/28

داروپخش

122

35/58

32/55

02/58

01/23

داروسازی ابوریحا

23/5

13/33

11/73

23/58

212/52

داروسازی اسوه

05

02/38

31/55

85/13

101/37

داروسازی اکسیر

32/32

10/53

10/27

87/3

357/25

داروسازی امین

23/75

12/85

12/13

32/03

202/13

داروسازی جابربن حیا

20/35

23/51

20/21

81/35

217/77

داروسازی داملرا

30/12

18/33

11/51

81/73

320/05

داروسازی دکتر عبیدی

27/75

15/23

28

51/7

331/83

داروسازی زهراوی

27/75

15/23

28

51/7

331/83

داروسازی سبحا

122

30/27

28/32

35/58

02/10

داروسازی فارابی

33/03

32/75

22/88

05/32

187/13

داروسازی کو ر

25/75

23/37

15/33

05/28

222/85

داروسازی لقما

20/52

10/12

3/23

25/23

132/55

رازک

32/08

31/30

13/1

70/21

222/0

روز دارو

02/75

32/5

27/31

01/53

138/03

سرمایه گذاری البرز

122

31/21

12/58

18/70

15/18

سینادارو

3/01

11/25

8/22

33/00

322/13

فراوردههای تزریقی

01/55

13/38

10/05

02/35

225/73

کارخانرات داروپخش

38/51

17/87

11/31

08/82

250/3

کیمی دارو

37/15

37/17

25/38

03/3

137/32

مواد اولیه داروپخش

33/52

28/55

15/80

81/5

222/38

وز ها

2/2103

2/2273

2/2258

2/2203

2/2100

05
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دکتر ابراهیم عباسی ،سید حسین احمدی ،الناز حیدری

در ایاان پااژوهش از ناارم افاازار سااهام  2و آرشاایو

تجزیهوتحلیلنتایجپژوهش

سایت های اطاال رساانی باورس اوراق بهاادار تهارا
شاااااامل  sena.irو  rdis.irو  irbours.comو ...

پس از وز دهی به شاخصهاا  ،نتاایج حاصال باه ایان

برای جم آوری اطالعات استفاده شده اسات .الزم باه

صااورت بااود کااه گااردش حساااب بااا وز 2/205

نرم افازار بار خای

مهمترین معیار و سپس سود هر سهم با وز  2/102در

است که به وسیله موسسه تدبیر پرداز پشاتیبانی شاده و

رتبه بعدی و درصد پرداخت سود سهام باا وز 2/120

دادهها و اطالعات مربو به شرکتهای بورسای را در

در رتبه سوم قارار دارد کاه ایان نشاا دهناده اهمیات

اختیار کاربرا قرار میدهد.

نسابی شاااخصهااای گااروه نساابتهااای ارزش بااازار و

اکر است که نرم افزار سهام  2ی

هما طور که گفته شا د ،بارای ارزیاابی عملکارد

نسبتهای فعالیت به سه گروه دیگر شاخصها است.

مااالی شاارکتهااا از نساابتهااای مااالی  20شاارکت

در راسااتای بررساای اولویااتبناادی شاارکتهااای

داروسازی فعال در بورس اوراق بهادار تهرا استفاده

داروسازی بورس اوراق بهادار تهرا نیز از یا

مادل

شد و  20زیار شاخص (نسابت ماالی) بارای ترزیاه و

جدید و تلفیقی تصمیمگیری چناد معیااره و الگاوریتم

تحلیاال مااورد اسااتفاده قاارار گرفاات .آ دسااته از

ژنتی

استفاده کردیم که نتاایج آ باه صاورت ارا اه

نسبت هایی کاه افازایش آ هاا نشاا دهناده افازایش

شده در جدول شماره  3است .الزم به اکار اسات کاه

عملکاارد اساات در جاادول بااا عالماات ( )+در یاا

به دلیل طاوالنی باود محاسابات از آورد اطالعاات

ردیف مشخص شاده اناد و در مقابال عالمات ( )-در

مربو به مرحلههای  0و  8پژوهش در مقاله خاوداری

کنار نسبت ها نشا دهنده ایان اسات کاه افازایش آ

شده است اما از نتایج آ برای رتباهبنادی گزیناههاا و

نسبت مالی بیانگر کااهش عملکارد اسات .باه عناوا

وز دهی به شاخصها استفاده شد.

نمونه ،نسبت مالی سرمایه در گردش خاالص از ناو
نسبت های ناو اول اسات کاه شااخص مثبات تلقای
می شود .هم چنین ،نسبت مالی «بدهی به ارزش ویاژه»

رتبهبندی شرکتها با کم

الگوریتم ژنتی

پس از محاسابه وز هاا نوبات باه اساتفاده از مادل

از نااو شاااخص منفاای اساات کااه بااا عالماات منفاای

ترکیبی تصمیمگیاری چنادمعیاره و الگاوریتم ژنتیا

مشخص شده است.

م ابر مراحل زیر میرسد.
از

 .1کمی کرد و بیمقیاس سازی ماتریس تصامیم

شاخصها محاسبه شاد و اولویاتبنادی شااخصهاای

( :)Nبرای بیمقیاس سازی؛ از بیمقیااس ساازی ناورم

عملکرد ماالی شارکتهاای داروساازی باورس اوراق

استفاده میشود.

باا اساتفاده از فان آنتروپای شاانو وز هریا

بهادار به صورت وز هری
شماره  2آورده شده است.

از این معیارها در جدول

 .2بدست آورد ماتریس بیمقیااس ماوزو (:)V
ماااتریس باایمقیاااس شااده ( )Nرا در ماااتریس ق ااری

فصلنامه حسابداری سالمت ،سال دوم ،شماره اول ،شماره پیاپی ( ،)3بهار 1332
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رتبهبندی شرکتهای صنعت داروسازی با رویکرد تلفیقی

بندیشرکتها 


:رتبه
جدولشماره6
مقایسهرتبه

فاصلهتا

رتبه

فاصلهتاایدهآل


رتبه

برگزیده

ژنتیک

تاپسیس

تاپسیس 

البرز دارو

83/5137

3

2/27711

3

√

ایرا دارو

125/3525

18

2/25378

18

√

پارس دارو

133/7355

21

2/25833

21

√

داروپخش

71/7711

0

2/12335

0

√

داروسازی ابوریحا

123/3535

12

2/25530

12

√

داروسازی اسوه

133/5025

13

2/25571

13

√

داروسازی اکسیر

120/1355

13

2/25335

13

√

داروسازی امین

125/8255

17

2/25187

17

√

132/1535

15

2/25555

15

-

داروسازی داملرا

130/5325

22

2/2555

22

√

داروسازی دکتر عبیدی

122/5285

5

2/23582

5

-

داروسازی زهراوی

52/3875

8

2/2357

7

-

داروسازی سبحا

2

برگزیده

2/83501

1

√

داروسازی فارابی

123/1725

12

2/25355

12

-

داروسازی کو ر

183/3525

20

2/2775

20

√

داروسازی لقما

127/5015

10

2/25353

10

√

رازک

105/3325

22

2/25020

22

√

روز دارو

121/5815

11

2/25581

11

√

سرمایه گذاری البرز

51/2825

7

2/12352

8

-

سینادارو

131/2225

15

2/25238

15

-

فراوردههای تزریقی

182/5555

23

2/25113

23

√

کارخانرات داروپخش

125/1355

3

2/25335

3

√

کیمی دارو

122/1525

5

2/23220

5

√

مواد اولیه داروپخش

00/5380

2

2/38238

2

√

نامشرکت

داروسازی جابربن
حیا
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ژنتیکو
تاپسیس

دکتر ابراهیم عباسی ،سید حسین احمدی ،الناز حیدری

وزنهها (

تعداد نسل ها فرزنادی کاه در گزیناههاا وجاود داشاته

) یرب میکنیم  ،یعنی:
V=N×Wn×n

باشد را تولید مایکنایم کاه در ایان مسا له داروساازی

 .3تعیین راه حل ایده آل مثبت و راه حل ایاده آل

سبحا به عنوا فرزندی که از نظر میانگین معیارهاا از

منفااای :راه حااال ایاااده آل مثبااات (  ) V j+و ایاااده آل

دیگر فرزندا برتر بوده و در بین گزینههاا نیاز باود باه

منفی(  ) Vjاین گونه تعریف میشود:

عنوا فرزند برگزیده انتخاب شده است.

( )2

{ بردار بهترین مقادیر هر شاخص ماتریس V + =}V

 .8سااپس ،فاصااله  23گزینااه دیگاار تااا ایاان فرزنااد

{ بردار بدترین مقادیر هر شاخص ماتریس V j =} V

محاسبه شاده اسات کاه نتاایج حاصال از ایان روش و

«بهتااارین مقاااادیر» بااارای شااااخصهاااای مثبااات،

فواصل گزینهها از داروسازی سبحا در جدول شماره

j

باازر تاارین مقااادیر و باارای شاااخصهااای منفاای؛
کوچا ا

 3آورده شده است.

تااارین مقاااادیر اسااات و «بااادترین» بااارای

در راسااتای بررساای نتااایج رتبااهبناادی شاارکتهااای

تاارین مقااادیر و باارای

و درصااد

شاااخصهااای مثباات؛ کوچ ا

داروسااازی بااا کم ا

روش الگااوریتم ژنتی ا

مواقعی که نتایج باا تاپسایس یکساا اسات ،نیاز بار اسااس

شاخصهای منفی بزر ترین مقادیر است.
و با تقااط  2و

نتایج جدول شماره  3و ساتو آخار آ کاه نتاایج مقایساه

در صورت لزوم  3بخشای از ایادهآل و ایادهآل منفای

الگوریتم ارا ه شده و روش تاپسیس را نشا میدهد ا باات

تولید فرزند شده تا جمعیات اولیاه تولیاد شاود .تعاداد

شااد کااه در  %58مواق ا نتااایج ایاان دو روش بااا یکاادیگر

فرزندا در مرحله اول  32در نظر گرفتاه شاد .ساپس،

یکسا هستند و فقی در  %28اختالف ناچیزی دارند.

 .0سپس با کم

الگوریتم ژنتی

طی  12مرحله و تولید نسلهای جدید از باین فرزنادا

در این پژوهش از روش الگوریتم ژنتی

ترکیبی باا

بهتارین

تصاامیمگیااری چندشاخصااه بهاارهگیااری شااده اساات.

فرزندا هستند یکی از فرزندا را که از نظار میاانگین

همااا طااور کااه در جاادول شااماره  3مشاااهده ماایشااود

نمرات تمامی معیارها برتر بود به این صورت که اعداد

برترین گزیناه داروساازی سابحا اسات کاه باه عناوا

نسل آخر که م اابر من ار الگاوریتم ژنتیا

از سلولهای فرزندا نسل آخار را

برگزیده انتخاب شده است .گزینه دوم ماواد اولیاه دارو

با یکدیگر جم کرده و میاانگینگیاری مایکنایم و از

پخش است که با برگزیده  00/5380واحاد فاصاله دارد

آنرا که این اعداد استاندارد شده هستند و هماه آ هاا

که این فاصاله را مایتاوا باه عناوا فاصاله تاا بهتارین

ارزش یکساانی دارناد ،میاانگین ایاان اعاداد نیاز معیااار

حالت م لوب در نظار گرفات .هامچناین ،باا توجاه باه

مناسبی برای رتبه بندی فرزندا است و فرزندی کاه از

جاادول شااماره  2و اعااداد متناااظر هری ا

از معیارهااا،

نظر میانگین از بقیه باالتر باشد و در باین گزیناههاا نیاز

مشاهده میشود که برای نموناه در زیرمعیاار سارمایه در

وجود داشته باشد را از نسل آخر انتخاب میکنیم و در

گردش ،شرکت سبحا با 312ر170ر 1ریال از شارکت

صورتی که این فرزند در بین گزینهها نباود باا افازایش

الباارز دارو بااا 732ر 551ریااال و مااواد اولیااه شاارکت

موجود در هر ی
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داروپخش با 352ر 182ریال سرمایه در گردش بیشاتری

شاخصااه و الگااوریتم ژنتیاا

داشااته و در ای ان معیااار نمااره بااه نساابت باااالیی را دارد.

شرکت داروساازی ارا اه و از ایان ابازار بارای تحلیال

بنابراین ،شرکتهایی مثل مواد اولیه دارو پخش و البارز

دادههای مالی شرکتها استفاده شد .مزیت این رویکارد،

دارو و اسوه و رازک و ...برای دریافت جایگاه برتار در

در مقایسااه بااا روشهااای پیشااین کااه فقاای از ماادلهااای

سالهای آینده نیازمند ارتقا این معیاار در ساازما خاود

تصمیمگیری چندشاخصه (چناد هدفاه و چناد شاخصاه)

هستند و یا شرکتهایی مانند ایرا دارو و پارس دارو و

استفاده میکنند ،آ اسات کاه فاصاله هار شارکت را باا

داروسازی ابوریحا و  ...که در این رتباهبنادی جایگااه

شرکت برتر مشخص میکند و حاداکثر سا ح پیشارفت

مناسبی را کسا نکردناد مایتوانناد باا کااهش قیمات

ممکن برای شارکتهاای داروساازی را تعیاین مایکناد.

داروها افزو بر جذب مشتریا بیشاتر نسابت قیمات باه

همچنین ،با اساتفاده از ایان دادههاا و باا باهکاارگیری فان

معیار منفی اسات ،کااهش داده و خاود

از شاااخصهااای مااالی

سود را که ی

آنتروپاای شااانو  ،وز هاار ی ا

باارای انتخاااب بهتاارین

را به س ح گزینه برتار برساانند و هامچناین بارای ساایر

محاسبه شد .بدیهی است خروجی ایان مرحلاه مایتواناد

شرکت هاای داروساازی مایتاوا شارکت داروساازی

ورودی برای نظام قضاوت شهودی خبرگا و اتااق فکار

سبحا را به عناوا قهرماا صانعت در نظار گرفتاه و از

شرکتهای سرمایهگذار باشد.
رتبهبندی ارا ه شاده در صانعت داروساازی افازو

راهبردهای این شرکت برای ارتقا س ح کیفی و رسید
به ویعیت م لوب برای دیگر شرکتها یااری گرفات.

بر اینکه برترینها را در این صانعت مشاخص مایکناد

رتبااهبناادی ارا ااه شااده در جاادول شااماره  3ماایتوانااد

برای شرکتهای داروسازی که در رتبههای پایینتری

شرکتها را در رسید به وی م لوب یاری برساند.

قرار دارند هشداری جدی در زمینه کاهش ساهم باازار

در جدول شماره  20 ،0معیار ،وز معیار و رتباه هار

را بیااا ماایکنااد و نیااز چنااد قهرمااا یااا برگزیااده را

معیار بر اساس وز آ ها ارا اه شاده اسات .شارکتهاا

مشااخص ماایکنااد و ایاان شاارکتهااا ماایتواننااد بااا

میتوانند با توجه به رتبه معیارهاا ،باه میازا اهمیات هار

الگوبرداری و الگو قرار داد این شرکتهای قهرماا

معیار پی برده و با تاالش باه منظاور بهباود معیارهاای باا

سعی بر بهبود شااخص هاا و سا ح کیفای فعلای خاود

اهمیت به سا ح بااالتری از کیفیات و رتباه دسات پیادا

داشته و همچنین از روشها و راهبردهای سازما هاای

کنند .همچنین ،با صارف نظار کارد از معیارهاای کام

برتاار بااهمنظااور ارتقااا خااود اسااتفاده کننااد .هاامچنااین،

اهمیت و تقویت معیارهاای باا اهمیات باه جاذب بیشاتر

سازما هایی که در جایگاه برتر یا قهرماا قارار دارناد

مشتری و افزایش سود و بهبود وی مالی خود بپردازند.
بحثونتیجهگیری
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نیز باید تالش کنند تاا خاود را در زمیناههاای مختلاف
تقویت کرده و س ح کیفی باالی خود را حفا کنناد
و بهمنظور افزایش سهم بازار حرکت کنند.
در پاسخ به سوالهای پژوهش ،نتاایج نشاا مایدهاد
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دکتر ابراهیم عباسی ،سید حسین احمدی ،الناز حیدری

:رتبهبندیمعیارها 

جدولشماره6
زیرمعیار

وزنمعیارها

رتبهبندیمعیارها

سرمایه در گردش خالص

2/2372885725321815

5

سرمایه در گردش خالص به کل داراییها (درصد)

2/2108053023208213

17

نسبت جاری

2/22851075222158250

23

نسبت آنی

2/2188050730222201

10

نسبت بدهی (درصد)

2/2328301020870855

12

نسبت بدهی به ارزش ویژه (درصد)

2/2333532055733072

5

دریافت سود تضمین شده (دفعه)

2/2527231121823733

0

سود هر سهم (ریال)

2/102251158207715

2

قیمت به سود (مرتبه)

2/2715733023822220

8

ارزش دفتری (ریال)

2/22301575372327552

21

بازده سود سهام (درصد)

2/2100250310205387

15

پرداخت سود سهام (درصد)

2/123551323508228

3

قیمت به سود (مرتبه)

2/2110322573832058

13

گردش حسابهای دریافتنی (مرتبه)

2/205155227537120

1

متوسی دوره وصول م البات (روز)

2/2373038358851815

7

گردش موجودی کاال (مرتبه)

2/2112332822010303

22

دوره گردش کاال (روز)

2/2337215321578337

3

دوره عملیات (روز)

2/2253255100251853

11

گردش مرمو داراییها (مرتبه)

2/2225728577582810

13

حاشیه سود ناخالص (درصد)

2/2105508332057258

18

حاشیه سود خالص (درصد)

2/2272785330770011

12

بازده مرمو داراییها

2/22507200285220351

22

بازده سهامدارا عادی (درصد)

2/22055215085223188

20

گردش حقوق صاحبا سهام (درصد)

2/2103832228218211

15

که مهام تارین معیارهاا باا توجاه باه جادول شاماره  ،0باه

ترتی  ،گردش حسابهاای دریاافتنی و ساپس ساود هار
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سااهم و پرداخاات سااود سااهام اساات کااه شاارکتهااا در

سااهام در بااورس اوراق بهااادار تهاارا باار اساااس ماادل

راستای بهبود وی خود میتوانند بیشتر روی این معیارهاا

فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی پرداختاه اسات .در پاژوهش

تمرکز کرده و با ارتقا آ ها س ح کیفی خاود را نیاز بااال

حایاار ،شاااخصهااای اسااتفاده شااده در پااژوهش وی،

ببرند .در راستای پاسخ به سوال «برتارین شارکت صانعت

تکمیل و بررسی شده اسات .نتاایج حاصال از پاژوهش

داروسازی کدام است؟» ،میتاوا گفات کاه باا کما

حایر با یافتههای پاژوهش دلباری ( )17کاامال یکساا

الگوریتم ارا ه شاده برتارین شارکت باا توجاه باه جادول

بوده است .مزیت پژوهش حایر در مقایسه باا پاژوهش

شماره  3شارکت داروساازی سابحا باوده و پاس از آ

دلبری ( )17در معرفی برتارین شارکت و تعیاین فاصاله

مواد اولیه شرکتهای داروپخش و البرز دارو قارار دارناد

دیگر شرکتها با شرکت برتر است.

و شرکتهای دیگر نیز در رتبههای بعدی هستند.

نتایج ایان پاژوهش باا پاژوهش هاادوی ناژاد ()12

نتایج حاصل از روش تاپسیس نشاا مایدهاد کاه

تقریبا ت ابر دارد .به این صورت که  20معیار پاژوهش

الگوریتم تلفیقی تصمیم گیری چنادمعیاره و الگاوریتم

هادوینژاد ( )12در این مقالاه نیاز اساتفاده شادهاناد و

در  %58مواق با روش تاپسیس یکساا باوده و

مهم ترین عوامل م ر بر انتخاب سهام در بورس را ،باه

این مویاو نشاا از دقات و صاحت الگاوریتم ارا اه

ترتیا  ،عواماال سااودآوری (ساود هاار سااهم) ،کنتاارل

شده در این مقاله دارد.

فنآوری و اقتصادی شناسایی کرد (.)32

ژنتی

نتااایج ایاان پااژوهش بااا پااژوهش دیاااکوالکی ()13
همسو است و هما طاور کاه در پاژوهش وی شااخص

پیشنهادها 

سااودآوری بااارزترین شاااخص ارزیااابی و طبقااهبناادی

 استفاده از روش تلفیقی تصمیمگیری چند معیااره

شرکتها محسوب شد در ایان پاژوهش نیاز مهامتارین

ارا ه شده در ایان پاژوهش بارای صانای دیگار و

شاخصها ،گردش حساب و پس از آ سود هر سهام و

همچنین رتباهبنادی شارکتهاای داروساازی بار

درصد پرداخت ساود باود .هامچناین ،همانناد پاژوهش

اساس اطالعات سالهای آتی.

ساماراس ( )18که باا اساتفاده از روشای چندشاخصاه و

 استفاده از اطالعات ایان پاژوهش بارای برناماهریازی

م ابر با نظام حمایت از تصمیمگیری باه ارزیاابی ساهام

راهبردی و تدوین هدفهای درازمدت و کوتاه مدت

شاارکتهااای موجااود در بااورس اوراق بهااادار آتاان

و بیا چشم انداز و ماموریت شرکتهای داروسازی.

پرداختاااه اسااات ،در ایااان پاااژوهش نیاااز باااه ارزیاااابی

 بهبود نقاا یاعف شناساایی شاده شارکتهاا و

شرکتهای داروسازی و رتبهبندی آ ها پرداخته شاد و

تالش برای رف و ارتقا س ح کیفی آ ها.

میازا شااکاف بااین شارکتهااای داروسااازی و برتاارین

 با توجه به این که اینفعا ایان پاژوهش تماامی

شرکت برای تالش برای کاهش این فاصله محاسبه شد.

شرکت های داروسازی و مشاتریا بخاش دارو

دلبری ( )17به بررسای شااخصهاای ما ر بار انتخااب

هسااتند و بااا توجااه بااه رتبااه بناادی ارا ااه شااده،
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 الناز حیدری، سید حسین احمدی،دکتر ابراهیم عباسی
 هاامچنااین پیشاانهاد ماایشااود کااه از روشتحلیاال

شاارکت هااا ماای تواننااد محصااوالت خااود را از

سلسله مراتبی نیاز بارای رتباهبنادی شااخصهاا و

بهترین شرکت های در دسترس تهیه کارده و از

.شرکتهای داروسازی استفاده شود

.محصوالت با کیفیت تری استفاده کنند

 استفاده از روشهاای تصامیمگیاری چناد معیااره

 و3  حف نقا قوت باا توجاه باه جادول شاماره

باارای رتبااهبناادی شاارکتهااای داروسااازی در

 در،)مقایسه با داروسازی سابحا (بهتارین گزیناه

.بازههای زمانی متفاوت

.جایگاه فعلی و در صورت امکا بهبود آ ها
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