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 دهیچک
 

حداكثر كردن ارزش شركت مستلزم انتخاب ساختار سرمایه بهینه است. با توجه بهه شهرایر ربهابتی بهازار،     مقدمه: 

 ها امری ضروری است. تعیین روش تأمین مالی مناسب برای افزایش كارایی و ادامه حیات شركت

بهین سهاختار سهرمایه و كهارایی     اسهت. در بخهش او ، راب هه     یپژوهش شامل دو بخش اصل نیاروش پژوهش: 

ین منظور، ا هبررسی شده است. ب 1333-1331شده در بورس، برای دوره زمانی  دارویی پذیرفته  شركت 22یکیتکن

 CCR  )مههد  هها  تحلیهل پوشیهی داده   یهه و تکن ههای مالکیهت و بهدهی بههرای سهنتش سهاختار سهرمایه       از نسهتت 

. بررسهی راب هه   شداستفاده  یکیبرای تعیین س ح كارایی تکن، Win QSB 2/2 افزار نرم، با استفاده از محور( نهاده

 14نسهخه    SPSSافهزار  نهرم همتستگی پیرسون و با استفاده از   آزمون قیاز طر یکیتکن ییو كارا هیبین ساختار سرما

س كارایی مقیها  VRS کردیو رو BCC. در بخش دوم پژوهش، با استفاده از مد  شدانتام  %31 نانیدر س ح اطم

، هها  آناز   یه ههر   یم لق، واحدهای كارامهد ضهعیر را شناسهایی و بهرا     ییكارآ نییها را محاسته و با تع شركت

 شد.گروه مرجع میخص 

دارو، جهزو كهاراترین    دارو، پهارس دارو، سهینادارو و تههران    ههای ایهران   ، شهركت DEAههای   براساس خروجیها:  یافته

 .استها از نوع ضعیر  همگی آنایی كارهای فعا  در صنعت خود بوده، اما  شركت

هها راب هه    آن یکه یهای دارویی و كارایی تکن نیان داد كه بین ساختار سرمایه شركت پژوهشنتایج گیری:  نتیجه

برخهوردار نیسهتند و     از حتهم تولیهد بهینهه    بررسهی شهده  ههای   از شركت ی  هیچ ،چنین معناداری وجود ندارد. هم

 .است ریها از نوع ضع همه آنكارایی 

 ها. تحلیل پوشیی داده اس،یمق ییكارآ ،یکیساختار سرمایه، كارایی تکن: های کلیدی واژه
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 مقدمه

 

حداكثر كردن ارزش شهركت مسهتلزم انتخهاب سهاختار     

سرمایه بهینه است. تعیین سهاختار بهینهه سهرمایه یکهی از     

رود.  هها بهه شهمار مهی     مسائل اساسی تأمین مالی شهركت 

گیری راجع بهه   همیتی در زمینه تصمیماین امر، كاربرد باا

گهذاری   ههای سهرمایه   تأمین مالی عملیات جاری و طرح

تهر بهودن ریسه      چنین، به دلیل كهم  ها دارد. هم شركت

تهر از بهازده    بدهی، بازده مورد انتظار اعتتار دهندگان كم

مورد انتظار سهامداران است. بنهابراین، تها سهقر معینهی     

تهر   هی برای تهأمین مهالی بهیش   هر چه میزان استفاده از بد

تهر و سهودآوری و    باشد، هزینه سرمایه كل شركت كهم 

شود. با این وجود، با افهزایش بهدهی،    تر می كارایی بیش

یابههد و در نتیتههه   ریسهه  مههالی شههركت افههزایش مههی  

كننهد. در   اعتتاردهندگان نرخ بهره باالتری را م الته مهی 

د. در یابه  این وضعیت، هزینهه سهرمایه كهل افهزایش مهی     

 نتیته، ساختار بهینه سرمایه باید بین دو حهد تهأمین مهالی   

(. در جهههان 1)سهههام و بههدهی( وجههود داشههته باشههد )

امروز با توجه بهه شهرایر ربهابتی بهازار، تعیهین روش      

تأمین مالی مناسب برای افزایش سودآوری و كارایی 

ههها امههری ضههروری اسههت.    و ادامههه حیههات شههركت 

ه بههه جهدایی مالکیههت از  گههذاران نیهز بهها توجه   سهرمایه 

هها   مدیریت، نیاز به منابع تأمین مالی وسیع در شركت

ی دارندگان منابع مالی به استفاده از  چنین عالبه و هم

منابع خود برای افهزایش ثهروت، بهه تتزیهه و تحلیهل      

پردازند  ها می ها و ساختار سرمایه آن عملکرد شركت

 (.2گذاری صحیح دست یابند ) تا به سرمایه

هههای بورسههی و   یههین سهه ح كههارایی شههركت   تع

عملکردشهان، سهتب    ییكهارا  یها بر متنها  آن یبند رتته

صنعت، فاصهله خهود را    ریضع یها تا شركت شود یم

 دنیرس یو راهترد مناسب برا داده صیتیخ ها نیبا برتر

برتهر   یها شركت گر،ید یكنند. از سو نیها تدو به آن

حفه    یدر په  ه،نه یبه یهها و راهتردهها   برنامه ریبا تعر

مههوارد، ارائههه  نیهه. در كنههار انههدیآ یخههود برمهه  یبرتههر

 یبههرا یههها، فرصههت شههركت ییدربههاره كههارا یاطالعههات

 حیصهح  یهها  میمنظهور اتخهات تصهم    بهه  گهذاران  هیسرما

. كند یمناسب فراهم م یگذار هیو انتام سرما یابتصاد

مؤسسهات   لهیوسه  به افتهی توسعه ینقش در كیورها نیا

سهههام  ن،یههال ویههموسسههه ول شههود؛ یمهه افههیا یبنههد رتتههه

جهههان، بهها توجههه بههه  یو حتهه کههایرا در آمر ههها ركتشهه

 یبنهد  ماه بعهد رتتهه   12 یعملکرد مورد انتظارشان، برا

 یمؤسسهات  نیچنه  یدارا رانیه ا هی. اما بازار سرماكند یم

سهازمان   لهیوس ها، به شركت جیرا یبند نتوده و تنها رتته

ههر سهاله فهرسهت     كهه  شهود  یانتام م یصنعت تیریمد

 (.3) كند یم نتیرشركت برتر را م 122

ههای ایرانهی در برخهی     در چند سا  اخیهر شهركت  

سازی ساختار سرمایه ابدام به  موارد بدون توجه به بهینه

انهد كهه اثرههای     های خاصی كهرده  تأمین مالی از روش

ها داشهته اسهت. افهزایش تعهداد      نام لوبی بر فعالیت آن

ستت مالکانه و نستت بدهی، بافهت  مالکان، تفاوت در ن

ها، چگونگی تأمین مهالی شهركت را    و نوع تركیب آن

تحهههت تهههأثیر بهههرار داده اسهههت. لهههذا، بههها توجهههه بهههه 

های بیان شده، سوا  اصهلی در ایهن پهژوهش     ضرورت

آن است كه آیها بهین نحهوه تهأمین مهالی و بهه عتهارت        

ههای   دیگر، ساختار سرمایه و كارایی تکنیکی شهركت 

 راب ه معناداری وجود دارد؟دارویی 
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  متانی نظری و پییینه پژوهش
كاربرد »در پژوهیی با عنوان  خواجوی و همکاران

ها در تعیهین پرتفهویی از كهاراترین     تحلیل پوشیی داده

شههده در بههورس اوراا بهههادار   هههای پذیرفتههه  شههركت

، بههه تعیههین پرتفههوی بهینههه پرداختنههد. در ایههن   «تهههران

محهور اسهتفاده شهده     ههاده ن  CCRاز الگهوی   پهژوهش 

 32ههها نیههان داد كههه از بههین  آن  اسههت. نتههایج پههژوهش

درصهد   32شركت، كه  23شركت مورد بررسی تعداد 

 11شهود، كهارا و تعهداد     هها را شهامل مهی    كل شهركت 

 (.4شركت، ناكارا هستند )

 یسلسله مراتته  لیتحل یها  یكاربرد تکن یمحمد

 لیههتحل و هیههتتز یههها را بههرا  داده یپوشیهه لیههو تحل

در سهها   یداروسههاز یههها شههركت یمههال یههها صههورت

نیهان   یپهژوهش و  جیبرار داد. نتا یمورد بررس 1333

در  ع؛ینسهتت سهر   ،ینگینقد یها نستت انیداد كه در م

 انبههازده حقههوا صههاحت ،یسههودآور یههها نسههتت انیههم

حقهوا   شیرشد، نستت افهزا  یها نستت انیسهام؛ در م

نسهتت   ،یاتیه عمل یهها  نستت انیصاحتان سهام؛ و در م

را در صهنعت   تیه اهم نیتهر  شیبه  ها، یگردش موجود

 یههها شههاخص یریكههارگ دارد. پهها از بههه یداروسههاز

 لیههبههه عنههوان سههتاده و اسههتفاده از مههد  تحل   یتههیترك

 یمهههدناكارا ی نمهههره ،یجمعههه یهههها داده یپوشیههه

 انیه م نیه محاسته شد، كهه در ا  یداروساز یها شركت

 یهی شهركت دارو  و نیالترز، بهاالتر  یشركت داروساز

 (.1رتته را به خود اختصاص داد ) نیتر نییلقمان، پا

كردسههتانی و نتفههی تههأثیر عههواملی ماننههد انههدازه    

هههای میهههود،  هههای رشههد، دارایههی  شههركت، فرصههت

جویی مالیاتی را بر ساختار سهرمایه،   سودآوری و صرفه

ها حاكی از آن اسهت   بررسی كردند. نتایج پژوهش آن

و نستت بهدهی بهر متنهای ارزش    كه بین اندازه شركت 

جهویی   ی مثتهت و معنهادار و بهین صهرفه     دفتری، راب هه 

مالیاتی و نستت بدهی بر متنهای ارزش دفتهری و ارزش   

ی منفههی و معنههادار وجههود دارد كههه ایههن  بههازار، راب ههه

ی تهوازی ایسهتا اسهت. از     گیری م هابق بها نظریهه    نتیته

آن اسههت كههه بههین    هههای ایههن پههژوهش  دیگههر یافتههه 

هههای رشههد و نسههتت بههدهی بههر متنههای ارزش    صههتفر

ی سلسله مراتتی، راب ه مثتهت و   دفتری، م ابق با نظریه

 (. 1معنادار وجود دارد )

اصهل و ایهزدی بها توجهه بهه نظریهه تهوازی         بالیتاف

ایسههتا، تههأثیر عههواملی ماننههد انههدازه، كههارایی، ریسهه   

تتههاری و نقههدینگی را بههر میههزان اسههتفاده از بههدهی در 

هههای  شههركت تولیههدی، طههی سهها  13  سههرمایهسههاختار 

. نتایج پهژوهش  ندمورد بررسی برار داد 1331تا  1331

نیان داد كه عوامل اندازه، كارایی و نقهدینگی،    ها آن

داری بها   معکهوس و معنها   راب هجزو عواملی هستند كه 

شهده در بهورس    ههای پذیرفتهه   شهركت   ساختار سهرمایه 

 (. 3اوراا بهادار تهران دارد )

هانیههاد و همکههاران راب ههه بههین كههارایی و بههازده ج

هههای فعهها  در صههنعت سههیمان و معههدن  سهههام شههركت

شههده در بههورس اوراا بهههادار تهههران را مههورد  پذیرفتههه

بهها اسههتفاده از   بررسههی بههرار دادنههد. در ایههن پههژوهش  

هها، میهزان كهارایی نسهتی      تکنی  تحلیل پوشیهی داده 

تحلیههل  اسههتفاده از بههاگیههری و  ههها، انههدازه  شههركت

رگرسیون، ارتتاط اعداد كارایی فنهی بها بهازده سهالیانه     

بررسی شد. نتایج  1331تا  1332سهام طی دوره زمانی 

هههای مههورد  ههها نیههان داد كههه در شههركت پههژوهش آن
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ی معنههاداری بههین متغیرهههای كههارایی و  م العههه، راب ههه

 (.3بازده سهام وجود ندارد )

تحلیههل فالحهی و همکهاران بها اسهتفاده از تکنیه       

ها به ارزیابی كارایی فنی نستی و تغییهرات   پوشیی داده

های ایرانی فعا  در زمینه الکترونی   وری شركت بهره

شركت را طهی   32ها اطالعات مربوط به  پرداختند. آن

مورد بررسی برار دادنهد.   1333الی  1334دوره زمانی 

كههه میههانگین  بههودههها حههاكی از آن  نتههایج پههژوهش آن

هها در طهی دوره مهورد بررسهی،      شهركت كارایی فنهی  

 14هها )  كاهش یافته بود. نزدیه  بهه نیمهی از شهركت    

%( 3/33ساله زیر س ح میانگین ) 1دوره شركت( برای 

فالحهی  های پهژوهش   چنین، یافته برار گرفته بودند. هم

گههر افههزایش انههدكی در تغییههرات     بیههان و همکههاران

 .(3های مورد م العه بود ) وری برای شركت بهره

هها   داده یپوشیه  لیمولن از روش تحل پاورز و م 

(DEAبرا ،)و  یعملکرد بهو  یارهایمع زساختنیمتما ی

از اوراا بهادار  یا عملکرد در متموعه یارهایمع ریسا

 یدیه تول یاستفاده كردند، تا از انتخاب سههام واحهدها  

 یریدارند، جلوگ ینام لوب یخروج- یكه س ح ورود

بازگیهت   یهها  كردن نرخ ظحاها، با ل . آندیبه عمل آ

ساله و سود ههر سههم، بهه عنهوان      12و  1، 3، 1 هیسرما

بههه سههود، بتهها و   مههتیو نسههتت ب یخروجهه یرهههایمتغ

بهها  یورود یرهههایبههازده بههه عنههوان متغ اریههانحههراف مع

 کها یشركت بزرگ در آمر 131 یی، كاراDEAكم  

 یریگ تهیگران نت اند. پژوهش برار داده یرا مورد بررس

 اسیه مق  یه بادر است تها   DEA  یند كه تکنا كرده

هر گهروه اوراا بههادار    یمنحصر به فرد را برا یتیترك

در انتخاب اوراا بههادار   رندهیگ میارائه كرده و به تصم

چندگانهه كمه  كنهد و     یها مناسب از لحاظ شاخص

 یاطالعهات  ها، یو خروج ها یبا توجه به ورود ن،یچن هم

از اوراا بههادار فهراهم     یه ههر   ییبهتود كارا یرا برا

 (.12آورد )

های شركت،  نیکوالس طی پژوهیی، تأثیر ویژگی

مانند اندازه شركت و نستت مالکانه، بر ساختار سرمایه 

مههورد بررسههی بههرار داد. ایههن پههژوهش بهها اسههتفاده از   

های تلفیقهی   های ابتصادسنتی مانند تکنی  داده روش

های  سا شركت یونانی طی  13ای متیکل از  در نمونه

گهر   انتام شد. نتهایج پهژوهش وی بیهان    2221تا  1333

آن بود كه بین نستت مالکانه و ساختار سهرمایه، راب هه   

منفی و بین انهدازه شهركت بها سهاختار سهرمایه، راب هه       

 .(11مثتت وجود دارد )

ژه بههه بررسههی ارتتههاط بههین سههاختار  لههی و چههان یههان

ر سههرمایه و سههاختار مالکیههت بهها كههارایی تکنیکههی د   

 1333سنگ چینی، طی دوره زمهانی   های تغا  شركت

ها بها اسهتفاده از روش تتزیهه و     پرداختند. آن 2223تا 

گیهری   تحلیل مرز تصهادفی،كارایی تکنیکهی را انهدازه   

ریههزی مههد  پانههل دیتهها، تههأثیر  بهها طههرح سهه اكههرده و 

سههاختار سههرمایه و سههاختار مالکیههت را بههر كههارایی      

ه ژ لی و چهان  وهش یانتکنیکی آزمون كردند. نتیته پژ

نیان داد كه هم ساختار سرمایه و هم سهاختار مالکیهت   

شههکل بهها كههارایی    Uدارای یهه  ارتتههاط معکههوس   

 (.12تکنیکی هستند )

فرانهه  و گویهها  تههأثیر سههاختار سههرمایه را بههر      

هها   ها مورد بررسهی بهرار دادنهد. آن    سودآوری شركت

تهری بهه    های سودآور، تمایل بیش دریافتند كه شركت

ههای   بهر ایهن، شهركت    انتیار اوراا بدهی دارند. افزون
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تهر هسهتند. در    تر نیز در بازارههای بهدهی، فعها     بزرگ

تهر تمایهل    تهر، بهیش   ههای كوچه    صورتی كه شركت

دارند تها در بازارههای سههام، فعالیهت كهرده و از ایهن       

 (.13طریق تأمین مالی كنند )

، بههه DEAبهها اسههتفاده از  گوتههو سویوشههی و 

های تحقیق و توسعه بر عملکرد  یر هزینهبررسی تأث

هههای فعهها  در صههنایع تتهیههزات     مههالی شههركت 

ژاپن پرداختند. كیور آالت در  الکتریکی و ماشین

ههای   گر آن بود كه هزینهه  بیان ها آن نتیته پژوهش

هههای  تحقیههق و توسههعه بههر عملکههرد مههالی شههركت 

آالت تههأثیر مثتههت و در  موجهود در صههنعت ماشههین 

 .بهود  داشهته الکتریکی تأثیر منفی صنعت تتهیزات 

توسعه بر  وهای تحقیق  تأثیر هزینه به عتارت دیگر،

بهه نهوعی صهنعت    های ژاپنی  شركتعملکرد مالی 

 .(14) وابسته بوده است

ههههای  دیگهههریا و همکهههاران بههها اسهههتفاده از داده

ههای   های كوچ  و متوسر آلمانی طهی سها    شركت

ههای صهنعت    یی تهأثیر ویژگه   به م العه 2221تا  2223

هها، پرداختنهد. نتهایج     ی ایهن شهركت   بر ساختار سرمایه

ههها نیههان داد كههه سههاختار سههرمایه در      پههژوهش آن

بهها تئههوری سلسههله  همسههوهههای مههورد م العههه،  شههركت

های عضو نمونه،  مراتتی است. از جمله این كه شركت

بهها افههزایش كههارایی، سهه ح بههدهی خههود را كههاهش    

د برای تهأمین منهابع   های در حا  رش دهند و شركت می

 (. 11كنند ) مالی مورد نیاز خود، ابدام به استقراض می

شركت چینهی را   342های  جیانگ و همکاران داده

بهه   2224تا  1333های  صنعت مختلر، طی سا  31از 

منظور ارزیابی تأثیر بازار ربابتی محصوالت بر سهاختار  

 هها  سرمایه مورد بررسی برار دادند. نتهایج پهژوهش آن  

بودن بازار محصهوالت تهأثیر    نیان داد كه میزان ربابتی

ساختار سهرمایه و انحهراف آن از سهاختار     برداری  معنا

ی بهینههه، دارد. بههه ایههن ترتیههب كههه بهها افههزایش  سههرمایه

ی  ربابت، انحراف سهاختار سهرمایه از سهاختار سهرمایه    

 (. 11یابد ) بهینه، كاهش می

ینهی را  ههای چ  های شهركت  گونی و همکاران داده

صهنعت مختلهر،    12در  2221تها   1334های  طی سا 

ههای   به منظور ارزیابی تهأثیر نسهتت بهدهی بهر فرصهت     

هها   های پژوهش آن بررسی برار دادند. یافته موردرشد 

داری بهین نسهتت بهدهی     دهد كه تفهاوت معنها   نیان می

چنهین،   ها در صهنایع مختلهر وجهود دارد. ههم     شركت

ی  نیان داد كهه راب هه   انگونی و همکار  نتایج پژوهش

بین نستت بدهی و بازار ربابتی محصوالت، ی  راب ه 

ههای   غیرخ ی وابسته به نوع صنعت، انهدازه و فرصهت  

ههای چینهی بها گذشهت      رشد شركت اسهت و شهركت  

 (.13زمان سعی در تعدیل نستت بدهی خود دارند )

، ابهدام بهه   DEAرومانو و گئهورینی بها اسهتفاده از    

ههای ایتالیهایی    قایسهه كهارایی شهركت   گیری و م اندازه

گههران پهها از  فعهها  در صههنعت آب كردنههد. پههژوهش

شهركت، دریافتنهد    43های مالی ساالنه  بررسی صورت

كه سهاختار سهرمایه، انهدازه و موبعیهت جغرافیهایی بهر       

های آبی )ههر چنهد بها تفهاوت معنهادار       كارایی شركت

د هها نیهان دا   پژوهش آن  اندك( تأثیرگذار است. یافته

های پذیرفته شهده در بهورس در مقایسهه بها      كه شركت

ههای وابهع در منهاطق     های غیربورسی و شركت شركت

ههای فعها  در منهاطق شهمالی      جنوبی به نستت شهركت 

چنههین،  ایتالیهها از كههارایی بههاالتری برخوردارنههد. هههم   
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هههزار میههتری از  12هههای متوسههر بهها بههیش از  شههركت

تهری   ارایی بیشجویی نستت به مقیاس باالتر و ك صرفه

 (.13برخوردارند )

گن جولی به بررسهی راب هه بهین ثتهات نقهدینگی،      

 1ای  هها بهرای دوره   ساختار سرمایه و عملکرد شهركت 

ههای هنهدی پرداخهت. وی اشهاره      ساله در بین شهركت 

ههای موجهود، نقهدینگی بهاال      كرد كهه براسهاس نظریهه   

شهود. امها از    های تأمین مهالی مهی   منتر به كاهش هزینه

كنهد،   های نمایندگی را ایتهاد مهی   ف دیگر، میکلطر

به این معنی كه ممکن است مدیر از این تخهایر نقهدی   

منظور حداكثركردن رفاه و منافع خود استفاده كنهد.   به

جهولی نیهان داد كهه بهین سهاختار       نتایج پهژوهش گهن  

سههرمایه و عملکههرد شههركت راب ههه معنههاداری وجههود   

گر آن بهود   وی بیانهای پژوهش  چنین، یافته ندارد. هم

ههای مربهوط بهه     كه ثتات نقدینگی ستب كاهش هزینه

ههای هنههدی در طههی   اسهتقراض و ثتههات رشهد شههركت  

 (.13دوره مورد بررسی شده است )

پههارك و جانههگ بههه بررسههی راب ههه بههین سههاختار   

سرمایه، جریان نقد آزاد و عملکرد شركت پرداختنهد.  

متغیرههای  ها به دنتا  بررسی وجود راب ه خ ی بین  آن

پژوهش بودند و دریافتند كهه اههرم بهدهی یه  روش     

ههای نقهدی آزاد و تقویهت     كارآ برای كهاهش جریهان  

 (.22های مورد بررسی است ) عملکرد شركت

برایان و همکاران به بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر 

های ژاپنی پرداختند. نتهایج حاصهل از    عملکرد شركت

دارای بهازده   یهها  ها نیان داد كهه شهركت   پژوهش آن

باالتر نستت به هزینه اهرم بدهی، از طریق انتیار اوراا 

برضه و ورود به بازارهای جدید، موفق شده بودنهد تها   

چنین، نتایج پهژوهش   عملکرد خود را بهتود بخیند. هم

برایههان و همکههاران نیههان دهنههده وجههود راب ههه خ ههی 

 (.21و عملکرد شركت بود )  مستقیم بین میزان بدهی

 

 روش پژوهش

 

و سه ح   هیسهاختار سهرما   نیراب هه به   یبه منظور بررسه 

در  شههده رفتهههیپذ یههیدارو یههها شههركت یفنهه ییكههارا

 22 یمههال یههها بهههادار تهههران، صههورت  بههورس اوراا 

 ،ییایمیشركت فعا  در صنعت مهواد و محصهوالت شه   

انتخههاب و مههورد   1333تهها  1331 یدوره زمههان یبههرا

از  دهش كارگرفته به  برار گرفت. روش پژوهش یبررس

 یهها  یژگه یو از جنته و یكاربرد ج،یها و نتا بعد هدف

 است. یموضوع، همتستگ

 

 ها تکنی  تحلیل پوشیی داده
ارزیهابی   همفهومی از محاست ،ها تحلیل پوشیی داده

س وح كارایی در داخل ی  گروه از سازمان را نیان 

تعهدادی از  دهد كه كارایی هر واحد در مقایسهه بها    می

محاسهته   ،ترین عملکهرد هسهتند   كه دارای بیش هاواحد

متتنههی بههر رویکههرد    ،ایههن تکنیهه  (. 22ود )شهه مههی

آن، مقایسهه و   ریزی خ ی است كه هدف اصلی برنامه

 دهگیرنه  تعهدادی از واحهدهای تصهمیم   كارایی  سنتش

ههههای مصهههرفی و  ورودیتعهههداد میهههابه اسهههت كهههه 

منظور از سهنتش  های تولیدی متفاوتی دارند.  خروجی

در گیرنهده   ایی این اسهت كهه یه  واحهد تصهمیم     كار

، چقدر خهوب  گیرنده تصمیممقایسه با سایر واحدهای 

 .از منابع خود در راستای تولید استفاده كرده است



 داداشی، معصومه اصغری، سمیرا زارعی، مهدی جعفری بائی ایمان                                                           

 7 1332 بهار (،3پیاپی ) شماره، او  شماره، دوم سا فصلنامه حسابداری سالمت، 

نهام دارد   CCRهها   اولین مد  تحلیل پوشیهی داده 

چهارنز،   ،آن ههای اسهامی متهدعین    كه از اولهین حهرف  

ای بهر  CCRمد  تیکیل شده است. در  رودز و كوپر

 مههوزون متمههوع  نسههتتمحاسههتك كههارایی فنههی، از   

ههها اسههتفاده  ورودی مههوزونههها بههه متمههوع   خروجههی

به شرح زیر به این موضوع اشهاره   CCR مد  .شود می

دارد كه برای حداكثر كردن كهارآیی یه  واحهد در    

نیههاز اسههت تها كههارآیی سههایر واحههدها   DEAتکنیه   

ابراین، تر یا مساوی ی  در نظر گرفته شود. بن كوچ 

بهرای بهرآورد كههارآیی    DEAبایهد دبهت داشهت كهه     

توانهد میهخص كنهد كهه      نستی مناسب است. یعنی، می

كند، ولهی   واحد نستت به بقیه واحدها چگونه عمل می

را  نظری لحاظامکان مقایسه نستت به عملکرد بهینه از 

 (.23آورد ) وجود نمی به
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 ؛اُم i دهوزن نهها  vi ؛اُم rه دوزن ستا، urكه در آن، 

و  yro، تحت بررسهی  هگیرند اندیا واحد تصمیم، o و

xio، هسههتاد مقههادیر ،بههه ترتیههب r   اُم و نهههادi  اُم بههرای

و  yrjچنهین،   ههم ( هستند. oبررسی )واحد  واحد تحت

xij  ،هسهتاد  مقهادیر  ، به ترتیهب r   هاُم و مقهدار نههاد i  اُم

تعهداد   ،m ؛هها  تعهداد سهتاده   ،S .هستنداُم  jبرای واحد 

 ا است. تعداد واحدهگر  بیان nو  ؛ها نهاده

رسهیدن   ی ناكارا،راهکار بهتود واحدها ،DEAدر 

متیههکل از   ، كههارایی . مههرزاسههتكههارایی  مههرزبههه 

بهه طهور كلهی،    است.  ی واحدهایی با انداز  كارایی 

و كههارا غیردو نههوع راهکههار بههرای بهتههود واحههدهای   

 رز كارایی وجود دارد: به مها  آنرسیدن 

زمهان  هها تها    هها بهدون كهاهش سهتاده     كاهش نهاده. الر

 ،محور(نهاده به واحدی روی مرزكارایی) رسیدن

 مهرز رسهیدن بهه واحهدی روی    زمان ها تا  افزایش ستاده. ب

 .محور(ستاده تر ) های بیش كارایی بدون جذب نهاده

نیههان  1نمهودار  كهارایی در   ایهن دو الگهوی بهتهود   

 نمهودار مزبهور نیهان   طهور كهه    ده اسهت. همهان  داده ش

آن بهها  هبهتودیافتهه 1Aناكاراسههت.  A، واحههد دهههد مههی

آن بهها  هبهتودیافتهه، نسههخه 2Aمحههور و  نهههادهماهیههت 

 .است ستاده محورماهیت 

محهههور، بهههه دنتههها   نههههادهبههها دیهههدگاه  DEAدر 

نستت ناكهارایی فنهی هسهتیم كهه بایهد در      یابی به  دست

د تها بهدون تغییهر در میهزان     ها كاهش داده شهو  ورودی

 واحد در مرز كارایی برار گیرد.   ،ها خروجی
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بههه دو دسههته بههازده ثابههت  DEAهههای اصههلی  مههد 

( و بههازده متغیههر نسههتت بههه   VRSنسههتت بههه مقیههاس) 

، CRSشههود. در مههد    مههی( تقسههیم CRSمقیههاس)

كنند. به عنوان  ها، تغییر می ها به نستت تغییر نهاده ستاده
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هها ههم دو برابهر     ها دو برابر شد، ستاده نمونه، اگر نهاده

هها تغییهر    ها متناسب با نهاده ، ستادهVRSشود. در مد  

كند. با فرض متغیربودن بازدهی نستت بهه مقیهاس،    نمی

رای ههر واحهد بهه دسهت     توان كهارایی مقیهاس را به    می

 (.24آورد )

 

    متغیرهای پژوهش

برای سنتش ساختار سرمایه و تعیهین نحهوه تهأمین    

های مالکیت و بدهی و بهرای   ها، از نستت مالی شركت

  و مد  DEAتعیین س ح كارایی تکنیکی، از تکنی  

CCR    نهههاده محههور اسههتفاده شههده اسههت. بههه منظههور

سی، از دو متغیهر  های مورد برر محاسته كارایی شركت

ههها و كههل بههدهی بههه كههل  ورودی شههامل، كههل دارایههی

و سه متغیر خروجهی شهامل، سهود ههر سههم،        ها دارایی

ههها و نههرخ بههازده حقههوا   گههذاری نههرخ بههازده سههرمایه

صاحتان سهام، استفاده شده است. این متغیرها با توجهه  

و نظرسهنتی از    شده، ادبیات پژوهش به م العات انتام

 اند. ، انتخاب شدهخترگان مالی

بر آزمهون راب هه بهین سهاختار      در این پژوهش افزون

هههای دارویههی، بهها  سههرمایه و كههارایی تکنیکههی شههركت 

، ناكهارایی مقیهاس   VRSو رویکرد  BCCكم  مد  

ها را محاسته و با تعیین كارایی م لق، واحهدهای   شركت

هها،   كارامد ضعیر را شناسایی و برای هر یه  از آن 

ههههای  خص شهههده اسهههت. مهههد گهههروه مرجهههع میههه

هها   شده از داده ریزی خ ی و الگوهای استخراج برنامه

انهد.   حل شهده   2/2Win QSBافزار  با استفاده از نرم

  آزمهههون چنهههین، از مهههد  رگرسهههیون خ هههی و ههههم

همتستگی پیرسون بهرای بررسهی راب هه بهین سهاختار      

سههرمایه و كههارایی فنههی اسههتفاده شههده اسههت. ایههن     

و در  14نسهخه   SPSSافهزار   مها به كمه  نهر   تحلیل

 % انتام شده است.31س ح اطمینان 

 
  های پژوهش فرضیه

در این پژوهش به منظور بررسی راب ه بین سهاختار  

های  ها، فرضیه )فنی( شركت سرمایه و كارایی تکنیکی

 شود: زیر م رح می

: بههین نسههتت مالکانههه و كههارایی تکنیکههی     1فرضههیه 

 ارد.ها راب ه معناداری وجود د شركت

: بهههین نسهههتت بهههدهی و كهههارایی تکنیکهههی 2فرضهههیه 

 ها راب ه معناداری وجود دارد. شركت
 

  مد  مفهومی پژوهش

  معادله رگرسیون خ ی چنهدمتغیره بهرای پهژوهش   

 شود: حاضر به شرح زیر ارائه می

 الگوی بهتود كارایی :1مودارن

 نهاده
 

 

 

 

 نهاده
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كهههههه در 

 آن:

TE متغیهر وابسهته(،    ها گر كارایی تکنیکی شركت بیان(

PR سهام بهه دارایهی( و    انصاحت نستت مالکانه )حقواDR 

گهر   نستت بدهی )بدهی به دارایی( هستند. ضهرایب بتها بیهان   

 ضریب همتستگی بین متغیر مستقل و وابسته است.

 های پژوهش یافته

 

تکنیکی واحدها با استفاده از رویکهرد   محاسته كارایی

CCR نهاده محور 
، كههارایی تکنیکههی یهها فنههی  1  در جههدو  شههماره

صههنعت مههواد و محصههوالت   هههای فعهها  در   شههركت

 iDR.2PR.10TE

 نهاده محور CCRهای فعال در صنعت مواد و محصوالت شیمیایی با رویکرد  شرکت یکی: کارایی تکن1جدول 

 میانگین 1389 1388 1387 1386 1385 شرکت ردیف

 1121/2 1223/2 1133/2 1414/2 1131/2 1131/2 عتیدی 1

 4314/2 4424/2 4311/2 4213/2 4233/2 1231/2 ابوریحان 2

 3233/2 1314/2 3133/2 1 3312/2 1134/2 الترز دارو 3

 4431/2 4334/2 4323/2 1313/2 4144/2 2243/2 امین 4

 1433/2 1331/2 1212/2 3331/2 1233/2 1233/2 داملران 1

 1311/2 413/2 3321/2 4443/2 1444/2 1 اكسیر 1

 3131/2 4333/2 133/2 3323/2 1 1 فارابی 3

 1 1 1 1 1 1 ایران دارو 3

 3423/2 1223/2 4223/2 3333/2 3321/2 3312/2 جابر ابن حیان 3

 1433/2 3122/2 3312/2 3113/2 3243/2 333/2 كیمیدارو 12

 4341/2 2233/2 2321/2 4114/2 1313/2 1113/2 كوثر 11

 4432/2 243/2 3234/2 4211/2 3314/2 1 لقمان 12

 3111/2 1232/2 1343/2 324/2 1 1 اسوه 13

 1 1 1 1 1 414/2 پارس دارو 14

 3231/2 1 1131/2 3243/2 3314/2 3231/2 رازك 11

 1331/2 3111/2 4333/2 3122/2 1113/2 4141/2 شیمی دارویی دارو پخش 11

 1 1 1 1 1 3314/2 نا داروسی 13

 1131/2 3113/2 1233/2 3331/2 433/2 3343/2 ستحان 13

 313/2 3323/2 1121/2 1 1343/2 1324/2 های تزریقی ایران فراورده 13

 1 1 1 1 4333/2 4213/2 تهران دارو 22

 1313/2 2133/2 1332/2 4333/2 3211/2 4111/2 تهران شیمی 21

 3213/2 1321/2 1331/2 1 1 1 زهراوی 22
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هها و   شیمیایی به كمه  تکنیه  تحلیهل پوشیهی داده    

تها   1331ههای   نهاده محهور بهرای سها     CCRرویکرد 

سها  محاسهته    1چنهین بهرای میهانگین ایهن      و هم 1333

اند. الزم به تكر است كهه بهرای محاسهته كهارایی      شده

سها ،   1ههای   هها و سهتانده   میانگین، ابتدا میهانگین داده 

هها، كهارایی میهانگین     شده و س ا بر متنای آنمحاسته 

 محاسته شده است.  

برای بررسی راب ه بهین سهاختار سهرمایه و كهارایی     

هههای دارویههی بههه كمهه  راب ههه      تکنیکههی شههركت 

ههای بکهارگیری ایهن     فرض رگرسیون خ ی، ابتدا پیش

بهودن متغیهر وابسهته و نتهود      روش آماری شهامل نرمها   

شهود.   ل، آزمون مهی خودهمتستگی بین متغیرهای مستق

هههای مربهوط بههه متغیههر   بههودن داده بهرای بررسههی نرمها   

)كهههارایی تکنیکهههی( از آزمهههون     وابسهههته پهههژوهش 

اسمیرنوف استفاده شد. در این آزمهون  -كولموگروف

ها است. براساس خروجی  داده بودن نرما فرض صفر، 

 2كههه در جههدو  شههماره  14نسههخه  SPSSافههزار  نههرم

 33/2داری، برابهر   معنها  شهود، چهون سه ح    میاهده می

تهوان فهرض صهفر را     است، نمی 21/2تر از  بوده و بیش

 ها نرما  است.  رد كرد. بنابراین، توزیع داده

فههرض دوم بههرازش خههر رگرسههیون بههین      پههیش

متغیرهای مسهتقل و وابسهته، نتهود خودهمتسهتگی بهین      

متغیرهههای مسههتقل اسههت. در صههورتی كههه متغیرهههای   

لکانهه( بهه یکهدیگر وابسهته     مستقل )نسهتت بهدهی و ما  

شهود.   شهده، مهی   باشند، این امر ستب ناپایداری مد  ارائهه 

فهرض، ضهریب همتسهتگی بهین دو      برای آزمون این پیش

شهود. بهه    متغیر نستت بدهی و نستت مالکانهه محاسهته مهی   

دلیل كمی بودن متغیرههای مسهتقل از ضهریب همتسهتگی     

صفر بهر  در این آزمون، فرض  پیرسون استفاده شده است.

ههها( تأكیههد دارد.  نتههود راب ههه بههین متغیرههها )اسههتقال  داده

 3كه در جدو  شهماره   SPSSافزار  براساس خروجی نرم

داری، برابر صفر بهوده و   شود، چون س ح معنا میاهده می

شود. بنابراین، بهین   است فرض صفر رد می 21/2تر از  كم

داری  دو متغیر مستقل نستت بهدهی و مالکانهه، راب هه معنها    

ضهریب همتسهتگی    3وجود دارد. براساس جدو  شهماره  

هها از نهوع    ناست، یعنی همتستگی بهین آ  -1بین دو متغیر 

معکوس كامل است. بنابراین، یکهی از متغیرههای مسهتقل    

حههذف و تنههها یکههی از دو متغیههر مسههتقل، وارد مههد       

 ای مستقلبررسی خودهمبستگی بین متغیره :3جدول 

 نسبت مالکانه نسبت بدهی خودهمبستگی بین متغیرهای مستقل

 **(222/1) 1 ضریب همتستگی پیرسون

 221/2  س ح معناداری دو طرفه

 32 32 تعداد

 

 اسمیرنوف-: آزمون کولموگروف2جدول 

 کارآیی تکنیکی های نرمال شاخص

 112 تعداد

 133321/2 میانگین

 1323333/2 انحراف معیار

 Z 114/2 اسمیرنوف-كولموگروف

 332/2 داری دو طرفه س ح معنا
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شان با متغیر وابسهته كهارایی    رگرسیون خ ی شده و راب ه

شود. در ادامه، تنهها متغیهر نسهتت مالکانهه وارد      بررسی می

چنهین، تفسهیر نتهایج     شهود. ههم   مد  رگرسیون خ هی مهی  

شده نستت بدهی، بر متنای نتایج متغیر نسهتت   ر حذفمتغی

 شود. مالکانه انتام می

هها، خهر رگرسهیونی را     فهرض  بعد از آزمون پهیش 

 ENTERدههیم. در ایهن پهژوهش از روش     برازش می

چنین متغیرهای واردشده به مهد    برای رگرسیون و هم

شده از مد  استفاده شده اسهت. در ادامهه، بهه     و حذف

 پردازیم. می SPSSهای  تفسیر خروجی

 4شههده در جههدو  شههماره    براسههاس نتههایج ارائههه  

R)خالصههه مههد (، 
اسههت،  221/2شههده برابههر  تعههدیل 2

درصهههد از  1/2یعنهههی، متغیهههر نسهههتت مالکانهههه تنهههها  

واریههانا)تغییرات( متغیههر كههارایی تکنیکههی را تتیههین   

 كند كه مقدار بسیار ناچیزی است. می

كهل مهد    داری  ، معناANOVA، 1جدو  شماره 

 1كند. همان گونهه كهه جهدو  شهماره      را میخص می

داری  بها سه ح معنها    141/2برابر  Fدهد مقدار  نیان می

داری  جها كهه سه ح معنها     شده است. لذا، از آن 412/2

اسهت، مهد  معنهادار نیسهت. ایهن امهر        21/2تر از  بیش

دهنده نتود راب ه بین متغیرهای كارایی تکنیکهی و   نیان

ه و بههدهی اسههت. یافتههه حاضههر در  هههای مالکانهه نسههتت

 شود. تأیید می 1جدو  شماره 

شهده مهد     گر ضرایب استاندارد ، بیان1جدو  شماره 

رگرسهیون خ ههی اسهت. براسههاس ایههن جهدو ، بتهها برابههر    

جهها كههه سهه ح معنههاداری برابههر  ( اسههت، امهها از آن232/2)

اسههت، بنههابراین، هههیچ   21/2تههر از  شههده و بههیش  412/2

یر كارایی تکنیکی و نستت مالکانه وجهود  ای بین متغ راب ه

 حاضر رد خواهد شد.  ندارد. لذا، هر دو فرضیه پژوهش

 

 گیری بحث و نتیجه

 

 گیری بخش او  نتیته
دههد كهه    هها نیهان مهی    نتایج حاصل از بررسی داده

 خالصه مدل رگرسیون خطی :4جدول 

 انحراف معیار برآورد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل

1 232/2a 223/2 221/2 1332332/2 

 

 

 تحلیل واریانس :5جدول 

 سطح معناداری آماره  F میانگین درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 412/2a 141/2 213/2 1 213/2 مقادیر رگرسیون

   234/2 32 133/2 مازاد

    31 321/2 كل
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های دارویی فعا  در بهورس تههران    نوع تأمین مالی شركت

كههارایی )از طریههق اسههتقراض یهها صههدور سهههام( بههر سهه ح 

گیههری مغههایر بهها  ایههن نتیتهههههها تههأثیری نههدارد.  تکنیکههی آن

 (،13فرانه  و گویها  )  ، (12زه ) لهی و چهان   ههای یهان   یافته

( اسهت. در  21و نمازی و شیرزاده ) (11) گونی و همکاران

های دارویهی   توان میاهده كرد كه تمامی شركت ادامه، می

بنهابراین، از  ای برخهوردار نتهوده و    كارا از حتم تولید بهینهه 

 كارایی م لق برخوردار نیستند.

بر آزمون راب ه بهین سهاختار    در این پژوهش افزون

هههای دارویههی، بهها  سههرمایه و كههارایی تکنیکههی شههركت

، ناكارایی مقیاس VRSو رویکرد  BCCكم  مد  

ههها را محاسههته و بهها تعیههین كههارآیی م لههق،     شههركت

برای واحدهای كارامد ضعیر را شناسایی و در پایان، 

هر واحد ناكارامد، گروه مرجع یا همتای آن واحهد را  

كنهیم، تها بها الگهوبرداری از عملکهرد واحهد        تعیین مهی 

مرجع، كارایی عملیات خود را افزایش دهند. در ادامهه  

 شود. ها تیریح می هر ی  از این یافته

 

و  BCCمحاسههته كههارایی مقیههاس بهها اسههتفاده از مههد   
 VRSرویکرد 

ده در بخش بتلهی، متتنهی بهر فهرض     ش كارایی محاسته

اسهت.    ( بهوده CRS) بودن بازدهی نستت بهه مقیهاس   ثابت

ولی این فرض تنها هنگامی مناسب است كه همه واحهدها  

های مورد م العه، در مقیهاس بهینهه كهار كننهد.      یا شركت

های مالی، عوامل محی هی و ...   ضعر ربابتی، محدودیت

ی در مقیهاس  ممکن است باعث شود كه واحهد یها شهركت   

در  CRSكههارگیری خصوصههیت   بهینههه كههار نکنههد. بههه  

كننهد، بهه    كه همه واحدها در مقیاس بهینه كهار نمهی   حالی

شهود كهه بها كهارایی      محاسته كارایی تکنیکهی منتهر مهی   

مقیاس مغیوش شده است. بهه ایهن دلیهل بنکهر، چهارنز و      

( برای منظوركردن بازدهی متغیهر نسهتت بهه    BCCكوپر)

تغییههری  CRSمههد  تحلیههل پوشیههی ( در VRSمقیههاس)

كهارگیری ایهن مهد  تحلیهل پوشیهی بها        ایتاد كردند. بهه 

ی كههارایی تکنیکههی را بههه طههور  محاسههته VRSخاصههیت 

تهوان مهد     سازد. می متزا از اثر كارایی مقیاس ممکن می

، ∑λ = 1را با افهزودن محهدودیت تحهدب،     CRSخ ی 

اصههالح كههرد. محههدودیت    VRSكردن بههرای منظههور 

شهود كهه یه  واحهد ناكارامهد تنهها بها         ب میتحدب ست

واحدی در حتم میابه مقایسه شود. بها فهرض متغیربهودن    

توان كهارایی مقیهاس    ( میVRSبازدهی نستت به مقیاس)

  (. در جهدو  شهماره  23را برای هر واحد به دسهت آورد ) 

های مورد م العهه، بها اسهتفاده از     كارایی مقیاس شركت 3

تهها  1331ههای   ی سها  بهرا  VRSو رویکهرد   BCCمهد   

 اند. سا  محاسته شده 1و نیز برای میانگین این  1333

 

 بررسی همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته :6جدول 

 مدل
 ضرائب استانداردشده  دنشدهضرائب استاندار

t  آماره 
سطح 

 بتا  خطای استاندارد بتا داری معنا

 221/2 143/23   222/2 133/2 مقدار ثابت

 412/2 (333/2) (32/2)  223/2 (222/2) نستت مالکانه
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های فعال در صنعت مواد و محصوالت شیمیایی با استفاده از مدل  کارایی مقیاس شرکت :7  جدول

BCC کردیو رو VRS 

 میانگین 89 88 87 86 85 شرکت ردیف

 3341/2 1323/2 3113/2 311/2 3121/2 1 عتیدی 1

 1134/2 1321/2 11/2 3231/2 3123/2 1313/2 وریحاناب 2

 3324/2 3121/2 1 1 323/2 133/2 الترز دارو 3

 3231/2 3111/2 3321/2 3113/2 3313/2 3311/2 امین 4

 3232/2 1333/2 1413/2 3423/2 1141/2 1132/2 داملران 1

 1 1313/2 1224/2 1111/2 3133/2 1 اكسیر 1

 3223/2 1333/2 3221/2 333/2 1 1 فارابی 3

 1 1 1 1 1 1 ایران دارو 3

 3111/2 3224/2 3324/2 1 3341/2 32/2 جابر ابن حیان 3

 3341/2 1323/2 1111/2 3433/2 1 341/2 كیمیدارو 12

 3212/2 1312/2 1321/2 3122/2 1322/2 3133/2 كوثر 11

 1133/2 4311/2 1411/2 13/2 1131/2 1 لقمان 12

 3132/2 1124/2 1224/2 3233/2 1 1 اسوه 13

 1 1 1 1 1 1313/2 پارس دارو 14

 1 1 1 3312/2 1 3234/2 رازك 11

 3331/2 3322/2 1 3332/2 3343/2 3333/2 شیمی دارویی دارو پخش 11

 1 1 1 1 1 3433/2 سینا دارو 13

 3313/2 1 3213/2 1 131/2 1111/2 ستحان 13

 3133/2 3323/2 3133/2 1 3134/2 331/2 های تزریقی ایران فراورده 13

 1 1 1 1 3211/2 1333/2 تهران دارو 22

 1333/2 4333/2 1 1323/2 3231/2 1131/2 تهران شیمی 21

 1 1331/2 1223/2 1 1 1 زهراوی 22

 

 محاسته ناكارایی مقیاس واحدها

تهوان از تفههاوت كههارآیی   ناكهارآیی مقیههاس را مههی 

(. 23دسهت آورد ) به  VRSو  CRSتکنیکی با فرض 

 CRSشده بها فهرض    اگر میان كارایی تکنیکی محاسته

و  BCCو كهارآیی محاسههته شههده بهها اسههتفاده از مههد   

بههرای واحههدی تفههاوت وجههود داشههته   VRSرویکههرد 

ین معنی است كه واحد مهورد م العهه دارای   ه اباشد، ب

ناكارایی مقیاس است. این به این معنا است كهه برخهی   
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 14 1332 بهار (،3پیاپی ) شماره، او   شماره، دوم سا فصلنامه حسابداری سالمت، 

نتهودن حتهم    وجهود، ناشهی از بهینهه   ههای م  از ناكارایی

، ناكههارایی مقیههاس 3تولیههد اسههت. در جههدو  شههماره  

تها   1331ههای   ههای مهورد م العهه، بهرای سها       شركت

 اند. سا  محاسته شده 1و نیز برای میانگین این  1333

 
 های فعال در صنعت مواد و محصوالت شیمیایی ناکارایی مقیاس شرکت :8  جدول

 میانگین 89 88 87 86 85 شرکت ردیف

 134/2 1321/2 1331/2 2131/2 2111/2 4421/2 عتیدی 1

 132/2 2322/2 1344/2 2322/2 3132/2 2333/2 ابوریحان 2

 2441/2 2313/2 2323/2 2 2323/2 2131/2 الترز دارو 3

 3344/2 4133/2 3413/2 1112/2 3324/2 1124/2 امین 4

 2131/2 1142/2 1311/2 2243/2 2423/2 2334/2 داملران 1

 3234/2 2133/2 1223/2 2112/2 2131/2 2 اكسیر 1

 2313/2 2421/2 1131/2 1223/2 2 2 فارابی 3

 2 2 2 2 2 2 ایران دارو 3

 1312/2 3211/2 3433/2 2222/2 232/2 2233/2 جابر ابن حیان 3

 1323/2 2321/2 2314/2 1321/2 2312/2 223/2 كیمیدارو 12

 2321/2 4133/2 342/2 3313/2 2333/2 234/2 كوثر 11

 1131/2 2431/2 2133/2 2234/2 2313/2 2 لقمان 12

 2121/2 1232/2 2413/2 2333/2 2 2 اسوه 13

 2 2 2 2 2 1333/2 پارس دارو 14

 2321/2 2 3424/2 2213/2 1231/2 2213/2 رازك 11

 1333/2 2331/2 1213/2 233/2 2221/2 2333/2 شیمی دارویی دارو پخش 11

 2 2 2 2 2 2433/2 سینا دارو 13

 2232/2 2431/2 313/2 2113/2 222/2 1113/2 ستحان 13

 1413/2 133/2 2233/2 2 2331/2 2221/2 های تزریقی ایران فراورده 13

 2 2 2 2 2123/2 2331/2 تهران دارو 22

 2131/2 2331/2 3223/2 1223/2 223/2 2331/2 تهران شیمی 21

 2333/2 2211/2 2241/2 2 2 2 اویزهر 22



 داداشی، معصومه اصغری، سمیرا زارعی، مهدی جعفری بائی ایمان                                                           

 15 1332 بهار (،3پیاپی ) شماره، او  شماره، دوم سا فصلنامه حسابداری سالمت، 

محاسته كارایی م لق یها شناسهایی واحهدهای كارامهد     
 ضعیر

هها بهر متنهای     برخی از واحهدهایی كهه كهارایی آن   

)مرحلهه دوم( برابهر یه  شهده اسهت،       BCCرویکرد 

ممکن اسهت كارامهد ضهعیر باشهند، زیهرا متغیرههای       

هها غیرصهفر اسهت. بنهابراین، در حهالتی       ( آنSكمکی)

كارایی، برابهر یه  اسهت، اگهر تمهامی متغیرههای       كه 

( صفر شود، بهه ایهن معنهی اسهت كهه واحهد       Sكمکی)

مورد بررسی از كارایی م لق برخوردار است. اما اگهر  

ی  یا چند متغیر كمکی، غیرصفر شود، به ایهن معنهی   

تهری   خواهد بود كهه واحهد مهورد بررسهی، داده بهیش     

یها   نستت به واحدهای متازی مركب، مصهرف كهرده  

تری نسهتت بهه واحهدهای متهازی مركهب،       ستانده كم

تولیههد كههرده اسههت و بههه عتههارت دیگههر، یهه  واحههد  

 كارامد ضعیر است.

ههای   ، متغیرهای كمکی شركت3  در جدو  شماره

انهد. متغیرههای    سا  محاسته شده 1كارا، برای میانگین 

هها )نهرخ بهازده     مربوط بهه سهتانده   3Sو  1S ،2Sكمکی 

گذاری و سود  م، نرخ بازده سرمایهحقوا صاحتان سها

هها و   ها )كل دارایی مربوط به داده 1Sو  4Sهر سهم( و 

 ها( هستند. نستت بدهی به دارایی

ههای   شود تمامی شهركت  طور كه میاهده می همان

كهارا در صهنعت مهواد و محصهوالت شهیمیایی از نهوع       

كارای ضعیر هستند. زیرا پنج متغیر كمکی برای هیچ 

انهد. بهه    طهور همزمهان صهفر نیهده     ها به ی  از شركت

عنههوان نمونههه، شههركت اكسههیر بههرای بییههینه كههردن     

یعنهی نسهتت بهدهی     1Sاش نیاز دارد تا از داده  كارایی

یعنهی   3Sو  1Sچنهین، سهتانده    به دارایی، بکاههد و ههم  

نرخ بازده حقوا صاحتان سهام و سود ههر سههم را بهه    

 تری ایتاد كند. میزان بیش

 

 مرجع یا همتا تعیین گروه 

هایی دارد كه بها همهان    واحد مرجع اشاره به شركت

هههای شههركت هههدف بدسههت آمههده از حههل مههد     وزن

شده در مرحلهه او (، دارای   های ناكارای تعیین )شركت

تواند بها   كارایی ی  هستند و شركت هدف یا ناكارا می

در  ها، كارایی خود را بییینه كنهد.  پیروی از عملکرد آن

های ناكارا، برای  ، گروه مرجع شركت12  جدو  شماره

 اند.   سا  میخص شده 1میانگین 
 

 گیری بخش دوم نتیته

هها نیهان داد    نتایج حاصل از تتزیهه و تحلیهل داده  

 شناسایی واحدهای کارامد ضعیف در صنعت مواد و محصوالت شیمیایی :9  جدول

 زهراوی تهران دارو سینا دارو رازك پارس دارو ن داروایرا اکسیر میانگین

S1 1133/2 2 1321/2 2113/2 2 2131/2 2413/2 

S2 2 2 2333/2 1143/2 23/1 1332/2 1322/2 

S3 43/312 2 2 2 3322 2 2 

S4 2 111213 2 1332333 14243 214333 112313 

S1 3213/2 133/2 3313/2 213/2 23/3 1231 3214/1 
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 16 1332 بهار (،3پیاپی ) شماره، او   شماره، دوم سا فصلنامه حسابداری سالمت، 

دارو، پههارس دارو، سههینادارو و  هههای ایههران كههه شههركت

دارو در صنعت مواد و محصوالت شیمیایی، جهزو   نهران

خهود هسهتند. در    فعا  در صهنعت  یها شركت نیكاراتر

حفه    یراهترد مناسب برا دیمزبور با یها  شركت تهینت

 یها  كه شركت نیكنند. ضمن ا نیخود را تدو تیموبع

كردن فاصهله بها    تر توجه خود را مع وف به كم زیناكارا ن

بهتهود   یگهروه مرجهع كهرده و بهرا     یكهارا  یها شركت

 هها  افتهه ی ن،یچنه  بکوشند. ههم  یندب خود در رتته تیموبع

 یكهارا، از نهوع كهارا    یهها  شهركت  ینیان داد كه تمام

كهرد كهه    یریه گ تهه ینت توان یم ن،یهستند. بنابرا ریضع

 دیه عضهو نمونهه از حتهم تول    یهها  از شهركت  كدام چیه

 .ستندیبرخوردار ن یا نهیبه

 

  پیینهادهای پژوهش

ههای دارویهی فعها  در     شود تها شهركت   پیینهاد می

حسابداری مدیریت  نفنوبورس اوراا بهادار ایران، از 

ههای برتهر    مانند الگوبرداری استفاده كرده و از شركت

چنهین، پییهنهاد    خود پیروی كنند. هم تای خارجیربو 

برای بهتهود   با كارآیی ضعیری ها شركتشود كه  می

و  كردههای كارا پیروی  از شركتس ح كارآیی خود 

هاییهان ماننهد    هها و خروجهی   در راستای بهتهود ورودی 

ام مرغههوب، دسههتمزد، نیههروی كههار مههاهر،    مههواد خهه 

فنهاوری  های جدید، اسهتفاده از   برتر، دستگاه آوری فن

با بررسهی نتهایج    ... تالش كنند.در صنعت و  اطالعات

توان میاهده كرد كهه عمومها     های خارجی می پژوهش

ههایی كهه از طریهق بهدهی تهأمین مهالی كهرده         شركت

هزینهه بههره،    بودند با تالش برای كسب بازده بهاالتر از 

سههعی در بهتههود كههارآیی خههود داشههتند. امهها، متأسههفانه 

ههای دارویهی ایهران     وجود چنهین ارتتهاطی در شهركت   

ها بایهد درخصهوص    میاهده نید. مدیران مالی شركت

كههارگیری وجههوه ناشههی از تههأمین  بههازده حاصههل از بههه

 گو باشند. های پرهزینه پاسخ مالی

 های ناکارا در صنعت مواد و محصوالت شیمیایی : گروه مرجع شرکت11  لجدو

واحدهای 

 مرجع

واحدهای  های ناکارا شرکت

 مرجع

 های ناکارا شرکت

 شماره نام شرکت شماره نام شرکت

 1 عتیدی 13و  3 11 كوثر 13و  14

 2 ابوریحان 13و  3 12 لقمان 13و  3

 3 الترز دارو 13و  3 13 اسوه 13

 4 امین 13و  3 11 رازك 13

 1 داملران 13و  3 11 شیمی دارویی دارو پخش 13و  3

 1 اكسیر 13و  14 13 ستحان 13و  14

 3 فارابی 13و  14 13 های تزریقی ایران فراورده 13و  3

 3 جابر ابن حیان 13و  14 21 تهران شیمی 13و  14

 12 كیمیدارو 13و  14 22 زهراوی 13
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 17 1332 بهار (،3پیاپی ) شماره، او  شماره، دوم سا فصلنامه حسابداری سالمت، 

ند منیاء توان از طرف دیگر پیینهادهایی كه می

 ههههای جدیهههدی باشهههند،  و آغهههاز انتهههام پهههژوهش

 عتارتند از:

بها نتهایج    DEAهای حاصل از تکنیه    . مقایسه یافته1

هههای حسههابداری و  كههارگیری روش حاصههل از بههه

هههههای ارزیههههابی عملکههههرد ماننههههد   سههههایر روش

ELECTRE ،PROMETHEE  وTOPSIS. 

هههای  . بررسههی راب ههه بههین نههرخ تههأمین مههالی و هزینههه2

 هههای ی ماننههد مالیههات بهها كههارایی شههركت  سیاسهه

 شده در بورس اوراا بهادار تهران. پذیرفته
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