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 :چکیذه

لاًَى اػاػی، استماء کاسایی  77ّای کلی اكل  یکی اص هْوتشیي اّذاف اخشای ػیاػت

ّذف اسصیاتی هیضاى هَفمیت دٍلت دس ایي پظٍّؾ تا . اػتتَدُ ٍاحذّای التلادی 

دس تاصُ صهاًی دٍ ػال لثل ٍ ٍ  8;ؿشکت دٍلتی ٍاگزاس ؿذُ عی دِّ  ;استمای کاسایی، 

 تِ هٌظَس اسصیاتی کاسایی ؿشکتْا اص .شسػی لشاس هی دّذسا هَسد تدٍ ػال تؼذ اص ٍاگزاسی 

ؿذُ اػتفادُ خشٍخی هحَس  CCR  ٍBCCٍ هذلْای ( DEA)ّا  سٍؽ تحلیل پَؿـی دادُ

ّای خاهؼِ آهاسی هَسد  ؿشکت% 96ذٌّذُ تغییشات کاسایی دس ًتایح تحمیك ًـاً. اػت

تا ایي . اػتّای لثل اص ٍاگزاسی  ّای پغ اص ٍاگزاسی ًؼثت تِ ػال دس ػال تشسػی

ّای دٍلتی  ؿشکتٍخَد، تغییشات هزکَس تأییذی تش تأثیش خلَكی ػاصی تش کاسایی 

، تؼذ اص ٍاگزاسی ًیض ّوچٌاى لثل اص ٍاگزاسیکاسا ّای  شکتًیؼت، چشاکِ ؿٍاگزاس ؿذُ 

  .اکاسا پغ اص ٍاگزاسی ًیض ّوچٌاى اداهِ یافتِ اػتکاسا تَدُ اًذ ٍ ػذم کاسایی ؿشکتْای ً

 ، کاسایی(DEA)ّا  ػاصی، تحلیل پَؿـی دادُ خلَكی=کلیذ ٍاطُ



 همذهه .1

ی تِ تخؾ خلَكی ٍ هحذٍد کشدى حَصُ فؼالیت دّای التلاػیاػت ٍاگزاسی فؼالیت

دس کلیِ ػاتمِ یافتِ ٍ اهشٍص کن ٍ تیؾ دٍلت ٍ تخؾ دٍلتی دس دِّ اخیش دس خْاى سٍاج تی

ٍػیغ تِ  اًکـَسّای خْاى، چِ پیـشفتِ ٍ چِ دس حال تَػؼِ دس اتؼاد تؼیاس گؼتشدُ ٍ ًؼثت

ػاصی، لثل اص اًمالب دس  فشآیٌذ لاًًَی خلَكیدس ایشاى ًیض . هشحلِ اخشا دسآهذُ اػت

ػاصی تِ عَس ػولی تِ  ٍخَد داؿت اها خلَكی 1681لاًَى تشًاهِ ٍ تَدخِ ػال  ;7هادُ 

 98ػی تٌْا دس اٍاخش دِّ ی اص ًخؼتیي تشًاهِ پٌح ػالِ تَػؼِ التلادی ـ اختواػٌَاى تخـ

ٍ اتالؽ ػیاػتْای ػاصی تا تأػیغ ػاصهاى خلَكی 8;16دس ػال آغاص ؿذ ٍ ػشاًدام 

ّایی اص لاًَى تشًاهِ چْاسم  ٍ اكالح تخؾ 7;16لاًَى اػاػی دس خشداد هاُ  77کلی اكل 

ّای دٍلتی تِ  ٍاگزاسی ؿشکت 9;16ػی دس ػال تَػؼِ التلادی، فشٌّگی ٍ اختوا

 ?3ٍ8@.ّای پغ اص اًمالب تا خذیت تیـتشی آغاص ؿذ ّای غیشدٍلتی دس ػال تخؾ

استماء لاًًَی اػاػی  77ّای کلی اكل  ف اخشای ػیاػتاّذیکی اص اتا تَخِ تِ ایٌکِ 

اػت لزا ایي تحمیك  ٍسی هٌاتغ هادی ٍ اًؼاًی ٍ فٌاٍسی ّای التلادی ٍ تْشُ کاسایی تٌگاُ

ّای دٍلتی ٍاگزاس ؿذُ تِ تخؾ  گیشی کاسایی ؿشکت تِ دًثال آى اػت تا تا اًذاصُ

ػاصی تش کاسایی ایي  ّای لثل ٍ تؼذ اص ٍاگزاسی تأثیش خلَكی خلَكی دس ػال

لاًًَی  77ّای کلی اكل  ػیاػتیاتی تِ یکی اص اّذاف ّا ٍ هَفمیت دٍلت دس دػت ؿشکت

 .یاتی لشاس دّذسا هَسد اسص اػاػی

تیؾ اص ًیوی اص ػْام آًْا تِ تخؾ  8;ؿشکت ػْاهی ػام کِ دس دِّ  ;تٌاتشایي کاسایی 

خلَكی ٍاگزاس ؿذُ اػت دس دٍ ػال لثل ٍ دٍ ػال تؼذ اص ٍاگزاسی تا اػتفادُ اص 

 .تکٌیک تحلیل پَؿـی دادُ ّا هَسد اسصیاتی لشاس گشفتِ اػت

 تحمیك پیطینه .2

ؿشکت تاصُ  85ػاصی سا تش هالکیت  ثیش خلَكیٍی تأ1(2009)هحوذ عوزاى

دس هلش هَسد تشسػی لشاس داد ٍ تِ ایي ًتیدِ سػیذ  8>>1 -5888خلَكی ؿذُ عی دٍسُ 

 ?15@ .ّا داؿتِ اػت کِ تغییش هالکیت تأثیش هثثتی تش ػولکشد ؿشکت

                                                 
1Mohammed Omran 



خغَط  تِ پشٍطُ هشتَط :8تش ػاصی  ٍی تِ تشسػی تأثیش خلَكی1(2011)ایسام هحاهذ

تِ ایي ًتیدِ سػیذ کِ هالکیت دٍلتی ی ٍ.پشداخت8>>1تا  8>>1ّای  دس ػالػَداى  َّایی

ایي خغَط ٍ اًدام یکؼشی اكالحات دس آى هٌدش تِ کاسایی تیـتش ًؼثت تِ ٍاگزاسی آى 

 ?18@ .گزاساى خاسخی خَاّذ ؿذ تِ تخؾ خلَكی ٍ ػشهایِ

كٌؼت  ;5کـَس ٍ اص  >5ؿشکت اص  ;11ٍ ّوکاساى دس هغالؼِ 5 جولیت دی سوسا

ًتایح تحمیك ایي . هتفاٍت، تِ تشسػی اثشات خلَكی ػاصی دس ػغح ؿشکت پشداختِ اًذ

گشٍُ حاکی اص ایي اػت کِ تِ دًثال خلَكی ػاصی، ػَدآٍسی، تَلیذ تِ اصای ًیشٍی 

تِ ػثاست دیگش، . کاس ٍ فشٍؽ حمیمی ؿشکت تِ هیضاى لاتل تَخْی افضایؾ یافتِ اػت

آًْا دالیل ایي اهش . صی، افضایؾ ػَدآٍسی ٍ استمای کاسایی تَدُ اػتپیاهذ خلَكی ػا

 ?11.@سا اػوال ًظن تیـتش تش ؿشکتْای ٍاگزاس ؿذُ تیاى هی کٌٌذ

ّای  ػاصی تش ػولکشد ؿشکت تِ دًثال اسصیاتی اثش خلَكی ٍی (:1388)حافظ اهزایی

ٍ تشای تشسػی ایي اهش تا اػتفادُ اص  پشداختٍاگزاس ؿذُ تِ تخؾ خلَكی دس ایشاى 

 آًْاػولکشد  8;16-8;16ّای  ّای ٍاگزاسُ ؿذُ عی ػال اعالػات هالی هشتَط تِ ؿشکت

دّذ  گیشی ؿذ آصهَى فشضیات ًـاى هی ؿذى اًذاصُ ػال لثل ٍ تؼذ اص خلَكی 6یا  5تشای 

فتِ ٍ تفاٍت ّا تؼذ اص ٍاگزاسی ًؼثت تِ لثل اص ٍاگزاسی تْثَد ًیا کِ ػولکشد ؿشکت

 ?5@ .هؼٌاداسی تیي ػولکشد لثل ٍ تؼذ اص ٍاگزاسی ٍخَد ًذاسد

ّای خلَكی ٍی دس ایي تحمیك کلیِ ؿشکت(1389)سیذاهیزرضا نجات و هوکاراى 

سا تِ ػٌَاى خاهؼِ آهاسی  6;16تا  16:8عی ػال ّای  ؿذُ اص عشیك تَسع اٍساق تْاداس دس

 ػاصی ِ ػال لثل ٍ ػِ ػال تؼذ اص خلَكیػاًتخاب ًوَد ٍ ػپغ تِ تشسػی ؿاخلْا دس 

ّا لثل ٍ تؼذ اص  ًتایح تحمیك تفاٍت هؼٌاداسی دس ػولکشد ؿشکت.ؿشکت پشداخت 79

ػاصی ًِ تٌْا تاػث تْثَد ػولکشد  دس ٍالغ خلَكی. دّذ ػاصی ًـاى ًوی خلَكی

ّا سا دسپی داؿتِ  ّا ًـذُ اػت تلکِ دس تشخی هَالغ کاّؾ ػَدآٍسی ؿشکت ؿشکت

                                                 
1Dr. Issam A.W. Mohamed 
2 Juliet D'Souza  
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 .داًذ ػاصی هی ّای اؿتثاُ دس فشآیٌذ خلَكی ٍی دلیل ایي اهش سا دساتخار ػیاػت. اػت

@;? 

شسػی خلَكی ػاصی ٍ اسصیاتی اثشتخـی آى تش ػولکشد ٍی تِ ت (1393)سکینه ضیبه 

ٍی .پشداختِ اػتّای ٍاگزاس ؿذُ تش اػاع هغالؼات ٍ تدشتیات هحممیي دیگش ¬ؿشکت

، تأثیش هثثت خلَكی ػاصی تش ػولکشد ٍ کاسایی هشٍس هغالؼات تدشتی ػایش کـَسّاتا 

ًتایح تِ دػت آهذُ اص تحمیمات دسخلَف اها  سا ػٌَاى کشدُ اػت،ّا ¬ػولیاتی ؿشکت

آیٌذ خلَكی ػاصی دس ایشاى ًِ تٌْا تأثیشی تش ػولکشد تیاى هی ًوایذ کِ فشداخل کـَس 

ّا ًیض -ػولیاتی ؿشکتلکِ دس تشخی هَالغ تاػث کاّؾ کاسایی تاػت  ًذاؿتِّا -ؿشکت

ػذم اًتمال هذیشیت ّوشاُ تا هالکیت ٍ فمذاى  ساػوذُ دالیل ایي اهش ٍی . ؿذُ اػت

ّا، ًاکاسایی تاصاس ػشهایِ ٍ ػذم تکاسگیشی ¬کاسایی هذیشیتی، ًگاُ دسآهذی تِ ٍاگزاسی

 ?7@.ایشاى تیاى ًوَدُ اػت ْت پیادُ ػاصی خلَكی ػاصی دسسٍؽ كحیح خ

 فزضیات تحمیك .3

 =ّا تِ كَست صیش عشاحی ؿذُ اػت ّای تحمیك، فشضیِ تِ پشػؾ اػخگَییٌظَس پتِ ه

ػاصی ًؼثت تِ  ّای تؼذ اص خلَكی دس ػالّای هٌتخة  کاسایی ؿشکت:فزضیه اول

 .تغییش یافتِ اػتاص آى لثل ّای  ػال

 . ّای هٌتخة ؿذُ اػت ػاصی هٌدش تِ استماء کاسایی ؿشکت خلَكی :فزضیه دوم

ّای دٍلتی خلَكی ؿذُ تِ ػٌَاى  هٌظَس تشسػی کاسایی ؿشکت ّش دٍ فشضیِ تِ

ػاصی هغشح ؿذُ اػت کِ دس تأییذ ایي فشضیات دس ایي تحمیك  تشیي ّذف خلَكی اكلی

ػاصی دس ایشاى دس تاصُ صهاًی اًتخاب ؿذُ هثثت  هـخق خَاّذ ؿذ کِ ػولکشد خلَكی

 ؟تَدُ اػت یا خیش

 هتغیزهای تحمیك .4

 یهال ٌِیػثاستٌذ اص ّض ّا دادُاهل دادُ ّا ٍ ػتادُ ّا ّؼتٌذ کِ دس ایي تحمیك هتغیشّا ؿ

ّا ػثاستٌذ اص  ٍ ػتادُ نیدػتوضد هؼتم ٌِیّض ،یٍ ػوَه یفشٍؽ، اداس یّا ٌِیاػتمشام، ّض

 .خالق( اىیص)ٍ ػَد( EPS)دسآهذ ّش ػْن ّا، ییًؼثت حمَق كاحثاى ػْام تِ کل داسا



دس . اػت یتداس یٍاحذّا یّا ٌِیّض يیاص هْوتش یکیحمَق  :نیدستوشد هستم نهیهش

توام ؿذُ هحلَل هحاػثِ  یدػتوضد ٍخَد داسد کِ دس تْا ٌِیدٍ ًَع ّض یذیتَل یٍاحذّا

 = ؿَد یه

تِ خْت ػاخت  واًیکِ هؼتم یا کاس اًدام ؿذُ ٌِیػثاست اػت اص ّض= نیهؼتم دػتوضد

تِ ػاخت  واًیکِ هؼتم یدػتوضد کاسگشاً گشیتؼْذ ؿَد تِ ػثاست د ایهحلَل پشداخت 

 .ٌذیگَ نیهحلَل اؿتغال داسًذ دػتوضد هؼتم

تِ خض  یٍاحذ تداس یّا ٌِیّض ِیؿاهل کل ّا ٌِیّض يیا :یو عووه یفزوش، ادار نهیهش

 یّا ٌِیٍ ّض( توام ؿذُ یتْا)تا ػاخت هحلَل استثاط داسًذ  نیکِ تِ عَس هؼتم ییّا ٌِیّض

 .اػت یهال

ػثاستؼت اص ػَد  یهال يیهخاسج تأه 16ؿواسُ  یتش عثك اػتاًذاسد حؼاتذاس :یهال نهیهش

هتحول  یهٌاتغ هال يیتأه یتشا یکِ ٍاحذ تداس یهخاسخ شیؿذُ، کاسهضد ٍ ػا يیتضو

 .ؿَد یه

هٌظَس . اسصؽ تاصاس  اػت یّا اص ًؼثت یکیًؼثت ػَد ّش ػْن  :(EPS)هز سهن  سود

دس دػت  یاص ػَد خالق ؿشکت اػت کِ تِ ّش ػْن ػاد یاص ًؼثت ػَد ّش ػْن هثلغ

 یهَظف تِ افـا یػْاه یّا ؿشکت یحؼاتذاس یعثك اػتاًذاسدّا. ػْاهذاساى تؼلك داسد

 =ذیآ یتذػت ه شیًؼثت اص ساتغِ ص يیا. ّؼتٌذ اىیػَد ّش ػْن دس كَست ػَد ٍ ص

 

 <(EPS)ػْن ػَد ّش 

 

 یّا اص ًؼثت یکیًؼثت  يیا :ها ییحموق صاحباى سهام به هجووع دارا نسبت

فشاّن  یؿشکت سا کِ تَػظ ػْاهذاساى اكل یّا ییاص داسا یًؼثت لؼوت يیا. اػت یاّشه

 یضؼف هال ایاػت کِ لذست  یًؼثت ؿاخل يیا. کٌذ یه یشیگ اػت سا اًذاصُ ذُیگشد

 . کٌذ یه یشیگ ؿشکت سا اًذاصُ

تفاٍت دسآهذّا ٍ  كیتحم يیخالق دس ا( اىیص)هٌظَس اص ػَد  :خالص( اىیس) سود

 .اػت اتیهال ٌِیپغ اص کؼش ّض یاتیػول یّا ٌِیّض

 جاهعه آهاری .5

 ػَد خالق

 تؼذاد ػْام ػادی دس دػت ػْاهذاساى



 ٪88ت تیؾ اص کیهال 8;دِّ کِ دس  ّؼتٌذ دٍلتیّای  ؿشکتؿاهل خاهؼِ آهاسی تحمیك 

ّا  ػْام ؿشکت% 88ؿشط تولک تیؾ اص . تِ تخؾ خلَكی ٍاگزاس ؿذُ اػت ـاىػْاه

ّا اص ػَی دیگش  تِ تخؾ خلَكی اص یک ػَ ٍ هحشهاًِ تَدى اعالػات هالی ؿشکت

 ;اًذ، لزا خاهؼِ آهاسی اص  ّایی ّؼتٌذ کِ هٌدش تِ کاّؾ خاهؼِ آهاسی ؿذُ هحذٍدیت

اًذ یا تِ ػثاستی  پزیشفتِ ؿذُتـکیل ؿذُ اػت کِ تؼذ اص ٍاگزاسی، دس تَسع   ؿشکت

لشاس دادُ ؿذُ  codal.irّا دس پایگاُ الکتشًٍیکی  ّای هالی آى ػْاهی ػام ّؼتٌذ ٍ كَست

دس ایي تحمیك تِ هٌظَس همایؼِ کاسایی، اعالػات هالی دٍ ػال لثل ٍ دٍ ػال تؼذ اص . اػت

 .گیشد تاسیخ ٍاگزاسی ّش ؿشکت هَسد تشسػی لشاس هی

ّای كٌؼتی ّؼتٌذ تِ ّوشاُ ػال  تخة کِ ّوگی خضٍ ؿشکتّای هٌ لیؼت ؿشکت

 .ًـاى دادُ ؿذُ اػت( 1)ٍاگزاسی دس خذٍل 

 ّای هٌتخة لیؼت ؿشکت(1)خذٍل

 ػال ٍاگزاسی ًام ؿشکت سدیف

 8;16 ؿشکت ػیواى داساب  1

 8;16 ّپکَ-ؿشکت تَلیذ تدْیضات ػٌگیي  5

 6;16 ؿشکت ػیواى اسدتیل ٍ آّک آرسؿْش  6

 6;16 اًفَسهاتیکؿشکت خذهات   7

 6;16 ؿشکت ػیواى ّشهضگاى  8

 6;16 ّای هخاتشاتی ؿْیذ لٌذی ؿشکت کاتل  9

 6;16 ؿشکت تَلیذ ػوَم ػلف کؾ  :

 6;16 ػاصی ایشاى ؿشکت کوثایي  ;

 روش تحمیك .6

 ّای ایٌتشًتی ٍ خؼتدَ دس پایگاُ ای دس ایي تحمیك هثاًی ًظشی اص عشیك هغالؼات کتاتخاًِ

ٍ  ّای هالی داخل ؿشکت اص كَستًیض ّای پظٍّؾ  ّا ٍ ػتادُ دادُ. تذػت آهذُ اػت

پغ اص اًتخاب ؿَد ٍ  ّای هالی هٌتـش ؿذُ دس تَسع اٍساق تْاداس اػتخشاج هی كَست

کاسایی ّش ؿشکت اص  تِ آًْا ٍصى دادُ ؿذُ ٍ ػپغ AHPتشاػاع سٍؽ  ّا ّا ٍ ػتادُ دادُ



ّای تحمیك  اص ایي عشیك فشضیِ .ّا تِ دػت خَاّذ آهذ عشیك تکٌیک تحلیل پَؿـی دادُ

 .هَسد آصهَى لشاس خَاّذ گشفت

 اختیاس دس اتضاسی کِ اػت هذیشیتی لذستوٌذ ایّ تکٌیک اص یکی ّا دادُ پَؿـی تحلیل

 سلثا هحک ػایش لثال دس سا خَد ؿشکت ػولکشد آى ٍػیلِ تِ تتَاًٌذ تا ّذد هی لشاس هذیشاى

 تاس تشای اٍلیي کِ اتضاس ایي .کٌٌذ گیشی تلوین تْتش ای آیٌذُ تشای آى ًتایح تشاػاع ٍ صًٌذ

5ٍاحذّایی ًؼثی ؿذ، کاسایی اسایِ 1978 ػال دس1سٍدص چاسًض،کَپشٍ تَػظ
DMUs)) ِک 

 کاسایی، تشاػاع ایي ٍ کشدُ گیشی اًذاصُ ّؼتٌذ، هـاتِ ّای خشٍخی ٍ ّا ٍسٍدی داسای

 .کٌذ هی هـخق سا ًاکاسا ٍ کاسا ػولکشد تا ٍاحذّا

 وسنذهی هتغیزها.1-6

 AHPتِ هٌظَس تؼییي اٍلَیت ٍ ٍصى ّش یک اص هتغیشّای ٍسٍدی ٍ خشٍخی اص سٍؽ 

 .اػتفادُ هی ؿَد

ایي سٍؽ، هاًٌذ . پیـٌْاد ؿذ 8:>1، دس دِّ 6تَػظ آلای تَهاع ال ػاػتی AHPسٍؽ 

 AHP.پشداصد هیؿَد، تِ تدضیِ ٍ تحلیل هؼائل  آًچِ دس هغض اًؼاى اًدام هی

ّای پیچیذُ ٍ  ػاصد اثشات هتماتل ٍ ّوضهاى تؼیاسی اص ٍضؼیت گیشًذگاى سا لادس هی تلوین

ّا سا تشاػاع  کٌذ تا اٍلَیت گیشًذگاى سا یاسی هی ایي فشآیٌذ تلوین. ًاهؼیي سا تؼییي کٌٌذ

ا تِ ّای خَد س اّذاف، داًؾ ٍ تدشتِ خَد تٌظین ًوایٌذ، تِ ًحَی کِ احؼاػات ٍ لضاٍت

 .عَس کاهل دس ًظش گیشًذ

، تایذ هؼألِ سا تِ دلت ٍ تا ّوِ خضییات AHPگیشی اص عشیك  تشای حل هؼائل تلوین

تِ . تؼشیف ٍ تثییي کشد ٍ خضییات آى سا تِ كَست ػاختاس ػلؼلِ هشاتثی تشػین ًوَد

 =گیشی ؿاهل ػِ اكل اػاػی صیش اػت کاسگیشی ایي سٍؽ دس حل هؼائل تلوین

ین دسخت ػلؼِ هشاتة،اكل دٍم تذٍیي ٍ تؼییي اٍلَیتْااكل ػَم، اكل اكل اٍل تشػ

 ?1@ .ػاصگاسی هٌغمی لضاٍتْاػت

                                                 
1Charnes, codper&Rudes (CCR) 
2
Decision Making Unit 

3Thomas L.Saaty 



. ّواًغَس کِ گفتِ ؿذ اٍلیي گام دس ایي سٍؽ ایداد ػاختاس ػلؼلِ هشاتثی هؼألِ اػت

ّا تش کاسایی  ػغح اٍل ایي ػلؼلِ هشاتة کِ ّذف اػت تشسػی تأثیش ّش یک اص گضیٌِ

ّا  ایی کِ دس ػغَح تؼذی تا یکذیگش همایؼِ خَاٌّذ ؿذ ؿاهل ٍسٍدیّ اػت ٍ گضیٌِ

ٍ ( ّای هالی ّای فشٍؽ،ػوَهی ٍ اداسی ٍ ّضیٌِ ّای دػتوضد هؼتمین، ّضیٌِ ّضیٌِ)

( EPSّا ٍ  ػَد یا صیاى خالق، ًؼثت حمَق كاحثاى ػْام تِ کل داسایی)ّا  خشٍخی

 .ُ ؿذُ اػتًـاى داد 1کِ ًوَداس ػلؼلِ هشاتة آى دس ؿکل . اػت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًوَداس ػلؼلِ هشاتة( 1)ؿکل

تِ ایي . ای تشاػاع دسخت ػلؼلِ هشاتة یاد ؿذُ اػت ّای همایؼِ هشحلِ تؼذ تْیِ خذٍل

ّا  ٍسٍدی)ّای ػغح سلیة  ّش یک اص گضیٌِهٌظَس پشػـٌاهِ ای هثتٌی تش همایؼِ دٍ تِ دٍ 

تا اػتفادُ اص  ات ساهمایؼ پشػؾ ؿًَذگاى ایي .تا یکذیگش عشاحی هی ؿَد( ّا ٍ خشٍخی

ًـاى دادُ  5ٍ دس خذٍل اًذاصُ هشخح، عشاحی ؿذُ اػت  همیاػی کِ اص تشخیح یکؼاى تا تی

 . ذدٌّ اًدام هیؿذُ اػت 
 همیاع همایؼات صٍخی(5)خذٍل

 دسخِ اّویت تؼشیف ؿشح

 1 اّویت یکؼاى .دٍ ػٌلش تِ عَس یکؼاى دس فؼالیت ػْین ّؼتٌذ

 6 ًؼثتاً هشخح .ؿَد ػٌلش ًؼثت تِ ػٌلش دیگش تا حذی تشخیح دادُ هییک 

 کاسایی
 تَخِکاًَى = ػغح یک

 EPS هؼیاسّا= دٍػغح 
حمَق كاحثاى ػْام

هدوَع ّاداسایی
 

( صیاى)ػَد

 خالق

 
ّای فشٍؽ،  ّضیٌِ ّای هالی ّضیٌِ

 ػوَهی ٍ اداسی
ّای دػتوضد  ّضیٌِ

 هؼتمین

 هؼیاسّا= دٍػغح 

 کاسایی
 کاًَى تَخِ= ػغح یک

 هؼیاسّا= دٍػغح 



 8 اّویت ؿذیذ .ؿَد یک ػٌلش ًؼثت تِ ػٌلش دیگش کاهالً تشخیح دادُ هی

ؿَد ٍ دس  یک ػٌلش تِ ػٌلش دیگش تؼیاس صیاد تشخیح دادُ هی

 .ؿَد ػول ّن ثاتت هی

اّویت 

 الؼادُ صیاد فَق
< 

ؿَد یکی اص اػذاد تاال تِ  همایؼِ هی jتا  iٌّگاهی کِ فؼالیت 

هؼکَع آى  iتا  jیاتذ، ٌّگام همایؼِ فؼالیت  آى اختلاف هی

 .یاتذ ػذد اختلاف هی

ّای  اسصؽ

تیٌاتیي دس 

 لضاٍت

;ٍ9ٍ7ٍ5 

 =ّا تِ ؿشح صیش اػت ّا ٍ ٍسٍدی ّای همایؼات صٍخی خشٍخی خذٍل 

صٍخی ّش یک اص ّا ٍ تکویل هاتشیغ همایؼات  آٍسی پشػـٌاهِ پغ اص خوغ

 پشداصین ّا هی ػاصی ّش کذام اص ایي هاتشیغ تِ ًشهال 1ؿًَذگاى، تا اػتفادُ اص ساتغِ پشػؾ

=          (1ساتغِ )
       

         
   

 

ای پشػؾ ؿًَذگاى تا اػتفادُ اص ّای همایؼِپغ اص ایي هشحلِ الذام تِ تشکیة خذٍل

 .هی پشداصین5ساتغِ 

           (5ساتغِ )
    

    
 

 >        

پغ اص تشکیة خذٍل همایؼات اػضا تشاػاع ساتغِ فَق خذٍل گشٍُ تشای ّش یک اص 

 =دس صیش لاتل هـاّذُ اػت 6ّا تِ كَست خذٍل  ّا ٍ خشٍخی ٍسٍدی

 

 کاسایی ّضیٌِ دػتوضد هؼتمین ػوَهیّضیٌِ اداسی، فشٍؽ ٍ  ّضیٌِ ّای هالی

 ّضیٌِ دػتوضد هؼتمین 1 2.9385 1.3741

 ّضیٌِ اداسی، فشٍؽ ٍ ػوَهی 0.3403 1 0.9054

 ّضیٌِ ّای هالی 0.7277 1.1044 1

حمَق كاحثاى ػْام

داساییْاکل
 EPS کاسایی خالق( صیاى)ػَد 

 خالق( صیاى)ػَد 1 1.8708 3.6411

2.8036 1 0.5345 EPS 

1 0.3567 0.2746 
حمَق كاحثاى ػْام

داساییْاکل
 

 هاتشیغ همایؼِ ػَاهل ٍسٍدی ٍ خشٍخی ًؼثت تِ ّن تَػظ گشٍُ (6)خذٍل 



ؿَد کِ  ػاصی هی ًشهال 1ساتغِ ّای گشٍّی تا اػتفادُ اص  هدذداً ّش یک اص هاتشیغ

تا اػتفادُ اص هیاًگیي هَصٍى . ًـاى دادُ ؿذُ اػت( 7)هاتشیغ ًشهال ؿذُ دس خذٍل 

 .ّا تذػت خَاّذ آهذ اٍلَیت

 ّا ٍ  حال تا اػتفادُ اص هیاًگیي هَصٍى ّش یک اص ػغَح، اٍلَیت ّش یک اص ٍسٍدی

 

ایي اص آًدا کِ ػلؼلِ هشاتة ایي هؼألِ دٍ ػغحی تَدُ اػت .خشٍخی تذػت خَاّذ آهذ

. ؿَد ّا ّؼتٌذ ٍ هشحلِ چْاسم اخشا ًوی ّا ٍ خشٍخی ّای ّش یک اص ٍسٍدی ّا ٍصى اٍلَیت

 .ّش یک اص ایي اٍصاى ًـاى دادُ ؿذُ اػت( 8)دس خذٍل 

 ّا ّا ٍ خشٍخی اٍصاى ّش یک اص ٍسٍدی( 8)خذٍل 

ّضیٌِ ّای 

 هالی

ّضیٌِ اداسی، فشٍؽ ٍ 

 ػوَهی

ّضیٌِ دػتوضد 

 هؼتمین

حمَق كاحثاى ػْام

داساییْاکل
 

( صیاى)ػَد 

 خالق
EPS 

815<1< 817<81 815168 811655 818788 8165:6 

 .ّش یک اص ایي اٍصاى تِ كَست یک هحذٍیت ٍاسد هذل خَاٌّذ ؿذ

 هذلهای تحلیل پوضطی داده ها.2-6

سٍؽ ّای هتؼذدی تشای تؼییي هیضاى کاسایی اسائِ ؿذُ اػت کِ آًْا سا دس دٍ دػتِ هْن 

 .ک عثمِ تٌذی کشدُ اًذًاپاساهتشی یکشدٍ سٍ کپاساهتشی سٍیکشد

ّای هختلف آهاسی ٍ  تاتغ تَلیذ هـخلی تا اػتفادُ اص سٍؽ کپاساهتشی یکشدسٍدس 

التلادػٌدی تخویي صدُ ؿذُ، ػپغ تا تِ کاسگیشی ایي تاتغ ًؼثت تِ تؼییي کاسایی الذام 

 کاسایی ّضیٌِ دػتوضد هؼتمین ػوَهیّضیٌِ اداسی، فشٍؽ ٍ  ّضیٌِ ّای هالی

 ّضیٌِ دػتوضد هؼتمین 68;817 :5;818 0.4190

 ّضیٌِ اداسی، فشٍؽ ٍ ػوَهی 0.1646 0.1983 0.2761

 ّضیٌِ ّای هالی 0.3519 0.2190 0.3049

حمَق كاحثاى ػْام

داساییْاکل
 EPS کاسایی خالق( صیاى)ػَد 

 خالق( صیاى)ػَد 0.5527 0.5796 0.4891

0.3766 0.3098 0.2955 EPS 

0.1343 0.1105 0.1518 
حمَق كاحثاى ػْام

داساییْاکل
 

 هاتشیغ ًشهال ؿذُ گشٍُ( 7)خذٍل 



تحلیل پَؿـی . تاتغ تَلیذ ًیؼتًیاصهٌذ تخویي  کًاپاساهتشی یکشدسٍدس هماتل . گشدد هی

ّا سٍؽ ًاپاساهتشی اػت کِ کاسایی ًؼثی ٍاحذّا سا دس همایؼِ تا یکذیگش اسصیاتی  دادُ

دس ایي تکٌیک ًیاصی تِ ؿٌاخت ؿکل تاتغ تَلیذ ًیؼت ٍ هحذٍدیتی دس تؼذاد . کٌذ هی

 .تاؿذ ّا ًوی ّا ٍ خشٍخی ٍسٍدی

گیشی کاسایی دس هثاحث هٌْذػی الذام  اًذاصُ فاسل تا اػتفادُ اص سٍؿی هاًٌذ :8>1دس ػال 

فاسل پیـٌْاد ًوَد کِ هٌاػثتش اػت . گیشی کاسایی تشای یک ٍاحذ تَلیذی ًوَد تِ اًذاصُ

ّای هَخَد دس آى كٌؼت هَسد همایؼِ لشاس  ػولکشد یک تٌگاُ تا ػولکشد تْتشیي تٌگاُ

 . گیشد

تاؿذ کاسایی یک ٍاحذ  دس سٍؽ فاسل کِ تٌْا دٍ ٍسٍدی ٍ یک خشٍخی هذًظش هی

ٍی هذل خَد سا تشای . «ًؼثت همذاس خشٍخی تِ همذاس ٍسٍدی»گیشًذُ ػثاستؼت اص  تلوین

تا . تخویي کاسایی تخؾ کـاٍسصی آهشیکا ًؼثت تِ ػایش کـَسّا هَسد اػتفادُ لشاس داد

ّای هتؼذد تاؿذ هَفك  ّا ٍ خشٍخی ایي ٍخَد اٍ دس اسائِ سٍؿی کِ دستشگیشًذُ ٍسٍدی

 ?:@. دًثَ

دیذگاُ فاسل سا تَػؼِ دادُ ٍ هذلی سا اسائِ کشدًذ کِ تَاًایی « سٍدسص»ٍ « کَپش»، «چاسًض»

تحلیل »ایي هذل تحت ػٌَاى . گیشی کاسایی تا چٌذیي ٍسٍدی ٍ خشٍخی سا داؿت اًذاصُ

« کَپش»تِ ساٌّوایی « ادٍاسد سٍدسص»ًام گشفت ٍ اٍلیي تاس دس سػالِ دکتشی « ّا پَؿـی دادُ

 9:>1دس ػال « آهَصاى هذاسع هلی کالیفشًیا اسصیاتی پیـشفت تحلیلی داًؾ» ػٌَاى  تحت

ای تحت ػٌَاى  دس همالِ ;:>1دس داًـگاُ کاسًگی هَسد اػتفادُ لشاس گشفت ٍ دس ػال 

 .گیشًذُ اسائِ ؿذ گیشی کاسایی ٍاحذّای تلوین اًذاصُ

کِ اص  CCRئِ گشدیذ تِ هذل اسا« سٍدسص»ٍ « کَپش« »چاسًض»خا کِ ایي هذل تَػظ  اص آى

تٌکش، چاسًض ٍ  7;>1دس ػال . حشٍف اٍل ًام ػِ ًفش فَق تـکیل ؿذُ اػت هؼشٍف گشدیذ

هذلی خذیذی سا ػشضِ کشدًذ کِ تا تَخِ تِ حشٍف اٍل  CCRکَپش تا تغییش دس هذل

 ?>@ .ؿْشت یافت BCCًاهـاى تِ 

 sٍسٍدی ٍ  mٍاحذ کِ ّش کذام داسای  nتٌاتشایي دس كَستیکِ ّذف تشسػی کاسایی 

 =گشدد تِ كَست صیش هحاػثِ هی(=n،...،1،5j)ام jخشٍخی اػت، تاؿذ کاسایی ٍاحذ 

=کاسایی ٍاحذ jام
      

 
   

      
 
   

 



Xij : هیضاى ٍسٍدیi ام تشای ٍاحذj ام(n،...،1،5i=) 

:Yrj هیضاى خشٍخیr  ام تشای ٍاحذj   ام(n،...،1،5r=) 

Ur : ٍصى دادُ ؿذُ تِ خشٍخیr  ام(لیوت خشٍخیr ام) 
Vi:  ٍصى دادُ ؿذُ تِ ٍسٍدیi  ام( ّضیٌِ ٍسٍدیi ام) 

 =هذل سیاضی آى تِ كَست صیش اػت

    Max z0=
      

 
   

      
 
   

 

    St: 
      

 
   

      
 
   

   

    Ur,vi 0 

سیضی خغی هؼتلضم تغییش هتغیش ٍ هؼاٍی یک لشاس دادى  تثذیل ایي هذل تِ یک هذل تشًاهِ 

ّای تؼذ تثذیل  هخشج کؼش تاتغ ّذف اػت تا تِ یک هذل خغی تثذیل ؿَد کِ دس لؼوت

 . ؿَد ّا هـاّذُ هی ؿذُ ایي هذل

« ی هحَسخشٍخ»ٍ « ٍسٍدی هحَس»ّا تِ دٍ گشٍُ  ّای تحلیل پَؿـی دادُ تِ عَس کلی هذل

ّا،  ّایی ّؼتٌذ کِ تا ثاتت ًگِ داؿتي خشٍخی ّای ٍسٍدی هحَس، هذل هذل، ؿَد تمؼین هی

ّایی ّؼتٌذ کِ تا ثاتت ًگِ  ّای خشٍخی هحَس هذل دّذ ٍ هذل ّا سا کاّؾ هی ٍسٍدی

 ?:@. دّذ هی ّا سا افضایؾ ّا، خشٍخی داؿتي ٍسٍدی

 تحمیك یافته های .7
 هذل های هورد بزرسی .1-7

تا هاّیت خشٍخی  اٍلیBCC  ٍCCRِّای تَضیح دادُ ؿذُ ّش دٍ هذل  اص هیاى هذل

 .هحَس خْت اًدام ایي تحمیك اػتفادُ خَاّذ ؿذ

ّا ّؼتٌذ؛ هاّیت  اص آًدا کِ هتغیشّای خشٍخی الگَی هتٌاػة تا هیضاى کاسایی ؿشکت

 هذل، خشٍخی هحَس اًتخاب ؿذُ اػت ٍ ػؼی دس هاکضیون ػاصی خشٍخی داسد دس

 ?9@.کٌذ حالیکِ اص ّیچ ٍسٍدی، تیؾ اص همذاس هـاّذُ ؿذُ اػتفادُ ًوی

ٍسٍدی ّا ٍ خشٍخی ّای هَسد اػتفادُ تِ ّوشاُ اٍصاى آى دس خذٍل صیش هؼشفی ؿذُ 

 =اػت

(j=1,2,…,n) تشای ّش ٍاحذ 



 ّا ّا ٍ اٍصاى آى ّا ٍ خشٍخی هؼشفی ٍسٍدی(9)خذٍل 

  ػٌَاى هتغیش ٍصى هتغیشّا

V1 =ٍصى ًْادُ اٍل X1 =ّضیٌِ ّای هالی 

 ّا
ی

ٍد
ٍس

 

V2 =ٍصى ًْادُ دٍم X2 =ّضیٌِ دػتوضد هؼتمین 

V3 =ٍصى ًْادُ ػَم X3=ّضیٌِ اداسی، فشٍؽ ٍ ػوَهی 

U1 =ٍصى ػتادُ اٍل Y1  =
حمَق كاحثاى ػْام

داساییْاکل
 

خی
شٍ

خ
 ّا 

U2 =ٍصى ػتادُ دٍم :Y2 خالق( صیاى)ػَد 

U3 =ٍصى ػتادُ ػَم Y3  :EPS 

 =تِ ؿشح صیش اػتهذل ّای هَسد اػتفادُ ًیض 

 

 

 

 

 

 

افضاسّای  تا اػتفادُ اص ًشمآى سا پغ اص خایگزاسی ّش یک اص اػذاد دس هذلْای فَق 

 .حل خَاّین کشدMicrosoft Excelٍ ّوچٌیي GAMSکاستشدی اص لثیل 

 نتایج حاصل اس حل هذل.2-7

ّای تَضیح دادُ ؿذُ تا اػتفادُ اص ًشم افضاس ًتایح آى دس خذاٍل صیش ًـاى  پغ اص حل هذل

 =دادُ ؿذُ اػت
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 CCR,BCCکاسایی ٍاحذّای تلوین گیشی تشاػاع دٍ هذل ( :)خذٍل
 کاسایی دٍ ػال لثل  کاسایی یک ػال لثل  ٍاگزاسیکاسایی ػال  کاسایی یک ػال تؼذ  کاسایی دٍ ػال تؼذ 

 ًام ؿشکت
BCC CCR BCC CCR BCC CCR BCC CCR BCC CCR 

 ػیواى اسدتیل  >91588 :>8186 717989 8>7117 618:58 6;5186 67;118 118888 618776 119858

 ػیواى داساب :61157 88;519 ;>;;11 11:195 68>:81 >85;71 518751 5:>;11 >11687 118888

 ػیواى ّشهضگاى 918595 >91815 81:>51 :51678 516798 88>;11 515888 115;11 :51698 516778

9.1782 2.3E+1 1.0E+1 1.8E+1 3.2379 11:E+1 2.8E+1 118E+5 11:5;: :118;; کاتلْای هخاتشاتی ؿْیذ لٌذی 

118888 91;;7: 118888 918816 118888 ;1;89; 118888 81;<7; 1.0000 1.7E+1 تَلیذ ػوَم ػلف کؾ 

1.3E+1 2.1E+1 2.2E+1 2.8E+1 6.9591 1.6E+1 1.9E+1 4.5E+1 4.2E+1 8.2E+1 کوثایي ػاصی ایشاى 

6.2896 2.7E+1 4.6372 1.9E+1 5.4562 3.6E+1 3.0147 2.3E+1 5.1904 3.6E+1 َتَلیذ تدْیضات ػٌگیي ّپک 

 خذهات اًفَسهاتیک 118888 118888 118888 118888 118888 11888 118888 118888 118888 118888

 

ّایی کِ  اًذ کاسا ٍ ؿشکت ّایی کِ ػذد یک سا کؼة کشدُ دس حل ایي هذل ؿشکت

تِ دلیل اػتفادُ اص . ّای ًاکاسا ّؼتٌذ اًذ ؿشکت ػذدی تیـتش اص یک سا تذػت آٍسدُ

تیـتش اص یک اػت دس ّای ًاکاسا  ّای خشٍخی هحَس ػذد اختلاف یافتِ تِ ؿشکت هذل

 .هذلْا ایي ػذد کوتش اص یک خَاّذ تَد شحالیکِ دس ػای

هشتَط تِ هتغیش یا ثاتت تَدى ّش  BCC  ٍCCRتفاٍت هیاى ًتایح تذػت آهذُ اص هذل  

ای هتغیش ًؼثت تِ  داسای تاصدُ BCCاص آًدا کِ سٍؽ . ّا ًؼثت تِ همیاع اػت یک اص هذل

 CCRّای تیـتشی ًؼثت تِ هذل  همیاع اػت تٌاتشایي هشص کاسایی آى تغییش کشدُ ٍ ؿشکت

 . گیشًذ تش سٍی هشص کاسایی لشاس هی

 (Results)های تحمیك بزرسی یافته .8

ٍاگزاس ؿذُ تِ ؿشح  ّای ؿشکتتش کاسایی  ػاصی خلَكیًتایح حاكل اص تشسػی تأثیش 

 =صیش اػت

ػاصی ًؼثت تِ  ّای تؼذ اص خلَكی ّای هٌتخة دس ػال کاسایی ؿشکت»= فشضیِ اٍل

 «.ّای لثل اص آى تغییش یافتِ اػت ػال

ّواًغَس کِ دس ًوَداسّای اسائِ ؿذُ اص سًٍذ کاسایی ّش ؿشکت دس فلل چْاسم ًـاى دادُ 

ًؼثت  ؿشکت هَسد تشسػی اگشچِ کاسا ًیؼتٌذ ٍلی داسای سًٍذ ًضٍلی ;ؿشکت اص  8ؿذ 

ؿشکت اص سًٍذ خاكی پیشٍی ًکشدُ ٍ یک  5ّای لثل اص ٍاگزاسی ّؼتٌذ؛ اها  تِ ػال



تَاى گفت دس خاهؼِ آهاسی هَسد تشسػی  تٌاتشایي هی. ؿشکت ًیض تغییشی ًذاؿتِ اػت

ػاصی  ّای پغ اص خلَكی ّای هَسد تشسػی دس ػال ؿشکت% 96کاسایی حذٍد 

 . دػتخَؽ تغییش ؿذُ اػت

 .ّای هٌتخة ؿذُ اػت ػاصی هٌدش تِ استماء کاسایی ؿشکت كیخلَ= فشضیِ دٍم

ّای خاهؼِ آهاسی  ؿشکت% 96ّواًغَس کِ دس پاػخ تِ فشضیِ اٍل گفتِ ؿذ کاسایی حذٍد 

ّای لثل اص ٍاگزاسی تغییش یافتِ اػت  ّای پغ اص ٍاگزاسی ًؼثت تِ ػال هَسد ًظش دس ػال

دّذ  ّا ًـاى هی ا دس ّش یک اص هذلّ ٍلی تا تَخِ تِ اػذاد کؼة ؿذُ تَػظ ایي ؿشکت

 . ّای دٍلتی ٍاگزاس ؿذُ داؿتِ تاؿذ ػاصی ًتَاًؼتِ تأثیشی تش کاسایی ؿشکت کِ خلَكی

 (Conclusion)نتیجه گیزی .9

 CCR  ٍBCCّای  تا تَخِ تِ ًتایح حاكل اص اسصیاتی کاسایی تَػظ ّش یک اص هذل

یش سًٍذ سػیذى تِ کاسایی دس ػاصی تَاًؼتِ تٌْا هٌدش تِ تغی هـخق گشدیذ کِ خلَكی

ّا سًٍذی  ّای هَسد تشسػی ؿَد کِ ایي تغییشات دس تیؾ اص ًیوی اص ایي ؿشکت ؿشکت

ّا  ًضٍلی ٍ دس خْت دػتیاتی تِ ػذد یک ٍ کاسایی ًؼثی تَدُ اػت ٍلی ایي ٍاگزاسی

 ّایی کِ لثل ّای هَسد تشسػی داؿتِ تاؿذ لزا ؿشکت ًتَاًؼتِ تأثیشی تش کاسا ؿذى ؿشکت

اًذ، تؼذ اص ٍاگزاسی ًیض ّوچٌاى کاسا  اًذ ٍ ػذد یک سا تذػت آٍسدُ اص ٍاگزاسی کاسا تَدُ

اًذ تؼذ اص آى ًیض ّوچٌاى ًاکاسا  ّایی کِ لثل اص ٍاگزاسی ًاکاسا تَدُ ّؼتٌذ ٍ ؿشکت

 .ّؼتٌذ
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Performance evaluation of state owned enterprise in Iran before 

and after privatization process using data enveloped analysis 

(DEA) 



Abstract: 

 

 

As one of the most important purposes of implementing general 

policies of 44
th

article of constitution is promotion of efficiency of 

economicdepartments’ performance, therefore this study is to evaluate 

the success of government in privatization of state owned enterprises 

(SOE) by measuring their performances. Thus, this research considers 

the information of 8 assigned SOEwithin first decade of 21
st
 century 

and during 2 years before and 2 years after. 

This study applies Data Envelopment Analysis (DEA) which is 

kind of multi- criteria deciding methods. In this method after 

weighting to theinput and output variables based on AHP through 

CCR and BCC output-oriented, has been evaluated the efficiency of 

selected enterprises. Although the study’s evidences indicate changes 

in almost 63% of considered enterprises in some years after 

privatization in comparison to post-privatization, privatization has not 

been able to influence the efficiency of assigned SOEs. Therefore, 

effective and non-effective corporations before privatization are also 

effective and non-effective after privatization, respectfully. 

Keywords: Privatization, DEA, Efficiency. 


