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چکیذه:
یکی اص هْوتشیي اّذاف اخشای ػیاػتّای کلی اكل  77لاًَى اػاػی ،استماء کاسایی
ٍاحذّای التلادی تَدُ اػت .ایي پظٍّؾ تا ّذف اسصیاتی هیضاى هَفمیت دٍلت دس
استمای کاسایی ; ،ؿشکت دٍلتی ٍاگزاس ؿذُ عی دِّ  ٍ ;8دس تاصُ صهاًی دٍ ػال لثل ٍ
دٍ ػال تؼذ اص ٍاگزاسی سا هَسد تشسػی لشاس هی دّذ .تِ هٌظَس اسصیاتی کاسایی ؿشکتْا اص
سٍؽ تحلیل پَؿـی دادُّا ( ٍ )DEAهذلْای  BCC ٍ CCRخشٍخی هحَس اػتفادُ ؿذُ
اػتً .تایح تحمیك ًـاًذٌّذُ تغییشات کاسایی دس  %96ؿشکتّای خاهؼِ آهاسی هَسد
تشسػی دس ػالّای پغ اص ٍاگزاسی ًؼثت تِ ػالّای لثل اص ٍاگزاسی اػت .تا ایي
ٍخَد ،تغییشات هزکَس تأییذی تش تأثیش خلَكی ػاصی تش کاسایی ؿشکتّای دٍلتی
ٍاگزاس ؿذُ ًیؼت ،چشاکِ ؿشکتّای کاسا لثل اص ٍاگزاسی ،تؼذ اص ٍاگزاسی ًیض ّوچٌاى
کاسا تَدُ اًذ ٍ ػذم کاسایی ؿشکتْای ًاکاسا پغ اص ٍاگزاسی ًیض ّوچٌاى اداهِ یافتِ اػت.
کلیذ ٍاطُ=خلَكیػاصی ،تحلیل پَؿـی دادُّا ( ،)DEAکاسایی

 .1همذهه
ػیاػت ٍاگزاسی فؼالیتّای التلادی تِ تخؾ خلَكی ٍ هحذٍد کشدى حَصُ فؼالیت
دٍلت ٍ تخؾ دٍلتی دس دِّ اخیش دس خْاى سٍاج تیػاتمِ یافتِ ٍ اهشٍص کن ٍ تیؾ دس کلیِ
کـَسّای خْاى ،چِ پیـشفتِ ٍ چِ دس حال تَػؼِ دس اتؼاد تؼیاس گؼتشدُ ٍ ًؼثتاً ٍػیغ تِ
هشحلِ اخشا دسآهذُ اػت .دس ایشاى ًیض فشآیٌذ لاًًَی خلَكیػاصی ،لثل اص اًمالب دس
هادُ ; 7لاًَى تشًاهِ ٍ تَدخِ ػال ٍ 1681خَد داؿت اها خلَكیػاصی تِ عَس ػولی تِ
ػٌَاى تخـ ی اص ًخؼتیي تشًاهِ پٌح ػالِ تَػؼِ التلادی ـ اختواػی تٌْا دس اٍاخش دِّ 98
آغاص ؿذ ٍ ػشاًدام دس ػال  16;8تا تأػیغ ػاصهاى خلَكیػاصی ٍ اتالؽ ػیاػتْای
کلی اكل  77لاًَى اػاػی دس خشداد هاُ  ٍ 16;7اكالح تخؾّایی اص لاًَى تشًاهِ چْاسم
تَػؼِ التلادی ،فشٌّگی ٍ اختواػی دس ػال ٍ 16;9اگزاسی ؿشکتّای دٍلتی تِ
تخؾّای غیشدٍلتی دس ػالّای پغ اص اًمالب تا خذیت تیـتشی آغاص ؿذ?8ٍ3@.
تا تَخِ تِ ایٌکِ یکی اص اّذاف اخشای ػیاػتّای کلی اكل  77لاًًَی اػاػی استماء
کاسایی تٌگاُّای التلادی ٍ تْشٍُسی هٌاتغ هادی ٍ اًؼاًی ٍ فٌاٍسی اػت لزا ایي تحمیك
تِ دًثال آى اػت تا تا اًذاصُگیشی کاسایی ؿشکتّای دٍلتی ٍاگزاس ؿذُ تِ تخؾ
خلَكی دس ػالّای لثل ٍ تؼذ اص ٍاگزاسی تأثیش خلَكیػاصی تش کاسایی ایي
ؿشکتّا ٍ هَفمیت دٍلت دس دػتیاتی تِ یکی اص اّذاف ػیاػتّای کلی اكل  77لاًًَی
اػاػی سا هَسد اسصیاتی لشاس دّذ.
تٌاتشایي کاسایی ; ؿشکت ػْاهی ػام کِ دس دِّ  ;8تیؾ اص ًیوی اص ػْام آًْا تِ تخؾ
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.
 .2پیطینه تحمیك

هحوذ عوزاى(ٍ1)2009ی تأثیش خلَكیػاصی سا تش هالکیت  85ؿشکت تاصُ
خلَكی ؿذُ عی دٍسُ  1<<8 -5888دس هلش هَسد تشسػی لشاس داد ٍ تِ ایي ًتیدِ سػیذ
کِ تغییش هالکیت تأثیش هثثتی تش ػولکشد ؿشکتّا داؿتِ اػت?15@ .
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ایسام هحاهذ(ٍ1)2011ی تِ تشسػی تأثیش خلَكیػاصی تش  8:پشٍطُ هشتَط تِ خغَط
َّایی ػَداى دس ػالّای  1<<8تا 1<<8پشداختٍ.ی تِ ایي ًتیدِ سػیذ کِ هالکیت دٍلتی
ایي خغَط ٍ اًدام یکؼشی اكالحات دس آى هٌدش تِ کاسایی تیـتش ًؼثت تِ ٍاگزاسی آى
تِ تخؾ خلَكی ٍ ػشهایِگزاساى خاسخی خَاّذ ؿذ?18@ .
جولیت دی سوسا ّ ٍ5وکاساى دس هغالؼِ ; 11ؿشکت اص < 5کـَس ٍ اص ; 5كٌؼت
هتفاٍت ،تِ تشسػی اثشات خلَكی ػاصی دس ػغح ؿشکت پشداختِ اًذً .تایح تحمیك ایي
گشٍُ حاکی اص ایي اػت کِ تِ دًثال خلَكی ػاصی ،ػَدآٍسی ،تَلیذ تِ اصای ًیشٍی
کاس ٍ فشٍؽ حمیمی ؿشکت تِ هیضاى لاتل تَخْی افضایؾ یافتِ اػت .تِ ػثاست دیگش،
پیاهذ خلَكی ػاصی ،افضایؾ ػَدآٍسی ٍ استمای کاسایی تَدُ اػت .آًْا دالیل ایي اهش
سا اػوال ًظن تیـتش تش ؿشکتْای ٍاگزاس ؿذُ تیاى هی کٌٌذ?11@.
حافظ اهزایی(ٍ :)1388ی تِ دًثال اسصیاتی اثش خلَكیػاصی تش ػولکشد ؿشکتّای
ٍاگزاس ؿذُ تِ تخؾ خلَكی دس ایشاى پشداخت ٍ تشای تشسػی ایي اهش تا اػتفادُ اص
اعالػات هالی هشتَط تِ ؿشکتّای ٍاگزاسُ ؿذُ عی ػالّای  16;8-16;8ػولکشد آًْا
تشای  5یا  6ػال لثل ٍ تؼذ اص خلَكیؿذى اًذاصُگیشی ؿذ آصهَى فشضیات ًـاى هیدّذ
کِ ػولکشد ؿشکتّا تؼذ اص ٍاگزاسی ًؼثت تِ لثل اص ٍاگزاسی تْثَد ًیافتِ ٍ تفاٍت
هؼٌاداسی تیي ػولکشد لثل ٍ تؼذ اص ٍاگزاسی ٍخَد ًذاسد?5@ .
سیذاهیزرضا نجات و هوکاراى (ٍ)1389ی دس ایي تحمیك کلیِ ؿشکتّای خلَكی
ؿذُ اص عشیك تَسع اٍساق تْاداس دس عی ػال ّای  16:8تا  16;6سا تِ ػٌَاى خاهؼِ آهاسی
اًتخاب ًوَد ٍ ػپغ تِ تشسػی ؿاخلْا دس ػِ ػال لثل ٍ ػِ ػال تؼذ اص خلَكیػاصی
 79ؿشکت پشداختً.تایح تحمیك تفاٍت هؼٌاداسی دس ػولکشد ؿشکتّا لثل ٍ تؼذ اص
خلَكیػاصی ًـاى ًویدّذ .دس ٍالغ خلَكیػاصی ًِ تٌْا تاػث تْثَد ػولکشد
ؿشکتّا ًـذُ اػت تلکِ دس تشخی هَالغ کاّؾ ػَدآٍسی ؿشکتّا سا دسپی داؿتِ
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اػتٍ .ی دلیل ایي اهش سا دساتخار ػیاػتّای اؿتثاُ دس فشآیٌذ خلَكیػاصی هیداًذ.
@ ;?
سکینه ضیبه (ٍ )1393ی تِ ت شسػی خلَكی ػاصی ٍ اسصیاتی اثشتخـی آى تش ػولکشد
ؿشکت ّ óای ٍاگزاس ؿذُ تش اػاع هغالؼات ٍ تدشتیات هحممیي دیگش پشداختِ اػتٍ.ی
تا هشٍس هغالؼات تدشتی ػایش کـَسّا  ،تأثیش هثثت خلَكی ػاصی تش ػولکشد ٍ کاسایی
ػولیاتی ؿشکت ّóا سا ػٌَاى کشدُ اػت ،اها دسخلَف ًتایح تِ دػت آهذُ اص تحمیمات
داخل کـَس تیاى هی ًوایذ کِ فشآیٌذ خلَكی ػاصی دس ایشاى ًِ تٌْا تأثیشی تش ػولکشد
ؿشکتّ-ا ًذاؿتِ اػت تلکِ دس تشخی هَالغ تاػث کاّؾ کاسایی ػولیاتی ؿشکتّ-ا ًیض
ؿذُ اػتٍ .ی ػوذُ دالیل ایي اهش سا ػذم اًتمال هذیشیت ّوشاُ تا هالکیت ٍ فمذاى
کاسایی هذیشیتیً ،گاُ دسآهذی تِ ٍاگزاسی ّóاً ،اکاسایی تاصاس ػشهایِ ٍ ػذم تکاسگیشی
سٍؽ كحیح خْت پیادُ ػاصی خلَكی ػاصی دس ایشاى تیاى ًوَدُ اػت?7@.
 .3فزضیات تحمیك
تِ هٌظَس پاػخگَیی تِ پشػؾّای تحمیك ،فشضیِّا تِ كَست صیش عشاحی ؿذُ اػت=
فزضیه اول:کاسایی ؿشکتّای هٌتخة دس ػالّای تؼذ اص خلَكیػاصی ًؼثت تِ
ػالّای لثل اص آى تغییش یافتِ اػت.
فزضیه دوم :خلَكیػاصی هٌدش تِ استماء کاسایی ؿشکتّای هٌتخة ؿذُ اػت.
ّش دٍ فشضیِ تِ هٌظَس تشسػی کاسایی ؿشکتّای دٍلتی خلَكی ؿذُ تِ ػٌَاى
اكلیتشیي ّذف خلَكی ػاصی هغشح ؿذُ اػت کِ دس تأییذ ایي فشضیات دس ایي تحمیك
هـخق خَاّذ ؿذ کِ ػولکشد خلَكیػاصی دس ایشاى دس تاصُ صهاًی اًتخاب ؿذُ هثثت
تَدُ اػت یا خیش؟
 .4هتغیزهای تحمیك
دس ایي تحمیك هتغیشّا ؿاهل دادُ ّا ٍ ػتادُ ّا ّؼتٌذ کِ دادُّا ػثاستٌذ اص ّضیٌِ هالی
اػتمشامّ ،ضیٌِّای فشٍؽ ،اداسی ٍ ػوَهیّ ،ضیٌِ دػتوضد هؼتمین ٍ ػتادُّا ػثاستٌذ اص
ًؼثت حمَق كاحثاى ػْام تِ کل داساییّا ،دسآهذ ّش ػْن( ٍ )EPSػَد(صیاى) خالق.

هشینه دستوشد هستمین :حمَق یکی اص هْوتشیي ّضیٌِّای ٍاحذّای تداسی اػت .دس
ٍاحذّای تَلیذی دٍ ًَع ّضیٌِ دػتوضد ٍخَد داسد کِ دس تْای توام ؿذُ هحلَل هحاػثِ
هیؿَد=
دػتوضد هؼتمین= ػثاست اػت اص ّضیٌِ کاس اًدام ؿذُای کِ هؼتمیواً تِ خْت ػاخت
هحلَل پشداخت یا تؼْذ ؿَد تِ ػثاست دیگش دػتوضد کاسگشاًی کِ هؼتمیواً تِ ػاخت
هحلَل اؿتغال داسًذ دػتوضد هؼتمین گَیٌذ.
هشینه فزوش ،اداری و عووهی :ایي ّضیٌِّا ؿاهل کلیِ ّضیٌِّای ٍاحذ تداسی تِ خض
ّضیٌِّایی کِ تِ عَس هؼتمین تا ػاخت هحلَل استثاط داسًذ (تْای توام ؿذُ) ٍ ّضیٌِّای
هالی اػت.
هشینه هالی :تش عثك اػتاًذاسد حؼاتذاسی ؿواسُ  16هخاسج تأهیي هالی ػثاستؼت اص ػَد
تضویي ؿذُ ،کاسهضد ٍ ػایش هخاسخی کِ ٍاحذ تداسی تشای تأهیي هٌاتغ هالی هتحول
هیؿَد.
سود هز سهن (ً :)EPSؼثت ػَد ّش ػْن یکی اص ًؼثتّای اسصؽ تاصاس اػت .هٌظَس
اص ًؼثت ػَد ّش ػْن هثلغی اص ػَد خالق ؿشکت اػت کِ تِ ّش ػْن ػادی دس دػت
ػْاهذاساى تؼلك داسد .عثك اػتاًذاسدّای حؼاتذاسی ؿشکتّای ػْاهی هَظف تِ افـای
ػَد ّش ػْن دس كَست ػَد ٍ صیاى ّؼتٌذ .ایي ًؼثت اص ساتغِ صیش تذػت هی آیذ=
ػَد خالق
ػَد ّش ػْن (>)EPS
تؼذاد ػْام ػادی دس دػت ػْاهذاساى
نسبت حموق صاحباى سهام به هجووع داراییها :ایي ًؼثت یکی اص ًؼثتّای
اّشهی اػت .ایي ًؼثت لؼوتی اص داساییّای ؿشکت سا کِ تَػظ ػْاهذاساى اكلی فشاّن
گشدیذُ اػت سا اًذاصُگیشی هیکٌذ .ایي ًؼثت ؿاخلی اػت کِ لذست یا ضؼف هالی
ؿشکت سا اًذاصُگیشی هیکٌذ.
سود (سیاى) خالص :هٌظَس اص ػَد (صیاى) خالق دس ایي تحمیك تفاٍت دسآهذّا ٍ
ّضیٌِّای ػولیاتی پغ اص کؼش ّضیٌِ هالیات اػت.
 .5جاهعه آهاری

خاهؼِ آهاسی تحمیك ؿاهل ؿشکتّای دٍلتی ّؼتٌذ کِ دس دِّ  ;8هالکیت تیؾ اص �88
ػْاهـاى تِ تخؾ خلَكی ٍاگزاس ؿذُ اػت .ؿشط تولک تیؾ اص  %88ػْام ؿشکتّا
تِ تخؾ خلَكی اص یک ػَ ٍ هحشهاًِ تَدى اعالػات هالی ؿشکتّا اص ػَی دیگش
هحذٍدیتّایی ّؼتٌذ کِ هٌدش تِ کاّؾ خاهؼِ آهاسی ؿذُاًذ ،لزا خاهؼِ آهاسی اص ;
ؿشکت تـکیل ؿذُ اػت کِ تؼذ اص ٍاگزاسی ،دس تَسع پزیشفتِ ؿذُاًذ یا تِ ػثاستی
ػْاهی ػام ّؼتٌذ ٍ كَستّای هالی آىّا دس پایگاُ الکتشًٍیکی  codal.irلشاس دادُ ؿذُ
اػت .دس ایي تحمیك تِ هٌظَس همایؼِ کاسایی ،اعالػات هالی دٍ ػال لثل ٍ دٍ ػال تؼذ اص
تاسیخ ٍاگزاسی ّش ؿشکت هَسد تشسػی لشاس هیگیشد.
لیؼت ؿشکتّای هٌتخة کِ ّوگی خضٍ ؿشکتّای كٌؼتی ّؼتٌذ تِ ّوشاُ ػال
ٍاگزاسی دس خذٍل (ً )1ـاى دادُ ؿذُ اػت.
خذٍل()1لیؼت ؿشکتّای هٌتخة
ًام ؿشکت

سدیف

ػال ٍاگزاسی

1

ؿشکت ػیواى داساب

16;8

5

ؿشکت تَلیذ تدْیضات ػٌگیيّ-پکَ

16;8

6

ؿشکت ػیواى اسدتیل ٍ آّک آرسؿْش

16;6

7

ؿشکت خذهات اًفَسهاتیک

16;6

8

ؿشکت ػیواى ّشهضگاى

16;6

9

ؿشکت کاتلّای هخاتشاتی ؿْیذ لٌذی

16;6

:

ؿشکت تَلیذ ػوَم ػلف کؾ

16;6

;

ؿشکت کوثایيػاصی ایشاى

16;6

 .6روش تحمیك

دس ایي تحمیك هثاًی ًظشی اص عشیك هغالؼات کتاتخاًِای ٍ خؼتدَ دس پایگاُّای ایٌتشًتی
تذػت آهذُ اػت .دادُّا ٍ ػتادُّای پظٍّؾ ًیض اص كَستّای هالی داخل ؿشکت ٍ
كَستّای هالی هٌتـش ؿذُ دس تَسع اٍساق تْاداس اػتخشاج هیؿَد ٍ پغ اص اًتخاب
دادُّا ٍ ػتادُّا تشاػاع سٍؽ  AHPتِ آًْا ٍصى دادُ ؿذُ ٍ ػپغ کاسایی ّش ؿشکت اص

عشیك تکٌیک تحلیل پَؿـی دادُّا تِ دػت خَاّذ آهذ .اص ایي عشیك فشضیِّای تحمیك
هَسد آصهَى لشاس خَاّذ گشفت.
تحلیل پَؿـی دادُّا یکی اص تکٌیکّای لذستوٌذ هذیشیتی اػت کِ اتضاسی دس اختیاس
هذیشاى لشاس هیدّذ تا تتَاًٌذ تِ ٍػیلِ آى ػولکشد ؿشکت خَد سا دس لثال ػایش سلثا هحک
صًٌذ ٍ تشاػاع ًتایح آى تشای آیٌذُای تْتش تلوینگیشی کٌٌذ .ایي اتضاس کِ تشای اٍلیي تاس
تَػظ چاسًض،کَپشٍ سٍدص1دس ػال  1978اسایِ ؿذ ،کاسایی ًؼثی ٍاحذّایی (DMUs)5کِ
داسای ٍسٍدیّا ٍ خشٍخیّای هـاتِ ّؼتٌذ ،اًذاصُگیشی کشدُ ٍ تشاػاع ایي کاسایی،
ٍاحذّا تا ػولکشد کاسا ٍ ًاکاسا سا هـخق هیکٌذ.
.6-1وسنذهی هتغیزها
تِ هٌظَس تؼییي اٍلَیت ٍ ٍصى ّش یک اص هتغیشّای ٍسٍدی ٍ خشٍخی اص سٍؽ AHP

اػتفادُ هی ؿَد.
سٍؽ  AHPتَػظ آلای تَهاع ال ػاػتی ،6دس دِّ  1<:8پیـٌْاد ؿذ .ایي سٍؽ ،هاًٌذ
آًچِ دس هغض اًؼاى اًدام هیؿَد ،تِ تدضیِ ٍ تحلیل هؼائل هیپشداصدAHP.

تلوینگیشًذگاى سا لادس هیػاصد اثشات هتماتل ٍ ّوضهاى تؼیاسی اص ٍضؼیتّای پیچیذُ ٍ
ًاهؼیي سا تؼییي کٌٌذ .ایي فشآیٌذ تلوینگیشًذگاى سا یاسی هیکٌذ تا اٍلَیتّا سا تشاػاع
اّذاف ،داًؾ ٍ تدشتِ خَد تٌظین ًوایٌذ ،تِ ًحَی کِ احؼاػات ٍ لضاٍتّای خَد سا تِ
عَس کاهل دس ًظش گیشًذ.
تشای حل هؼائل تلوینگیشی اص عشیك  ،AHPتایذ هؼألِ سا تِ دلت ٍ تا ّوِ خضییات
تؼشیف ٍ تثییي کشد ٍ خضییات آى سا تِ كَست ػاختاس ػلؼلِ هشاتثی تشػین ًوَد .تِ
کاسگیشی ایي سٍؽ دس حل هؼائل تلوینگیشی ؿاهل ػِ اكل اػاػی صیش اػت=
اكل اٍل تشػین دسخت ػلؼِ هشاتة،اكل دٍم تذٍیي ٍ تؼییي اٍلَیتْااكل ػَم ،اكل
ػاصگاسی هٌغمی لضاٍتْاػت?1@ .

1

)Charnes, codper&Rudes (CCR
Decision Making Unit
3
Thomas L.Saaty
2

ّواًغَس کِ گفتِ ؿذ اٍلیي گام دس ایي سٍؽ ایداد ػاختاس ػلؼلِ هشاتثی هؼألِ اػت.
ػغح اٍل ایي ػلؼلِ هشاتة کِ ّذف اػت تشسػی تأثیش ّش یک اص گضیٌِّا تش کاسایی
اػت ٍ گضیٌِّایی کِ دس ػغَح تؼذی تا یکذیگش همایؼِ خَاٌّذ ؿذ ؿاهل ٍسٍدیّا
(ّضیٌِّای دػتوضد هؼتمینّ ،ضیٌِّای فشٍؽ،ػوَهی ٍ اداسی ٍ ّضیٌِّای هالی) ٍ
خشٍخیّا (ػَد یا صیاى خالقً ،ؼثت حمَق كاحثاى ػْام تِ کل داساییّا ٍ )EPS
اػت .کِ ًوَداس ػلؼلِ هشاتة آى دس ؿکل ً 1ـاى دادُ ؿذُ اػت.

کاسایی

حمَق كاحثاى ػْام

EPS

هدوَع ّاداسایی

ػغح یک= کاًَى تَخِ
ػغح دٍ= هؼیاسّا

ػَد(صیاى)
خالق

ّضیٌِّای دػتوضد
هؼتمین

ّضیٌِّای فشٍؽ،
ػوَهی ٍ اداسی

ّضیٌِّای هالی

ػغح دٍ= هؼیاسّا

ؿکل(ً )1وَداس ػلؼلِ هشاتة

هشحلِ تؼذ تْیِ خذٍلّای همایؼِای تشاػاع دسخت ػلؼلِ هشاتة یاد ؿذُ اػت .تِ ایي
هٌظَس پشػـٌاهِ ای هثتٌی تش همایؼِ دٍ تِ دٍ ّش یک اص گضیٌِّای ػغح سلیة (ٍسٍدیّا
ٍ خشٍخیّا) تا یکذیگش عشاحی هی ؿَد .پشػؾ ؿًَذگاى ایي همایؼات سا تا اػتفادُ اص
همیاػی کِ اص تشخیح یکؼاى تا تیاًذاصُ هشخح ،عشاحی ؿذُ اػت ٍ دس خذٍل ً 5ـاى دادُ
ؿذُ اػت اًدام هیدٌّذ.
خذٍل()5همیاع همایؼات صٍخی
ؿشح

تؼشیف

دسخِ اّویت

دٍ ػٌلش تِ عَس یکؼاى دس فؼالیت ػْین ّؼتٌذ.

اّویت یکؼاى

1

یک ػٌلش ًؼثت تِ ػٌلش دیگش تا حذی تشخیح دادُ هیؿَد.

ًؼثتاً هشخح

6

یک ػٌلش ًؼثت تِ ػٌلش دیگش کاهالً تشخیح دادُ هیؿَد.

8

اّویت ؿذیذ

یک ػٌلش تِ ػٌلش دیگش تؼیاس صیاد تشخیح دادُ هیؿَد ٍ دس اّویت
ػول ّن ثاتت هیؿَد.

<

فَقالؼادُ صیاد

ٌّگاهی کِ فؼالیت  iتا  jهمایؼِ هیؿَد یکی اص اػذاد تاال تِ اسصؽّای
آى اختلاف هییاتذٌّ ،گام همایؼِ فؼالیت  jتا  iهؼکَع آى تیٌاتیي

;ٍ5ٍ7ٍ9

دس

لضاٍت

ػذد اختلاف هییاتذ.

خذٍلّای همایؼات صٍخی خشٍخیّا ٍ ٍسٍدیّا تِ ؿشح صیش اػت=
پغ اص خوغآٍسی پشػـٌاهِّا ٍ تکویل هاتشیغ همایؼات صٍخی ّش یک اص
پشػؾؿًَذگاى ،تا اػتفادُ اص ساتغِ 1تِ ًشهالػاصی ّش کذام اص ایي هاتشیغّا هیپشداصین
=

(ساتغِ )1

پغ اص ایي هشحلِ الذام تِ تشکیة خذٍلّای همایؼِای پشػؾ ؿًَذگاى تا اػتفادُ اص
ساتغِ 5هی پشداصین.
>

(ساتغِ )5

پغ اص تشکیة خذٍل همایؼات اػضا تشاػاع ساتغِ فَق خذٍل گشٍُ تشای ّش یک اص
ٍسٍدیّا ٍ خشٍخیّا تِ كَست خذٍل  6دس صیش لاتل هـاّذُ اػت=
خذٍل ( )6هاتشیغ همایؼِ ػَاهل ٍسٍدی ٍ خشٍخی ًؼثت تِ ّن تَػظ گشٍُ
ّضیٌِ ّای هالی

ّضیٌِ اداسی ،فشٍؽ ٍ ػوَهی

ّضیٌِ دػتوضد هؼتمین

کاسایی

1.3741

2.9385

1

ّضیٌِ دػتوضد هؼتمین

0.9054

1

0.3403

ّضیٌِ اداسی ،فشٍؽ ٍ ػوَهی

1

1.1044

0.7277

ّضیٌِ ّای هالی

حمَق كاحثاى ػْام

EPS

ػَد(صیاى) خالق

کاسایی

3.6411

1.8708

1

ػَد(صیاى) خالق

2.8036

1

0.5345

EPS

داساییْاکل

1

حمَق كاحثاى ػْام
0.2746
0.3567
داساییْاکل

هدذداً ّش یک اص هاتشیغّای گشٍّی تا اػتفادُ اص ساتغِ ً 1شهالػاصی هیؿَد کِ
هاتشیغ ًشهال ؿذُ دس خذٍل (ً )7ـاى دادُ ؿذُ اػت .تا اػتفادُ اص هیاًگیي هَصٍى
اٍلَیتّا تذػت خَاّذ آهذ.
حال تا اػتفادُ اص هیاًگیي هَصٍى ّش یک اص ػغَح ،اٍلَیت ّش یک اص ٍسٍدیّا ٍ
ّضیٌِ ّای هالی

ّضیٌِ اداسی ،فشٍؽ ٍ ػوَهی

ّضیٌِ دػتوضد هؼتمین

کاسایی

0.4190

818;5:

817;68

ّضیٌِ دػتوضد هؼتمین

0.2761

0.1983

0.1646

ّضیٌِ اداسی ،فشٍؽ ٍ ػوَهی

0.3049

0.2190

0.3519

ّضیٌِ ّای هالی

حمَق كاحثاى ػْام

EPS

ػَد(صیاى) خالق

کاسایی

0.4891

0.5796

0.5527

ػَد(صیاى) خالق

0.3766

0.3098

0.2955

EPS

0.1343

0.1105

داساییْاکل

حمَق كاحثاى ػْام
0.1518
داساییْاکل

خذٍل ( )7هاتشیغ ًشهال ؿذُ گشٍُ
خشٍخی تذػت خَاّذ آهذ.اص آًدا کِ ػلؼلِ هشاتة ایي هؼألِ دٍ ػغحی تَدُ اػت ایي
اٍلَیتّا ٍصىّای ّش یک اص ٍسٍدیّا ٍ خشٍخیّا ّؼتٌذ ٍ هشحلِ چْاسم اخشا ًویؿَد.
دس خذٍل (ّ )8ش یک اص ایي اٍصاى ًـاى دادُ ؿذُ اػت.
خذٍل ( )8اٍصاى ّش یک اص ٍسٍدیّا ٍ خشٍخیّا
ّضیٌِ اداسی ،فشٍؽ ٍ

دػتوضدػْام
حمَق كاحثاى
ّضیٌِ

ػَد

هالی

ػوَهی

هؼتمین داساییْاکل

خالق

<815<1

817<81

815168

ّای

ّضیٌِ

811655

818788

(صیاى)

EPS
8165:6

ّش یک اص ایي اٍصاى تِ كَست یک هحذٍیت ٍاسد هذل خَاٌّذ ؿذ.
.6-2هذلهای تحلیل پوضطی داده ها
سٍؽ ّای هتؼذدی تشای تؼییي هیضاى کاسایی اسائِ ؿذُ اػت کِ آًْا سا دس دٍ دػتِ هْن
سٍیکشد پاساهتشیک ٍ سٍیکشد ًاپاساهتشیک عثمِ تٌذی کشدُ اًذ.
دس سٍیکشد پاساهتشیک تاتغ تَلیذ هـخلی تا اػتفادُ اص سٍؽّای هختلف آهاسی ٍ
التلادػٌدی تخویي صدُ ؿذُ ،ػپغ تا تِ کاسگیشی ایي تاتغ ًؼثت تِ تؼییي کاسایی الذام

هیگشدد .دس هماتل سٍیکشد ًاپاساهتشیک ًیاصهٌذ تخویي تاتغ تَلیذ ًیؼت .تحلیل پَؿـی
دادُ ّا سٍؽ ًاپاساهتشی اػت کِ کاسایی ًؼثی ٍاحذّا سا دس همایؼِ تا یکذیگش اسصیاتی
هیکٌذ .دس ایي تکٌیک ًیاصی تِ ؿٌاخت ؿکل تاتغ تَلیذ ًیؼت ٍ هحذٍدیتی دس تؼذاد
ٍسٍدیّا ٍ خشٍخیّا ًویتاؿذ.
دس ػال  1<8:فاسل تا اػتفادُ اص سٍؿی هاًٌذ اًذاصُگیشی کاسایی دس هثاحث هٌْذػی الذام
تِ اًذاصُگیشی کاسایی تشای یک ٍاحذ تَلیذی ًوَد .فاسل پیـٌْاد ًوَد کِ هٌاػثتش اػت
ػولکشد یک تٌگاُ تا ػولکشد تْتشیي تٌگاُّای هَخَد دس آى كٌؼت هَسد همایؼِ لشاس
گیشد.
دس سٍؽ فاسل کِ تٌْا دٍ ٍسٍدی ٍ یک خشٍخی هذًظش هیتاؿذ کاسایی یک ٍاحذ
تلوینگیشًذُ ػثاستؼت اص «ًؼثت همذاس خشٍخی تِ همذاس ٍسٍدی»ٍ .ی هذل خَد سا تشای
تخویي کاسایی تخؾ کـاٍسصی آهشیکا ًؼثت تِ ػایش کـَسّا هَسد اػتفادُ لشاس داد .تا
ایي ٍخَد اٍ دس اسائِ سٍؿی کِ دستشگیشًذُ ٍسٍدیّا ٍ خشٍخیّای هتؼذد تاؿذ هَفك
ًثَد?:@ .
«چاسًض»« ،کَپش» ٍ «سٍدسص» دیذگاُ فاسل سا تَػؼِ دادُ ٍ هذلی سا اسائِ کشدًذ کِ تَاًایی
اًذاصُگیشی کاسایی تا چٌذیي ٍسٍدی ٍ خشٍخی سا داؿت .ایي هذل تحت ػٌَاى «تحلیل
پَؿـی دادُّا» ًام گشفت ٍ اٍلیي تاس دس سػالِ دکتشی «ادٍاسد سٍدسص» تِ ساٌّوایی «کَپش»
تحت ػٌَاى « اسصیاتی پیـشفت تحلیلی داًؾآهَصاى هذاسع هلی کالیفشًیا» دس ػال 1<:9
دس داًـگاُ کاسًگی هَسد اػتفادُ لشاس گشفت ٍ دس ػال ; 1<:دس همالِای تحت ػٌَاى
اًذاصُگیشی کاسایی ٍاحذّای تلوینگیشًذُ اسائِ ؿذ.
اص آىخا کِ ایي هذل تَػظ «چاسًض» «کَپش» ٍ «سٍدسص» اسائِ گشدیذ تِ هذل  CCRکِ اص
حشٍف اٍل ًام ػِ ًفش فَق تـکیل ؿذُ اػت هؼشٍف گشدیذ .دس ػال  1<;7تٌکش ،چاسًض ٍ
کَپش تا تغییش دس هذل CCRهذلی خذیذی سا ػشضِ کشدًذ کِ تا تَخِ تِ حشٍف اٍل
ًاهـاى تِ  BCCؿْشت یافت?<@ .
تٌاتشایي دس كَستیکِ ّذف تشسػی کاسایی ٍ nاحذ کِ ّش کذام داسای ٍ mسٍدی ٍ s

خشٍخی اػت ،تاؿذ کاسایی ٍاحذ jام ((j=1،5،...،nتِ كَست صیش هحاػثِ هیگشدد=
=کاسایی ٍاحذ jام

 :Xijهیضاى ٍسٍدی iام تشای ٍاحذ jام ((i=1،5،...،n
:Yrjهیضاى خشٍخی  rام تشای ٍاحذ  jام ()r=1،5،...،n
ٍ :Urصى دادُ ؿذُ تِ خشٍخی  rام (لیوت خشٍخیrام )
ٍ :Viصى دادُ ؿذُ تِ ٍسٍدی  iام (ّضیٌِ ٍسٍدی  iام)
هذل سیاضی آى تِ كَست صیش اػت=
=Max z0

) (j=æææææænتشای ّش ٍاحذ

St:
Ur,vi 0

تثذیل ایي هذل تِ یک هذل تشًاهِسیضی خغی هؼتلضم تغییش هتغیش ٍ هؼاٍی یک لشاس دادى
هخشج کؼش تاتغ ّذف اػت تا تِ یک هذل خغی تثذیل ؿَد کِ دس لؼوتّای تؼذ تثذیل
ؿذُ ایي هذلّا هـاّذُ هیؿَد.
تِ عَس کلی هذلّای تحلیل پَؿـی دادُّا تِ دٍ گشٍُ «ٍسٍدی هحَس» ٍ «خشٍخی هحَس»
تمؼین هیؿَد ،هذلّای ٍسٍدی هحَس ،هذلّایی ّؼتٌذ کِ تا ثاتت ًگِ داؿتي خشٍخیّا،
ٍسٍدیّا سا کاّؾ هیدّذ ٍ هذلّای خشٍخی هحَس هذلّایی ّؼتٌذ کِ تا ثاتت ًگِ
داؿتي ٍسٍدیّا ،خشٍخیّا سا افضایؾ هیدّذ?:@ .
 .7یافته های تحمیك
.7-1هذل های هورد بزرسی

اص هیاى هذلّای تَضیح دادُ ؿذُ ّش دٍ هذل CCR ٍ BCCاٍلیِ تا هاّیت خشٍخی
هحَس خْت اًدام ایي تحمیك اػتفادُ خَاّذ ؿذ.
اص آًدا کِ هتغیشّای خشٍخی الگَی هتٌاػة تا هیضاى کاسایی ؿشکتّا ّؼتٌذ؛ هاّیت
هذل ،خشٍخی هحَس اًتخاب ؿذُ اػت ٍ ػؼی دس هاکضیون ػاصی خشٍخی داسد دس
حالیکِ اص ّیچ ٍسٍدی ،تیؾ اص همذاس هـاّذُ ؿذُ اػتفادُ ًویکٌذ?9@.
ٍسٍدی ّا ٍ خشٍخی ّای هَسد اػتفادُ تِ ّوشاُ اٍصاى آى دس خذٍل صیش هؼشفی ؿذُ
اػت=

خذٍل ()9هؼشفی ٍسٍدیّا ٍ خشٍخیّا ٍ اٍصاى آىّا

ٍ =V1صى ًْادُ اٍل

ّ =X1ضیٌِ ّای هالی

ٍ =V2صى ًْادُ دٍم

ّ =X2ضیٌِ دػتوضد هؼتمین

ٍ =V3صى ًْادُ ػَم

ّ=X3ضیٌِ اداسی ،فشٍؽ ٍ ػوَهی
حمَق كاحثاى ػْام
داساییْاکل

ٍ =U2صى ػتادُ دٍم

:Y2ػَد (صیاى) خالق

ٍ =U3صى ػتادُ ػَم

EPS : Y3

خشٍخیّا

ٍ =U1صى ػتادُ اٍل

= Y1

ٍسٍدی ّا

ٍصى هتغیشّا

ػٌَاى هتغیش

هذل ّای هَسد اػتفادُ ًیض تِ ؿشح صیش اػت=
v T x o + uo

( BCCO) Min

u T yo = 1

s.t

u T Y − v T X + eT u o ≤ 0
u≥0
v≥0
uo is free

vT xo

Min

u T yo = 1

s.t

)(CCRO

u T Y − vT X ≤ 0
u ≥0
v ≥ 0.

پغ اص خایگزاسی ّش یک اص اػذاد دس هذلْای فَق آى سا تا اػتفادُ اص ًشمافضاسّای
کاستشدی اص لثیل ّ ٍGAMSوچٌیي Microsoft Excelحل خَاّین کشد.
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پغ اص حل هذلّای تَضیح دادُ ؿذُ تا اػتفادُ اص ًشم افضاس ًتایح آى دس خذاٍل صیش ًـاى
دادُ ؿذُ اػت=

خذٍل( ):کاسایی ٍاحذّای تلوین گیشی تشاػاع دٍ هذل CCR,BCC
کاسایی دٍ ػال تؼذ

کاسایی یک ػال تؼذ

کاسایی ػال ٍاگزاسی

کاسایی یک ػال لثل

کاسایی دٍ ػال لثل

ًام ؿشکت

BCC

CCR

BCC

CCR

BCC

CCR

BCC

CCR

BCC

CCR

119858

618776

118888

118;67

5186;6

618:58

7117<8

717989

8186<:

<91588

ػیواى اسدتیل

118888

<11687

11;<:5

518751

<71;85

81:<68

11:195

;<;;11

519;88

61157:

ػیواى داساب

516778

51698:

11;115

515888

11;<88

516798

51678:

51<:81

<91815

918595

ػیواى ّشهضگاى

11:5;:

;;:118

کاتلْای هخاتشاتی ؿْیذ لٌذی

9.1782
118888

2.3E+1

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 ّپکَ

118888

91;;7:

1.0E+1

118888

118888

1.8E+1

118888

918816

3.2379

118888

118888

11:E+1

11888

;;1;89

2.8E+1

118888

118888

118E+5

118888

;81;<7

118888

118888

118888

خذهات اًفَسهاتیک

دس حل ایي هذل ؿشکتّایی کِ ػذد یک سا کؼة کشدُاًذ کاسا ٍ ؿشکتّایی کِ
ػذدی تیـتش اص یک سا تذػت آٍسدُاًذ ؿشکتّای ًاکاسا ّؼتٌذ .تِ دلیل اػتفادُ اص
هذلّای خشٍخی هحَس ػذد اختلاف یافتِ تِ ؿشکتّای ًاکاسا تیـتش اص یک اػت دس
حالیکِ دس ػایش هذلْا ایي ػذد کوتش اص یک خَاّذ تَد.
تفاٍت هیاى ًتایح تذػت آهذُ اص هذل  CCR ٍ BCCهشتَط تِ هتغیش یا ثاتت تَدى ّش
یک اص هذلّا ًؼثت تِ همیاع اػت .اص آًدا کِ سٍؽ  BCCداسای تاصدُای هتغیش ًؼثت تِ
همیاع اػت تٌاتشایي هشص کاسایی آى تغییش کشدُ ٍ ؿشکتّای تیـتشی ًؼثت تِ هذل CCR

تش سٍی هشص کاسایی لشاس هیگیشًذ.
 .8بزرسی یافتههای تحمیك)(Results

ًتایح حاكل اص تشسػی تأثیش خلَكیػاصی تش کاسایی ؿشکتّای ٍاگزاس ؿذُ تِ ؿشح
صیش اػت=
فشضیِ اٍل= «کاسایی ؿشکتّای هٌتخة دس ػالّای تؼذ اص خلَكیػاصی ًؼثت تِ
ػالّای لثل اص آى تغییش یافتِ اػت».
ّواًغَس کِ دس ًوَداسّای اسائِ ؿذُ اص سًٍذ کاسایی ّش ؿشکت دس فلل چْاسم ًـاى دادُ
ؿذ  8ؿشکت اص ; ؿشکت هَسد تشسػی اگشچِ کاسا ًیؼتٌذ ٍلی داسای سًٍذ ًضٍلی ًؼثت
تِ ػالّای لثل اص ٍاگزاسی ّؼتٌذ؛ اها  5ؿشکت اص سًٍذ خاكی پیشٍی ًکشدُ ٍ یک

ؿشکت ًیض تغییشی ًذاؿتِ اػت .تٌاتشایي هیتَاى گفت دس خاهؼِ آهاسی هَسد تشسػی
کاسایی حذٍد  %96ؿشکتّای هَسد تشسػی دس ػالّای پغ اص خلَكیػاصی
دػتخَؽ تغییش ؿذُ اػت.
فشضیِ دٍم= خلَكیػاصی هٌدش تِ استماء کاسایی ؿشکتّای هٌتخة ؿذُ اػت.
ّواًغَس کِ دس پاػخ تِ فشضیِ اٍل گفتِ ؿذ کاسایی حذٍد  %96ؿشکتّای خاهؼِ آهاسی
هَسد ًظش دس ػالّای پغ اص ٍاگزاسی ًؼثت تِ ػالّای لثل اص ٍاگزاسی تغییش یافتِ اػت
ٍلی تا تَخِ تِ اػذاد کؼة ؿذُ تَػظ ایي ؿشکتّا دس ّش یک اص هذلّا ًـاى هیدّذ
کِ خلَكیػاصی ًتَاًؼتِ تأثیشی تش کاسایی ؿشکتّای دٍلتی ٍاگزاس ؿذُ داؿتِ تاؿذ.
 .9نتیجه گیزی)(Conclusion
تا تَخِ تِ ًتایح حاكل اص اسصیاتی کاسایی تَػظ ّش یک اص هذلّای BCC ٍ CCR

هـخق گشدیذ کِ خلَكیػاصی تَاًؼتِ تٌْا هٌدش تِ تغییش سًٍذ سػیذى تِ کاسایی دس
ؿشکتّای هَسد تشسػی ؿَد کِ ایي تغییشات دس تیؾ اص ًیوی اص ایي ؿشکتّا سًٍذی
ًضٍلی ٍ دس خْت دػتیاتی تِ ػذد یک ٍ کاسایی ًؼثی تَدُ اػت ٍلی ایي ٍاگزاسیّا
ًتَاًؼتِ تأثیشی تش کاسا ؿذى ؿشکتّای هَسد تشسػی داؿتِ تاؿذ لزا ؿشکتّایی کِ لثل
اص ٍاگزاسی کاسا تَدُاًذ ٍ ػذد یک سا تذػت آٍسدُاًذ ،تؼذ اص ٍاگزاسی ًیض ّوچٌاى کاسا
ّؼتٌذ ٍ ؿشکتّایی کِ لثل اص ٍاگزاسی ًاکاسا تَدُاًذ تؼذ اص آى ًیض ّوچٌاى ًاکاسا
ّؼتٌذ.

هنابع
.1

آذز ،عادل ؛ زجب شادٌ ،علی ،)1389(،تصمیمگیری کاربردی رویکرد،MADM
تُسان،اوتشازات وگاٌ داوش.

.2

امسایی ،حافظ(« ،)1388بسزسی مقایسٍای عملکسد شسکتَای خصًصیساشی شدٌ ،قبل
ي بعد اش ياگرازی طی سالَای  .»88-84پایان وامٍ کازشىاسی ازشد ،داوشگاٌ آشاد ياحد
تُسان مسکصی

.3

زوجبس ،فائصٌ« ،)1384(،بسزسی اثس وًع مالکیت بس عملکسد شسکتَا» ،پایان وامٍ
کازشىاسی ازشد ،داوشگاٌ الصَسا.

.4

شیبٍ ،سکیىٍ« .)1393(.تأثیس خصًصی ساشی بس عملکسد شسکتُای ياگراز شدٌ».فصلنامه
دانش و پژوهش حسابداری ،شمازٌ ،38اوجمه حسابدازی ایسان

.5

شًزيزشی ،محمدزضا ي محمدیَ ،اجس" ،)1391( ،مقایسٍ عملکسد شسکت َا قبل يبعد
اش خصًصی ساشی" ،مطالعات حسابدازی ي حسابسسی ،اوجمه حسابدازی ایسان ،بُاز.

.6

کًپس،يلیام ؛سیفًزد،لًزوس؛ ته ،کًزا«،)1389(،تحلیل پوششی دادهها مدلها و
کاربردها»،تسجمٍ سیدعلی میسحسىی،تُسان،اوتشازات داوشگاٌ صىعتی امیسکبیس.

.7

مُسگان ،محمدزضا«،)1387(،مدلهای کمی در ارزیابی عملکرد سازمانها»،تُسان،
اوتشازات داوشکدٌ مدیسیت داوشگاٌ تُسان.

.8

وجات،سیدامیسزضا؛میسشادٌ،اکبس؛شُباشی،محمد؛جًاَسی کامل،مُدی« )1389( .بسزسی
تأثیس خصًصیساشی بس عملکسد شسکتَای ديلتی پریسفتٍ شدٌ دز بًزس ايزاق بُاداز
تُسان».فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی.شمازٌ .55

CharnesA.,CooperW.W,Rodes E.( 1978). "Measuring the

9.

efficiency of decision making units", Europen Journal of
operational research2,.
10. Dr. Issam A.W. Mohamed.(2011)."The Impact of Privatization
on State-Owned Enterprises Performance and Efficiency: Case
"Study of Sudan Airways
11. Suza.J.D, Nash.R.C, Megginson.W.L.(2001)."Determinants of
performance improvements in privatized firms: The role of

restructuring and corporate governance", Electronic copy is
available at :http:// ssrn.com
12. Mohammed

O,(2009)

"Post-privatization

corporate

governance and firm performance: The role of private
ownership concentration, identity and board composition".
Journal of Comparative Economics 37.
13. Saaty,T.L.

(1980)."The

Analytic

Hierarchy

Process".NewYork:McGraw-Hill.
14. Saaty,T.L. (1988).Decision Making for Leaders: The Analytical
Hierarchy Process for Decision a Complex World".PWS
Publication

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 44tharticle of constitution is promotion of efficiency of
economicdepartments��
peffrr nnn ce, rrrr errr e iii s ddddy ss oo eaaeeeee
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 21st 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
eecccddd errrr rr sse.. ttt ggggh eee ddddy�
""eeeeecces iiii caee ch- nge�
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.

