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  دهیچک
  

هـاي دارویـی فعـال در بـازار بـورس بـا اسـتفاده از        هدف از انجام این پـژوهش ارزیـابی کـارایی شـرکت     مقدمه:
هـا نقـش مهمـی در    هاي داروسازي و مقایسـه عملکـرد آن  گیري کارایی شرکتهاي ناپارامتري است. اندازهروش

 ها است.ن شرکتریزي ایاي براي برنامهها داشته و پشتوانهوري آنارتقاء سطح کارایی و بهره

هـا اسـت.   هاي مشـابه، روش تحلیـل پوششـی داده   گیري کارایی واحدهاي معمول اندازهیکی از روش روش پژوهش:
اسـت، بـه خـوبی قـادر بـه      گیـري کـم   هـاي تصـمیم  رغم مزایـایی کـه دارد، در زمـانی کـه تعـداد واحـد      این روش علی

گیرنـده  هـاي تصـمیم  اي تعـداد واحـد  تحلیـل پوششـی پنجـره    رویکردگیري کارایی نیست. لذا، با استفاده از اندازه
 رویکـرد  گیـري کـرد. در ایـن پـژوهش بـا اسـتفاده از      ها را انـدازه توان کارایی سازمانخوبی میکند و بهپیدا می افزایش

خواهـد  هاي داروسـازي فعـال در بـازار بـورس تعیـین      کارایی شرکت 1387- 1391ها در بازه زمانی اي دادهتحلیل پنجره
  شد.
بنـدي شـدند. بـر اسـاس نتـایج      هاي داروسازي بر حسب نمـره عملکردشـان رتبـه   در این پژوهش شرکت ها:یافته

بیشترین امتیاز کـارایی را بـه خـود اختصـاص داده      1391تا  1387هاي پژوهش شرکت داروسازي سبحان طی سال
  است.
با توجه به نتایج بدست آمده در مورد کارا و یا ناکارا بـودن واحـدها، مـدیران شـرکت داروسـازي       گیري:نتیجه
که بر اساس نتایج بدست آمـده کـاراترین مرکـز تولیـدي دارو طـی دوره زمـانی مـذکور اسـت، بایـد در           ،سبحان

سـت بـا الگـوبرداري از    هـاي ناکـارا الزم ا  مجموع به سمت کارایی بیشتر و باالتر حرکت کرده و مـدیران شـرکت  
  هاي مرجع خود به سمت مرز کارایی نسبی حرکت کنند.واحد

  

  .هااي دادهتحلیل پنجرهرویکرد ها و تحلیل پوششی دادهروش وري، کارایی، بهره :هاي کلیديواژه
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  مقدمه
  
وري، یکی از مفـاهیم مهـم در اقتصـاد و مـدیریت     بهره
آید و چگونگی استفاده از عوامـل تولیـد را   شمار میبه

دهد. در مفهوم کلی، در فرایند تولید محصول نشان می
هـا.  هـا بـه نهـاده   وري عبارت است از: نسبت ستادهبهره

وري بـه عنـوان یکـی از منـابع مهـم تـأمین       ارتقاي بهره
اي گونـه قتصادي کشورها مورد توجـه اسـت. بـه   رشد ا

هاي پیشرفته و در حال توسـعه موفـق، بخـش    که کشور
اي از رشد اقتصادي خود را از ایـن طریـق   مالحظهقابل

انــد. بــا توجــه بــه ایــن موضــوع، توســعه بدســت آورده
وري و اقتصـادي مــؤثر تــا حــد زیـادي بــه ارتقــاء بهــره  

وابسـته اسـت   قتصـادي  هاي مختلـف ا کارایی در بخش
ریزان اقتصـادي بـه آن   گذاران و برنامهکه باید سیاست

وري توجه ویژه کنند. در سطح خرد نیز کارایی و بهره
پـذیري بـراي   یک بنگاه اقتصادي، محور اصلی رقابـت 

ها بـا ارتقـاء سـطح کـارایی و     آید. بنگاهشمار میآن به
هاي خود را کـاهش و از ایـن   توانند هزینهوري میبهره

ــازار  ــابتی خــویش را در عرصــه ب هــاي طریــق تــوان رق
 داخلی و خارجی باال ببرند. 

تنوع وظایف سازمانی اعـم از وظـایف عمـومی و     
ترشــدن ارزیــابی عملکــرد اختصاصــی موجــب پیچیــده

هاي کارآمد علمی شود و استفاده از ابزارها میسازمان
ــد     ــر دو بع ــی از ه ــابی واقع ــک ارزی ــام ی ــراي انج را ب

). 1کند (ناپذیر میگذاري اجتنابو سیاستعملکردي 
هاي ارزیابی متداول فعلی، برخی عوامـل مهـم   در نظام

شود. بنابراین، مسأله دهی میدر نظر گرفته شده و نمره
گیـــري بـــا ارزیــابی واحـــدها، یــک مســـأله تصــمیم   

هاي چندگانه است. براي حل این نـوع مسـائل   شاخص
سلسـله مراتبـی،   هاي مختلفی نظیر فرآیند تحلیـل  روش

هـا و ارزیــابی متـوازن ارائـه شــده    تحلیـل پوششـی داده  
   ).2است (

ــره  ــرد پنج ــدترین   اي دادهرویک ــی از جدی ــا یک ه
وري است. در این رویکرد گیري بهرههاي اندازهروش

اي ارزیـابی  گونـه عملکرد هر بنگـاه در طـول زمـان بـه    
ــانی داراي هویــت   مــی ــر دوره زم شــود کــه گــویی ه

کند تـا عملکـرد   ت. این رویکرد کمک میمتفاوتی اس
از طـرف دیگـر،    هر بنگاه در طول زمان ارزیابی شـود. 

هـاي کوچـک، از آنجـا کـه     گیـري نمونـه  براي انـدازه 
شـود،  تري بـراي نمونـه مـی   باعث درجه آزادي بزرگ

  ).1بسیار مناسب است (
  

  مبانی نظري
  هاداده تحلیل پوششی

کارایی بنگاه را فارل به نقل از هریسون و همکاران 
تـر از یـک مقـدار    تولید یک ستاده به حد کافی بـیش «

تعریــف کــرده اســت. یکــی از انــواع » مفــروض نهــاده
کارایی، کارایی فنی اسـت کـه موضـوع ایـن پـژوهش      

شود است. یک بنگاه از نظر فنی کارا در نظر گرفته می
یافتنی را براي سـطح ثـابتی   اگر حداکثر خروجی دست

که از حداقل منـابع بـراي   لید کند یا اینها تواز ورودي
تولیــد ســطح مــورد نظــر خروجــی اســتفاده کنــد.       

ي تمـام  امل مقایسـه گیري سطح کارایی فنی، شـ اندازه
گیرنده بـراي شناسـایی کارآمـدترین    واحدهاي تصمیم

هـاي  تولیـد را در سـطح  » مرز کـارا «شود. این واحد می
هاي مشـابه ارائـه کـرده و آن    بهینه در مقایسه با سازمان
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 ).3کند (منعکس می 1را با امتیاز 

هاي اصلی پارامتریـک و ناپارامتریـک بـراي    روش
 گیري کارایی بینهاي اندازهایجاد مرز کارایی و روش

شود و هر دو گـروه  ل میئهاي تجربی تمایز قارویکرد
هـاي قطعـی و   پارامتریک و ناپارامتریـک شـامل روش  

ــت. روش  ــادفی اسـ ــوالً  تصـ ــک معمـ ــاي پارامتریـ هـ
هاي مبتنـی بـر رگرسـیون اسـت و شـکل تـابع       رویکرد

کنـد. در  تولید خاصی را براي مرز کـارایی فـرض مـی   
ض تبعیـت  هاي ناپارامتریـک از ایـن فـر   که روشحالی
ي کنـد کـه فاصـله   هاي قطعی فرض میکند. روشنمی

یک واحد از مرز کـارایی نتیجـه ناکـارایی اسـت. ایـن      
ها ممکن اسـت بـه انحرافـات (مشـاهداتی کـه از      روش

هـا فاصـله دارد) خیلـی حسـاس     نظر عددي با بقیه داده
کند که بخشی هاي تصادفی فرض میباشد؛ ولی روش
ی از خطـاي تصـادفی اسـت و    ها مرز ناشـ از این فاصله
  ).4تر حساس است (ها به انحرافات کماین روش

کـارایی،   تخمینفارل براي  1957اولین بار در سال 
هاي ناپارامتریک را مطرح کـرد. مـوردي کـه او    روش

گیري کارایی در نظر گرفته بود شامل یک براي اندازه
، چـارنز و  1978ورودي و یک خروجی بود. در سـال  

ــاران ــد و مــدلی      همک ــعه دادن ــارل را توس ــدگاه ف دی
صورت کسري و غیرخطی ارائـه  ریزي ریاضی بهبرنامه

گیــري کــارایی بــا چنــدین کردنــد کــه توانــایی انــدازه
ورودي و چندین خروجی را داشت. شکل خطی مدل 

ها نام گرفـت و مـدل   مذکور، مدل تحلیل پوششی داده
شـان بـه   وسیله آنان بر اساس حرف اول نامارائه شده به

  ).1معروف شد ( CCRمدل 
ــدل   1984در ســال  ــر در م ــا تغیی ــانکر و همکــاران ب ب

CCR،   مدل جدیدي ارائه کردند که باز بر مبناي حـرف
 CCRهـاي  ). مـدل 5معروف شد ( BCCاول نام آنان به 

 اسـت هـا  هاي اصلی در تحلیل پوششی دادهمدل BCC و
هـا اسـت.   و تفاوت این دو مدل در نوع بازده به مقیاس آن

 BCCداراي بازده بـه مقیـاس ثابـت و مـدل      CCRمدل 
هـا  داراي بازده به مقیاس متغیر است. نتایج برخی پـژوهش 

هـا،  هاي تحلیل پوششی دادهنشان دهنده آن است که مدل
ــابی کــارایی هــاي مناســبی بــراي رتبــهمــدل بنــدي و ارزی

چنـین، مـدل چـارنز و    گیري اسـت. هـم  میمواحدهاي تص
ــاران ( ــ   )CCRهمک ــدل ب ــه م ــبت ب ــاران انس نکر و همک

)BCC( ) 6از نظر فنی کاراتر است.( 

ریـزي  روشی مبتنـی بـر برنامـه    هاتحلیل پوششی داده
هـاي  خطی است و بـراي ارزیـابی کـارایی نسـبی واحـد     

رود که وظایف یکسـانی انجـام   گیري به کار میتصمیم
به عنوان نمونه، سنجش و مقایسه کارایی نسبی دهند. می

هـاي  هاي تابعـه وزارتخانـه  هاي سازمانی مانند ادارهواحد
اي، هاي زنجیرهفروشگاه ها،بیمارستان ها،دولتی، مدرسه
هـاي  هـا و مـوارد مشـابهی کـه در آن واحـد     شعب بانک
چنــین، تحلیــل گیــري همگنــی وجــود دارد. هــمتصــمیم

اي در الگوبرداري، بهبود ر گستردهها به طوپوششی داده
). اگـر تعـدادي   7رود (کار مـی مستمر و تحلیل راهبرد به

توان کارایی را بـراي  واحد همگن وجود داشته باشد می
هـا  هـا بـه ورودي  صورت نسبت خروجـی ها بهاین واحد

هــا و کــه وروديتعریــف کــرد. البتــه، بــا توجــه بــه ایــن 
ــی ــ خروجـ ــان نیسـ ــت یکسـ ــا داراي اهمیـ ــراي هـ ت بـ
هـا و اولویـت هـر یـک     کردن میزان اهمیت آنمشخص

هـاي متفـاوتی بـه ایـن     نسبت به دیگري، الزم است وزن
  ).8ها داده شود (ها و ستادهنهاد
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ــد  روش تحلیـــل پوششـــی داده ــر واحـ ــه هـ ــا بـ هـ
هـا و  هایی براي نهـاده دهد وزنگیري اجازه میتصمیم
ا ارائه ها انتخاب کند که بهترین شناخت ممکن رستاده

گیري به نوبت مورد توجـه قـرار   دهد. هر واحد تصمیم
شـود.  ها براي آن انتخاب میترین وزنگرفته و مطلوب

گیري بر اسـاس  سپس، عملکرد سایر واحدهاي تصمیم
اي از شود. در نتیجه، مجموعهها ارزیابی میهمین وزن
تـرین  هاي عملکرد مرتبط با استفاده از مطلوبشاخص
آید. این روش همـه  دست میها بهیر واحدهاي ساوزن

گیري داراي بهترین عملکرد نسـبی و  واحدهاي تصمیم
تــر را شناســایی  واحــدهاي داراي عملکــرد ضــعیف  

نهادهـاي   در چنین، میزان تغییر مـورد لـزوم  کند. هممی
ــرايداراي عملکــرد ضــعیف ــه ســمت  حرکــت تــر ب ب

ــی  واحــد ــر را نشــان م ــاي داراي عملکــرد برت ــد. ه ده
هـاي نمونـه   اي مرجـع از واحـد  بر این، مجموعـه فزونا

هایی که روي مـرز کـارایی قـرار دارد) را ارائـه     (واحد
هـاي داراي  طـوري کـه هـر یـک از واحـد     کند؛ بـه می

تر باید براي عملکرد برتـر بـه   عملکرد به نسبت ضعیف
هـاي  ي مرجع در واقع واحدها باشد. مجموعهدنبال آن

صـیف عملکـرد واحـدهاي    کارایی است کـه بـراي تو  
شود. تعداد دفعـاتی کـه یـک واحـد     ناکارا استفاده می

ــرار     ــه ق ــد نمون ــاه واح ــر در جایگ ــرد برت داراي عملک
ــرد نشــانمــی ــده عملکــرد نســبی واحــد داراي  گی دهن

هایی است کـه عملکـرد بـر    عملکرد برتر در همه معیار
  ).8شود (گیري میاساس آن اندازه

هاي ناکـارا  براي واحد طور کلی، دو نوع راهکاربه
براي رسیدن به مرز کـارایی وجـود دارد. راهکـار اول:    

ها، تـا رسـیدن   ها بدون کاهش خروجیکاهش ورودي

 رویکـرد به واحدي روي مرز کارایی. ایـن دیـدگاه را   
بهبود عملکرد ورودي یـا سـنجش کـارایی بـا ماهیـت      

ــی ورودي ــور مـ ــزایش   محـ ــار دوم: افـ ــد. راهکـ نامنـ
یدن بـه واحـدي روي مـرز کـارایی،     ها تا رسـ خروجی

هاي بیشتر. این دیـدگاه را ماهیـت   بدون جذب ورودي
خروجی بهبود عملکرد یا سـنجش کـارایی بـا ماهیـت     

نامنـد. دیـدگاه منتخـب بسـتگی بـه      محور مـی خروجی
طـور تقریبـی   ها بهشرایط دارد. در شرایطی که ورودي

تـر اسـت و در   محـور مناسـب  ثابت است مدل خروجی
هـاي  هـا بسـیار منطبـق بـا هـدف     ی کـه خروجـی  شرایط

هـاي خـارجی محـدود    وسـیله عامـل  سازمان است یا به
  ).10محور مناسب است (شود مدل وروديمی
  

  ايهاي پنجرهتحلیل پوششی داده رویکرد
ها بـراي اولـین بـار    اي دادهرویکرد تحلیل پنجره

 اي معرفـی تحت عنوان تحلیل پنجـره وسیله چارنز به
گیري شد. در این رویکرد عملکرد هر واحد تصمیم

شود کـه گـویی   در طول زمان به طریقی ارزیابی می
در هر دوره زمانی داراي هویت متفاوتی است. ایـن  

ــا عملکــرد هــر واحــد  رویکــرد کمــک مــی  ــد ت کن
ــمیم ــود (   تص ــابی ش ــان ردی ــول زم ــري در ط ). 1گی

 کنداي این امکان را فراهم میرویکرد تحلیل پنجره
تا بین کارایی فنی خـالص، کـارایی فنـی و کـارایی     
مقیاس تمایز قایل شد. از طرف دیگر، این رویکرد، 

تـري  آنجا که باعث ایجـاد درجـه آزادي بـزرگ    از
هاي کوچـک  شود، براي اندازه نمونهبراي نمونه می

بسیار مناسب است. در مورد تعریف و اندازه پنجـره  
جـود نـدارد. در   هیچ نوع نظریه و یا منطق اساسـی و 
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ها از پنجره سـه تـا پـنج سـاله اسـتفاده      بیشتر پژوهش
اي، میـانگین  شده اسـت. اسـاس کـار تحلیـل پنجـره     

متحرك است. بـه عنـوان نمونـه، پنجـره اول شـامل      
است و در پنجره  1374، ... و 1371، 1370هاي سال

اضـافه   1375شود و سـال  حذف می 1370دوم سال 
هـاي  ر پنجـره سـوم سـال   شود. به همین ترتیب، دمی

شـود و ایـن رونـد تـا     ارزیابی می 1376، ... و 1372
  ).11یابد (آخرین پنجره ادامه می

هـاي  انـد داده که کـومبکر و الول بیـان کـرده   چنان
ــدگان و    ــعیت تولیدکنن ــذرا از وض ــاهی گ ــی نگ مقطع

ــه مــیکــارایی آن ــایج دهــد. دادههــا ارائ هــاي پانــل نت
رد تولیدکننـدگان ارائـه   اتکـاتري در مـورد عملکـ   قابل
دهد؛ زیرا امکان ارزیـابی عملکـرد هـر تولیدکننـده     می

  ).12کند (در بازه زمانی مشخص فراهم می
هاي مقطعـی  ها، ابتدا براي دادهتحلیل پوششی داده

اســـتفاده شـــد. در ایـــن چـــارچوب یـــک واحـــد      
شود که در هایی مقایسه میگیرنده با کلیه واحدتصمیم

کنند و نقش زمان در نظر فعالیت می دوره زمانی مشابه
هـاي مقطعـی   هـاي پانـل بـر داده   شـود. داده گرفته نمی

گیرنـده  ارجحیت دارد. زیرا، نه تنها یک واحد تصـمیم 
گیرنـده دیگـر مقایسـه کـرد     توان با واحد تصمیمرا می

گیرنـده خـاص را   بلکه تغییر کارایی یک واحد تصمیم
  ).12توان در طول زمان ارزیابی کرد (می

گیرنـده  تـا واحـد تصـمیم    Nکـردن  براي فرموله
)N ،.... ،1  =nکــه در ) را در نظــر بگیریــد T  دوره
)T ،.... ،1  =t مشاهده شده است که همه (r  ورودي

برنـد. بنـابراین،   کـار مـی  هخروجی ب sرا براي تولید 
 nمشاهده است و یـک مشـاهده    T×Nنمونه داراي 

 sو یک بردار خروجی   X   =( x    ,x    ,…,x    )t  بعدي rداراي یک بردار ورودي    t ،DEAدر دوره 
پنجـره در   اسـت.    y    ,y     y    =( Y,…, (بعدي 
شروع  w≤ T-k ،w ≥1و با عرض  k ≤T ،k ≥1زمان
 N×wنشان داده شـده اسـت و داراي    kwشود و با می

  مشاهده است.
اي بـه  پنجـره ماتریس ورودي براي تحلیل پوششـی  

  شکل زیر داده شده است:
Xkw =(x1

k ,x2
k ,…,xN

k ,x1
k+1,...,x1

k+w,x2
k 

+w,…,xN
k+w)                                         (1) رابطه  

  ها:و ماتریس خروجی
Ykw=(y1

k,y2
k,…,yN

k,y1
k+1,y2

k+1,…,y1
k+w,y2

k+w,…,yN
k+w)                                   (2) رابطه 

   DMUاي ورودي محور بـراي پنجره DEAمساله 
تحت یک فرضیه بازده به مقیاس ثابت به صورت زیـر  

  داده شده است:
  
  

  )3رابطه (
  

ــماره   ــودار ش ــی داده 1در نم ــل پوشش ــاي ، تحلی ه
محور بـا دو ورودي و یـک خروجـی    اي وروديپنجره

ثابــت نشــان داده شــده اســت. ایــن نمــودار، دو واحــد  
 4دهد که هر کـدام در  را نشان می eو  dگیري تصمیم

مشـاهده شـده اسـت. پنجـره        = 4t ، ...،1زمان متفاوت 
با یک عرض پنجـره   1اي است که در زمان ، پنجره21
 2e, 1e, 2d, 1dشـود و شـامل مشـاهدات    شروع می 2

ــت      ــه در حقیق ــت ک ــرزي اس ــا داراي م ــت و اینج اس
  نشان داده شده است.    21همچون 

Minθ=θ΄Kwt 
λ,  θ 
St: 
-Xkwλ +θX΄t ≥0 
Ykwλ - Y΄t ≥0 
λn ≥0       (n=1.K,N×W) 
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هـاي ضـربی بـراي مـدل،     با واردکردن محـدودیت 
  آید:صورت زیر در میریزي خطی بهمسأله برنامه

  
  

  )4رابطه (
  
  
  

  پیشینه پژوهش
هاي مهم و تأثیرگـذار  بخش سالمت یکی از بخش

در اقتصاد است کـه بـه لحـاظ تولیـد و مصـرف منـابع       
کنـد.  نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشورها ایفـا مـی  

سهم بخش سالمت از تولید ناخالص داخلی، در برخی 
تولید ناخالص داخلـی را   %15از کشورها حتی بیش از 

ار بـراي ایـران در   طوري که این مقـد شود. بهشامل می
از تولید ناخـالص داخلـی    %83/5در حدود  1387سال 

). در زمینـه سـنجش کـارایی و ارزیـابی     13بوده است (
هاي کمی انجـام  هاي تولیدکننده دارو پژوهششرکت

هـاي  شده است اما در رابطه با موضوع کارایی و روش
گیري و سنجش عملکـرد در طـی چنـد دوره بـا     اندازه

هــا و تحلیــل  وش تحلیــل پوششــی داده اســتفاده از ر
هاي زیادي در سطح کشـور و  ها پژوهشاي دادهپنجره

ها در ادامـه  جهان انجام شده است که چند نمونه از آن
  شود.ارائه می

  
  هاي داخلیپژوهش

) در پژوهشی بـه بررسـی   14داداشی و همکاران (
ــاختار ســرمایه و کــارایی تکنیکــی    ــین س  22رابطــه ب

یرفته شده در بـورس اوراق بهـادار   ذشرکت دارویی پ
پرداختنـد. نتـایج    1385- 1389تهران در بـازه زمـانی   

نشان داد که  ،DEAپژوهش آنان، بر اساس خروجی 
ــینا دارو و  شــرکت ــارس دارو، س ــران دارو، پ هــاي ای

ــاراترین شــرکت  ــران دارو جــزء ک ــال در ته ــاي فع ه
هـا از  صنعت خود بوده اما هـیچ یـک از ایـن شـرکت    

ها تولید بهینه برخوردار نبوده و کارایی همه آنحجم 
 از نوع ضعیف است.

Minθ =θ΄Kwt 
θ,λ,z 
st: 
-Xkwλ + θX΄t+Ci

z ≥0 
Ykwλ - Y΄t +C0

z ≥0 
λn≥0 (n=1,K, N×W)             
Z≥0 

d۴ 
3d 

1d 

d٢ 

D 
E 

F 

2e 

3e 
4e 

1X 

X2 
23 22 21 

1e 

 )1اي (تحلیل پوششی پنجره :1نمودار 
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ــی ــاران ( حکیمـ ــور و همکـ ــی و  15پـ ــه بررسـ ) بـ
عوامـل تولیـدي در    کل وريگیري تغییرات بهرهاندازه

هـاي مختلـف پرداختنـد. در ایـن     بخش صـنعت اسـتان  
پژوهش، مقادیر مورد نیـاز بـا اسـتفاده از روش تحلیـل     

ه شد. نتایج پـژوهش آنـان نشـان    ها محاسبپوششی داده
وري کل عوامـل تولیـد در   طور متوسط، بهرهداد که به

هــاي هــاي کشــور طــی ســالصــنایع بــزرگ در اســتان
افزایشی نسبی داشته است. بر اسـاس ایـن    1388-1371

وري کـل عوامـل   نتایج منشـاء افـزایش در سـطح بهـره    
که آوري بوده و ضمن اینتولیدي ناشی از تغییرات فن

ــر بهــرهثــري تقویــتا ــر منفــی کننــده ب وري داشــته، اث
  تغییرات کارایی را نیز خنثی کرده است.

ــاران (  ــخنور و همک ــل  12س ــتفاده از تحلی ــا اس ) ب
اي به تحلیـل سـاختار و رونـد    ي پنجرههاپوششی داده

هاي توزیع برق ایران پرداختند. آنـان  کارایی شرکت
پـایین  ها را به دو گـروه داراي چگـالی مـدار    شرکت
بنـدي کردنـد. نتـایج    ) تقسـیم 2) و باال (گروه1(گروه

پژوهش سـخنور و همکـاران نشـان داد کـه عملکـرد      
ــرکت ــکاف    ش ــاالتر ش ــدار ب ــالی م ــاي داراي چگ ه

تـري بـا عملکـرد بـالقوه فرامـرزي دارد. افـزایش       کم
ضریب بـار شـبکه باعـث کـاهش کـارایی و افـزایش       

یی در ضریب بار ترانسفورماتور باعـث افـزایش کـارا   
  شود.درازمدت می

 پژوهشـــــی در )16( همکـــــاران و خواجـــــوي
شـرکت فعـال در بـورس اوراق     267هاي مالی صورت

منظـور  ، بـه 1384-1386بهادار تهران را در بازه زمـانی  
بررســی کــارایی، مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار دادنــد. 

خروجی مـدل   7ورودي و  4هاي مالی، ها و دادهنسبت

داد. آنـان  محور را تشـکیل مـی  ورودي  BCCپوششی 
 267با اجراي مـدل مـذکور نشـان دادنـد کـه در میـان       

شرکت داراي کـارایی نسـبی    32شرکت مورد بررسی 
  شرکت ناکارا بودند. 235و 

ــا 17نصراصــفهانی و رضــوي (  ــه خــود ب )، در مقال
ــوان  ــارایی و بهـــره   «عنـ ــه کـ ــی و مقایسـ وري بررسـ
ی هــاي خودروســازي بــا روش تحلیــل پوششــشــرکت
هـاي  وري شـرکت بـه بررسـی کـارایی و بهـره    » هاداده

پرداختنــد.  1383-1387خودروســازي در بــازه زمــانی 
وري نتـایج پــژوهش آنــان نشــان داد کــه کــاهش بهــره 

هاي مـورد بررسـی   صنایع خودروسازي کشور در سال
به دلیل تغییـرات کـارایی فنـی، مقیاسـی و مـدیریتی و      

در صـنعت  آوري چنین، سـرعت کـم تحـوالت فـن    هم
  خودرو است.

ــاریان (  ــایی و افش ــا  18علیرض ــی را ب )، پژوهش
ــوان  ــد   «عن ــبه رش ــراي محاس ــی ب ــدل تلفیق ــه م ارائ
هـاي تحلیـل پوششـی    وري کل عوامل از مدلبهره
ــد   داده ــبه رش ــاخص تورنکوئیســت و محاس ــا، ش ه
انجـام دادنـد.   » وري شرکت ملـی نفـت ایـران   بهره

تورنکوئیست و آنان با ارائه مدلی بر مبناي شاخص 
ها بـه محاسـبه   تلفیق آن با مدل تحلیل پوششی داده

ــره  ــد به ــأثیر   رش ــزان ت ــدي و می ــل تولی وري عوام
آوري بر آن، در شرکت ملی تغییرات کارایی و فن

پرداختنـد.   1356- 1379نفت ایران در بازه زمـانی  
نتایج پژوهش علیرضایی و افشاریان نشـان داد کـه   

ــره  ــرات به ــده تغیی ــل عم ــدي  وري ک ــل تولی عوام
مذکور به سبب تغییرات کـارایی بـوده و تغییـرات    

  تري داشته است.آوري به نسبت، سهم کمفن
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  هاي خارجیپژوهش
ــاران (  ــگ و همکـ ــی از روش 19وانـ ) در پژوهشـ

گیري میزان کـارایی  ها براي اندازهتحلیل پوششی داده
منطقــه  29در مصــرف انــرژي و حفــظ محــیط زیســت 

 2000-2008بــازه زمــانی  اجرایــی کشــور چــین در   
آنــان نشــان داد کــه منــاطق  پرداختنــد. نتــایج پــژوهش

اجرایی در نواحی شـرقی ایـن کشـور، بـاالترین سـطح      
زیسـت دارنـد   کارایی در مصرف انرژي و حفظ محیط

ترین کـارایی مربـوط بـه    است که پایین و این در حالی
چنین، نتـایج پـژوهش وانـگ و    نواحی غربی است. هم

ــی، شــرقی و   همکــاران ن ــه غرب ــه ناحی شــان داد کــه س
مرکــزي از رشــد کــارایی در مصــرف انــرژي و حفــظ 

  زیست برخوردارند.محیط
ــاالموریس (  ــتفاده از روش  20هــالکوز و س ــا اس ) ب

هـاي مـالی، بـه ارزیـابی     هـا و نسـبت  تحلیل پوششی داده
عملکــرد و تعیــین کــارایی بخــش بانکــداري یونــان      

روش تحلیـل   که ن دادپرداختند. نتایج پژوهش آنان نشا
توان هم به عنـوان جـایگزین و هـم    ها را میپوششی داده

هـاي مـالی   هاي سنتی تحلیل نسبتبه عنوان مکمل روش
  براي ارزیابی عملکرد سازمان به کار برد.

) بـا اسـتفاده از روش تحلیـل    21فروز و همکـاران ( 
هـاي مـالی   ها به تجزیـه و تحلیـل صـورت   پوششی داده

هـاي نفـت و گـاز پرداختنـد. نتـایج      شرکتاي از نمونه
توانـد مکملـی   پژوهش آنان نشان داد که این روش می

هـاي  هـاي مـالی واحـد   مناسب براي تحلیل سنتی نسبت
ــراین،   ــزون ب ــل پوششــی  روشتجــاري باشــد. اف تحلی

اعتماد براي ارزیابی مدیریتی ها مبنایی ثابت و قابلداده
  .کندها نیز ایجاد میو عملیاتی شرکت

  هاي ورودي و خروجیشاخص
هاي سیر تکامل حسـابداري، اسـتفاده   یکی از پیامد

گیري هاي مالی براي تجزیه و تحلیل و تصمیماز نسبت
هـاي  گـران نسـبت  است. از اواخر قرن نـوزدهم تحلیـل  

هـاي  هـا و داده هاي مالی شرکتمالی مبتنی بر صورت
). ارزیـــابی 22تــاریخی را توســـعه و تــرویج دادنـــد (  

هاي سـودآوري و  دهد هدفعملکرد شرکت نشان می
کـه از  ر؟ یا اینیعملیاتی شرکت محقق شده است یا خ

صـورت مناسـب اسـتفاده شـده     مالی بههاي تأمینگزینه
هـا عمومـاً   است یا خیر؟ به منظور دستیابی به این هدف

هـاي  شود. نسبتهاي مالی متنوعی استفاده میاز نسبت
ك عملکـرد جـاري و گذشـته    مالی تنها بـه منظـور در  

رود بلکه از آن به عنـوان ابـزاري   ها به کار نمیشرکت
ي شـرکت نیـز   هـا ریـزي و کنتـرل فعالیـت   براي برنامـه 
   ).16شود (استفاده می

هاي مالی اغلب بـا اسـتفاده   تجزیه و تحلیل صورت
شود که بـر پایـه اطالعـات    هاي مالی آغاز میاز نسبت

ن و صورت جریـان وجـوه   ترازنامه، صورت سود و زیا
دهنده قـدرت  هاي مالی نشاناست. نسبت نقد تهیه شده

ي هـا هـا در مقایسـه بـا سـایر شـرکت     یا ضعف شرکت
رو و عملکـرد سـال   هـاي پـیش  همان صـنعت، شـرکت  

  ).23گذشته همان شرکت است (
حل مشکل براي ) 1389خواجوي و همکاران (
از این جهت  ،هاي مالیروش سنتی تحلیل صورت

هـاي مـالی تنهـا یـک بعـد از      که هر کدام از نسبت
تـوان  دهد، که در نتیجه نمـی ابعاد مالی را نشان می

به سادگی در مورد سالمتی مالی واحدهاي تجاري 
). آنان 16اظهارنظر کرد، پژوهشی را انجام دادند (
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ها را به در پژوهش خود روش تحلیل پوششی داده
یـل سـنتی   عنوان روشی مکمـل بـراي تجزیـه و تحل   

هاي مـالی واحـدهاي تجـاري، در راسـتاي     صورت
رفع این محدودیت، معرفی کردند. نتیجه پـژوهش  
خواجـوي و همکـاران نشــان داد کـه روش تحلیــل    

ها ها با در نظر گرفتن نسبت کل بدهیپوششی داده
به حقوق صاحبان سـهام، بهـاي تمـام شـده کـاالي      

ي هـا و دارایـی  غیرجـاري هاي فروش رفته، دارایی
هــاي جـاري بــه عنـوان متغیرهــاي ورودي و نسـبت   

حاشـــیه فـــروش خـــالص، بـــازده ســـرمایه، بـــازده 
ها و ها، گردش داراییها، گردش موجوديدارایی

نسبت آنی به عنوان متغیر خروجی، توانایی تجمیع 
ها به یک معیار واحـد بـه   تبدیل آن ها واین نسبت

ظـر  را دارد. در حقیقت، روش مورد ن» کارایی«نام 
تواند به عنوان روشی مکمل بـراي روش سـنتی   می

کار برده شـود؛ زیـرا بـا    هاي مالی بهتحلیل صورت
استفاده از این روش مشکل مربوط بـه روش سـنتی   

تــوان نمــره کــارایی وجــود نخواهــد داشــت و مــی
هاي تجاري را با اختصاص یافته به هر یک از واحد

ا در که یک واحد تجـاري ر هم مقایسه کرد یا این
  چند دوره مالی ارزیابی کرد.

ــدي ( ــی24محمـ ــک   ) در پژوهشـ ــاربرد تکنیـ کـ
(تحلیـل سلسـله مراتبـی و تحلیـل      ریـزي ریاضـی  برنامه

هاي مالی ها) براي تجزیه و تحلیل صورتپوششی داده
را مورد بررسـی   1383هاي داروسازي در سال شرکت

ي هـا پژوهش وي نشان داد که از نسبتقرار داد. نتایج 
هاي سودآوري، بازده نقدینگی، نسبت سریع؛ از نسبت
هاي عملیـاتی، نسـبت   حقوق صاحبان سهام؛ و از نسبت

تــرین اهمیــت را در صــنعت گــردش موجــودي، بــیش
  داروسازي داشته است.  

 12جامعه آماري مورد بررسی در پژوهش حاضر 
طـور  شرکت داروسازي فعال در بورس است وهمـان 

اي سـنجش کـارایی در روش   که قبالً بحث شـد، مبنـ  
ها ها به خروجیها، نسبت وروديتحلیل پوششی داده

اســـت. هـــدف از ایـــن پـــژوهش تجزیـــه و تحلیـــل  
ــل   صــورت ــتفاده از رویکــرد تحلی ــا اس ــالی ب ــاي م ه

هــا اســت. در حقیقــت هــدف اي دادهپوششــی پنجــره
معرفــی ایــن رویکــرد بــه عنــوان مکمــل روش ســنتی 

که بتـوان مشـکالت    ايها است؛ به گونهتحلیل نسبت
هـا را برطـرف کـرد. در ایـن     مربوط به تحلیـل نسـبت  

هاي پـژوهش  هاي مالی به عنوان متغیرراستا، از نسبت
  استفاده شده است.

(افــزایش در ایــن  بهتــر -هــاي مــالی بیشــترنســبت 
کنـد) را بـه   ها ایجـاد مطلوبیـت مـی   ها براي بنگاهنسبت

هـا  (کاهش در این نسبت بهتر -عنوان خروجی و کمتر
کند) به عنوان ورودي ها ایجاد مطلوبیت میبراي بنگاه

عنوان نمونه، هر چه نسـبت  در نظر گرفته شده است. به
جاري، نسبت آنی، نسـبت گـردش موجـودي کـاال یـا      
گردش دارایی بیشتر باشد شرکت شانس بیشتري براي 

بندي به عنوان یک واحد کـارا را دارد و هـر چـه    طبقه
ــدار    ن ــژه مقـ ــرمایه و ارزش ویـ ــه سـ ــدهی بـ ــبت بـ سـ

ــل ــن قاب ــوجهی باشــد، احتمــال ای کــه شــرکت جــزو  ت
). 23هاي ناکارا قرار گیرد بیشـتر خواهـد بـود (   شرکت

چه گفته شد، در پژوهش حاضر سه متغیـر  بر اساس آن
ورودي و پنج متغیر خروجی در نظر گرفته شده اسـت  

  ، آورده شده است.  1که در جدول شماره 
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 هاها و خروجی: فهرست ورودي1 جدول
 خروجی ورودي

 نسبت سریع (آنی) نسبت بدهی

 درآمد سهم نسبت بدهی به ارزش ویژه
 حاشیه سود خالص نسبت قیمت به درآمد

 بازده حقوق صاحبان سهام 
 نسبت گردش موجودي 

 

 هاي پژوهشیافته
  

رویکرد  با استفاده از طور که بیان شد، براي حل مسأله همان
هیچ نوع نظریه و یا منطـق اساسـی    ،ايتحلیل پوششی پنجره

تعریف و اندازه پنجره وجـود نـدارد. بـا ایـن حـال       در مورد
ها توصیه میرحسنی محاسبات زیر را براي تعیین تعداد پنجره

 کنیم.هاي زیر را تعریف می). بر این اساس نماد25کند (می
n  تعداد =DMUها                        K =هاتعداد دوره 

 p =طول پنجره(p≤ k)                w = هاپنجرهتعداد  
˗W = k             )5رابطه (  p+1      تعداد پنجره ها  
  در هر پنجره DMU تعداد=  np                 ) 6رابطه (

  هاي متفاوت DUتعداد=  npw                   )7رابطه (
با استفاده شرکت تولید کننده دارو  12مقادیر کارایی 

اسـاس ورودي و   بـر و هـا  اي دادهتحلیل پوششی پنجره از
سال براي هر پنجره در  3هاي ذکر شده با عرض خروجی

اي بـراي  مدل تحلیل پنجـره  ، آمده است.2جدول شماره 
افـزار لینگـو نسـخه    وسیله نـرم ها، بههر پنجره از تمام واحد

ــادیر     11 ــت آوردن مق ــراي بدس ــت. ب ــده اس ــبه ش محاس
×  3=  36ریزي خطـی بـراي  کارایی هر پنجره، مدل برنامه

 3علت اینکه بـراي هـر بنگـاه ،    شود و بهواحد حل می 12
ــه تعــداد پنجــره بوجــود مــی مــدل  36×  3=  108آیــد، ب

 ریزي خطی باید حل شود.برنامه
 

1387-1391هاي هاي داروسازي طی سال: میانگین کارایی شرکت2جدول  

جرهمیانگین کارایی هر پن 1391 1390 1389 1388 1387 دارو ابوریحان  

44/0 1پنجره  51/0  67/0  
  

54/0  

 2پنجره
 

51/0  67/0  23/0  
 

47/0  

 3پنجره
  

73/0  25/0  27/0  41/0  

44/0 میانگین کارایی هر سال  51/0  69/0  24/0  27/0  47/0  

جرهمیانگین کارایی هر پن 1391 1390 1389 1388 1387 دارو اسوه  

79/0 1پنجره  83/0  00/1  
  

85/0  

 2پنجره
 

83/0  00/1  27/0  
 

70/0  

 3پنجره
  

00/1  29/0  28/0  52/0  

79/0 میانگین کارایی هر سال  83/0  00/1  28/0  28/0  69/0  
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  2ادامه جدول
جرهمیانگین کارایی هر پن 1391 1390 1389 1388 1387 دارو امین  

71/0 1پنجره  61/0  69/0    67/0  

61/0  2پنجره  69/0  58/0   62/0  

69/0   3پنجره  66/0  39/0  55/0  

71/0 میانگین کارایی هر سال  61/0  69/0  62/0  39/0  61/0  

جرهمیانگین کارایی هر پن 1391 1390 1389 1388 1387 دارو اکسیر  

53/0 1پنجره  49/0  76/0    59/0  

49/0  2پنجره  76/0  23/0   49/0  

82/0   3پنجره  24/0  28/0  44/0  

53/0 هر سال میانگین کارایی  49/0  78/0  23/0  28/0  50/0  

جرهمیانگین کارایی هر پن 1391 1390 1389 1388 1387 دارو جابرابن حیان  

57/0 1پنجره  62/0  00/1    73/0  

62/0  2پنجره  00/1  30/0   64/0  

00/1   3پنجره  32/0  32/0  54/0  

57/0 میانگین کارایی هر سال  62/0 00/1  31/0  32/0  63/0  

جرهمیانگین کارایی هر پن 1391 1390 1389 1388 1387 حکیمدارو   

63/0 1پنجره  49/0  78/0    54/0  

49/0  2پنجره  87/0  27/0   51/0  

87/0   3پنجره  27/0  33/0  46/0  

63/0 میانگین کارایی هر سال  49/0  84/0  29/0  33/0  50/0  

جرههر پنمیانگین کارایی  1391 1390 1389 1388 1387 دارو داملران رازك  

56/0 1پنجره  57/0  89/0    67/0  

57/0  2پنجره  89/0  27/0   58/0  

96/0   3پنجره  29/0  32/0  52/0  

56/0 میانگین کارایی هر سال  57/0  91/0  28/0  32/0  59/0  

جرهمیانگین کارایی هر پن 1391 1390 1389 1388 1387 دارو رازك  

55/0 1پنجره  52/0  70/0    59/0  

52/0  2پنجره  70/0  24/0   49/0  

75/0   3پنجره  26/0  37/0  46/0  

55/0 میانگین کارایی هر سال  52/0  72/0  25/0  37/0  50/0  
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2ادامه جدول  
جرهمیانگین کارایی هر پن 1391 1390 1389 1388 1387 دارو زهراوي  

56/0 1پنجره  53/0  84/0  
  

64/0  

 2پنجره
 

53/0  84/0  25/0  
 

54/0  

 3پنجره
  

90/0  27/0  28/0  48/0  

56/0 میانگین کارایی هر سال  53/0  86/0  26/0  28/0  55/0  

جرهمیانگین کارایی هر پن 1391 1390 1389 1388 1387 دارو سبحان  

86/0 1پنجره  00/1  74/0  
  

86/0  

 2پنجره
 

00/1  74/0  00/1  
 

91/0  

 3پنجره
  

80/0  00/1  00/1  93/0  

86/0 میانگین کارایی هر سال  00/1  76/0  00/1  00/1  90/0  

جرهمیانگین کارایی هر پن 1391 1390 1389 1388 1387 دارو عبیدي  

00/1 1پنجره  00/1  00/1  
  

00/1  

 2پنجره
 

00/1  00/1  71/0  
 

90/0  

 3پنجره
  

00/1  76/0  44/0  73/0  

00/1 میانگین کارایی هر سال  00/1  00/1  73/0  44/0  87/0  

جرهمیانگین کارایی هر پن 1391 1390 1389 1388 1387 دارو فارابی  

64/0 1پنجره  66/0  91/0  
  

74/0  

 2پنجره
 

66/0  91/0  29/0  
 

62/0  

 3پنجره
  

98/0  31/0  33/0  54/0  

64/0 میانگین کارایی هر سال  66/0  93/0  30/0  33/0  63/0  

 
  

ها مقـادیر  اي دادهدر رویکرد تحلیل پوششی پنجره
هـا  ها بـراي هـر دوره و در عـرض پنجـره    کارایی بنگاه
شــود و هــاي زمــانی مشــخص محاســبه مــیهبــراي دور

شـود؛  براساس آن میانگین ستونی هر دوره محاسبه مـی 
هاي هر در آخر مقادیر حاصل از میانگین کاراي پنجره

بنگاه طی دوره مورد ارزیـابی مبنـایی بـراي سـنجش و     
  دهد.ست میها بدمقایسه عملکرد بنگاه

ــل صــورت  ــه و تحلی ــالی تجزی شــرکت  12هــاي م
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با توجـه بـه   

ها، بیانگر آن است که در میان ایـن  هاي مالی آننسبت
ها، شرکت داروسازي سبحان کـاراترین واحـد   شرکت

هـاي داروسـازي در   است. رتبه کـارایی کلیـه شـرکت   
آمـده اسـت.    3مقایسه بـا یکـدیگر در جـدول شـماره     

 گذار یا اعتباردهنده بـا اسـتفاده از   بنابراین، یک سرمایه
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 هاي داروسازي بر حسب کاراییبندي شرکت: رتبه3جدول
 رتبه گیريهاي تصمیمواحد

 1 شرکت داروسازي سبحان

 2 شرکت داروسازي عبیدي

 3 شرکت داروسازي اسوه
 4 شرکت داروسازي فارابی

 5 شرکت داروسازي جابرابن حیان
 6 شرکت داروسازي امین

 7 شرکت داروسازي داملران رازك
 8 شرکت داروسازي زهراوي

 9 شرکت داروسازي رازك
 10 شرکت داروسازي حکیم و شرکت داروسازي اکسیر

 11 شرکت داروسازي ابوریحان

 
هـاي مـورد   توانـد از میـان شـرکت   نتایج این پژوهش مـی 

هـا  هـاي کـارا را انتخـاب کـرده و در آن    بررسی شـرکت 
کـه  هـا وام دهـد. در حـالی   گذاري کند و یا بـه آن سرمایه

راحتـی  شـد، بـه  اگر از تجزیه و تحلیل سـنتی اسـتفاده مـی   
نبــود. در واقــع، در تجزیــه و چنــین انتخــابی امکــان پــذیر 

توان نتایج گونـاگون و متفـاوت حاصـل    تحلیل سنتی نمی
هـاي مـالی متعـدد را تجمیـع کـرد و بـه       از ارزیابی نسـبت 

ــابی در مــورد برتــري    ــایج ایــن ارزی ــر اســاس نت راحتــی ب
ــع   ــر شــرکت دیگــر نظــر داد. در واق ــه  ،شــرکتی ب مقایس

فـاوت از  هـاي مت هاي مالی متعدد، که هر کدام جنبهنسبت
  کننده است.دهد، گیجها را نشان میعملیات شرکت

  
  گیرينتیجه

  
روش تحلیـل پوششـی    ي پـژوهش نشـان داد کـه   نتیجه

ها بـا در نظـر گـرفتن نسـبت آنـی، درآمـد سـهم،        داده
حاشیه سود خالص، بازد حقوق صاحبان سهام و نسبت 

ــر  ــوان متغی ــه عن هــاي خروجــی و گــردش موجــودي ب
نسبت بدهی به ارزش ویـژه و نسـبت   هاي بدهی، نسبت

هـاي ورودي، توانـایی   قیمت به درآمد به عنـوان متغیـر  
ها به یک معیـار واحـد   ها و تبدیل آنتجمیع این نسبت

را دارد. در واقع روش تحلیـل پوششـی   » کارایی«به نام 
توانـد بـه عنـوان روشـی مکمـل بـراي روش       ها میداده

ه شود؛ زیرا با هاي مالی به کار بردسنتی تحلیل صورت
استفاده از این روش مشکل مربوط به روش سنتی رفـع  

شود چون نمره کارایی اختصاص یافته بـه هـر یـک    می
تـر شـامل ابعـاد مـالی یـک      از واحدهاي تجـاري بـیش  

توان شود و بر اساس آن به راحتی میواحد تجاري می
کـه  واحدهاي تجاري را با یکدیگر مقایسه کرد یا ایـن 

 .ري را در چند دوره مالی ارزیابی کردیک واحد تجا
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یکی از مسائل پژوهش حاضـر ایـن بـود کـه روش     
هاي مالی از این نظر که هر کـدام  سنتی تحلیل صورت

هاي مالی تنها یک بعد از ابعـاد مـالی را نشـان    از نسبت
تـوان  دهد، داراي محدودیت است و در نتیجه نمـی می

تجـاري  به سادگی در مـورد سـالمتی مـالی واحـدهاي     
اظهارنظر کرد. این پـژوهش رویکـرد تحلیـل پوششـی     

ها را به عنوان روشی مکمل براي تجزیـه  اي دادهپنجره
هاي مالی واحدهاي تجـاري در  و تحلیل سنتی صورت

  راستاي بر طرف کردن این محدودیت معرفی کرد.
هـا،  اي دادهبا استفاده از مدل تحلیـل پوششـی پنجـره   

کننده دارو در طی رکت تولیدش 12قادیر کارایی براي م
بدســت  2طبــق جــدول شــماره  1387- 1391هــاي ســال

ــرکت      ــدول ش ــن ج ــایج ای ــاس نت ــر اس ــت. ب ــده اس آم
 تــرین مقــدار کــارایی وداروســازي ســبحان داراي بــیش
ــان  ــازي ابوریح ــرکت داروس ــم ش ــم  داراي ک ــرین رق ت

ي داروسـازي  هـا کـارایی شـرکت  کارایی است. مقـادیر  
اسـت، ولـی چـون     5/0برابـر بـا   اکسیر، حکیم و رازك 

بـراي   1391الـی   1387هـاي  مقدار کارایی در طی سـال 
تـر از دو شـرکت دیگـر    شرکت داروسازي رازك بیش

چنین، شرکت بود، در رتبه باالتري قرار گرفته است. هم
حیـان  داروسازي فارابی و شرکت داروسـازي جـابر ابـن   

ه مقـدار  کـ نیز رقم کارایی یکسان داشته و با توجه به این
هـا بـراي شـرکت داروسـازي فـارابی      کارایی طـی سـال  

حیـان اسـت، ایـن    تر از شرکت داروسازي جابر ابـن بیش
بنـدي  رتبـه  گیـرد. شرکت نیز در رتبه بـاالتري قـرار مـی   

ــن   ــرد ای ــارایی    12عملک ــانگین ک ــاس می ــر اس ــد ب واح
  ارائه شده است. 3در جدول شماره  ها،پنجره

دو شـرکت  نـدي بـاال   بالزم به ذکر اسـت، در رتبـه  

داروسـازي اکسـیر) رتبـه دهـم را      و حکیم (داروسازي
ــب ــرده کسـ ــد،کـ ــوع در و انـ ــرکت مجمـ  دوازده شـ
  .بندي شدندرتبه

  
 ها و پیشنهادهامحدودیت

با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهادهاي زیر براي 
گـذاران در  کمک به پژوهشـگران، مـدیران و سـرمایه   

  شود:این زمینه ارائه می
ــارایی بنگــاه  DEA. در روش 1 ــبه ک ــراي محاس ــا، ب ه

شـود نـه کـارایی مطلـق.     کارایی نسـبی سـنجیده مـی   
شود کـه بنگـاه   عبارت دیگر، در این روش بیان میبه

کنـد؛  هـاي نظیـر چگونـه عمـل مـی     در حضور بنگـاه 
ممکن است کـه بنگـاه بـه طـور مطلـق کـارا نباشـد.        

ري دارنـد،  که رتبه کـارایی بـاالت   یهایبنابراین، بنگاه
ــی ــود ببخشــند. اگــر   م ــد عملکــرد خــود را بهب توانن

هاي مشابه بیشتري در دسترس باشـد،  اطالعات بنگاه
تـر نشـان   تـر و صـحیح  ها مناسـب اندازه کارایی بنگاه

هـاي کـارا مرجـع نسـبی مناسـبی      شود. بنگاهداده می
  هاي ناکارا هستند.براي افزایش کارایی واحد

ان با استفاده از روش تحلیـل  . بورس اوراق بهادار تهر2
توانــد اطالعــات مناســبی بــراي هــا مــیپوششــی داده

گذاري و اعتباردهی براي مدیران هاي سرمایهتصمیم
  گذاران فراهم آورد. و سرمایه

دسـت آمـده در مـورد کـارا و یـا      . با توجه به نتایج به3
ناکارا بودن واحـدها، مـدیران مراکـز کـاراي تولیـد      

تـر  ر مجموع به سمت کارایی بیشدارو الزم است د
هـاي ناکـارا   و باالتر حرکت کرده و مدیران شرکت

هـاي مرجـع خـود    الزم است با الگوبرداري از واحد
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  به سمت مرز کارایی نسبی حرکت کنند.
وري ي بهرهها. نتایج مربوط به تحلیل عکس شاخص4

تواند راهنماي مناسبی بـراي مقایسـه مقطعـی بـین     می
شـد کـه بـا توجـه بـه تشـابه زیـاد فعالیـت         هـا با بنگاه
ــاه ــابنگ ــراهم     ییه ــان را ف ــن امک ــی ای ــورد بررس م
هـاي نسـبت بـه    آوردکه در جهت بهبود شـاخص می

  بنگاه مرجع گام بردارند.
هاي این پژوهش این است کـه  از جمله محدودیت

هاي پژوهش اسـتفاده  هاي مالی به عنوان متغیراز نسبت
مبنــاي مقایسـه و ارزیــابی  هـا  شـده اسـت و ایــن نسـبت   

ــرکت ــه عملکــرد ش ــرار گرفت ــا ق ــد.ه ــورد   ان ــا در م ام
هــا و  هــاي مــالی نگرانــی  اثربخشــی تحلیــل نســبت  

 هاي زیر وجود دارد:محدودیت

هاي مالی یک بعد از عملکرد مالی . هر یک از نسبت1
عبارت دیگر، هر گروه کند. بهسازمان را ارزیابی می

هـاي  سـمت از فعالیـت  هاي مالی تنها یـک ق از نسبت

  دهد.واحد تجاري را مورد ارزیابی می
هـاي  تـوان از صـورت  هاي مالی که مـی . تعداد نسبت2

کننده و با مالی استخراج کرد زیاد بوده و اغلب گیج
  .در تناقض استیکدیگر 

چه تاکنون بیان شـد، تجزیـه و تحلیـل    بر اساس آن
عینیـت   هاي مالی براي تعیین واحدهاي ناکـارا از نسبت
تري برخوردار است و براي ارزیابی چنـد بعـدي و   کم

کـه  پیدا کردن بهترین عملکرد نـاتوان اسـت. در حـالی   
هــاي اقتصــادي تــر کــارایی بنگــاهبــراي ارزیــابی دقیــق

هاي مستقیم خروجی و ورودي استفاده توان از دادهمی
کـرد. از طـرف دیگـر پــژوهش حاضـر بـا محــدودیت      

ي فعـال در بـازار بـورس    هـاي داروسـاز  تعداد شـرکت 
مواجه شد، که براي رفع این مشکل از رویکرد تحلیـل  

هـاي  هـا بـراي بررسـی عملکـرد شـرکت     اي دادهپنجره
بـه نتـایج    بتـوان  مورد نظر استفاده شد تـا از ایـن طریـق   

 اتکاتري دست یافت.قابل
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