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 چکیده 
 ی زیربرنامه  روش   یک  ها، داده  پوششی  تحلیل .  باشدمی  مختلف  ابعاد  از   یریگمیتصمواحد    یک  عملکرد  ارزیابی  معیار  ،کارایی   یطورکلبه

های  دارایی  زمانهم  با در نظر گرفتن  پژوهش حاضر این است کههدف از  .  است  رندهیگمیتصم  واحدهای  ییاکار  ارزیابی  برای  ریاضی،

تحلیل پوششی   یبعدسهروشی جدیدی به نام مدل    در این پژوهشگیری شود.  ها اندازهمالی شرکت کاراییسرمایه،   نیتأمورودی و  

تحلیل   1399 -1395های ساله و از سال 5طی دوره زمانی  در ایران فوالدفعال در حوزه صنعت شرکت   10داده معرفی و در مورد 

  های ورودی داراییعملکرد مناسبی در مدیریت    های متعددی وجود دارند کهشرکتپژوهش نشان داد که  نتایج  شد.  انجام    کارایی

های  عملکرد مدیریت در مقایسه با داراییها  هایی وجود دارند که در آن شرکت،  حالنیدرع هستند.    اسرمایه ناکار  نیتأماز نظر    اما  دارند

  کاراییگیری  برای اندازه   شاخصیشرکت، به    کاراییهستند. بنابراین هنگام تحلیل    اسرمایه کار  نیتأماز نظر  ولی    ورودی ضعیف است

 ی ریگاندازه   روش  کقرار دهد. این پژوهش با تکیه بر این نکته ی  مدنظر  زمانهم  سرمایه را  نیتأمو هم    هانیاز است که هم ورودی

و    کرده   بازده به مقیاس تجزیه و تحلیلروش  گیری را از طریق  و وضعیت جاری مالی هر واحد تصمیم  کرده است جدیدی را ارائه  

عوامل منفی و پیشین توجه به تأثیر    یهاپژوهشوجه تمایز این پژوهش با سایر    .نموده استمسیری برای بهبود مالی مشخص  

  شدهارائهپیشینه پژوهش    با توجه به  .است  بوده   ی در تحلیل پوششی دادهریگمیتصمهای واحد  ها و بدهیاض مخرب همانند استقر

  گران مورد توجه پژوهش  ،DEAکارایی مالی با استفاده از مدل بازطراحی شده  مسئله    ،نظیر ایرانداک  اطالعاتی  یهاگاهیپاو جستجو در  

از   خود را  پرداخته است،  های در تحلیل پوششی دادهدبه رویکرد جدیاین پژوهش    ازآنجاکهو همچنین    ایرانی قرار نگرفته است

 .ساخته استپیشین متمایز   یهاپژوهش

 

 . کارایی مالی ، یسه بعد DEA کردیرو، هاتحلیل پوششی داده واژگان کلیدی:

 

 مقدمه  -1

 چه  به سازمان  یا   بنگاه   یک  که  است  این  بیانگر  کارایی.  باشدمی  مختلف  ابعاد  از  سیستم  یک  عملکرد  ارزیابی   معیار ،کارایی  یطورکلبه

در عوامل    اینکه  به  توجه  با.  است  کرده  استفاده  زمان  از  مقطع  یک  در  ممکن  تولید  بهترین  راستای  در  خود  موجود  منابع  از  نحوی

 و  داد  قرار  ارزیابی  و  سنجش  مورد  را  عوامل  این  عملکرد  توانمی  آن   برآورد  و  عیینت  با  لذا  دارند؛  دخالت  کارایی  متعددی در افزایش

محققان    نیاز موضوعات فعال بحث در ب  ی کی  ها کارایی مالی سازمانهمچنین،    .کرد  تعیین  را  ستانده   میزان  تعیین  در   عامل  هر  اهمیت

 فوالد صنعت صنایعی همچون   خصوصبه توسعهدرحال اهمیت افزایش کارایی در صنایع کشورهای  بوده است.  و مدیریت یحسابدار

 یریگمیتصمارزیابی موقعیت مالی یک شرکت در فرآیند  .  شودشود، یک امر ضروری تلقی میکه از صنایع استراتژیک محسوب می

های  با استفاده از تحلیلست.  عملیات یک شرکت تا اندازه زیادی وابسته به موقعیت مالی آن ا   چراکه  امری حیاتی و ضروری است،
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به دست  و...    سودآوری  ،یریپذسکیر  توان بازپرداخت وام و بدهی،  کارایی،  ،تیحجم فعال  قدرت نقدینگی،   نهیزمدر  اطالعاتی    مالی،

 شد  خواهد واحد  آن سهام بازده افزایش یا  کاهش  باعث  تیدرنها که  آیدمی

محیط داخلی و خارجی و عوامل ساختاری مانند ساختار هزینه شرکت، ساختار دارایی، و ساختار    ریتأثعملکرد یک شرکت تحت  

مالی آن    نیتأمگذاری شده توسط شرکت بلکه به ساختار  های سرمایهبه دارایی  تنهانهفروش قرار دارد. تغییر در عوامل ساختاری  

مالی نیز بستگی دارد. وقتی شرکتی در واکنش به تغییرات   نیتأمبرای    ه شداستفادههای  دارایی همانند سرمایه شرکت و سایر سرمایه

امر موجب  گذاری میمحیط خارجی تصمیم به سرمایه این    هاآن تا در دارایی جاری و بخصوص دارایی غیر جاری    شودیمگیرد، 

، افزایش سرمایه را با خود همراه دارد.  ها شود که این افزایش داراییدهد که باعث تغییر در ساختار دارایی شرکت میتغییری رخ  

 پوششی  تحلیل  مالی، تغییر خواهد کرد.  نیتأمساختار سرمایه شرکت به دلیل تغییر نسبی اندازه سرمایه با توجه به روش    رون یازا

  خروجی  چندین  و   ورودی  چندین  که  است  یارندهیگمیتصم  واحدهای  کارایی  ارزیابی  ریاضی، برای  یزیربرنامه  روش  یک  ها،داده

   .است داشته قرار محققینوجه رد تمو همواره سازمان یا شرکت  یک عملکرد ارزیابی در آن اهمیت دلیل به کارایی یریگ. اندازهدارند

های ورودی را با توجه به عملکرد مدیریت  دارایی  کارایی را از میان برداشته و    DEAهای  هدف این پژوهش آن است که محدودیت

شود که از طریق بازطراحی مرز تابع، هم  مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. بنابراین، یک مدل تحلیل جدید برای کارایی پیشنهاد می

های ناشی از متغیرهای  آن است که محدودیت  شدهارائه گیرد. هدف از روش  سرمایه را در نظر می  ن یتأمهای ورودی و هم  دارایی

  ی هاییداراعملکرد مدیریت در مقایسه با    کارایی های موجود در مطالعات مربوط به تحلیل  و محدودیت  DEAمنفی در مدل فعلی  

  نیتأمورودی و    یهاییدارابازده    زمانهمکه    پردازدیم  DEA  یبعدسهیک تحلیل جدید و  . همچنین، به  ورودی را برطرف کند

ورودی    یهاییداراهای بازده موجود فقط مبتنی بر عملکرد مدیریت بر اساس  کند. تحلیلسرمایه را با عملکرد مدیریت مقایسه می

که    کند یم دارند سروکار ندارند. همچنین پیامدهای منفی را بیان    یترنییپاهستند که با متغیرهای منفی که بازده    DEAیا مدل  

عوامل فرعی منفی مانند    DEAهای بازده  ، تحلیلدرگذشتهگیرد.  می  دارند و میزان این کاهش را اندازهکاهشی روی کارایی    ریتأث

. اگر یک ورودی، خروجی برابر داشته باشد، بدون توجه به ایجاد پیامد مخرب، بازده برابر دارد. با  گرفتندینمرا در نظر    استقراض 

، اتفاق خواهد افتاد که آن را مورد بررسی قرار DEA  ی بعدسهمدل بازطراحی شده    ، حل این مشکل از طریقادشده یتوجه به مطالب  

 خواهیم داد.

 پیشینه پژوهشو  ینظر یمبان -2
استفاده  ارزیابی  برای  که  مرسوم  ی هاک یتکن   برای  کافی   مدیریتی   اطالعات  توانندینم  و   باشند یم   سطحی  یک   ، شوندیم   عملکرد 

  اما  دهند؛  قرار  اختیار کارشناسان  رقابتی را در   ی های استراتژ   معایب  و   مزایا  به  دستیابی   و   واحدهای ناکارا  ناکارایی  عوامل  شناسایی 

 به  توانیم  کالسیک   ی هامدل  مشکالت   ن یترمهم  از .  کند  غلبه   مشکل  این  بر   تواند یم  یحسطدچن  یهادادهپوششی    تحلیل  تکنیک

 (. 1396کرد )شفیعی،   اشاره عملکرد ارزیابی  در واحد هر  داخلی گرفتن روابط  نادیده

  رکارایغ )بنکر، چارنز و کوپر( با ماهیت ورودی و با فرم پوششی، شعب کارا و  BCC(، با استفاده از مدل  1393معظمی و همکاران )

ن به مرز کارایی مشخص از بین شعب کارا، الگویی جهت رسید  هاآنی کردند و برای  بندرتبه را از هم تفکیک دادند و شعب ناکارا را  

و  محصوالت تولید زمینه در که بهادار اوراق  بورس در شدهرفته ی پذ  دارویی یهاشرکتمالی  ( کارایی1396کردند.  یوسفی و راجی )

شاهلو و همکاران . عالوه بر این در مطالعات خارجی، جهاناندداده قرار بررسی و سنجش مورد نمودند را فعالیت  دارویی یهافرآورده

کند.  ی میبندتیاولوها را  را پیشنهاد کردند که حتی درون یک گروه کارایی، کارایی  DEAبندی  ( یک مدل سیستم رده2015)



 

 

از آن عمدتا    DEAهای مالی،  بینی ناتوانی( برای پیش2004)  1سایلین و همکاران اندازه  را تعمیم دادند و  گیری کارایی در  برای 

ی بر ریتأث، که  BCC DEAهای مالی منفی شرکتی که با نکول روبرو است، باید از مدل  مدیریت مالی استفاده کردند. برای نسبت 

مدل    خطی مقدار منفی را تغییر دهد. البته این نتایج محدود به استفاده از  صورتبهکارایی ندارد، استفاده کرد؛ حتی اگر این مدل  

CCR    .مطالعات پیشین که ارجح بودن    برخالف)چارنز، کوپر، و رودز( بودDEA   ( یک مدل  2004)  2را نشان داده بودند، سویوشی

 ادغام شده بودند.  باهمو تحلیل تفکیکی  DEAبینی نکول شرکت ارائه کرد که در آن برای پیش

 3نیو و همکاران   زمانهمخروجی مخرب، انجام دادند.  ازجملهه جهت ( مطالعاتی راجع به توابع فاصل2006، 2005فاره و همکاران )

های پیچیده نیروگاه بادی را مورد ارزیابی قرار دهند. امتیاز  از دو فرایند فرعی را بررسی کردند تا سیستم  هرکدام (، کارایی  2018)

 4متغیر وابسته( تجزیه و تحلیل شدند. تران و همکاران  عنوانبهکارایی و عامل محیطی با استفاده از مدل توبیت  )هر امتیاز کارایی 

ترکیب شده    العاده فوق در حالت کارایی    DEAد که در آن معیار کارایی بر اساس رکود با  ( روش جدیدی را پیشنهاد کردن 2019)

پیشنهاد    هاآن نیاز بوده است. البته،    DEA، به اقدام پیشگیرانه و تکرار  العادهفوق ، برای به دست آوردن امتیاز کارایی  اآلناست. تا  

تواند زمان الزم برای تحلیل عملی را کاهش  ق یک بار اجرا به دست آورد که میتوان از طریرا می  العادهفوق کردند که امتیاز کارایی 

کائوچو را با انتخاب درختان کائوچو، کودها، و نیروی انسانی    دکننده یتول( کارایی فنی کشاورزان  2019)  5سیاریفا و همکاران  دهد. 

بر کارایی را   مؤثرخروجی و همچنین رگرسیون توبیت که عوامل   عنوانبه متغیرهای ورودی و خروجی، به ازای هر کشاورز    عنوانبه

می کردند.تحلیل  تحلیل  و  تجزیه  ادامه،  کند،  همکاران در  و  خروجی  2018)  6آوکیران  و  ورودی  متغیرهای  که  بودند  معتقد   )

توانند معیار مناسبی برای سنجش بهبود کارایی در  ا تاریخی هستند و بنابراین نمیهای فعلی ی ، دادهDEAدر مدل    شدهاستفاده

بینی و کارایی را بر اساس  سازی پویا پیشرا با استفاده از سیستم شبیه  رها یمتغورودی و    ها آنآینده باشند. برای رفع این مشکل،  

کارایی، از اطالعات مربوط    ی بندتیاولوبرای    روش سنتی  ( گفتند که در2019)  7ای بررسی کردند. لی و چوییشبکه  DEAمدل  

و یا  اطالعات را از طریق تجزیه و تحلیل اضافی   کنندیم استفاده    شدهدادههای ورودی یا خروجی  به مشخصات موقعیتی نسبی داده

نیز اخیرا در این خصوص مطالعاتی را    (2019)  10یحیی و عسید ،  (2019)  9پراساد ،  (  2018)  8بوداغی و سائن   آورند. به دست می

 انجام دادند. 

 های پژوهش به شرح زیر تبیین شده است:طور که بیان شد فرضیه همان

 ، توان ارزیابی کارایی مالی را دارد.DEAطراحی شده  مدل بازفرضیه اول: 

 کند. بررسی می یدرستبه  زمانهم، کارایی و ناکارایی را  DEA یبعدسهدل مفرضیه دوم: 

 پژوهش روش  -3

 
1 Cielen 
2 Sueyoshi 
3 Niu et al 
4 Tran et al 
5 Syarifa et al 
6 Avkiran et al 
7 Lee & Choi 
8 Boudaghi & Saen 
9 Prasad 
10 Yahia & Essid 



 

 

استفاده سازمان بورس اوراق بهادار،    تواند موردجهت که میازآن   پژوهشحاضر از جهت هدف، از نوع کاربردی است. این نوع    پژوهش

رار ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشگران، سازمان حسابرسی قها، دانشگاهگران مالی و کارگزاران بورس، مدیران مالی شرکتتحلیل

توصیفی آنچه را که هست    پژوهشباشد.  همبستگی می  –از نوع توصیفی  پژوهشجهت روش استنتاج، این    از  گیرد، کاربردی است.

  سؤاالت آزمون فرضیه یا پاسخ به    منظوربهآوری اطالعات  شامل جمع  پژوهشکند. این نوع از  بدون دخل و تصرف توصیف و تفسیر می

  اکار  DMUدرون یک گروه خاص بایستی بررسی شود تا به یک    اناکار  DMU .باشدمی  مورد مطالعهمربوط به وضعیت فعلی موضوع  

ها  اند را با دارایی، ارزیابی شدهاهای مشابه با ساختار کارDMUهایی که در بین  DMUساختار مالی    DEA،  گریدعبارتبهتبدیل شود.  

های  کند. بنابراین، این امکان وجود دارد که وضعیت مالی بهینه گروه، مقایسه میراناکا  یاهDMUتوسط    شدهاستفادهو سرمایه  

به    اهای ناکارDMUهایی که در صنعت عمال  در حال رشد هستند را تعیین نمود و همچنین بر اساس آن مشخص شود که  شرکت

،  عالوهبهروش تحلیل در این پژوهش انتخاب شد.    عنوانبه  DEAهای این روش،  ها تعلق دارد. با توجه به مشخصه آن  از  کیکدام

محقق شود را نشان دهد. مدل    اهای ناکارکه بتواند در عمل، برای شرکت  اییهدف نهایی این مطالعه آن است که وضعیت مالی کار

DEA   ای  شدهارائه  یبعدسه معیار سنجش  در  تعمیم  به  پژوهش  نسبت  آمدهدستبهن  برای  و  بهینه  مالی  ناکارDMUهای   اهای 

 پردازد. می

ممکن است که یک    بازهممؤثر، تجزیه و تحلیل شده باشد،    طوربه ها، حتی اگر نسبت دارایی به عملکرد  در تحلیل کارایی شرکت

DMU  گیری کارایی ممکن است ناشی از تحلیل کارایی  تأمین سرمایه وجود داشته باشد. بنابراین اشتباهات در اندازه  ظر ز نا  اناکار

  DEAهای عملکردی باشد. این پژوهش یک مدل تحلیل  مالی یک شرکت، بر اساس ورودی یا تأمین سرمایه در مقایسه با شاخص

با    زمانهم، کارایی مدیریت یک شرکت،  لهیوسنیبدرا دوباره طراحی کند.  کند که مرز مدل تابع فاصله  را پیشنهاد می  یبعدسه 

اندازه  ی هاییداراو    شده نیتأمکارایی سرمایه   اندازهعالوهبه.  شودیمگیری  ورودی  برای  ها  بندی آنها و ردهگیری کارایی شرکت، 

گردد. حتی اگر شرکتی با استفاده از مقدار ستفاده میا  (RTS)سرمایه از روش بازده به مقیاس    نی تأمهای ورودی و  دارایی  برحسب

رسد که امتیاز باالتر عملکرد را باید به شرکتی اختصاص داد  های ورودی، فروش مشابهی داشته باشد، منطقی به نظر میبرابر دارایی

کت، الزم است خروجی سودآوری و گیری اثربخشی شرنسبتا  کمتری باشد. بنابراین، در زمان اندازهو یا استقراض  که دارای بدهی  

که تأثیر    کل بدهیها و  های ورودی، مورد تحلیل قرار گیرد. در این پژوهش، خروجی استقراض خروجی مخرب را نسبت به دارایی

 اند. در نظر گرفته شده اهای مرز ناکارمتغیر عنوانبهکاهشی روی عملکرد شرکت دارند، 

 

 DEAتحلیل  یبعدسهمدل  -3-1
کند؛ زیرا  شاخصی برای عملکرد تجاری استفاده می  عنوانبهگذاری شده خود  های سرمایهمعموال ، یک شرکت از سطح سود دارایی

دارد. با توجه   مدنظر ای را  ثابت یا سرمایه  ی هاییداراگذاری در منابع جدیدی همانند افزایش  شرکت برای افزایش سودآوری، سرمایه

موجود  کهنیابه   بیشتر    سرمایه  لذا  است،  برای  ها شرکت شرکت محدود  روی   نیتأم،  دارایی  فروش  و  بدهی  به  نیاز،  مورد  وجه 

باعث افزایش پیامدهای مخربی   زمانهم  هاشرکت گذاری، در اکثر . در انتها، تالش برای افزایش سودآوری از طریق سرمایهآوردندیم

مرتبط با کارایی که فقط    ییهالیتحلمنفی بر کارایی خواهد داشت. به همین دلیل    ریتأثشده که    ها یبدهها و کل  مانند استقراض 

 . شوندیمسرمایه توجهی ندارند، محدود   نیتأمدهند و به قرار می  مدنظرعملکرد مدیریت را 

 



 

 

 
 کارا و ناکارا  های DMU ی بعدسهنمودار : 1شکل 

 

 

تعریف شده است. مدل تحلیل   یبعدسهکارایی  شاخص صورتبهنشان داده شده که  γبا  DEA یبعد سهمقدار کارایی مدل تحلیل 

 زیر فرموله شده است:  صورتبه DEA یبعدسه 
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 ( 2)مرحله
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روی مرز تابع تولید قرار دارند حتی اگر مقدار    هایخروجو    هایورود دهند.  های ورودی را نشان می( محدودیت3( و )1معادالت )

هایی که برای تولید سطح فعلی خروجی، افزایش یافته باشد. در فناوری فعلی تولید، خروجی فعلی که همیشه قابل تولید  ورودی

دهد بدون  یدهند که نشان مهای خروجی را نشان می( محدودیت4( و )2منحرف( است. معادالت )  شدتبهاست، بدون انحراف )

به   اضافی می  هرگونهنیاز  تولید کرد.  ورودی  را  آن  از  یا کمتر  فعلی  با سطح  )عالوه بهتوان خروجی  معادله  است که  5،  ( شرطی 

مقدار کارایی مرز کارا و مقدار ناکارایی مرز ناکارا بوده    دهنده نشانکه    است  ی عبارت(  6دهد و معادله )پذیری مقیاس را نشان میتغییر 

تأمین  عملکرد مدیریت با توجه به   کاراییهدف از این مدل آن است که اند.  برای کارایی تعریف شده  یبعدسه یک مقدار  صورتبهو 

و یک مرز    اشکل از یک مرز کارمت  یچندبعد  یک مدل  DEA  یبعد سهمدل تحلیل    گیری شود.  های ورودی اندازهو دارایی  سرمایه

ها و کل سرمایه برای عملیات تجاری و متغیرهای  از کل دارایی  اند عبارت  ادر مرز کار  شده استفادهاست. متغیرهای ورودی    اناکار

.  های شرکت استو سود خالص که حاصل دارایی  EBITDAاز فروش، سود عملیاتی )سود قبل از بهره و مالیات(،    اندعبارتخروجی  

گیری ، و سود خالص اندازه EBITDAهای عملکردی همانند فروش،  با شاخص   سهیمقاسرمایه را در    نیتأمی ساختار  ای، ناکارامرز ناکار

عواملی که  می بنابراین،  انتخاب شده  ریتأثکند.  بدهی،  و کل  استقراض  مانند  دارند  مالی شرکت  بر ساختار  عوامل  منفی  این  اند؛ 

  ا کنند قرار دارند. متغیرهای ورودی مرز ناکارمتغیر خروجی که به سمت باالتر حرکت می  عنوانبهو    ازیاد، روی مرز ناکار  احتمالبه

شود، این امکان وجود دارد که  گیری میرد تجاری یک شرکت اندازههستند. وقتی بازده عملک  ا همان متغیرهای خروجی مرز کار

  ن یتأمتا بازده مدیریت دارایی و  شود    تحت استاندارد ثابت عملکرد مدیریت در نظر گرفته  ،متغیرهای مثبت و منفی  زمانهم  طوربه

 سرمایه را بهبود دهد. 

 .متغیرهای ورودی و خروجی :1جدول 
Table 1: Input and output variables. 

 مرز ناکارآمدی  مرز کارآمدی  بخش

 متغیرهای ورودی 
 ها کل دارایی

 کل مقدار سرمایه 

 فروش

EBITDA 
 سود خالص

 متغیرهای خروجی 
 فروش

EBITDA 
 سود خالص

 بلندمدت تسهیالت مالی 

 بدهی کل 

 موجود در مدل فوق بدین شرح است: یرهامتغهر یک از  یو مفهوم یاتی عمل تعریف



 

 

های  های پژوهش تحت اصطالح داراییکه در تحلیل  باشدیمها و کل مقدار سرمایه  شامل کل دارایی  : ورودی اول    های یرمتغ  الف(

 شوند. ورودی بررسی می

گیرند و  میها مالکیت آن را در اختیار  ها یا دولتمنابعی که دارای ارزش اقتصادی هستند و افراد، شرکتبه کل  ها: کل دارایی  -1

 شود.، گفته میها ایجاد کندانتظار دارند آن منابع در آینده منافعی را برای آن

 . جهت تولید ثروت بیشتر یا ایجاد و توسعه یک کسب و کار جدید  شدهاستفادهعبارت است از دارایی کل مقدار سرمایه:   -2

 باشند. و سود خالص می EBITDAشامل فروش،   :خروجی اول  متغیرهای (  ب

 یرا در ازا  هاییدارا  ا یخدمات    ،نامشهود  ا یملموس    یکاالها  ،داریچند طرف است که در آن خر  ای دو    ن یب  یامعامله  فروش:  - 1 

 . کند یم  افتیپول در پرداخت

 2-  EBITDAها و  عملکرد مالی در شرکتباشد که شاخصی جهت تحلیل سودآوری و  : درآمد قبل از بهره، مالیات و استهالک می

 صنایع است.

  های عملیاتی ، هزینهبهای کاالی فروخته شده که پس از کسر نمودن مجموعاست  مانده یک شرکت  باقی سود میزانسود خالص:    -3

 .گردد، عاید آن شرکت می  مالی طول یک در درآمدها ، از مجموعمالیاتو 

 باشند. های خروجی اول میهمان متغیر های ورودی دوم: ج( متغیر

های پژوهش تحت اصطالح باشند که تحلیل)استقراض( می  بلندمدتشامل کل بدهی و تسهیالت مالی    های خروجی دوم:د( متغیر

 شوند. تأمین سرمایه بررسی می

 شود.گفته می بلندمدت و  مدت کوتاههای بدهی کل: به مجموع بدهی    -        

 باشد. می مدتیطوالن برای زمان  کوام از بان عنوانبهمبلغی )استقراض(: أخذ  بلندمدتتسهیالت مالی     -        

 

 و ابزارهای تحقیق هاروش گردآوری داده  -3-2

از طریق   تحقیق  ادبیات  کتابخانهدر خصوص  پامطالعات  و  مقاالت  و سایت  هاینامهیانای  اطالعات موردنداخلی  اینترنتی  یاز های 

اطالعات  و  آورد نوین  افزار رهها از نرماطالعات مالی شرکت  آوریبرای جمعنیز    است و  شدهیآورادبیات تحقیق را جمع  مربوط به

کدال تلخیص مطالعا  است.  شدهاستفاده  منتشرشده در  کتابخانهجهت  از فیش  ت  تحقیق  ادبیات  یا  است و جهت    شده استفادهای 

است. به    شده استفاده    Excelافزار  ها از نرمهای مبتنی بر بررسی تجربیات گذشته و اطالعات مالی شرکتبندی یافتهتوصیف و طبقه

شده  استفاده   MATLABافزاراز نرم  برآورد الگوهاای  شده و پس از آن برهای خام استفادهآوری دادهبرای جمع  Excelافزار  بیانی از نرم

 است.

 

 های پژوهشیافته -4

  یبندبدون گروه  ییکارا لیتحل  -4-1

شرکت    کیموضوع که    نیو با توجه به ا  شده  یبنددسته  اسیمق  یرهایمتغ  یکه بر مبنا  یمطابق با گروه  DEA  یبعدسه   لیتحل

، DMU8  ،DMU11  ،DMU18ها،  DMU  نیتفاوت دارد کار کند، انجام شده است. در ب  تیکه با واقع  یانهیبه  اسیدر مق  تواندینم

DMU19  ،DMU20  ،DMU21  ،DMU44  ،DMU45  ،DMU47    وDMU49  هیسرما   نیو تأم  یورود  یهاییبر اساس دارا  

  نیانگیو م  هاییکارا  نیانگیانتخاب م  نیا  اریمع.  شوندیانتخاب م  گذارریتأث  یهاDMUعنوان  کارا و ناکارا قرار دارند و به  یمرزها  یرو

 شتریب  ز،ین  DMU  یی زمان عدد ناکاراها باشد و همییکارا  نیانگی از م  شتری، بDMU  ییاساس که اگر عدد کارا  نیبر ا  هاست؛ ییناکارا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AF_(%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87_%D8%B4%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF


 

 

که عملکرد    دهندیها نشان م DMU  نیا  جی. نتاشودیانتخاب م  گذارر یتأث  DMUعنوان  به  DMUباشد؛ آن    ها ییناکارا  نیانگیاز م

الزم است   یورود یهاییدارا  ثررغم کارکرد مؤبه  ن،یناکارا است. بنابرا  ه یسرما  نیازنظر تأم  ی کارا ول ی ورود  یهاییازنظر دارا  تیریمد

مؤثر    یورود  یهایی ازنظر دارا  تیریهرچند عملکرد مد   دگاه،ید  نیتوجه به ا  با   انجام شود.  هیسرما  نیدر تأم  یمناسب  یکه بهبودها

نسبت به   یخروج  زانیم  لیتحل  یجاشرکت، به  کی  یمال   ییکارا  لیتحل  یندارد. برا  ییکارا  هیسرما  نیدر رابطه با تأم  یاست، ول

 شود.   یابیز ارزین هیسرما نیتأم ییالزم است که کارا ،یفقط بر اساس سودآور  یورود یهاییدارا

 

 های تحلیل کاراییشکل -4-2

 باشد: های مذکور به شرح ذیل میDMUتحلیل کارایی برای  یهاشکل

 

 
 ها و کل مقدار سرمایه با میزان فروش : مقایسه کل دارایی 2شکل 

 

 
 EBITDAها و کل مقدار سرمایه با میزان : مقایسه کل دارایی 3شکل 



 

 

 

 

 

 
 ها و کل مقدار سرمایه با میزان سود خالص : مقایسه کل دارایی 4شکل 

 

 های تحلیل ناکاراییشکل -4-3
 باشد: های مذکور به شرح ذیل میDMUتحلیل ناکارایی برای  یهاشکل

 

 
 : مقایسه بدهی کل و استقراض با میزان فروش  5شکل 

 



 

 

 
 EBITDAبا : مقایسه بدهی کل و استقراض  6شکل 

 
 : مقایسه بدهی کل و استقراض با سود خالص  7شکل 

 

 هاتحلیل کلی داده شکل -4-4
 دهد. فروش و بدهی کل را نشان می ها، ها، نسبت کل داراییتحلیل کلی داده شکل



 

 

 
 

 ها، فروش و بدهی کل : مقایسه کل دارایی8شکل 

 ( RTSنسبت به مقیاس )بازده  یلتحل -5-4

تواند بر  از این دو روش می  هرکدامها محاسبه کرد و  ها و یا حداکثر سازی خروجی سازی ورودیبر اساس حداقل  توانیمکارایی را  

از موضوعات بسیار مهم در تحلیل پوششی  انجام گیرد.  12ی متغیر نسبت به مقیاسبازدهو یا    11اساس بازدهی ثابت نسبت به مقیاس

دهد.  می  های سیستم را نشانها و خروجیکردن نوع بازده به مقیاس است. بازده به مقیاس ارتباط بین تغییرات ورودی ها مشخصداده

  مضربی هر ثابت،  مقیاس   به   بازده در ت.های متفاوت در واحدهای سیستم اس، تعیین بازده به مقیاسDEAش  های رویکی از توانایی

  از  مضرب  همان  تواندمی  هاورودی  از  مضربی  هر  متغیر  مقیاس  به  بازده   در  کند.ها را تولید میها همان مضرب از خروجیاز ورودی 

در نظر گرفته شده   مرحلهها دو  شرکت.برای تعیین بازده به مقیاس  کند  تولید  هاخروجی   در  را  آن  از  بیشتر  یا  و  کمتر  یا  هاخروجی

 یلی بر برآیند این دو مرحله انجام شد. و در پایان تحل است

 مرحله اول -تحلیل بازده نسبت به مقیاس -1-5-4

ای برای بهبود پیشنهاد استفاده کرد و بر اساس آن استراتژی   DMUتوان برای تعیین وضعیت فعلی  می  اس از تحلیل بازده به مقی

های خروجی همانند فروش  های ورودی همانند دارایی کل نسبت به نرخ رشد متغیرکرد. در این مرحله به تحلیل نرخ رشد متغیر

 دهد. ی هر شرکت را نشان میهاشاخصهاز  آمده دستبهی هانسبت ، 2جدول پرداخته شده است. 

 مرحله اول -RTS: تحلیل  2جدول 

 RTS I نام شرکت  ردیف  

 کاهشی  فوالد امیرکبیرکاشان 1

 کاهشی  ذوب آهن اصفهان 2

 افزایشی فوالد مبارکه  3

 
11 CRS 
12 VRS 



 

 

 کاهشی  فوالدی نوردوقطعات 4

 ثابت  فوالد خوزستان  5

 کاهشی  آلومراد   6

 کاهشی  فوالدی نوردوقطعات 7

 ثابت  فوالد آلیاژی ایران  8

 کاهشی  فوالد کاوه جنوب کیش  9

 کاهشی  پارس فوالد سبزوار 10

 
 

 مرحله دوم -تحلیل بازده نسبت به مقیاس -2-5-4

های خروجی همانند کل بدهی  های ورودی دوم همانند فروش نسبت به نرخ رشد متغیردر این مرحله به تحلیل نرخ رشد دارایی

 دهد. ی هر شرکت را نشان میهاشاخصهاز  آمده دستبهی هانسبت ، 3جدول پرداخته شده است. 

 مرحله دوم -RTS: تحلیل  3جدول 

 RTS II نام شرکت  ردیف  

 افزایشی فوالد امیرکبیرکاشان 1

 افزایشی ذوب آهن اصفهان 2

 کاهشی  فوالد مبارکه  3

 ثابت  ایران روی و سرب ملی 4

 کاهشی  فوالد خوزستان  5

 افزایشی آلومراد   6

 افزایشی فوالدی قطعات و نورد 7

 کاهشی  فوالد آلیاژی ایران  8

 افزایشی فوالد کاوه جنوب کیش  9

 افزایشی فوالد سبزوارپارس  10

 ی از تحلیل بازده نسبت به مقیاسریگجهینت -3-5-4

پرداخته ها  ی شرکتبعدسهدر دو مرحله در مقایسه با تغییرات شاخص    زمانهمدر این قسمت به تحلیل کلی از بازده به مقیاس  

بیشتر   فوالد مبارکهکنید؛ نرخ رشد متغیرهای خروجی همانند فروش در شرکت  مشاهده می  4که طبق جدول    طورهمانشود.  می

نرخ رشد فروش بیشتر از نرخ رشد کل بدهی این شرکت است.   زمانهمباشد و از نرخ رشد متغیرهای ورودی همانند دارایی کل می

های  بتوانند با دارایی  مطلوب استباشند؛ اما    تسویه کرده  های خود راهای خود، بدهیدر این موارد شاید مدیران با فروش دارایی

باقیمانده و اتخاذ استراتژی مناسب سهم از بازار را در دست خود گرفته و از این طریق فروش خود را افزایش دهند. در انتها مشاهده  

کل شرکت عملکردی   طوربهد که  کنی نیز کاهشی بوده و با تأکید بر تحلیل دو گام قبل مشخص میبعدسهشود که شاخص  می

 ها را تحت پوشش قرار دهد. ی نبوده که بتواند میزان افزایش در بدهیقدرآنمناسب نداشته و نسبت افزایش در فروش 



 

 

پارس فوالد  ،  فوالد کاوه جنوب کیش،  فوالدی  قطعات  و   نورد،  آلومراد،  ذوب آهن اصفهان،  فوالد امیرکبیرکاشانهایی نظیر  شرکت

از نرخ رشد دارایی کل است و  که در آن   سبزوار از نرخ رشد کل بدهی    زمانهمها نرخ رشد فروش کمتر  نرخ رشد فروش کمتر 

های خود در جهت فروش بیشتر بهینه از دارایی   صورتبه   نتوانستهباشد؛ شرکت خواسته از طریق بدهی تحصیل دارایی کند اما  می

تواند  های تولید، توزیع و فروش این مشکل میعملکرد ضعیف مدیریت باشد که با تغییر استراتژی   تواند نشان ازاستفاده کند. این می

 مرتفع شود. 

نرخ رشد کل بدهی و نرخ رشد    زمانهم، نرخ رشد فروش کمتر از نرخ رشد دارایی کل است و  ایران  روی  و  سرب  ملیدر شرکت  

ها نتوانسته جهت کسب فروش بیشتر استفاده  دهد که شرکت از داراییشان میفروش یکسان است و تغییری حاصل نشده است. این ن

های  پیشنهادی، تغییر استراتژی   حلراههای مدیریت دارد.  کند و همچنین نرخ رشد استقراض ثابت، نشان از ضعف شدید استراتژی 

نرخ بدهی نتوانسته میزان کاهش در  دهد ثبات در  ی در این شرکت کاهشی است که نشان میبعد سهباشد. شاخص  مدیریت می

 فروش را تحت پوشش قرار دهد. 

نرخ رشد    زمانهمها نرخ رشد دارایی کل و نرخ رشد فروش یکسان است و  که در آن   فوالد خوزستانو    فوالد آلیاژی ایرانهای  شرکت

های خود به نحوی استفاده  آن است که شرکت توانسته از دارایی  دهنده نشانباشد؛  کل بدهی نسبت به نرخ رشد فروش کمتر می

باشد. شاخص  از وجوه حاصله در جهت تسویه بدهی خود بهره ببرد و این استراتژی درستی می  تی درنهاکند که فروش پایدار بماند و  

فوالد آلیاژی یحان افزایشی است که نشانگر عملکرد خوب مدیریت است ولی این شاخص در مورد شرکت  ی در شرکت ابوربعدسه 

است    ایران ممکن  که  است  حسابکاردست  دهندهنشانثابت  در  باشد.ی  شرکتی  برای  حالت  های  است  ممکن  نیز  دیگری  های 

DMU؛ باشد تا در  میپردازیمها  به چند نمونه از این حالت  اختصاربهنیامد اما    حساببههای این پژوهش  ها رخ دهد که جزء حالت

 مند واقع شود:های آینده سودپژوهش

  نرخ رشد کل بدهی بیشتر از فروش باشد. این   زمانهمدر شرکتی ممکن است نرخ رشد فروش بیشتر از نرخ رشد دارایی کل و  

هایش افزایش یافته ممکن است از طریق تحصیل وام این افزایش اتفاق افتاده باشد و مدیریت هم با عملکرد  دارایی  کهیهنگام شرکت  

شود که مدیر استراتژی  ها جهت کسب فروش بیشتر به نحو صحیح استفاده کرده باشد. حال پیشنهاد میمناسب توانسته از دارایی 

در شرکت دیگر ممکن است نرخ رشد دارایی کل و نرخ رشد فروش    کم به کاهش استقراض روی بیاورد.حاضر را ادامه داده و کم

یکسان ولی نرخ رشد کل بدهی نسبت به نرخ رشد فروش بیشتر شده باشد که حکایت از آن دارد که شرکت ممکن است دارای  

 های جاری استفاده کرده باشد. نهآورده از بدهی در پرداخت هزی به دستتزلزل مالی بوده باشد و از وجوه 

 ی بعد سهدر مقایسه با شاخص  RTS: تحلیل  4جدول 

 ی بعدسهشاخص   RTS I RTS II نام شرکت  شماره 

 کاهشی  افزایشی کاهشی  فوالد امیرکبیرکاشان 1

 کاهشی  افزایشی کاهشی  ذوب آهن اصفهان 2

 کاهشی  کاهشی  افزایشی فوالد مبارکه  3

 کاهشی  ثابت  کاهشی  ایران روی و سرب ملی 4

 افزایشی کاهشی  ثابت  فوالد خوزستان  5

 کاهشی  افزایشی کاهشی  آلومراد   6

 کاهشی  افزایشی کاهشی  فوالدی قطعات و نورد 7

 ثابت  کاهشی  ثابت  فوالد آلیاژی ایران  8



 

 

 کاهشی  افزایشی کاهشی  فوالد کاوه جنوب کیش  9

 کاهشی  افزایشی کاهشی  پارس فوالد سبزوار 10

 

 ها است.ها بیشتر از نرخ افزایش ورودی نرخ افزایش خروجی افزایشی:

 ها است. ها کمتر از نرخ افزایش ورودینرخ افزایش خروجی کاهشی:

 .ها یکسان استها و خروجینرخ رشد ورودی ثابت:

 ها  نتایج فرضیهخالصه  -4-4

 بیان شده است:  5در جدول   DEAمتغیر بازطراحی مدل  بر اساسهای پژوهش خالصه فرضیه 

 

 (  DEAوابسته: بازطراحی مدل متغیر ها ): خالصه نتایج فرضیه 5جدول  

 نتیجه فرضیه  شماره 

 پذیرش ، توان ارزیابی کارایی مالی را دارد. DEAطراحی شده مدل باز 1

 پذیرش . کندی بررسی میدرستبه زمانهم، کارایی و ناکارایی را DEAی بعدسهدل م 2

 

 و بحث  گیرینتیجه -6

 رو ینازاپرداخته شد.    DEAبا استفاده از مدل بازطراحی شده    فوالدهای حوزه صنعت  کارایی مالی شرکتبررسی    در مطالعه حاضر به

و    راهکار مناسب،  این مطالعه  رودیم بنابراین انتظار  ؛  مدنظر قرار گیرد  جدیدیابعاد    کارایی دردر مطالعه حاضر سعی گردید مسئله  

 . یداکرده باشد پ   هابهبود کارایی مالی شرکترا برای  جدیدی

طور  های ورودی و تأمین سارمایه را بهدارایی، یک مقدار جدیدی اسات که اثر یبعدمقدار کارایی ساه  همانطور که در قبل اشااره شاد؛

ها، DMU  نیدر ب  کمترین مقدار را نشاان دادند. DMU 16بیشاترین مقدار و    DMU 29در این میان  گیرد.زمان در نظر میهم

DMU8  ،DMU11  ،DMU18  ،DMU19  ،DMU20  ،DMU21  ،DMU44  ،DMU45  ،DMU47    وDMU49    ازناظار

، الزم اساات ازنظر تأمین ساارمایه ناکارا ارزیابی شاادند. بنابراین  ند ولیاکارا درنظر گرفته شااده  DMUعنوان  های ورودی بهدارایی

 ، بر اساس عملکرد مدیران نیز ارزیابی و بهبود یابند.های ورودیرغم کارایی دارایی، علیتأمین سرمایه

با طراح  داخلی  تحقیق در حوزه  نیاول  پژوهش،   نیا تأم  یورود  یهاییزمان داراصورت هم، بهDEAدوباره    یاست که  بازده    ینو 

که   DEA  یبعدسه   شاخصزمان با استفاده از  هم  لیبه تحل  ازین   به عبارتی  کرده است.  لیتحل  تیریرا با توجه به عملکرد مد  هیسرما

  ،پیشین  قاتیدر تحقاینکه    دوم  شرکت استفاده شود، برطرف شده است.  کارایی   ی ابیارز  یبرا  یل یروش تحل  کیعنوان  به  تواندیم

آن مورد تحلیل قرار   خل قرار نگرفته بود که در این پژوهش    یبررسمورد  دارند    کارایی   یرو  ی برکاهش  یرکه تأث  ی منفمخرب و  عوامل  

   وجود دارد.  یمثبت و منف یرهایمتغ لیتحل  نیب یاتفاوت عمدهچراکه . گرفت
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Investigating Financial Efficiency in Steel Industry Companies: 

Evidence from Three-Dimensional DEA Approach 

Abstract   

In general, efficiency is a criterion for evaluating the performance of a decision unit from 

different dimensions. Data envelopment analysis is a mathematical programming 

method for evaluating the performance of decision-making units. The purpose of this 

study is to measure the financial efficiency of firms by considering both incoming assets 

and financing. In this research, a new method called the three-dimensional model of data 

envelopment analysis was introduced and performance analysis was done on 10 active 

firms in the field of the steel industry in Iran during 5 years, from 2016 to 2021. The results 

showed that there are several firms that have good performance in managing incoming 

assets but are inefficient in terms of financing. At the same time, there are firms that have 

poor management performance compared to inputs but they are efficient in terms of 

financing. Therefore, when analyzing a firm's performance, an indicator is needed that 

considers both inputs and financing at the same time. According to this, we proposed a 
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new measurement method and had analyzed the current financial situation of each 

decision-making unit through the method of return to scale and a path has been 

determined for financial improvement. Attention to the effect of negative and destructive 

factors such as borrowings and debts of the decision-making unit in data envelopment 

analysis has been the key and different aspect of this study, compared to other previous 

studies. According to the literature review and using the redesigned DEA model has not 

been considered by Iranian researchers and due to a new approach to data envelopment 

analysis, our approach has distinguished itself from the previous works. 

 

Keywords: Data Envelopment Analysis, Steel Industry, Financial Efficiency, three-

dimensional DEA. 

 


