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 چکیده

سازمان بورس و  در شده پذیرفته و آشامیدنی غذایی هاي شرکت کارایی ارزیابی به غیرخطی، مدل یک  ارایه با مقاله این در
 در ها داده پوششی تحلیل اي پایه هاي مدل ضعف نقطه شده  ارایه مدل. ایم پرداخته شده ارایه مدل از گیري بهره با اوراق بهادار

در پژوهش  که اینبا توجه به   .نماید می برطرف  را صفر هاي وزن ازحد بیش تعداد زیاد و محاسبات مدل، یکپارچگی عدم
اي است.  هدف توسعه ازنظرروش پژوهش حاضر ایم  ها پرداخته اي تحلیل پوششی داده حاضر به توسعه مدل پایه

تن از خبرگان بورسی و  5 نظرات ازها  و در راستاي تایید شاخص شده تعییني پژوهش از مطالعات پیشین  ها شاخص
حاضر  با مشاهده صورت مالی  هاي پژوهش ها و خروجی ادیر دقیق عددي وروديمق دانشگاهی بهره گرفته شده است.

 کارایی لینگو، افزار نرمپژوهش با کد نویسی در  این  است. در هاستخراج گردید  codal.irسایت  ها از شرکت
در راستاي اعتبار سنجی مدل  .است شده محاسبه مشترك هاي وزن روش دو و CCR  روش به موردنظر هاي شرکت

 مدل دو با توجهی قابل ستگیهمب پیشنهادي است که مدل شده  مشاهده اسپیرمن، بستگی هم ضریب محاسبه با پیشنهادي
است که نسبت به میانگین  81/0شده برابر    ارایهمیانگین مدل . است قرارگرفته تأیید مورد اعتبارسنجی ازلحاظ و داشته دیگر

نشان   CCRاي پایهپذیري مدل را نسبت به مدل   و قدرت تفکیک یافته کاهش  CCRاز مدل  آمده دست بهکارایی 
اي کالسیک را از قبیل:  هاي پایه دهد مدل پیشنهادي عالوه بر اینکه نقاط ضعف مدل دهد. نتایج حاصل نشان می می

کند، از اعتبار باال و  هاي صفر و عدم یکپارچگی مدل را رفع می محاسبات زیاد، عدم کنترل اوزان و تعدد وزن
 .کنندگی نسبتاً مناسبی برخوردار است تفکیک

 
 هاي مشترك غذایی و آشامیدنی، وزن ، کارایی، صنایعها بورس، تحلیل پوششی داده کلیدي:کلمات 
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 و بیان مساله مقدمه 1
هاي اقتصادي سعی دارند تا با مشخص کردن میزان کارایی و  ها در تمامی بخش ها و شرکت افراد، سازمان

و بهبود عملکرد خویش اقدام نمایند.  ها آنوري، نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کرده و نسبت به رفع  بهره
ها باید معیارهایی جهت انتخاب داشته  گذاري در هر یک از این شرکت همچنین افراد در صورت تمایل به سرمایه

، مسایلها مطلع باشند. امروزه پیچیدگی  نسبت به سایر شرکت ها باشند و از وضعیت عملکرد هر یک از شرکت
گیري  اثرات عوامل خارجی بر عملکرد واحدها و همچنین رقابت باال باعث شده هر تصمیمحجم باالي اطالعات، 

 ].1هاي علمی کارایی الزم را نداشته باشد[ گیري از روش بدون بهره
. فردي که در یک یا کند یمشده یاري  ها را براي دستیابی به اهداف تعیین فرایند بازنگري روشمند سازمان

ها را نسبت به یکدیگر مقایسه کند.  طور مداوم عملکرد شرکت کند، نیاز دارد تا به گذاري می چند شرکت سرمایه
]. 2موردنیاز باید اعمال شود تا ثروت وي دستخوش تحلیل یا نابودي نگردد[ راتییتغچنانچه نتایج نامطلوب بود 
که در آن شرایط  نحوي سازي شرایط مناسب است. به ، مستلزم فراهمگذاري و تولید همچنین جلب نظر سرمایه

اي  بلکه هر سرمایه ؛اي براي فرار سرمایه نباشد. فرار از سرمایه به معناي خارج شدن از سرمایه کشور نیست انگیزه
تصاد قرار بگیرد که از مسیر تولید خارج شود یا به عبارتی در تولید کارایی الزم را نداشته باشد و در مسیر ضد اق

ها امکان  ها و مقایسه آن با سایر شرکت ]. بررسی وضعیت عملکرد هر یک از شرکت3خود فرار سرمایه است[
کند. به این منظور الزم است وضعیت سازمان را سنجید تا  حفظ و افزایش سرمایه را براي سهامداران فراهم می

ها  ها تحلیل پوششی داده کرد. یکی از ابزارهاي ارزیابی سازمانها مقایسه و ارزیابی  بتوان آن را با سایر سازمان
میتصمي واحدهای نسبیی کارا محاسبهي برای اضیر کیناپارامتري زیربرنامه کی ها دادهی پوشش لیتحلاست. 

ي ناکارآمد علل شناختی بررس به و هنمود جدا ناکاراي واحدها از را کارا واحدهاي روش نیا در .استي ریگ
ي واحدها بیترک به هادادهی پوشش لیتحل از استفاده با توان می زیني موارد در] 4[پردازد می ناکاراي واحدها

ی خروج تر کمي ورود با که کردی طراحیی واحدها توان میي مجازي واحدها از استفاده با و پرداخته ناکارا
هاي  ]. مدل5[دنکن فراهم منابع از استفادهي برا را نهیبه طیشرا و باشند داشته را هیاول طیشراي مساو ای تر شیب

که  هاي صفر، درصورتی ناپذیري، وجود وزن شده داراي نقایصی نظیر عدم یکپارچگی، تفکیک ابتدایی مطرح
 هستند. ،کارایی) دست پیداکرده ترین بیش( گیري زیاد باشد چندین واحد به کارایی یک تعداد واحدهاي تصمیم

اما  ؛ترین خروجی مطرح شد ترین ورودي و بیش مجازي با کمدل اندرسون پترسون و ایجاد واحد اگرچه م
و  2، کوك1هاي مشترك اولین بار توسط رول ي وزن ]. ایده6و7طور کامل رفع کند[ نتوانست نقایص را به

 شترك پرداختند.هاي م هاي وزن مدل]. و سپس سایر محققین به بسط و گسترش 8) مطرح گردید[1991( 3گوالنی
هاي  هاي مشترك پرداخته خواهد شد که ضمن رفع نقایص مدل یک مدل وزن ارایهدر این پژوهش نیز به 

گیري را در  تر کرده و امکان ارزیابی واحدهاي تصمیم گیري را براي مدیران راحت اي و پیشین، تصمیم پایه
یشین هاي پ خواهد شد، نقایص سایر مدل ارایهکند. براي این امر سعی شده در مدلی که  شرایط یکسانی فراهم می
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 به مدلی یافتنله اصلی این پژوهش دست ه عبارتی مساگرفته شود و مدیران را در ارزیابی بهتر سازمان یاري کند. ب
از سادگی الزم  حال درعینهاي پیشین را تا حد امکان برطرف نماید  هاي موجود در پژوهش است که شکاف

جه به اهمیت باالي صنعت غذایی و گیرند. همچنین توبه سهولت بتوانند از آن بهره  ها سازمانبرخوردار باشد تا 
هاي صنایع غذایی و آشامیدنی در جهت  شامیدنی در سالمت زندگی مردم، بررسی وضعیت عملکرد شرکتآ

ها در مقابل  بهبود عملکرد و رشد این صنعت اهمیت باالیی دارد. آگاهی از وضعیت عملکرد هر یک از شرکت
کرد عملکرد و رشد این صنعت تأثیر بسیاري دارد. تحلیل عمل يهت ارتقاگروه در ج هاي هم سایر شرکت

ها از  ها، و الگو گرفتن شرکت براي شرکتدر راستاي ایجاد محیط رقابتی تواند  هاي این صنعت، می شرکت
اما  ؛شرکت ها اقدامی مهم باشد تک تکواحد مرجع، در راستاي بهبود و ارتقاي عملکرد  عنوان بهشرکت برتر 

هایی است که در این پژوهش  رتها و ضرو مر مدلی مناسب است از دیگر مقولهچه مدلی، در راستاي این ا که ینا
عبارتی در ه ب ،ی موجود مدلی ساده وکارا معرفی شده استاست و با توجه به شکاف پژوهش شده پرداختهن به آ

ی دنیآشامي صنایع غذایی و ها شرکتي به ارزیابی ا مرحله تکی رخطیغیک مدل  ارایهاین پژوهش با 
عملکرد  اي که تحت پوشش این پژوهش است وضعیت لذا در وحله دوم مساله ؛میپرداز یمدر بورس  شده رفتهیپذ

 ست. ها ورس بر مبناي کارایی نسبی آنشامیدنی پذیرفته شده در بهاي صنایع غذایی و آ شرکت
 

 مبانی نظري 2
ارزیابی عملکرد در بعد ]. 9فرایند کمی نمودن اثربخشی و کارایی عمل است[ ارزیابی عملکرد: ارزیابی عملکرد،

ها با ویژگی  هاست. منظور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه سازمانی معموالً مترادف اثربخشی فعالیت
 وضع مقایسه طریق از عملکرد گیري اندازه از عبارت است عملکرد ارزیابی ها و عملیات است. کارا بودن فعالیت

 معین هاي ویژگی واجد خود که شده تعیین پیش از هاي شاخص بر اساس آل ایده یا مطلوب وضع با موجود
سازمانی در راستاي مقایسه ارزیابی عملکرد صورت گرفته در این پژوهش از نوع ارزیابی عملکرد  ].10[باشد

 هاست. سازمان
 دیتول انیجر در آنچه هر( ها يورود نیب بطهار و بوده عملکردها سنجشي براي اریمعیی کارا یی:اراک

ی ابیارز را) باشد مییی نهای خروج وه آمد دست به آنچه( ستاده ای دیتول ها، خروجی با) شود یم کاربرده به
یی کارا ها دادهی پوشش لیتحل دري. ورود هب یخروج نسبت از است عبارتیی کارای عبارت بهو یا  ]5[کند می
 لوفرم. گیرد می قرار مورداستفاده ها يورود و منابع از نهیبه استفاده وي ریگ میتصمي واحدهای ابیارز جهتی نسب
 ]:11[است 1متناسب با فرمول  یی کارا به دنیرس
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 جادیاي برا که... و آالت ماشین ،يتکنولوژ ن،یزم ه،یسرما ،یانساني روین مواد، رینظی عواملي: ورود
 شوندیم دهینامي ورود ای هاداده گیرند، می قرار مورداستفادهیی نها خدمات ای کاال فروش سود، محصول،
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 منجر آن شیافزا عوامل، ریسا بودن ثابت صورت در کهی عامل هر از است عبارتي ورود ای هاداده دیگر عبارت به
 .]11[شود يریگ میتصم واحدي ور بهره ویی کارا کاهش به

ي هاروش از استفاده با دیتول عوامل و منابعي اقتصاد بیترک ي جهینت و حاصل بهی خروجی: خروج
 شیافزا عوامل، ریسا بودن ثابت صورت در که است یعامل هری خروج دیگر عبارت به. گردد می اطالق گوناگون

الزم به ذکر خروجی نامطلوب خروجی است که کاهش  ].11[گردد منجر يریگ میتصم واحد شتریبیی کارا به آن
 .ها مطلوب هستند آن مد نظر است. در پژوهش حاضر تمامی خروجی

هاي  واحد نسبی ریزي ریاضی براي ارزیابی کارایی ها یک روش برنامه : تحلیل پوششی دادهها دادهتحلیل پوششی 
ي کارایی به دلیل اهمیت آن در ریگ اندازهباشد.  که داراي چندین ورودي و خروجی می )DMU(1گیري تصمیم

ها اولین بار توسط  قرار گرفت. تکنیک تحلیل پوششی داده موردتوجهارزیابی عملکرد سازمان، شرکت و ... 
]. نقص 12ه شد[کار گرفته ) براي تخمین کارایی و مقایسه کارایی در بخش کشاورزي در آمریکا  ب1957(2فارل

و  4و کوپر 3چارنز ازآن پسکار فارل عدم توانایی ارزیابی واحدهایی با چند ورودي و خروجی بود. 
هایی با چندین ورودي و  نمودند تا بتوان واحد ارایه) به توسعه مدل فارل پرداختند و یک مدل جدید 1978(5رودز

 CCRو تحت عنوان  ارایهکامل  طور بهها  وششی دادهدر این زمان بود که تحلیل پ]. 13خروجی را مقایسه کرد[
عدم توانایی در مقایسه کارایی زمانی   CCRبا بازده ثابت بیان گردید. یکی از نقایص مدل  واحدهابراي مقایسه 

داراي ارتباط بین ورودي   BCCگردید. مدل  ارایه  BCCمدل  ازآن پس. باشد می ،که بازده به مقیاس  متغیر است
ها افزون بر مقایسه کارایی، میزان بازده به  گردیده است. این مدل ارایهها با در نظر گرفتن بازده متغیر  و خروجی

ها زیاد باشد قادر به  هایی که تعداد گروه در زمان BCR و CCRکنند. استفاده از مدل  مقیاس را نیز بیان می
بندي  و قادر به رتبه بندي کند ه و رتبهکارا را تشخیص داد هاي نا توان واحد ست و میها نی تشخیص کاراترین واحد

و  براي رفع این نقص شد ارایههاي دیگري  نارسایی در بعضی از موارد روش باوجود ].14یست[ي کارا نها واحد
هاي استـاندارد  مـدل ].4بیان شد[ 1993در سال  7و پترسون 6توسط اندرسون  APمدل بندي واحدهاي کارا رتبه

تغییرات مقـدار یک وزن بین واحدها و   هاي صفـر، ها بـه دلیل تعداد زیـاد وزن مطـرح در تحلیل پوششی داده
هاي زیـادي هستند. بـراي حـل ایـن مشکالت بـا استفـاده   ها، داراي ضعف گیرنده روي وزن تصمیم نظر اعمالعدم 

است. در این   شده  فیتعر CSW8 هـا وزن هـا، مجموعـه مشترك  بر وزن هـا و ایجـاد محدودیت از کنترل وزن
ها را با  ها و واحد شود و کارایی گروه ها در محاسبه استفاده می ها و خروجی روش از وزن مشترك براي ورودي

هاي  ها با رویکرد هاي گوناگونی در این زمینه مدل ازآن پسکنند.  در نظر گرفتن مبنایی مشترك محاسبه می
 ]. 15و8و7گردید[ ارایهمتفاوتی 

1 Decision Making units  
2 Farrell 
3 Charnes 
4 Cooper 
5 Rhodes 
6 Anderson 
7 Peterson 
8 Common set of weights  
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هاي مشترك براي اولین بار توسط رول، کوك و  ي مشترك: ایده وزنها وزنبا  ها دادهتحلیل پوششی 
]. پژوهش در خصوص موضوع اوزان مشترك در سالیان اخیر توجهات بسیاري را 8) مطرح شد[1991گوالنی (

، آن ازجملهشده است. که  ارایههاي متعدد و گوناگونی با رویکردهاي مختلف در این زمینه  جلب کرده و مدل
ي روش ریپذ انعطاف) یک رویکرد توافقی براي محاسبه اوزان مشترك براي مقابله با تهدید 2005(2هونگ 1کائو

) 2005]. جهانشاهلو، معماریانی و حسین زاده لطفی(15هاي مشترك بیان کرد[ ن وزنیدر تعیها  دادهتحلیل پوششی 
ها  یکی از اجزاي بردارهاي ورودي با خروجی یک واحد بر اجزاي مشابه بقیه واحد که یدرصورتاثبات کردند 

حلیل پوششی ي تها مدلاین واحد هر مقداري داشته باشند، این واحد در برخی  يبرتري داشته باشد سایر اجزا
 بهها  ي مشترك واحدها وزنها کارا خواهد بود. روشی را بیان کردند که با حل فقط یک مدل مجموعه  داده

ي ها وزني ها مدلشوند  ي میبند رتبههاي کارا  ي واحدا دومرحلهبا حل یک مدل  تیدرنهاو  دیآ یم دست
ي و خروجی تمامی واحدها ورودقادیر یک وزن یکسان و مشترك با در نظر گرفتن م ارایه  درصددمشترك 

یک روش  ارایهي مشترك ها وزني ها مدل]. فلسفه اصلی 16بر مبناي کارایی نسبی هستند[ واحدهاجهت ارزیابی 
ترین کارایی (کارایی  ي کارا با بیشواحدهاي واحدها جهت کاهش تعداد بند تیاولوارزیابی یکپارچه جهت 

تر کند و از اعتبار کامل  را کم ها کتعداد ی شده ارایهي ها مدلباشد.  هر چه  پذیري باال می یک) همچنین تفکیک
 هستند. تر مناسبي ریگ میتصمتري داشته باشند جهت  ی بیشکنندگ کیتفکبرخوردار باشد و همچنین قدرت 
له ي لغت در مقابها فرهنگي است فرانسوي که ریشه در التین دارد. در ا کلمهبورس: بورس اوراق بهادار 

است. بورس اولین بار در اروپا و  آمدهکلمه بورس لفظ (مبادله) و گاهی هم امکان مبادله و همچنین سیستم مبادله 
کار گرفته شد. بورس بازار خاصی است که در آن دادوستد اوراق بهادار توسط کارگذاران بورس و ه فرانسه ب

 ].17[گیرد شده انجام می طبق مقررات تبیین
 

 پژوهشپیشینه  3
هاي سیمانی و  بندي شرکت نامه کارشناسی ارشد خود به ارزیابی کارایی نسبی و رتبه در پایان )1388شجاع(

ها و ارتباط آن با بازده  شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده دارویی پذیرفته
هاي توزیع فروش  مواد مستقیم، هزینه سربار تولید، هزینه نهیهزوي از متغیرهاي  پردازد. سهام و قیمت سهام می

خروجی استفاده کرده است. وي در  عنوان بهعنوان ورودي و از متغیرهاي فروش و سود خالص  عمومی و اداري به
رابطه بین  آخرهاي کارا با روش اندرسون و پترسون پرداخته است و در  بندي شرکت پژوهش خود به رتبه

 نامه انیپا) در 1384زاده ( ]. سالم18و بازده سهام و قیمت سهام را مورد ارزیابی قرارداد است[ هاي کارا شرکت
شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از مدل  هاي دارویی پذیرفته خود تحت عنوان ارزیابی کارایی نسبی شرکت

گیري  ها اقدام به اندازه پوششی دادهها با تعیین متغیرهاي خروجی و ورودي با مدل تحلیل  تحلیل پوششی داده
 ابرهاي  وي با شناسایی واحدهاي کارا و ناکارا، واحدهاي کارا را بر اساس مدل کند. کارایی نسبی واحدها می

1 Kao  
2 Huang  
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اند از سود خالص، فروش  کند. متغیرهاي خروجی این پژوهش عبارت بندي می ها رتبه کارا در تحلیل پوششی داده
هزینه مواد مستقیم، هزینه  :اند از دارویی. همچنین متغیرهاي ورودي این پژوهش عبارت صادراتی  و تعداد اقالم

، امیري، رضوي، یانیصدق ]. صالحی19سربار تولید، هزینه دستمزد مستقیم و هزینه اداري و عمومی و فروش[
در  که ندنمود ارایه يریگ میتصمي برا مشترك اوزان محاسبهي برای مدلي امقاله در )1388هاشمی و حبیب زاده (

 از ها آن انحرافات کردن نهیکم جهت مشتركي هاوزن محاسبهي برای آرمانی خط يزیر برنامه مدل کی ازآن 
با  آمده دست بههاي اولیه  هاي مشترك را از میانگین وزنی وزن . وي وزناست شده استفاده هیاول مدل ریمقاد

 .]20داشته است[ ها وزنو سپس با استفاده از مدل آرمانی سعی در کاهش انحرافات  آورده دست بهها  ورودي
ي فازي ها دادهتحلیل پوششی  چندهدفهمدل پویاي  ارایه) در پژوهشی به 1389جعفریان مقدم و قصیري(

ي مدل و کاهش خطاي انسانی  اجرا وي ساز آمادهبراي  ازیموردندر مدل خود به کاهش زمان  ها آنپرداختند. 
را نام  شده  ارایهبودن مدل  فهم قابلکاهش خطاي انسانی و سادگی و  توان یم ها آنپرداختند. از مزایاي مدل 

) در پژوهشی تحت عنوان ارزیابی کارایی با استفاده از مدل تحلیل پوششی 1392]. صادقی مقدم و غریب (21برد[
گانه 18فازي براي کنترل اوزان و یافتن اوزان عمومی به بررسی نواحی ي فازي و اعمال محدودیت ها داده

را نخست به کمک مدل  موردنظري واحدهاکارایی  ها آنمدیریتی شرکت توزیع نیروي برق فارس  پرداختند. 
ي نمودند و مدل خود را بر مبناي اطالعات ریگ اندازه، شده اصالحمضربی خروجی محور  CCRي ا هیپا

ي ها وزنوجود  ودر پژوهش خود به رفع عیوب عدم کنترل اوزان  ها آني اجرا نمودند. ا هیپااز مدل  هشد استخراج
 ها آنیر یک واحد به واحد دیگر پرداختند. از مزایاي مدل یي با تغواحدهامتفاوت در محاسبه کارایی نسبی 

) در پژوهشی به 2008نژاد، کیان ماوي و زهره بندیان( ]. ماکوئی، علی22نام برد[ توان یمی قوي را کنندگ کیتفک
 CCRدر مدل خود ابتدا به حل مدل  ها آنها پرداختند.  یک مدل آرمانی و خطی تحلیل پوششی دادده ارایه

هاي مشترك  هاي مدل خود، به تعیین وزن ، و محدودیتاي پایهدست آوردن کارایی مدل ه پرداخته و سپس با ب
) با مطرح کردن دو روش، واحدهاي 2010زاده لطفی، خان محمدي و رضوي ( شاهلو، حسینجهان]. 7پرداختند[

روش اول با در نظر گرفتن یک خط معیار و حداقل کردن فاصله واحدها  نمایند. دربندي میگیري را رتبهتصمیم
هاي از وزنآورند و سپس کارایی واحدها را با استفاده دست می هاي مشترك را بهبا خط معیار وزن

اما درروش  ؛) معرفی کردند2008و این روش همان روشی است که پنگ و لیو ( نمایند آمده، محاسبه می دست به
نماید، با در نظر گرفتن یک خط دوم با بیان اینکه بعضاً مدیریت واحدهاي خود را با یک واحد ویژه مقایسه می

خط ویژه خطی است با شیب یک که از مبدأ مختصات  هاي مشترك را محاسبه کرده. در این روش،ویژه، وزن
 گیرند.گیري، باال، پایین و روي خط ویژه قرار می گذرد و واحد ویژه روي آن قرار دارد. واحدهاي تصمیممی

سازي فاصله واحدهاي پایین خط  شده حداکثرسازي فاصله واحدهاي باالي خط و حداقل  ارایهتابع هدف مدل 
هاي مجازي ها و خروجی) مدلی با در نظر گرفتن ورودي2013]. برزویی و زهره بندیان (23و24ویژه با آن است[

دهند. در این مطالعه ابتدا می ارایهگیري بندي واحدهاي تصمیمهاي مشترك براي رتبهغیرخطی بر مبناي وزن
عنوان مدل  ) به2005(ریزي سازشی کائو هنگ شوند و سپس مدل  برنامههاي مجازي بیان میورودي/ خروجی

]. 25شوند[ گردد و نهایتاً با ترکیب دو مفهوم فوق اوزان مشترك محاسبه میهاي مشترك معرفی میمحاسبه وزن
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استوار، بر  DEAگنجانید. او یک مدل  انیبند زهرههاي مشترك  عدم قطعیت را در مدل وزن  )2013امرانی (
عنوان  گیري به برتسیماس، براي محاسبه کارایی هر واحد تصمیمکه توسط راسازي استوار  ي رویکرد بهینه پایه
هاي مشترك با  ریزي آرمانی براي پیدا کردن وزن شده بود گسترش داد. وي با استفاده از برنامه  ارایهحل کارا  راه

 اي مرحله) یک مدل سه 2017کوون و همکاران(].26آل استفاده کرد[ حل ایده کمینه کردن مقدار انحراف از راه
قابلیت  ها آنشده توسط  ارایهکردند. مدل  ارایه ها شبکه عصبی در تحلیل پوششی داده کارگیري بهدر راستاي 

هاي بزرگ و با تخصص الزم به کار  بهتر است در مثالاما  ؛موزش هوشمند را داشته استبهبود بخشیدنی و آ
) با استفاده از مدل تحلیل 2015و قلیچ بیگی ( حاتمی، توانا، آگرل، حسین زاده لطفی ].27[گرفته شده است

کنند که در یک  بیان می ها آنهاي مشترك به تنظیم اهداف و کاهش منابع متمرکز پرداختند. ها وزنپوششی داده
ي عملیاتی و درآمدها هاي منابع متمرکز را براي حداکثرسازيطورمعمول محدودیت سیستم متمرکز، مدیریت به

ابتدا ارزیابی عملکرد بودجه متمرکز در ساختار  ها آن در مطالعه کند.ي عملیاتی اعمال میهاهزینهسازي  حداقل
 ارایهریزي آرمانی ي مشترك با استفاده از برنامههاشود و سپس مدلی براي محاسبه وزنسازمانی در نظر گرفته می

ها و بهبود کارایی نهایی خروجی ای وها وروديگرایی  سازي هم . در ادامه یک رویکرد جامع براي بهینهگرددمی
هایی که تاکنون  ]. مدل28[یابدکه پیچیدگی محاسباتی کاهش می شود درحالیگیري مطرح میواحدهاي تصمیم

پذیري،  هاي کارا و عدم تفکیکدر این زمینه معرفی گردیده داراي نواقصی نظیر، فزونی محاسبات، تعدد واحد
لذا در این پژوهش با در نظر گرفتن نواقص قبلی، مدلی مناسب در راستاي  ؛وده استعدم یکپارچگی و ... ب
 شده است. ارایهشامیدنی پذیرفته شده در بورس آهاي غذایی و  ارزیابی عملکرد شرکت

 
 شناسی پژوهش روش 4

ها بوده و  ي است از این نظر که به دنبال کشف حقایق و شناخت پدیدها توسعهپژوهش حاضر از نگاه هدف، 
ي مدلی، به  ارایهي است. در این پژوهش با ا توسعهدهد از نوع پژوهش  مرزهاي دانش عمومی بشر را توسعه می

آوري اطالعات  جمع ازنظراست. پژوهش حاضر  شده پرداختهها  ) تحلیل پوششی دادهCCRاي( ي روش پایه توسعه
آوري اطالعات براي پاسخ به سؤاالت مربوط به  از نوع توصیفی پیمایشی است پژوهش توصیفی شامل جمع

از طریق پرسشنامه، مصاحبه یا مشاهده  معموالً. اطالعات توصیفی شود یموضعیت فعلی موضوع موردمطالعه 
از نوع منفعل  (میزان دخالت محقق در پژوهش)کاري نیستند و از این منظر  شوند و قابل دست آوري می جمع

هاي  گیري و سنجش) از نوع پژوهش ( اندازه ها نوع داده ازنظر] پژوهش مذکور 29(مطالعه آنچه هست)است[
 ها ي مالی شرکتها صورتگیري از  نامه یا بهره اعداد و ارقام و از طریق پرسش شکل بهها  کمی است چون داده

] در این پژوهش جامعه 29ها نیز کمی است[ وتحلیل داده و ازنظر شیوه تجزیه شود یماستخراج  از سایت کدال
 بهگیري  باشند. همچنین در این پژوهش نمونه شده در بورس می هاي غذایی و آشامیدنی پذیرفته آماري شرکت

ابی عملکرد شده در بورس تهران است موردبررسی  و ارزی شرکت پذیرفته 18نیامده و کل جامعه که شامل  عمل
ي پیشین و تعدیل ها پژوهشگیري با توجه به  هاي تصمیم . همچنین در جهت انتخاب شاخصاند قرارگرفته
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آوري شده است. پس از جمع انجام تن از خبرگان این صنعت نظرخواهی 5 زه صورت هدفمند اها ب شاخص
بندي شده و از  جمع  Excelافزارشده و با استفاده از نرم ] استخراج30ها از سایت کدال[اطالعات، داده

ی میزان بررسجهت  SPSSافزار  و همچنین از نرمهاي مشترك و کارایی  جهت محاسبه وزن  Lingo افزارهاي نرم
است. در این پژوهش براي اثبات اعتبار مدل شده  ها و نتایج استفاده  ها و اعتبارسنجی مدل بستگی مدل هم

 شده است. بستگی اسپیرمن استفاده  بودن مقادیر از ضریب هماي  پیشنهادي با توجه به رتبه
هاي صنعتی غذایی و غیر اصلی آن ارزیابی عملکرد واحدباشد که مت پژوهش حاضر پژوهشی تک متغیره می

تعدادي  DEAدر زیر مجموعه متغیرهاي اصلی پژوهش بر اساس مدل  باشد. شامیدنی پذیرفته شده در بورس میآ
شده در نظر گرفته شده است  ارایهورودي مدل  عنوان به نپیشین و نظرات خبرگا هاي شاخص با توجه به پژوهش

این پژوهش . متغیر وابسته اند شده بیانها  د که در ادامه به صورت جزیی شاخصمستقل پژوهش هستن متغیرهايکه 
ها محاسبه شده که متاثر از  واحد تک تکنسبی یشنهادي، کارایی گیري از مدل پ کارایی است که با بهره

دنبال پاسخ به ه در این پژوهش ب نچه تاکنون بیان گردیداي مستقل پژوهش است. با توجه به آه شاخص
 هاي زیر هستیم. پرسش

 
 هاي پژوهش پرسش 4-1
 هاي اصلی پرسش 

 به چه صورت است؟شده در بورس نسبت به یکدیگر  هاي غذایی و آشامیدنی پذیرفته عملکرد شرکت -1

هاي  ها با وزن گیري با رویکرد تحلیل پوششی داده مدل مناسب براي ارزیابی عملکرد واحدهاي تصمیم -2
 مشترك چه مدلی است؟

 
 هاي فرعی پرسش

شامیدنی پذیرفته شده در بورس چه آهاي غذایی و  هاي مناسب براي ارزیابی عملکرد شرکت شاخص )1
 چقدر است؟ اه آنهایی است و مقادیر عددي  شاخص

هایی باید داشته  ها چه قابلیت یک مدل مناسب براي ارزیابی عملکرد با رویکرد تحلیل پوششی داده )2
 باشد؟

شده در بورس با مدل جدید به چه صورت  هاي غذایی و آشامیدنی پذیرفته هاي مشترك شرکت وزن )3
 شود و چقدر است؟ محاسبه می

کارا و ناکارا چگونه خواهد بود و به چه نحوي تفکیک ي جدید وضعیت واحدهاي  شده ارایهبا  مدل  )4
 شوند؟ می

شده به چه صورت  ارایهشده در بورس با مدل  هاي غذایی و آشامیدنی پذیرفته نحوه ارزیابی شرکت )5
 است؟
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 شده است. آوردهش در نمودار زیر به صورت اجمالی چارچوب نظري  و روند اجرایی این پژوه
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هاي پژوهش معرفی شاخص 4-2

دنبال آن باید ه شده است و ب  شده که، از ابعاد مختلفی تشکیل مورداستفادهالگوي مفهومی در این پژوهش 
هاي مناسب به  شاخص گردد. براي دستیابی به ارایهگیري هر یک از این ابعاد  هاي مناسبی براي اندازه شاخص

ها جهت سنجش مفاهیم  معتبر گذشته پرداخته شد. براي شاخص سازي و استخراج شاخص هاي بررسی پژوهش
هیم موجود در مدل اشاره که به نحوي در آن به یکی از مفا هاي موجود در مدل، سعی گردید از کلیه پژوهش

وزه ارزیابی شده در ح  آن را عملیاتی کرده است، استفاده شود. در ابتدا با بررسی مطالعات انجامگردیده و 
هاي  شده در بورس، شاخص هاي پذیرفته هاي درزمینه شرکت عملکرد صنعت غذایی و آشامیدنی و سایر پژوهش

مشخص گردید. سپس با توجه به ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان صنعت غذایی و آشامیدنی و  مورداستفاده
 برگزیده شدند.  1ها به شرح جدول  شاخص نیتر مناسببورس 

  

 ی موجودهاي پژوهشهاي پیشین، و تعیین شکافاي، بررسی پژوهشکتابخانهمطالعات -1

ن متناسب با صنعت مربوطه با نظر خبرگانآ هاي پیشین و تعدیل ها از پژوهش شاخصاستخراج -2  

 ها از سایت کدالاستخراج مقدار دقیق عددي شاخص-3

 )CCRاي(ارایه مدل توسعه یافته مدل پایه -4

 هاي پیشین) و دو مورد از مدلCCRه شد، مدل(ها با روش وزن مشترك ارایمحاسبه کارایی نسبی شرکت -5

اعتبار سنجی مدل پیشنهادي -6  

کاربردي و پژوهشی یشنهادهايتجزیه و تحلیل نتایج و بیان پ -7  
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 شاخص هاي پژوهش .1دول ج
 تعریف شاخص واحد ورودي/خروجی

جی
رو

خ
 

 درآمد عملیاتی حاصل از فروش کاال باید زمانی شناسایی شود که شرایط زیر محقق یافته باشد. فروش 1
 الف. واحد تجاري مخاطرات و مزایاي عمده مالکیت مورد معامله را به خریدار منتقل کرده باشد.

 گیري کرد. اي اتکاپذیر اندازه گونه عملیاتی را بتوان بهب. مبلغ درآمد 
ج. واحد تجاري هیچ دخالت مدیریتی مستمر در حدي که معموالً با مالکیت همراه است یا کنترل مؤثري نسبت به کاالي 

 فروش یافته اعمال نکند
 د. جریان منافع اقتصادي مرتبط با معامله فروش به درون واحد تجاري محتمل باشد.

 گیري کرد. اي اتکاپذیر اندازه گونه شده یا خواهد شد بتوان به ه. مخارجی را که در ارتباط با کاالي فروش رفته تحمیل
 عبارت است از سود، پس از کسر مالیات بر درآمد. سود خالص 2

دي
رو

و
 

شده محصول لحاظ  است و بهاي این مواد بایستی در محاسبه بهاي تمام دشدهیتولي که جز الینفک محصول ا هیاولمواد  هزینه مواد مستقیم 1
 گردد.

 شده ساختهطور مستقیم در فرایند تولید از مرحله تبدیل مواد اولیه تا محصول  جمع حقوق و دستمزد کارکنانی است که به هزینه دست مزد مستقیم: 2
 نقش دارند.

طور مستقیم به  را به سهولت و به ها آن توان ینمهاي تولیدي که  و سایر هزینه میرمستقیغو دستمزد  میرمستقیغبه هزینه مواد  هزینه سربار تولید 3
 شود. اقالم مشخص تولید، سفارش یا محصول اختصاص داد، اطالق می

 شود. هزینه کارمزد و یا مخارجی که واحد تجاري براي تأمین منابع مالی متحمل می هزینه مالی 4
هاي توزیع فروش،  هزینه 5

 عمومی  و اداري
 .گویند هاي عمومی و اداري جهت انجام عملیات شرکت می خدمات و سایر هزینه ارایههاي مرتبط با فروش کاال،  هزینه

 ].18و19[

 مدل پیشنهادي
ی است. در این مدل در مجموعه محدودیت اول همان محدودیت رخطیغي ا مرحله تکمدل پیشنهادي یک مدل 

شده است.   استفاده  aشود و در محدودیت دوم از متغیر  تر بیشکارایی است که نباید کارایی هر واحدي از یک 
ترین  تابع هدف به همراه مجموعه محدودیت دوم تالش بر این دارد تا کارایی هر یک از واحدها را به سمت بیش

را به حداقل برساند و در کنار آن  ها يدوورها و  عبارتی اختالف بین میانگین موزون خروجی ر سوق دهد. بهمقدا
 دقت مدل را افزایش دهد.

 را نوشته. CCRاي  مدل پایه 2 ی که ابتدا مطابق  فرمولبه صورتاست  CCRمدل  افتهی توسعهاین مدل 
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در نظر گرفته و محدودیت مربوط به تابع هدف  𝑎𝑗را مقدار مجهول  CCRدر گام بعد مقدار تابع هدف در مدل 
  .میسینو یم 3متناسب با مدل  ماکزیمم کردن آلفاصورت  . و تابع هدف بهمیده یمرا تشکیل 
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ذکر است براي کاهش  ه الزم ب است. شده نوشتهصورت زیر  مدل پیشنهادي به ها تیمحدودبا انجام طرفین وسطین 
باشند و براي افزایش کارایی   (اپسیلون) εاز تر بزرگها  نماییم که وزن صفر محدودیت جدیدي تعریف می  وزن

 دهیم. ها را برابر یک قرار می مدل مجموع وزن
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 باشند. در این پژوهش پارامترها به شرح زیر می

iv وزن ورودي :i                     ام                ru وزن خروجی :rام 

ix


ryام واحد تحت بررسی                 i: ورودي 


 بررسیتحت ام واحد r: خروجی 

ijx  ورودي :i ام واحدj                    ام   rjy خروجی :r ام واحدjام 
 

 هاي پژوهش یافته 5

)٣(  
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مراحل قبل در  لیتفص  بهست که ها ها و نحوه انتخاب آن ن شاخصییها تع تحلیل پوششی دادهاولین مرحله از روش 
استخراج  93ی به سال مالی منته نیآخرها از صورت مالی  توضیح داده شد. سپس مقادیر هر یک از شاخص

در  شده پذیرفتههاي صنایع غذایی و آشامیدنی  شده شرکت سال مالی منتهی تشکیل نیآخربا مراجعه به گردید. 
 .است 2ها را استخراج کرده که مطابق جدول  بورس مقادیر هر یک از شاخص

 
 ها مقادیر عددي ورودي و خروجی :2جدول 

 سود خالص فروش
هزینه مواد 

 مستقیم

هزینه دستمزد 
 مستقیم

 سربار تولید

هزینه توزیع، 
فروش،عمومی و 

 اداري

 نام شرکت نماد هزینه مالی

 شرکت صنایع غذایی مینو شرق غمینور 5768 17293 35059 38930 335416 66480 507787
 ح . کشت و صنعت پیاذر غاذرح 604 13659 18555 13879 22326 14812 79781

 خوراك دام پارس غدلم 9696 28861 27602 6783 295000 122078 354165
 چین چین غچین 2168 6068 30462 20779 24151 48297 109626

 دشت مرغاب غدشت 110253 121331 125418 45777 1086351 29453 1602786
 توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ) ویشهر 1938661 1738665 101160 384376 9228706 4091369 29202048

 لبنیات پاك غپاك 16503 28760 35007 9086 238142 16720 337193
 صنعتی بهشهر غبشهر 579761 402657 546825 180129 17431114 1488727 19883296
 پگاه اذربایجان غربی غشاذر 44836 69303 105641 21950 880024 2482 1152598
 مارگارین غمارگ 208259 99579 105121 106615 3044305 111677 3660177
 پارس مینو غپینو 110927 196310 322691 287342 1586776 331386 2984657
 بهنوش ایران غبهنوش 267950 433019 489075 50515 1971262 81711 3181517
 گلوکوزان غگل 166460 46681 270589 5901 1178708 227936 191268
 سالمین غسالم 13738 35870 75286 54127 546074 43310 702862

 شیر پاستوریزه پگاه خراسان غشان 21461 103545 1787519 18024 1618524 154717 1998961
 شیر پاستوریزه پگاه اصفهان غشصفا 26669 165253 143449 67804 1598721 95579 2168121

 شهد ایران غشهد 22016 19108 19312 5855 31881 24925 57340
 بیسکوئیت گرجی غگرجی 8258 59933 49221 42314 308264 20171 488770

 

که آمده  دست صورت مستقیم به شده  به ارایههاي مشترك  در این مدل  افزار لینگو وزن با کدنویسی در نرم
 است. 3صورت جدول  به

 شده ارایه غیرخطیمشترك ایده ال به روش مدل   هاي وزن :3جدول 

١u ٢u ١v ٢v ٣v ۴v ۵v 
067/0 001/0 065/0 191/0 002/0 073/0 599/0 
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ها را محاسبه نموده و در  یی، کارایی نسبی هر یک از شرکتکاراهاي مشترك در فرمول  وزن دادنقرار سپس با 
کارایی نسبی . الزم به ذکر است با توجه به اینکه براي اعتبار سنجی مدل نیاز به محاسبه میقرارداد 4جدول 

 ،CCRاز مدل  گیري بهرها ها را ب ت؛ در جدول زیر کارایی نسبی شرکتهاي پیشین اس شرکت ها با سایر روش
دست ه ب ]7[شده توسط ماکوئی و همکاران ارایهو مدل  ]20[صدقیانی و همکارانصالحی شده توسط  ارایهمدل 

 ایم. وردهآ 4 لو در جدو آورده
 

 ها هاي تحلیل پوششی داده ها با روش مقادیر کارایی شرکت :4جدول 
 نماد شرکتنام  SADAGHIANI MAKUI CCR پیشنهادي غیرخطیمدل  

1 488/0  غمینور شرکت صنایع غذایی مینوشرق 1 1 
970/0  300/0  685/0  غاذرح ح . کشت و صنعت پیاذر 1 

834/0  1 858/0  غدلم خوراك دام پارس 1 

1 442/0  788/0  غچین چین چین 1 

695/0  443/0  709/0  709/0  غدشت دشت مرغاب 

 ویشهر توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ) 1 1 1 1

756/0  499/0  760/0  760/0  غپاك لبنیات پاك 

862/0  753/0  غبشهر صنعتی بهشهر 1 1 

825/0  505/0  869/0  876/0  غشاذر پگاه اذربایجان غربی 

700/0  479/0  773/0  950/0  غمارگ مارگارین 

835/0  381/0  778/0  840/0  غپینو پارس مینو 

644/0  445/0  619/0  713/0  غبهنوش بهنوش ایران 

707/0  764/0  780/0  غگل گلوکوزان 1 

828/0  374/0  827/0  828/0  غسالم سالمین 

1 497/0  غشان شیر پاستوریزه پگاه خراسان 1 1 

1 553/0  غشصفا شیر پاستوریزه پگاه اصفهان 1 1 

216/0  305/0  203/0  غشهد شهد ایران 1 

872/0  330/0  765/0  917/0  غگرجی بیسکوئیت گرجی 

819/0  531/0  801/0  922/0   میانگین 

 
ترین کارایی( کارایی یک) دست یافته  واحد به بیش 5 شده  ارایهی رخطیغکنید در مدل  که مشاهده می طور همان

جهت برتري دارد نسبت به سایر  شده ازاین ارایهی رخطیغمورد دست یافته بود. مدل  10به  CCRاست که در مدل 
اي است و با اجرا  مرحله کارا دست پیدا نکرده؛ اما این روش تک واحدهاي پیشین که اگرچه به تنها یک  مدل

توان به قدرت  شده می ارایههمچنین از نتایج مدل  توان رسید. می مدنظرمدل به نتایج  باره ککردن ی
پذیري باال، کاهش  شده داراي انعطاف  ارایهبیان کرد. مدل  CCR اي پایهبهتر مدل نسبت به مدل  پذیري تفکیک

یابی واحدها در شرایط هاي صفر، کاهش تعداد واحدهاي کارا با کارایی یک، یکپارچگی مدل و ارز تعداد وزن
که این نیز از دیگر مزایاي مدل داردهاي پیشین سادگی بسیاري  ه سایر مدلمدل پیشنهادي نسبت ب یکسان است.

 بیان شده است.
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 سنجیاعتبار
ها به صورت مقادیر واقعی و قطعی از  پژوهش است. در این پژوهش داده  پایهسنجی در هر پژوهش بنیان  اراعتب

سنجی مدل پیشنهادي و تایید مدل پیشنهادي رسایت کدال گرفته شده است و مورد تایید است. همچنین براي اعتبا
، ]7ن[اکارهاي پیشین نظیر مدل ماکوئی و هم شده و سایر مدل  ارایههاي  بستگی بین مدل به محاسبه ضریب هم

CCR شده است)  آورده ها مدلنتایج حل شده به این  4(جدول ] 20صدقیانی و همکاران[ صالحی و مدل
اي بودن مقادیر) را به دست  ضرب همبستگی اسپیرمن ( رتبه SPSSافزار  گیري از نرم ایم.  با بهره پرداخته

 است.  SPSSافزار  مقادیر خروجی نرم 5.  جدول میا آورده
 

 ها مدل نتایج بستگی هممقادیر ضریب  . 5جدول

 CCR MAKUI Sadaghiyani پیشنهادي 

CCR 1 483/0  298/0  566/0  
MAKUI 483/0  1 652/0  703/0  

Sadaghiyani 298/0  652/0  1 173/0  

566/0 پیشنهادي  703/0  173/0  1 

 

ستگی ترین همب تأیید است. همچنین بیششده ازنظر اعتبارسنجی مورد  ارایهبستگی مدل  با توجه به نتایج ضریب هم
ستگی است همب CCRنیز که مدل بیان شده توسعه یافته مدل  CCRرا با مدل ماکوئی و همکاران داشته و با مدل 

 قابل قبولی دارد و مورد تایید است.

 
 ها  گیري و پیشنهاد نتیجه 6

غذایی و آشامیدنی با توجه به جایگاه باالي صنعت غذایی در کشور و حتی در هاي  ارزیابی عملکرد شرکت
ها برخوردار است. در بعد کاربردي  سازي عملکرد شرکت منطقه از اهمیت خاصی در جهت رشد، توسعه و شفاف

تبه شهر در تمامی موارد واحد کارا بوده و ر  ینگ بههلدپژوهش، بر اساس مشاهدات این پژوهش، شرکت صنایع 
عنوان  ترین کارایی را در اکثر موارد داشته و به دهد. همچنین شرکت شهد ایران کم خود اختصاص می اول را به

هاي تولیدي تفاوت  ماهیت عملکرد این شرکت با شرکت است. البته الزم به ذکر است شده تعیینناکارترین واحد 
هایی نظیر  ها باشد؛ زیرا بحث ینگ نسبت به سایر شرکترد این هلدتواند از عامل اصلی برتر بودن عملک دارد و می

قرار  موردتوجهتر  هاي تولیدي بیش نسبت به شرکت مراتب بههلدینگ ها مدیریت و توجه به منابع مالی در 
(کارایی و  ها کاهش تعداد یک یک مدل غیرخطی به ارایهاي پژوهش، در این پژوهش با  در بعد توسعهگیرد.  می

در مدل خود ) 1391ساعتی و شایسته( ایم. نموده ارایهیکپارچه  اي مرحله تک) پرداخته و یک مدل هاي کارا واحد
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کمتري به نسبت مقاله حاضر برخوردار  پذیري انعطافاز  ها آنشخصه استفاده کردند، و لیکن مدل از اوزان م
هاي ورودي و خروجی باید فازي باشد و مدل مربوطه  ) داده1389جعفریان مقدم و قصیري(در مدل  .]31[است

هاي فازي را نیز دارد که  (قابلیت تعمیم دهی به داده عی استبوده است؛ اما مدل پیشنهادي مدلی قط چندهدفه
تر  سانتر بوده و فهم آن آ و ساده اي مرحله تکتی توصیه گردیده است) و مدل پیشنهادي هاي آ شبراي پژوه

که هر اند  ) مدلی آرمانی پیشنهاد داده1388صدقیانی و همکاران(صالحی و ) 2008و همکاران( . ماکوئی]21[است
است و  اي مرحله تکهادي در این پژوهش مدلی مدل پیشن که درحالیاست  اي دومرحلهشده  ارایهدو مدل 

شده  ارایههاي  مدل طورکلی به. ]7و20[کند و از پیچیدگی مدل پرهیز شده است تر می محاسبات را بسیار کم
) و سایر محققین 2015) حاتمی و همکاران(2013شد نظیر امرانی( آوردهتوسط محققانی که در پیشینه پژوهش 

شده بسیار ساده و قابلیت فهم و  ارایهمدل  که درحالیهایی هستند که از پیچیدگی باالیی برخوردار هستند  مدل
بودن،  اي مرحله تکتوان سادگی،  شده می ارایهمزایاي مدل  کاربرد براي اکثر محققین را دارد. در کل از

. البته ]27و26[ي خودش را دارد نسبت به مدل اولیه پذیري تفکیکت هاي صفر، و قدر یکپارچگی، کاهش وزن
ري کند کارا جلوگیحدهاي تا حد بسیاري توانسته از تعدد وا اگرچهایرادي که مدل پیشنهادي دارد این هست که 

هاي کارا به یک کاراي تر در راستاي کاهش واحد اما نیاز دارد تا با مطالعات بیش ،کرده تر بینانه واقعو ارزیابی را 
 واقعی گام برداشته شود.

 شود: می ارایههمچنین با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد کاربردي به صورت زیر 
صنعت  انیمتصدي خدماتی، ها سازماننام اعتباربخشی در  اي به با توجه به اهمیت بهبود مستمر و ظهور پدیده )1

هاي غذایی و آشامیدنی وضع  توانند جایزه ملی استانداردسازي را براي عملکرد شرکت غذایی و آشامیدنی می
ها تقویت نمایند که  بین شرکت اري رابر اساس این مدل فعالیت جمعی و همک ها شرکتبندي  نموده و با رتبه

 در هر شرکت است.الزمه آن ایجاد مدیریت آموزش و استانداردسازي 

توان به دالیل  وسیله آن می یابی را دارد و به عنوان یک ابزار عارضه ازآنجاکه این مدل قابلیت کاربردي به )2
هاي  هاي الگو به هر یک از شرکت کتمعرفی شر ریزي و توان با برنامه ها پی برد می عملکرد پایین شرکت

داد بدین شکل  ارایه، راهکارهایی جهت الگوبرداري و تمرین بهترین عملکرد ها آنناکارا و مسئوالن اجرایی 
توانند به  شده است و در صورتی این واحدها می  که براي هر شرکت ناکارا مقادیر مطلوب دقیقاً مشخص

تغییر  شده تعیینخود را دقیقاً به همان مقدار هاي  خروجیو  ها وديورکارایی کامل دست یابند که میزان 
 دهند.

 عنوان بهشهر را با توجه به عملکرد مناسبش،  ینگ بههلدشرکت صنایع شامیدنی آهاي صنایع غذایی و  شرکت )3
واحد مرجع و الگو در نظر گرفته و در راستاي اعتالي عملکرد خود از تجربیات مدیران این شرکت بهره 

 گیرند.

 هاي پژوهش حاضر عبارتند از: همچنین محدودیت
شده در بورس  هاي صنایع غذایی و آشامیدنی پذیرفته ي ارزیابی عملکرد شرکت نهیدرزمهایی که  شاخص )1

 .باشند بسیار زیاد میکار رود ه تواند ب می
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ها  ها و خروجی ها وجود دارد مبتنی بر مجموع ورودي اما به دلیل محدودیتی که درروش تحلیل پوششی داده  )2
ها و انتخاب  به محدود کردن شاخص ریباشد ناگزتر  گیري بیش سوم تعداد واحدهاي تصمیم  نباید از یک

راه گشا  تواند میگیري از تحلیل عاملی نیز  البته در این راستا بهره ؛توسط خبرگان بودیم تر مهمهاي  شاخص
 هاي پژوهش بوده است. یرگذار نیز از محدودیتباشد که ریز شدن در شناسایی تمامی عوامل تاث

ها به سایر صنایع است به عبارتی هر  شاخص دهی نتایج و وهش عدم تعمیمهاي این پژ از دیگر محدودیت )3
هاي یکنواخت متناسب با ماهیت عملکرد و فلسفه وجودي خودشان باید مورد  دسته از سازمان صنعت و هر

 .ارزیابی قرار بگیرند
 شود: آتی پیشنهاد می هاي با توجه به تجربیات محققین این پژوهش، براي پژوهش

ر ثابت و واحدها تحت شرایط مختلف ممکن است مقادیهاي  خروجیو  ها وروديبا توجه به اینکه میزان  )1
فازي و  DEA هاي آتی از رویکرد شود در پژوهش ها) پیشنهاد می نرخمعینی نباشد (مانند یکسان نبودن 

 منظور ارزیابی عملکرد استفاده شود.  بهها  خروجیو  ها وروديتحلیل عاملی براي انعکاس وضعیت واقعی 

اي که عالوه بر کاهش تعداد واحدهاي  مرحله هاي تک مدل ارایهدر آینده در جهت  محققین شود توصیه می )2
 پذیري خوبی برخوردار باشد مطالعات موجود را گسترش دهند. کارا به یک واحد از قدرت تفکیک

آتی  هاي له پرداخته بهتر است پژوهشسازمانی به این مسا امل درونازآنجاکه این پژوهش فقط از دیدگاه عو )3
هاي کالن اقتصاد ملی و دولت  ها بپردازند و به سیاست یطی بر عملکرد شرکتبه چگونگی تأثیر عوامل مح

 نیز توجه گردد.

یث هاي صنایع مختلف پرداخته و از ح هاي آتی به مقایسه شرکت درپژوهش شود محققین توصیه می )4
 ها را با یکدیگر مقایسه کنند. عملکرد سازمانی و کارایی، کارآمدي سازمان
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