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 چکیده 

 از را سرمایه انتقال نقش مالی هايواسطه مهمترین از یكی عنوان به مشترك گذاريسرمایه هايصندوق

 و سایر( بر خدماتی و تولیدي هايتکنندگان )شرکمصرف سمت جامعه( به دارندگان منابع )آحاد سوي

گذاران گذاري براي عموم افراد و سرمایها کاهش ریسک سرمایههدارند. فلسفه ایجاد این صندوق عهده

که بر انتخاب  استگیري موضوعی کلیدي ها جهت تصمیمرو، ارزیابی کارایی این صندوقاشد از اینبمی

ها ابزاري است که داده پوششی تحلیل باشد. رویكردرگذار میگذاران تاثیاز جانب سرمایهها این صندوق

مورد استفاده قرار گیرد. بدین  گذاريهاي سرمایهتواند جهت بررسی دقیق و جامع کارایی صندوقمی

هاي پژوهش تعیین ها و خروجیعنوان وروديهاي مالی مورد نظر بهشاخصنخست منظور در گام 

ارزش روز و  خالص درآمدهاي سطه پایش نظرات خبرگان این حوزه، شاخصگردیدند. بر این اساس و بوا

عنوان متغیرهاي به کل يهانهیهزو  هاییخالص داراهاي عنوان متغیرهاي ورودي و شاخصبه هاییدارا

گذاري در سهام فعال در هاي سرمایهسنجش کارایی صندوقمنظور هخروجی تعیین گردیدند. در ادامه، ب

( تعیین مدل بهینه سنجش کارایی و بكارگیري 1ایه کشور، سه گام کلیدي انجام پذیرفته است: بازار سرم

بندي هاي نمونه آماري پژوهش و رتبهبندي صندوقمحاسبه کارایی و رتبه جهت GAMSافزار نرم

ن منظور تعیی( تحلیل حساسیت متغیرها به2؛ پترسون -مدل اندرسونهاي کارا با استفاده از صندوق

منظور ارائه ( ارائه مدل بنچ مارك به3میزان اثرگذاري هر یک از متغیرهاي تحقیق بر میزان کارایی کلی؛ 

 .گیري مرجعگیري ناکارا و تعیین واحدهاي تصمیمپیشنهاداتی در خصوص واحدهاي تصمیم

 

ادار تهران، ها، بورس اوراق بههاي مالی، رویكرد تحلیل پوششی دادهکارایی، شاخص واژگان کلیدی:

 گذاري در سهامهاي سرمایهصندوق
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 مقدمه  

اي در جهت تخصیص بهینه منابع سزایی در بسیج امكانات مالی و سرمایهنقش به ،بازار مالیارکان عنوان یكی از بازار سرمایه به

تصادي کشورها به صورتی منظور رشد و توسعه اقتصادي کشورها دارد. نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند رشد و توسعه اقبه

 وجو کرد.توان تفاوت اقتصادهاي توسعه یافته و توسعه نیافته را در درجه کارآمدي و کارآیی نظام مالی آنها جستاست که می

رشد غیرتورمی بلندمدت اقتصادي و افزایش تولید و اشتغال، نیازمند تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آنها در اقتصاد ملی 

شفافیت اطالعات  ن مهم با کمک بازارهاي مالی سازمان یافته و متشكل و کارآمد که در آن تنوع ابزارهاي مالی واست و ای

ها و تجربه جهانی حاکی از آن است که میان توسعه بخش مالی اقتصاد و توسعه اقتصادي نظریه وجود دارد، میسر خواهد بود.

گذاران در الي معامالت، قدرت نقدشوندگی باال و تعداد قابل توجه سرمایهرابطه بسیار نزدیكی وجود دارد؛ چنانكه حجم با

هاي خود به ویژه در تجمیع هاي کشورهایی با اقتصاد پیشرفته نیز موکد این رابطه است. بازار سرمایه با توجه به پتانسیلبورس

هاي مناسب ها و شناساندن فرصتشهایی به مراتب کمتر از سایر روهاي خرد جامعه، تامین مالی با هزینهسرمایه

 تواند نقش بسیار موثري در توسعه اقتصادي کشور داشته باشد. گذاري میسرمایه

اي است که با در نظر گرفتن و عمل به این اصول سرمایه مانند هر بازار دیگري داراي اصول و شرایط ویژه با این وجود بازار

و فروش سهام اقدام نموده و به درك واقعی و درستی از مسائل در این بازار رسید.  گذاري و خریدتوان به سرمایهاي میپایه

خرید یا فروش سهام انجام دهند، زیرا آنها نقدترین دارایی خود را  هنگامهاي وسیعی در بررسیبایست میگذاران اصوال سرمایه

گذاري نمایند نتایج ي بازار سرمایه اقدام به سرمایههاها و ویژگیکنند. اگر آنها بدون توجه به مشخصهبه سهام تبدیل می

گذاران خرد و عموم مردم با گذاري عایدشان نخواهد شد. همین امر سبب گردیده است بسیاري از سرمایهمطلوبی از سرمایه

  نگاهی مبهم و توام با ترس و نگرانی به این بازار بنگرند.

گذاري براي و ارائه ابزارها و راهكارهاي نوین و بروز بوده که بتواند بسترهاي سرمایهرو، این بازار همواره بدنبال توسعه از این

 جمله از گذاريسرمایه هايباشد. صندوقگذاري میهاي سرمایهعموم افراد را تسهیل نماید. از جمله این ابزارها، صندوق

 به مشترك گذاريسرمایه هاياست. صندوق بهادار اوراق در گذاريسرمایه اصلی آنها باشند که فعالیتمی نهادهاي مالی

سمت  جامعه( به منابع )آحاد دارندگان سوي از را سرمایه انتقال نقش مالی هايواسطه از مهمترین یكی عنوان

 بهادار اوراق بازار در قانون بار اولین براي ایران دارند. در عهده و سایر( بر خدماتی و تولیدي هايکنندگان )شرکتمصرف

 به 1331 سال از ابتداي سهام در گذاريهاي سرمایهصندوق و گرفت قرار توجه مورد هااین صندوق 1331 سال مصوب

طوریكه در حال هب هاي گذشته تعداد آنها از روندي افزایشی برخوردار بوده استنهادند و طی سال قدم سرمایه عرصه بازار

صندوق از  32باشند که از این تعداد، ران تاسیس و مشغول به فعالیت میذاري در ایگصندوق سرمایه 123حاضر در مجموع 

صندوق نیز از گونه  13ذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت و گصندوق از گونه سرمایه 33گذاري در سهام؛ گونه سرمایه

 باشند. گذاري مختلط میهاي سرمایهصندوق

 

 بیان مسئله

رو، اشد از اینبگذاران میگذاري براي عموم افراد و سرمایهکاهش ریسک سرمایه گذاري،ي سرمایهاهفلسفه ایجاد صندوق

بر حیاتی است که  امريگذاري در آنها گیري افراد براي انجام سرمایهها جهت تصمیمارزیابی کارایی )عملكرد( این صندوق

به لحاظ  هااین صندوق حقیقت آنچه مسلم است، آنست که باشد. درگذاران تاثیرگذار میاز جانب سرمایهها انتخاب این صندوق

 منظر از را مشترك گذاريهاي سرمایهصندوق باید گذاریک سرمایه باشد. بنابراینمی متفاوت یكدیگر و عملكرد با کارایی

 چگونگی مورد در گذارانباشد. در حقیقت سرمایه داشته گذاري سودآوريسرمایه تا دهد قرار سنجش مورد کارایی و عملكرد

 دیگر و هاهزینه ریسک، بازده، به توجه با را صندوقی تنها بلكهکنند، گیري نمیتصمیم صندوق هايدارایی در گذاريسرمایه
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 و بازدهی توجه به گذاري،سرمایه صندوق انتخاب در گذارانسرمایه هاي مدنظرشاخص جمله کنند. ازمی انتخاب آن، عوامل

 هايصندوق عملكرد ارزیابی به قادر آن، از استفاده با تا هستند دنبال ابزاري به گذارانابراین سرمایهاست. بن آن عملكرد

 باشند. گذاريسرمایه

را  هاشاخص از ايکدام مجموعه هر که است شده ایجاد عملكرد ارزیابی جهت بسیاري هايتكنیک و متدها راستا این در

ارزیابی  در هاپیشرفت این تمامی علیرغم نمایند. امامعرفی می عملكرد به بعدي تک و سنتی در دیدگاهاي توازن ایجاد جهت

 این از یک هر مفاد هستند. متكی مالی و سنتی عملكرد هايشاخص ذاران همچنان برگاز افراد و سرمایه بسیاري عملكرد،

 نقاط داراي یک هر رسدمی نظر و به نمایندمی رفیرا مع عملكرد از متفاوتی هايو جنبه است فرد به منحصر هاتكنیکو  هامتد

جامع که بتواند به ارزیابی دقیق و جامع کارایی و  رویكردي بكارگیريرو، از اینباشند. نمی کامل و بوده و لذا جامع ضعفی

 هاداده پوششی لباشد. رویكرد تحلیاهمیت میذاران بسیار حائز گذاري بپردازد، براي سرمایهگاي سرمایههعملكرد صندوق

(2DEA) جهت بررسی دقیق و جامع کارایی )عملكرد(  چندگانه هايخروجی و هاورودي اساس تواند برابزاري است که می

 مورد استفاده قرار گیرد.  گذاريهاي سرمایهصندوق

هاي ها، عملكرد صندوقشاخص از ايمجموعه تجمیعی مبتنی بر و متوازن نگرشی با نماید تااین رویكرد این امكان را فراهم می

 سازد. ازرا در راستاي ارزیابی عملكرد میسر می بعدي نگرشی چند نتیجه در گذاري مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد وسرمایه

 پوششی روش تحلیل طور کلی برتريهبود. ب خواهد باالتري برخوردار مراتب به اعتبار و صحت دقت، از حاصله نتایج رو، این

 ویژه است. به عملكرد در تحلیل بازده و بر ریسک عالوه دیگر مؤثر متغیرهاي درنظرگرفتن سنتی هايشاخص بر هاادهد

 خاصی اهمیت از نمایدمی مصرف را از بازده و بخشی تحمیل گذارانسرمایه بر که هاصندوق مخارج و هاهزینه درنظرگرفتن

 گیرد.رار میاست که در این رویكرد مورد توجه ق برخوردار

عنوان یكی از به هاداده پوششی تحلیل رویكرد بواسطه بكارگیري تا برآنست تحقیق این که داشت بیان توانمی مجموع در

هاي شاخص و تحلیل تجزیه خصوص در تجمیعی و متوازن نگرشی مبناي ترین متدهاي سنجش کارایی، برترین و کاملجامع

گذاري فعال در بازار سرمایه کشور بپردازد. این امر سبب خواهد گردید تا هاي سرمایهوقصند کارآمدي میزان سنجش مالی به

گذاري فعال در بازار سرمایه کشور را از منظر هاي سرمایهها، وضعیت صندوقبتوان با توجه به نتایج رویكرد تحلیل پوششی داده

عنوان مبنا و الگویی جهت تواند بهنمود که در نتیجه می بنديمولفه کارایی ارزیابی و آنها را از منظر این شاخص رتبه

تر گذاري پائینتر و نتیجتا ریسک سرمایههاي کارآمدتر و با عملكرد مطلوبگذاران جهت انتخاب صندوقگیري سرمایهتصمیم

گذاري در سهام ي سرمایههابر این اساس پرسش اصلی تحقیق آنست که از میان صندوق برداري قرار گیرد.مورد استفاده و بهره

عبارتی، پژوهش حاضر به باشند؟ناکارا می ها از کارایی برخوردار بوده و کدامیکفعال در بازار سرمایه کشور، کدام صندوق

 باشد:درصدد پاسخگویی به سواالت ذیل می

 گیري کارایی ان براي اندازهتوهایی را میگذاري در بازار سرمایه کشور، چه مدلهاي سرمایهباتوجه به فعالیت صندوق

  ها لحاظ نمود؟)ارزیابی عملكرد( این صندوق

 گذاري فعال در بازار سرمایه کشور هاي سرمایهها، وضعیت صندوقبا توجه به بكارگیري رویكرد تحلیل پوششی داده

  باشند؟ها کارا و کدام ناکارا میبه چه صورت است و کدام صندوق

 گذاري  کارا به چه صورت است؟ایههاي سرمبندي صندوقرتبه 

                                                           
 Data Envelopment Analysis 
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 و پیشینه تحقیقنظری  مبانی

 کارایی مفهوم

 توجه مورد ها هموارهانسان آرامش و آسایش رفاه، زندگی، سطح يارتقا منظور به آن افزایش که است مفهومی کارایی

 اهمیت هانهاده از بهینه هاستفاد دلیل تخصیص و به کارایی مسئله است. امروزه بوده اقتصاد و سیاست اندرکاراندست

 عبارت کارایی طورکلی،است. به شده ارائه هانهاده یا کاهش هاافزایش ستاده بعد از متنوعی تعاریف کارایی دارد. از بسیاري

 در که باشد تولید تابع تواندمی مشخص استاندارد مشخص. این استاندارد یک مقایسه با در هاداده به هاستاده نسبت از است

 (. 1331گردد )میرجلیلی و همكاران،  تعیین نحوي به تابع است این الزم صورت این

دهد. کارایی عمدتا در سه حوزه آل را نشان میطور کلی، کارایی مفهومی نسبی است و مقایسه بین عملكرد واقعی و ایدهبه

اي از ینه منابع است. هر سازمانی مجموعهمهندسی، مدیریت و اقتصاد مطرح است. در اقتصاد مفهوم کارایی همان تخصیص به

ترین و (. ساده1311کند )بحیرایی و حامدي، ها را براي تولید تعدادي خروجی اعم از کاال و خدمات استفاده میورودي

اي یسهترین تعریف کارایی را پیتر دراکر ارائه کرده است؛ کارایی عبارت است از انجام درست کارها. لذا کارایی صرفا مقاکلی

هاي خاص مصرف کنیم و منابعی که واقعا در این است بین منابعی که انتظار داریم براي دستیابی به اهداف، مقاصد و فعالیت

رو، کارایی بر انجام بهتر آنچه تاکنون صورت گرفته تاکید دارد و لذا تمرکز آن بر از این (.1331اند )فالح، مسیر مصرف شده

هاي مورد نیاز براي تولید مقدار ها از طریق حداقل کردن نهادهو بدنبال راهكارهایی براي کاهش هزینهها و زمان بوده هزینه

ها و عوامل تولید مشخصی محصول )کاال یا خدمات( و یا حداکثر نمودن میزان محصول قابل حصول از سطح مشخصی از نهاده

نحوي از منابع خود در تولید کاالها و خدمات در مقطع معینی از  است. کارایی بیان کننده این مفهوم است که یک بنگاه به چه

 (. 1311زمان استفاده کرده است )عباسیان و همكاران، 

 را بازده خالص موجود، بیشترین هايحلراه بین از که ايگزینه حل یاراه گزینش از است عبارت کارایی معیار ها،سازمان در

 اگر دیگر، سوي از و کارایی گوییم را درآمد بگیریم، حداکثرسازي ثابت را اگر هزینه عیار،م این اساس دهد. برمی سازمان به

 بر که است سازمانی سیستم یک عملكرد کارایی، معیار گوییم. بنابراین کارایی سازي هزینهبه حداقل بگیریم، ثابت را درآمد

 معینی محصول مقدار تولید براي منابع مصرف ایی میزانکار دیگر عبارتاست. به گردیده ها( استوارمنابع )ورودي میزان

 آنها و جوییصرفه منابع در مصرف مواد بازیافت از استفاده با حداکثر و دارد کارها صحیح انجام به اشاره کارایی است. اساسا

بطور خالصه  (.1331ن، سازند )جاللیان و جاللیا را برآورده ارجح و انتظارات نیازها که داده اختصاص هاییفعالیت به را

توان بیان داشت که مفهوم کارایی در یک بنگاه، تالشی است در جهت به حداکثر رساندن منافع حاصل از بكارگیري منابع می

 (.1312)سپهردوست و کامران،  موجود در مقایسه با وضعیت مشابه بنگاه برتر در همان صنعت

 

 هانگیری و سنجش کارایی در سازماهای اندازهروش

 با سخت هايبه دو دسته کلی مدل را آنها توانمی که است شده ابداع کارایى گیرياندازه براي مختلفی هايمدل طور کلی،به

 و ذهنی هايداده بر تاکید نرم با هايمدل تاکسونومی عددي( و و عملیات در تحقیق هايعینی )مدل و کمّی هايداده بر تكیه

(. بطور 1311کرد )انواري رستمی و همكاران،  اسمی( تفكیک هايگروه روش دلفی و مراتبی، لهسلس تحلیل و کیفی )تجزیه

)عالم تبریز و  گذاردمی تمایز کارایی گیرياندازه هايروش و مرز ایجاد براي تجربی رویكردهاي بین اصلی روش دوکلی، 

 (: 1311پور، ایمانی

 (Parametric Method) روش پارامتریک( 1

 (Non-Parametric Method)   ناپارامتریک شرو( 2
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 در کنند،می فرض کارایی مرز براي خاصی تولید تابع شكل و هستند رگرسیون بر مبتنی رویكردهاي عموما پارامتریک هايروش

 راییکا مرز از واحد یک فاصله که کنندمی فرض قطعی هايروش. کنندنمی تبعیت فرض این از ناپارامتریک هايروش حالیكه

 خیلی ،(دارند فاصله هاداده بقیه با عددي نظر از که مشاهداتی) انحرافات به است ممكن هاروش این. است کارایی عدم نتیجه

 هاروش این و است تصادفی خطاي خاطر به مرز تا فاصله این از بخشی که کنندمی فرض تصادفی هايروش ولی باشند؛ حساس

 (. 1311پور، )عالم تبریز و ایمانی هستند حساس کمتر انحرافات، به

 ضخیم، مرزي روش و آزاد توزیع روش تصادفی، مرزي متفاوتی چون روش هايروش کارایی، مرز تعیین پارامتریک رویكرد در

 تولید تابع یک متفاوت، هايفرض از استفاده با که است آن بر سعی پارامتریک هاياین روش تمامی در اصولى طوردارد. به وجود

 تصادفی و دسته عوامل دو به را واحدها ناکارایی میزان، وسیله این به و شود زده تخمین ترکیبی، خطاي با یک جمله مرزي

 به نیازي شد، ارائه کارایی براي تخمین فارل توسط بار براي اولین که ناپارامتریک روش در مقابل، دهد. در نسبت ناکارایی عوامل

 (. 1311ندارد )انواري رستمی و همكاران،  وجود نیز تصادفی و عوامل نبوده توابع براي خاصی شكل تعیین

 سپس شود،می گرفته نظر تولید در تابع براي خاص شكل یک ابتدا آنها در که گرددمی هایی اطالقروش به پارامتریک هايروش

 و شودمی برآورد هول )پارامترها( این توابعمج ضرایب مرسوم است اقتصادسنجی و آمار در که توابع برآورد هايشرو یكی از با

غیرپارامتریک  هايگویند. روشمی پارامتریک هايآنها روش به گرددمی برآورد تابع از یا پارامترهایی پارامتر هاروش این در چون

 حائز بسیار نسبی رتشود. عبااستفاده می آنها از کارایی نسبی محاسبه براي که هستند ریاضی سازيبهینه سري یک بر مبتنی

 صورتیكه در است. بنابراین، یكدیگر با موجود هايمقایسه بنگاه نتیجه این روش در آمده دست به کارایی زیرا است اهمیت

 یابد. لذا کارایی افزایش یا کاهش نیز شده محاسبه کارایی مقدار است ممكن شود آنها زیاد تعداد یا و مشاهدات حذف از تعدادي

 تعداد نیز براي و محدودیتی نبوده تابع فرم انتخاب به نیازي غیرپارامتریک هايروش مطلق. در نه است نسبی آمده دست به

 تعریف واحد نمونه یک نخست پارامتریک، هايروش طور کلی، در(. به1331ندارد )میرجلیلی و همكاران،  وجود هاستانده

ستاده ممكن  میزان کند و بیشتریننهاده ممكن را مصرف می میزان نآل واحدي است فرضی که کمتریایده واحد شود. اینمی

 مورد واحدهاي موجود عنوان معیاري براي ارزیابی عملكردبه صرفا و ندارد وجود خارجی معموال آلایده نماید. واحدمی را تولید

 عوض، شوند. درنمی نمونه مقایسه ام واحدن به با واحدي فرضی موجود واحدهاي ناپارامتریک هايروش گیرد. درقرار می استفاده

 ترخطی واحدهاي موفق ریزيکارهاي برنامه و ساز از استفاده با و شده با یكدیگر مقایسه موجود واحدهاي کلیه روش، این در

 در روش اما نشود، کارآمد شناسایی واحد عنوانبه واحدي هیچ است پارامتریک ممكن روش در شوند. اگرچهمی شناسایی

شد )درگاهی و  خواهند معرفی کارآمد و موفق عنوان واحدهايبه مقایسه مورد واحدهاي از واحد یا چند یک حتما ناپارامتریک

 (.1331همكاران، 

 

 هارویکرد تحلیل پوششی داده

 ايمجموعه بینس کارایی ارزیابی براي که خطی ریزيبرنامه بر و مبتنی روشی است غیرپارامتریک هاداده پوششی تحلیلی روش

 به گیرندهتصمیم (. واحد1311رود )حسامی و همكاران، می بكار شودمی اطالق گیريتصمیم واحدهاي آنها به که واحدها از

 مدیر، نام به فردي توسط مجزا صورتبه شود کهمی گفته همگن منطقا هايسازمان یا واحدها ها،ها، بخششرکت از ايمجموعه

 باشند. یعنی اهداف سیستمی فرآیند داراي سازمانی یا واحدهاي هاسازمان این آنكه شرط به شودمی اداره یا مسئول رئیس

 این در اصلی (. فرض1331باشند )جاللیان و جاللیان،  داشته مشابهی هايو خروجی هاورودي و مشابه هايفعالیت و مشترك

 واحد است. یک هاخروجی براي تولید اي(داده نابعورودي )م تعدادي داراي گیريتصمیم واحد هر که است این روش

 (:1311توان در قالب شكل ذیل نمایش داد )حسامی و همكاران، می را هاي آنخروجی و هاورودي و گیريتصمیم
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 خروجی  mورودی و n با گیریتصمیم واحد : یک2شکل 

 در شود،می غیردولتی و دولتی و غیرانتفاعی و انتفاعی ی،خدمات و تولیدي هايسیستم شامل نظر مورد سیستم اینكه به توجه با

 جاي به و نهاده مفهوم از سیستم ورودي عوامل جاي به ي کارپراکنده از جلوگیري منظوربه هاداده پوششی تحلیل ادبیات

 مبناي که است شده گرفته اقتصاد علم از ستاده و نهاده شود. مفاهیممی استفاده ستاده مفهوم از سیستم خروجی محصوالت

 واحدهاي که است قائل را فرض این گیرندهتصمیم ارزیابی واحدهاي در هاداده پوششی است. تحلیل جدید روش این هايتحلیل

 مدارس یا بانک شعب مثال، عنوانگیرند. بهمی بكار مشابه هايستاده تولید براي را هاي مشابهنهاده بررسی، تحت گیرندهتصمیم

 داراي مشابه هستند. لذا داراي ساختارهاي گیرندهتصمیم واحدهاي مورد هر در و ... که ايبیمه شرکت یک شعباستان،  یک

 (. 1331هستند )میرجلیلی و همكاران،  متفاوت مقداري سطوح با مشابه هايستاده و هانهاده

 با کردند که معرفی ریزي ریاضیدل برنامهها را یک م، تحلیل پوششی داده1113خود در سال  معروف مقاله در کوپر و چارنز

کارایی نسبی  واحد، کارایی هر ارزیابی و جهت سنجش هاسازيبهینه یكسري انجام و مشاهده قابل هايداده از استفاده

 مورد را با یكدیگر آنها و تعیین قطعی را مشابه و چندگانه هايو خروجی هاورودي با گیريتصمیم واحدهاي از ايمجموعه

 هايخروجی و هاماهیت ورودي ها، مشابهتپوششی داده از رویكرد تحلیل استفاده در حائز اهمیت دهد. نكتهمی قرار مقایسه

براي  هاموزون ورودي به مجموع هاخروجی مجموع موزون از نسبت سازگار یک ایجاد براي آنها گیري بودناندازه واحدها و قابل

ها از منظر چارنز، (. رویكرد تحلیل پوششی داده1331باشد )جاللیان و جاللیان، می آن سازيبیشینه گیري وواحدهاي تصمیم

 (:1311کوپر و رودز بصورت ذیل تعریف گردیده است )کتابی و همكاران، 

 بیراي هاي مشاهده شده است که روشیی جدیید   ریزي ریاضی بكار گرفته شده براي دادهها یک مدل برنامهتحلیل پوششی داده"

 "سازد که پایه اقتصاد مدرن است.هاي وزنی است یا مرز کارایی را همچون تابع تولید فراهم میتخمین تجربی نسبت

 مختلف صنایع و هاسازمان ارزیابی در و بوده گسترش حال در زیادي سرعت با هاداده پوششی تحلیل تكنیک از استفاده امروزه

 در را سازمان ضعف نقاط نسبی، کارایی میزان تعیین بر عالوه هاداده پوششی یلتحل هايمدل از استفاده. شودمی استفاده

 مشخص وريبهره و کارایی ارتقاي سوي به را سازمان مشیخط آنها، یتمطلوب میزان ارائه با و کرده تعیین مختلف هايشاخص

 (. 1311بیگی و همكاران، )قلج کندمی

 

 هادادهکلیدی رویکرد تحلیل پوششی  هایمولفه

 به بازده و یعنی ماهیت الگو اساسی مشخصه دو نیازمند تعیین واحدها، نسبی ارزیابی جهت ها،رویكرد تحلیل پوششی داده

 (:1311شوند )حسامی و همكاران، می تشریح دو مشخصه این ادامه در که باشدمی الگو مقیاس

 استفاده مورد الگوی ماهیت 

 داشته هاورودي سازيدر حداقل  سعی هاخروجی سطح داشتن نگه ثابت با ارزیابی فرآیند رد که صورتی ورودي: در الف( الگوي

 است. ورودي استفاده مورد الگوي ماهیت باشیم،

 داشته خروجی سطح در افزایش سعی هاورودي سطح داشتن نگه ثابت با ارزیابی فرآیند در که صورتی خروجی: در ب( الگوي

 است. خروجی استفاده مورد الگوي ماهیت باشیم،
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 استفاده مورد الگوی مقیاس به بازده 

 همان به خروجی به افزایش ورودي منجر مقدار در افزایش که است معنا بدان ثابت مقیاس به ثابت: بازده مقیاس به الف( بازده

 شود.می نسبت

 باشد.می ورودي نسبت افزایش در از کمتر یا بیشتر خروجی افزایش متغیر مقیاس به بازده متغیر: در مقیاس به ب( بازده

باشند که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار ها میکننده الگوهاي مختلف رویكرد تحلیل پوششی دادهها، تعییناین مولفه

 خواهند گرفت. 

 

 هاالگوهای مختلف رویکرد تحلیل پوششی داده

گیري ها، این رویكرد شامل دو مدل )الگوي( اساسی براي اندازههاي کلیدي در رویكرد تحلیل پوششی دادهبا توجه به مولفه

)ورودي  BCCهاي )ورودي یا خروجی محور( با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس و مدل CCRهاي باشد: مدلکارایی نسبی می

 (. 1331یا خروجی محور( با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس )جاللیان و جاللیان، 

 کاهش بدون هاورودي کاهش( الف: دارد وجود کارایی مرز به رسیدن براي ناکارا واحدهاي براي بهبود راهكار نوع دو کلی طوربه

 ماهیت با کارایی سنجش یا عملكرد بهبود ورودي ماهیت را دیدگاه این. کارایی مرز روي بر واحدي به رسیدن تا ها،خروجی در

 را دیدگاه این. بیشتر هايورودي جذب بدون کارایی، مرز روي واحدي به رسیدن تا هاخروجی افزایش( ب؛ نامندمی محورورودي

 در. دارد شرایط به بستگی منتخب دیدگاه. نامندمی محورخروجی ماهیت با کارایی سنجش یا عملكرد بهبود خروجی ماهیت

 هاخروجی جاییكه دیگر، موارد در. است ترمناسب محورخروجی مدل هستند، ثابت تقریبی طور به هاورودي جاییكه مشابه، موارد

 است مناسب محورورودي مدل شوند،می محدود خارجی عوامل توسط یا هستند، سازمان اهداف با منطبق تنگاتنگی طوربه

 (. 1311پور، )عالم تبریز و ایمانی

 

 (1CCRمدل چارنز، کوپر و رودز )

 اسم اول خاطر حرف به که دادند خروجی تعمیم چند و ورودي چند حالت يبرا را فارل رودز روش و کوپر چارنز، 1113 سال در

نسبت خروجی به  صورتبه هاي پارامتريکارایی مانند روش معروف شد. در این الگو، میزان CCR روش به آن دهندگانارائه

 Kو  i ،jهاي اندیس . فرض کنیمشودمی نامیده کارا واحد باشد، بیشترین آن براي نسبت شود. واحدي که اینورودي تعریف می

و میزان  ikXام را با Kام براي واحد iگیري باشند. اگر میزان ورودي نوع ها و واحدهاي تصمیمها، خروجیورودي اندیس ترتیب به

و هاي ذیل نمایش داد )بحیرایی صورت ماتریستوان آنها را بهنمایش دهیم، می jkYام را با Kام براي واحد jخروجی نوع 

 (:1311حامدي، 

 
 ( هستند. KDMUام )Kهاي واحد ها و خروجیهاي فوق، وروديام ماتریسKستون 

                                                           
 Charnes, Cooper and Rhodes
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وزن اختصاص  jVام و Kگیري ام براي واحد تصمیمjمتغیر خروجی  jkYباشد و گیري مورد بررسی میواحد تصمیم Kدر این الگو، 

وزن اختصاص داده  iUام و Kگیري ام براي واحد تصمیمiورودي  متغیر ikXباشد. همچنین داده شده به این متغیر خروجی می

شود. در این کند که میزان کارایی براي هر واحد بیشتر از یک نمیباشد. قیدهاي فوق تضمین میشده به این متغیر ورودي می

شوند. از آنجاییكه یین میها متغیر در نظر گرفته شده و در یک فضاي رقابتی توسط مدل تعها و خروجیهاي وروديمدل وزن

شود. کند به آن، مدل وزنی یا مضربی گفته میهاي ورودي و خروجی محاسبه میمدل بررسی شده کارایی را با تعیین وزن

 اختالف هاخروجی و هاتعداد ورودي مجموع با مقایسه در واحدها تعداد اگر CCRمدل  در گرفته صورت تجربیات براساس

 که گرفت خواهد قرار یی کارا مرز و روي شد خواهد واحدها کارا اغلب که دید خواهیم مسئله حل از پس ،باشد نداشته چندانی

شود. می استفاده دوگان مدل از مشكل از این اجتناب اي بر هاپوششی داده بود. در تحلیل خواهد غیرواقعی واقع در مدل این

 ها وورودي تعداد از بیشتر گیريتصمیم تعداد واحدهاي که هنگامی را خطی ریزيبرنامه مدل که دارد مزیت را این دوگان مدل

 یک براي را هدف دوگان بهبودهاي متغیرهاي که است همه این از ترکند. مهم حل اولیه مدل از کاراتر صورتبه است هاخروجی

 کارایی سوي به نیز خود کارا واحدهاي از رداريو الگوب مقایسه از طریق بتوانند واحدها این تا کنندمی تولید مستقیما ناکارا واحد

، فرم پوششی این مدل نام دارد CCR(. شكل دوگان حالت فرم مضربی مدل 1311زاده روشن و خسروي، کنند )عیسی حرکت

 (:1311باشد )بحیرایی و حامدي، محور بصورت ذیل میکه در حالت خروجی

 
کند. نتیجه کارایی لید و مقایسه واحد تحت ارزیابی با مرز کارایی محاسبه میفرم پوششی، کارایی را بر اساس تخمین تابع تو

توان واحدهاي ، میCCRآید. با محاسبه فرم پوششی مدل هر دو فرم یكسان است. ولیكن نتایج جانبی مختلفی بدست می

  (.1311مرجع و اهداف مورد انتظار از واحدهاي ناکارا را تعیین کرد )بحیرایی و حامدي، 
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 (9BCCکوپر ) و چارنز ،مدل بنکر

 در سال بار اولین متغیر که مقیاس به نسبت بازده تحت مدل را ثابت، مقیاس به نسبت بازده جاي ، بهCCRچنانچه در مدل 

باشد که به خاطر می BCCارزیابی شد مورد بررسی قرار دهیم، مدل بدست آمده همان مدل  کوپر و چارنز بنكر، توسط 1131

 K=1, 2, …., sازاي  به محورورودي حالت در مدل این کنندگان آن به این عنوان شهرت یافته است. فرم مضربینام ابداع ابتداي

 (:1311باشد )بحیرایی و حامدي، صورت ذیل میبه

 
اختصاص داده وزن  jVام و Kگیري ام براي واحد تصمیمjمتغیر خروجی  jkYباشد و گیري میواحد تصمیم Kدر این الگو نیز، 

وزن اختصاص داده شده  iUام و Kگیري ام براي واحد تصمیمiمتغیر ورودي  ikXباشد. همچنین شده به این متغیر خروجی می

تواند مشخص کند. همانند بازده به مقیاس را براي هر واحد می 0U، عالمت متغیر BCCباشد. در الگوي به این متغیر ورودي می

صورت نامند که در حالت ورودي و خروجی محور بهرا نیز فرم پوششی این مدل می BCCربی مدل ، دوگان فرم مضCCRمدل 

 باشد:ذیل می

 
 

 (5APپترسون ) -مدل اندرسون

 با کارا واحدهاي امكان مقایسه کارا، بین واحدهاي کامل بنديرتبه عدم دلیلها، بهالگوهاي اصلی رویكرد تحلیل پوششی داده

است.  ناپذیراجتناب نیازي کارایی عدم و حفظ میزان کارا واحدهاي بین بنديرتبه به نیاز آورند. بنابرایننمی مرا فراه یكدیگر

 منجر که دانست زمینه این در قبول قابل هايتوان از نخستین رهیافت( را می1113هاي تحقیقاتی اندرسون و پترسون )تالش

 این مدل بر کلی (. روش1311پور، گردید )عالم تبریز و ایمانی کارا واحدهاي يبندبراي رتبه AP به ارایه مدلی تحت عنوان

                                                           
 Banker, Charnes and Cooper

 Andersen and Petersen
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)محدودیت  متناظر محدودیت APروش  به است. در ارزیابی ارزیابی از بررسی تحت حذف واحد از حادث کارایی مرز تغییر میزان

گیري با شود تا آن واحد تصمیممی حذف ارزیابی از گیري(،بررسی )واحد تصمیم تحت واحد کوچكتر یا مساوي صفر( به

 این حذف رو، بابا یک گردد از این برابر تابع هدف مقدار حداکثر که شودمی محدودیت منابع مواجه نباشد. این محدودیت سبب

ر از یک شود. در نتیجه هر چه ضریب واحدي بزرگتر باشد، آن واحد کارات بیشتر تواندمی واحد تحت بررسی محدودیت، کارایی

 (. 1312مقدم و همكاران، خواهد بود )کیانی

ارزیابی  از بررسی تحت گیرندهتصمیم واحد حذف با CCRمضربی  مدل از استفاده با APنگرش  با کامل بنديریاضی رتبه مدل

 (:1311پور، باشد )عالم تبریز و ایمانیمی زیر صورتبه صفر واحد براي

 
 

 هاداده پوششی تحلیل یکردرو مزایای

 (:1311باشد )حسامی و همكاران، ها بشرح ذیل میهاي رویكرد تحلیل پوششی دادهترین مزیتطور کلی، عمدهبه

 باشند. مختلفی واحدهاي داراي توانندمی هانهاده و نیست حساس گیرياندازه واحد روش، این در 

 راهكارهاي و کندمی گیرينسبی اندازه ورطبه را واحدها کارایی که است مدیریتی روش یک هاداده پوششی تحلیل روش 

 دهد.می ارائه مدیریتی

 موضوع، یک واحد براي یک در آن کارگیري به و داشته گسترش و پذیريتعمیم قابلیت هاروش سایر بیش روش این 

  .کند فراهم بعدي کارهاي براي را زمینه تواندمی

 آورد می فراهم مطالعه را مورد گیرندهتصمیم واحدهاي کامل نديبرتبه در باالیی بسیار قابلیت هاداده پوششی تحلیل

 (. 1311)حسامی و همكاران، 

 گیري را که نوعی هاي اندازهکند و نقطه ضعف سایر سیستمها فقط کارایی را مشخص میاین روش بیش از سایر روش

 یافتنی است. کنند ندارد و کارا بودن در این الگو یک کمیت دستگرایی را دنبال میمطلق

 و آوردفراهم می را مطالعه مورد گیرندهتصمیم واحدهاي کامل بنديرتبه در باالیی بسیار قابلیت ها،داده پوششی تحلیل 

 از را، کاراترین بنگاه و کنند بنديرتبه نیز را کارا هايبنگاه توانند،که می دارند وجود پترسون -اندرسون مثل الگوهایی

 (.  1331برگزینند )خواجوي و همكاران،  راهاي کابنگاه میان

 بسیار را گیرانمدیران و تصمیم و تحلیل تجزیه کار که کارایی ارزیابی نتیجه از شده سازيخالصه و مختصر مقادیر ارائه 

 کند.می جلوگیري هاسازگاري شاخص عدم و تنوع از و سازدمی ساده

 هاگروه بین هايتتفاو گرفتن نظر در و ايمقایسه هايگروه ایجاد 

 متفاوت هايمقیاس داراي و نشده سازينرمال واحد، فاقد متغیرهاي از استفاده 

 (1311آن )انواري رستمی و همكاران،  کمبود مقادیر تعیین مرجع )کارا( و واحد با واحدها انفرادي مقایسه 
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 و پیشینه بورس اوراق بهادار تهران معرفی

 افزایش و بازار رب مبتنی اقتصاد سمت به ایران اقتصاد حرکت شروع و 1311 دهه اعیاجتم و اقتصادي تحوالت دنبال هب

 در بهادار اوراق بورس ایجاد بود، جدید ابزارهاي و بازارها نیازمند شک بدون آن مالی تامین که دوره آن در صنعتی هايفعالیت

 اوراق بورس آن، از پس و رسید ملی شوراي مجلس تصویب به 1311 اردیبهشت در آن تاسیس قانون و گرفت قرار کار دستور

 فعالیت 1311 ماهبهمن از و شد تاسیس ایران اقتصاد در خصوصی بخش تشویق هدف با آزاد بازار نظام بر مبتنی تهران بهادار

 قرضه وراقا و خزانه اسناد دولتی، قرضه اوراق پارس، نفت شرکت ایران، معدنی و صنعتی توسعه بانک سهام پذیرش با را خود

 کرد، فعالیت مزبور قانون در شده تعیین چارچوب در 1331 سال تا تهران بهادار اوراق بورس. کرد آغاز رسمی طور به آباد عباس

 غیرانتفاعی، مستقل حقوقی شخصیت با اجرایی، رکن تنها عنوان به تهران بهادار اوراق بورس کارگزاران سازمان ساختار، این در

 اعضا عمومی مجمع توسط که کردمی اداره اينفره هفت مدیره هیئت را سازمان این. داشت عهده به را رسبو اداره مسؤولیت

 سازمان فعالیت بر نظارت. کردمی انتخاب بورس اجرایی مقام باالترین عنوان به را دبیرکل هم مدیره هیئت. شدندمی انتخاب

 قانون اجراي حسن ناظر و مسؤول و گیريتصمیم رکن باالترین وانعن به بورس، شوراي عهده بر هم تهران بورس کارگزاران

 به پاسخگویی توان عدم به توجه با 1331 سال در بهادار، اوراق بورس تاسیس قانون. داشت قرار بهادار، اوراق بورس تأسیس

 مجلس تصویب به بهادار اوراق زاربا قانون سال، همان آذرماه در و گرفت قرار بازنگري مورد بهادار، اوراق بازار جدید نیازهاي

 بازارگردانان، گران،معامله /کارگزاران کارگزاران،: از اندعبارت بهادار اوراق بازار در فعال مالی نهادهاي. رسید اسالمی شوراي

 پردازش هايشرکت گذاري،سرمایه هايشرکت گذاري،سرمایه هايصندوق بندي،رتبه مؤسسات گذاري،سرمایه مشاوران

 ،1331 سال در بهادار اوراق بازار قانون تصویب از پس. بازنشستگی هايصندوق و سرمایه تأمین هايشرکت مالی، اطالعات

 نظارت تحت آنها فعالیت و شدند موظف ایران بهادار اوراق و بورس سازمان نزد ثبت به سرمایه بازار در فعال مالی نهادهاي تمامی

 . (1311)انتشارات بورس اوراق بهادار تهران،  شود می جامان بهادار اوراق و بورس سازمان

 

 گذاری های سرمایهصندوق

 واحد هپیوست فروش با که هستند نهادهایی جمله از و مالی هايواسطه انواع از یكی مشترك گذاريسرمایه هايصندوق

 قرضه، اوراق سهام، شامل بهادار اوراق از متنوعی ترکیب در را آنها و تحصیل را وجوهی مردم، عموم به خود گذاريسرمایه

 ترکیب. کنندمی گذاريسرمایه ايحرفه طور به صندوق، هدف به توجه با دیگر، هايدارایی و پول بازار مدت کوتاه ابزارهاي

 سبتن به ها،صندوق گذاريسرمایه واحدهاي خریداران و شودمی شناخته صندوق سبد یا پرتفوي مشترك، صندوق هايدارایی

 مالكیت نسبت بیانگر صندوق گذاريسرمایه واحد هر. آورندمی دست به را صندوق بهادار اوراق سبد مالكیت از بخشی خود سهم

 . (1311)انتشارات بورس اوراق بهادار تهران،  هاست دارایی آن از ناشی درآمد و صندوق هايدارایی در گذارانسرمایه از یک هر

 دستبه ا ر خود هايدارایی بهره سود )زیان( و قیمت، هاينوسان به توجه با تواننداوراق می این روشف و نگهداري با هاصندوق

 زمینه هاي موصوفدهند. صندوقمی شتاب را اقتصادي توسعه و رشد و بخشندمی رونق پولی بازارهاي به هاآورند. این صندوق

 به و سازدمی فراهم نیستند گذاريمشاوران سرمایه خدمات هايهزینه مینتأ به قادر که گذارانیسرمایه براي را گذاريسرمایه

 سازي سبدمتنوع با ریسک کاهش نیز و بهادار اوراق خرید در معامالتی اندك هايهزینه منافع از که دهدمی را امكان این آنها

مالی  بازارهاي به راکد هايسوق سرمایه سبب هاسرمایه سریع نقدشوندگی امكان این، بر شوند. عالوه مندبهره خود گذاريسرمایه

 هايبخش سمت به را و راکد کوچک هايسرمایه که ایفا نمایند را پلی نقش توانندمی مشترك هايصندوق بنابراین گردد؛می

 (. 1311دهند )کردبچه و همكاران،  سوق مولد
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 فعالیت متغیر است آنها سرمایه که 1باز گذاريمایهسر صندوق قالب در یا کلی طور به مشترك گذاريسرمایه هايصندوق

 فروش و خرید مبناي باز هايهستند. در صندوق معین و ثابت سرمایه داراي که 1بسته گذاريسرمایه صندوق قالب در یا کنندمی

 صورت گذاريایهسرم واحدهاي ابطال یا صدور عنوان بورس تحت فرا بازار در و صندوق شعب توسط که گذاريسرمایه واحدهاي

 توسط گذاريسرمایه واحدهاي صدور با است است. بدیهی روز هر پایان در در صندوق موجود هايدارایی ارزش خالص گیرد،می

واحدهاي  بازخرید براي و یابدمی افزایش صندوق سرمایه کسب شده وجوه محل از بهادار اوراق سایر سهام یا خرید و صندوق یک

 خواهد داشت. در پی در را صندوق سرمایه کاهش که شد خواهد خود هايدارایی فروش به ناچار ندوقص نیز گذاريسرمایه

 بنابراین گردد؛می صندوق تعیین سهام براي بازار در موجود تقاضاي و عرضه اساس بر قیمت بسته هايصندوق در که صورتی

 در گردد،نمی بازخرید هاصندوق آنها توسط سهام و گرددمی مبادله فروشندگان و خریداران بین بازار در هاصندوق این سهام

 (.1311نماید )کردبچه و همكاران، نمی تغییر نیز سرمایه صندوق آن تبع به شودنمی پرداخت صندوق به پولی هیچ چون نتیجه

 1عادي سهام هايدوقهستند. صن گوناگونی انواع داراي نیز فعالیتشان نوع و اختصاصی اهداف مبناي بر مشترك هايصندوق

 است دیگر نوعی 3متوازن هايکنند. صندوقگذاري میها سرمایهشرکت انواع عادي سهام در که آنهاست تریناهمیت با از یكی

 کاهش را ریسک خود اوراق بهادار تعدیل با و کنندمی گذاريتولیدي سرمایه هاياوراق قرضه شرکت و ممتاز عادي، سهام در که

 درآمد که اوراق بهاداري در تنها معروفند 1ممتاز سهام یا قرضه اوراق هايبه صندوق که هاصندوق این از سوم تهدهند. دسمی

 اعتبار داراي و فعال الكترونیک مانند صنایع ايویژه صنایع در که هاییصندوق کنند. همچنین،می گذاريسرمایه دارند ثابت

در  تنها یا کنندمی گذاريسرمایه خارجی هايشرکت بهادار در اوراق که هاییقدارند. صندو نام 11هاي تخصصیصندوق هستند

 بازارهاي در دیگري که مشهورند. صندوق 11المللیبین هايصندوق به نیز کنندمی گذاريخاص سرمایه کشور یک بهادار اوراق

 مدت کوتاه سررسید پایین و مخاطره با بهادار اوراق بر تنها که دارد نام 12بازار پول صندوق است، بسیاري فعالیت داراي مالی

 دو نیز 11شاخصی هايو صندوق 13رشد حال در هايدارند. صندوق فعالیت تجاري اوراق و بانكی سپرده گواهی خزانه، اوراق مانند

 گذاريیهسرما فراوان گذاريسرمایه هايبا فرصت و رشد به رو صنایع در اولی که هستند مشترك هايصندوق از دیگر گروه

 (. 1311کند )کردبچه و همكاران، می عمل خاصی شاخص مبناي بر دومی و کندمی

 

 گذاری سرمایه هایصندوق نارکا

 (:1311)انتشارات بورس اوراق بهادار تهران، باشند ذیل می شرح بهگذاري مشترك ي سرمایههاصندوق اصلی ارکان

                                                           
 Open-Ended Fund

 Closed-Ended Fund

 Stock Funds

 Balanced/Hybrid Funds

 Bond Funds

 Special Purpose Funds/Sector Funds

 International Funds

 Money Market Funds

 Capital Appreciation Funds

 Index Funds
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 (2932ارات بورس اوراق بهادار تهران، گذاری )انتشهای سرمایه: ارکان صندوق1شکل 

 

 رأي حق داراي ممتاز گذاريسرمایه واحدهاي یک هعالوبه نصف حداقل دارندگان حضور با صندوق مجمعصندوق:  مجمع -الف

 متولی، مدیر، انتخاب آن هوظیف مهمترین و شودمی محسوب صندوق رکن باالترین صندوق مجمع. یابدمی رسمیت صندوق

 .است تأیید جهت بهادار اوراق و بورس سازمان به معرفی و حسابرس و ضامن

 بینیپیش هايگزارش اساسنامه، مطابق است الزم که است سرمایه بازار در متخصص و صندوق اجرایی رکن مدیر،: صندوق مدیر -ب

 به مربوط تارنماي از استفاده با همچنین. هدد قرار بورس سازمان و حسابرس متولی، اختیار در و کند تهیه را ارائه قابل اطالعات و شده

 چند یا صندوق یک مدیر. کندمی افشا عموم آگاهی براي را اساسنامه رسانیاطالع بخش در شده ذکر اطالعات گذاري،سرمایه صندوق

 به مربوط تتصمیما مدیر نمایندگی به که کندمی انتخاب گذاريسرمایه مدیران گروه /مدیر عنوانبه را حقیقی شخص نفر

 . کنندمی اعمال مقررات چارچوب در را بهادار اوراق و سهام فروش و خرید و گذاريسرمایه

 حسابرس پیشنهاد متولی مهم وظایف از. شودمی انتخاب صندوق مجمع توسط و است صندوق نظارتی رکن متولیصندوق:  متولی -پ

. است ضامن و مدیر عملكرد بر مستمر نظارت و صندوق براي مدیر توسط شده افتتاح بانكی هايحساب تأیید صندوق، مجمع به

 . کندمی وظیفه انجام صندوق علیه کیفري دعواي هرگونه هاقام براي گذارانسرمایه وکیل و نماینده عنوانبه متولی همچنین،

 از منظور. شودمی معرفی عموم هب صندوقه امیدنام طریق از بورس سازمان تأیید از پس و انتخاب مجمع توسط نیز ضامنضامن:  -ت

 یا اساسنامه طبق هاپرداخت انجام براي صندوق که است شرایطی در کافی نقدینگی کردن فراهم ها،صندوق این ساختار در ضمانت

 .باشد نداشته کافی نقد وجه متقاضیان، گذاريسرمایه واحدهاي ابطال

 به تأیید براي متولی، توسط و بورس سازمان معتمد حسابرسی ؤسساتم بین از که است نظارتی دیگر رکن حسابرسحسابرس:  -ث

 .گرددمی تعیین مجمع توسط حسابرس مأموریت مدت. شودمی معرفی صندوق مجمع

 خدمات از بهادار اوراق در بورس شده پذیرفته سهام معامالت به مربوط امور دادن انجام براي صندوق مدیرصندوق:  کارگزاران -ج

 معمول، وظایف بر عالوه هستند، سازمان از فعالیت مجوز داراي که مذکور، کارگزاران. کندمی استفاده سازمان تأیید وردم کارگزاران

 .بود خواهند صندوق هاساسنام طبق محوله وظایف دادن انجام به موظف
 

 گذاری های سرمایهگذاری در صندوقمزایای سرمایه

)انتشارات بورس  شوندمی مندبهره زیر شرح به مزایایی از گذاري،سرمایه هايسایرگزینه با مقایسه در هاصندوق گذارانسرمایه

 (:1311اوراق بهادار تهران، 
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 و بازار کافی اطالعات از برخورداري و گسترده تحقیقات گذاري،سرمایه ايحرفه مشاوران به اتكا با مزیت اینای: حرفه مدیریت

 گذارانسرمایه بیشتر نبودن آشنا به توجه با ايحرفه مدیریت به داشتن دسترسی. آیدمی دستبه بهادار اوراق ماهر گرانمعامله

 گسترش و مالی هايدارایی در گذاريسرمایه شدن نهادینه براي نیز و سهام و بورس در گذاريسرمایه سازوکار با ایران در

 . دارد بسیار اهمیت غیرمستقیم، گذاريسرمایه

 ارزش کاهش تاثیر گوناگون، بهادار اوراق و هادارایی در گذاريسرمایه با طورکلی،بهریسک:  کاهش و بهادار قاورا بخشی تنوع

 نگهداري و ایجاد البته. یابدمی کاهش گذاري،سرمایه ریسک واقع در و گذاري،سرمایه کل در بهادار اوراق و هادارایی از یک هر

 و است کافی مهارت و تخصص و نیاز مورد هايداده تحلیل و آوريجمع براي لفمخت هايهزینه صرف نیازمند سبدي چنین

 گذاريسرمایه طریق از صندوق زیرا شود؛ برخوردار امتیاز این از تواندمی اندك مبلغی با حتی و سهولت به صندوق گذارسرمایه

 کاهش بهادار، اوراق نگهداري براي امین از ادهاستف نیز و مختلف هايشرکت و صنایع بهادار اوراق از متنوعی ترکیب در وجوه

 . سازدمی پذیرامكان را ریسک

 بازخرید و صدور آمادگی کاري روز هر در باید خود هامیدنام و مقررات موجب به هاصندوق اینكه به توجه باباال:  نقدشوندگی

 خرید در تأخیر مشكالت و مسائل کنند، اقدام کار این به مشتري درخواست صورت در و باشند داشته را خویش هصادر واحدهاي

 شده، تعریف فرایند یک طریق از نقد وجه به خود گذاريسرمایه تبدیل به گذارانسرمایه و شودمی برطرف بهادار اوراق فروش یا

 . دارند اطمینان

 در معامالت انجام و بازار قیقاتتح مانند مختلف، عملیات انجام دلیلبهمعامالت:  هزینه بودن پایین و مقیاس در جوییصرفه

 افراد توسط مستقیم گذاريسرمایه با مقایسه در هاصندوق در مربوطه هايهزینه مقیاس، در جوییصرفه ایجاد و زیاد حجم

 عموم براي هاشرکت از کافی و دقیق اطالعات پردازش و آوريجمع که ایران، مانند بازارهایی در مزیت این. یابدمی کاهش

 گذارانسرمایه اغلب توجه مورد تواندمی است، پرهزینه و برزمان دشوار، زیادي حد تا بازار هايايحرفه حتی و گذارانیهسرما

 .باشد

 تا کارانهمحافظه از گذاري،سرمایه اهداف از وسیعی هدامن با هاصندوق مختلف انواع و زیاد تعداد وجودتنوع:  و پذیریانعطاف

 . دهدمی مشتریان به گذاريسرمایه در باالیی پذیريانعطاف و بانتخا حق متهورانه،

 

 گذاری در ایرانهای سرمایهصندوق

 کشورهاي عام تأسیس شرکت سهامی دستور اول ویلیام که زمانی 1322سال  در دنیا به گذاريسرمایه هايصندوق فعالیت آغاز

 و اروپا قاره در 11قرن  طی گذاريسرمایه هايو توسعه شرکت رشد گردد.بازمی داد را ملی صنعت در تسهیل براي اسكاندیناوي

 و ترینفعال لندن در واقع مستعمراتی گذاريسرمایه شرکت 1313سال  که در به صورتی بود، چشمگیر بسیار انگلستان ویژه به

 جنگ به پس از گذاريسرمایه هايصندوق گیريشكل متحده، ایاالت شد. درمی محسوب دنیا در گذاريشرکت سرمایه بارزترین

 منتشر جدید سهام جدید، گذاريجذب سرمایه با امروز رایج ساختار مشابه آن در که صندوقی نخستین اما گردد،برمی جهانی اول

 بروز سبب 1331آذرماه  یكم در اوراق بهادار بازار جدید قانون تصویب ایران شد. در تأسیس بوستون در 1121 سال در شدمی

 هايهمچون صندوق جدیدي مالی ابزارهاي ورود براي مناسب بستري و شد بهادار اوراق بورس در ساختار چشمگیر تیتحوال

شد )کردبچه و همكاران،  تأسیس 1331سال  اواسط در کشور در مشترك صندوق نخستین بنابراین نمود؛ مشترك فراهم

1311 .) 

 گذاريسرمایه آن اصلی فعالیت که است مالی نهادي گذاريسرمایه صندوق ان،ایر اسالمی جمهوري بهادار اوراق بازار قانون طبق

 بازار قانون تصویب دنبال به. اندشریک صندوق زیان و سود در خود، گذاريسرمایه نسبت به آن مالكان و باشدمی بهادار اوراق در

 به مذکور، قانون چارچوب در بورس سازمان از مجوز اخذ از پس متغیر  /باز سرمایه با گذاريسرمایه هايصندوق بهادار، اوراق
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مهمترین  حاضر، حال در. (1311)انتشارات بورس اوراق بهادار تهران،  کردند آغاز را خود فعالیت و شدند تأسیس تدریج

اق بهادار تهران، )انتشارات بورس اورباشد می زیر شرح بهها و ساختار در ایران از لحاظ ترکیب دارایی گذاريي سرمایههاصندوق

1311:) 
 

 گذاری در ایران )شرکت کارگزاری مفید(های سرمایههای تحت مدیریت صندوق: دارایی2جدول 

 

 
 گذاری در ایران )شرکت کارگزاری مفید(های سرمایههای تحت مدیریت صندوق: دارایی9شکل 

 

 

 
 شرکت کارگزاری مفید(گذاری در ایران )های سرمایه: روند بازدهی انواع صندوق5شکل 
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 تحقیق شناسیروش

گذاري در سهام فعال در بازار هاي سرمایهسنجش کارایی صندوقهمانگونه که پیشتر اشاره شد، هدف اصلی پژوهش حاضر 

بایست می، نخست باشد. بدین منظور( طی بازه زمانی مشخص میDEAها )سرمایه کشور از طریق رویكرد تحلیل پوششی داده

، پنلی از خبرگان صنعت گردد. بدین منظورهاي پژوهش تعیین ها و خروجیعنوان وروديي مالی مورد نظر بههانسبت

هاي پژوهش )متخصصین حوزه مالی و بازار سرمایه( تشكیل و بواسطه پایش نظرات تخصصی و کارشناسانه آنها، شاخص

ارگیري جهت سنجش کارایی بحث و تبادل نظر شد و هاي مالی قابل بكشناسایی گردیدند. در این پنل، در خصوص نسبت

هاي کلیدي جهت سنجش کارایی مالی انتخاب هاي مالی مورد نظر به عنوان شاخصدرنهایت بواسطه حصول اجماع نسبت

 گردید. 

مربوط به هایی سادگی، درك مفهوم، کمّی بودن، قابل دسترس بودن اطالعات بر این اساس، متغیرهاي تحقیق با توجه به مولفه

آنها، کاربردي بودن و با استفاده از نظرات مشاوران و کارشناسان حاضر در پنل خبرگان انتخاب شده است. متغیرهاي انتخابی 

اند. از مهمترین مواردي هاي مورد مطالعه، به کار گرفته شدهگیري کارایی شرکتمتغیرهایی هستند که براي سنجش و اندازه

باشد. از هاي موثر در بازار سهام میرودي وخروجی به آن توجه شده است، صورتهاي مالی و شاخصکه در تعیین متغیرهاي و

باشند و اطالعات مندرج در آنها یكی از هاي نمونه آماري میها بیانگر عملكرد یكساله شرکتها و شاخصآنجا که صورت

باشد، لذا متغیرهاي ورودي و خروجی، جهت گیري میمیمکنندگان از اطالعات مالی جهت تصمهمترین منابع اطالعاتی استفاده

 اند. ها انتخاب شدهها و شاخصها از این صورتسنجش کارایی مالی شرکت

ها ها و خروجیبایست متغیرها را به دو دسته کلی وروديها می، جهت استفاده از تكنیک تحلیل پوششی دادهطور کلیبه

ها درصدد حداقل کردن آنها بندي، متغیرهایی را که شرکتملیاتی از معیار این طبقهبندي نمود که در یک تعریف عطبقه

ها ها درصدد حداکثر کردن آنها هستند تحت عنوان خروجیها و متغیرهایی را که شرکتهستند، تحت عنوان ورودي

خروجی جهت سنجش کارایی  هاي ورودي ومنظور انتخاب شاخصرو، در این پژوهش نیز بهشوند. از اینبندي میطبقه

گذاري نمونه آماري، الزامات فوق مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش بواسطه تشكیل پنل خبرگان هاي سرمایهصندوق

هاي ورودي و عنوان شاخصصنعت و پایش نظرات کارشناسان و متخصصان مالی و بازار سرمایه، درنهایت متغیرهاي ذیل به

 گذاري نمونه آماري انتخاب گردیدند:هاي سرمایهارایی صندوقخروجی جهت سنجش ک

 هایی( ارزش روز دارا2( خالص درآمد؛ 1(: يورود يهاها )شاخصنهاده  (NAV) 

 کل يهانهی( هز2 ها؛ییخالص دارا( 1(: یخروج يهاها )شاخصستاده 

 يهانهیو هز هایی)خالص دارا یخروج يهاص( و شاخهایی)خالص درآمد و ارزش روز دارا يورود يهاشاخص نییاز تع پس

( تعیین 1سه گام کلیدي انجام خواهد پذیرفت: مورد مطالعه  يگذارهیسرما يهاصندوق ییجهت سنجش کارا ق،یکل( تحق

هاي مرتبط با گذاري نمونه آماري پژوهش با توجه به تجزیه و تحلیل دادههاي سرمایهمدل بهینه سنجش کارایی صندوق

هاي نمونه آماري بندي صندوقو محاسبه کارایی و رتبه GAMSافزار تحقیق در عملیات اي پژوهش و بكارگیري نرممتغیره

( تحلیل 2؛ (APپترسون ) -مدل اندرسونهاي کارا با استفاده از بندي صندوقپژوهش بر اساس مدل بهینه و نیز ارزیابی و رتبه

اري هر یک از متغیرهاي تحقیق بر میزان کارایی کلی و تعیین نهاده و ستانده حساسیت متغیرها به منظور تعیین میزان اثرگذ

گیري ناکارا و تعیین ( ارائه مدل بنچ مارك به منظور ارائه پیشنهاداتی در خصوص واحدهاي تصمیم3حساس در پژوهش؛ و 

 .گیري مرجع در پژوهش حاضرواحدهاي تصمیم
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 جامعه و نمونه آماری تحقیق

(. 1331صفت مشترك باشند )سرمد و همكاران،  یک حداقل داراي که واحدها یا افراد از ايمجموعه از است عبارت آماري جامعه

باشد. در حال سرمایه کشور میگذاري در سهام فعال در بازار هاي سرمایههدف اصلی این پژوهش سنجش کارایی صندوق

 نیز تعدادي آماري نمونهباشد. می صندوق 32ازار سرمایه کشور، گذاري در سهام فعال در بهاي سرمایهحاضر تعداد صندوق

)سرمد و همكاران، باشد می جامعه هاي اصلیکننده ویژگی بیان آماري نمونه این که هستند آماري جامعه آحاد از محدود

سهام فعال در بازار سرمایه  گذاري درهاي سرمایهبا توجه به آنكه در این تحقیق قصد داریم به ارزیابی کارایی صندوق (.1331

ها طی این بازه هاي مالی این صندوق( بپردازیم، لذا دسترسی به داده1312کشور طی یک بازه زمانی مشخص )سال مالی 

 1312جهت انجام پژوهش ضرورت دارد. بر این اساس و با توجه به ضروریات انجام تحقیق از جمله موجودیت صندوق در سال 

اند از فهرست جامعه آماري حذف گردیده و هاي بعد آغاز به فعالیت نمودهگذاري که در سالي سرمایههابرخی از صندوق

 .تعیین شداري تحقیق عنوان نمونه آمگذاري در سهام بهصندوق سرمایه 11 درنهایت

 

 ی تحقیقهاگردآوری داده

تلف بهره گرفته شده است. با توجه به ماهیت و هدف هاي تحقیق از دو گونه ابزار مخمنظور گردآوري دادهدر این تحقیق، به

( بر اساس رویكرد تحلیل گذاري در سهام فعال در بازار سرمایه کشورهاي سرمایهصندوقاصلی پژوهش )سنجش کارایی 

 ها جهت انجام تحقیق و حصول نتایج نیاز است:؛ به دو گونه داده(DEA) هاپوششی داده

 ؛هاداده یپوشش لیتحل كردیبا رو ییجهت سنجش کارا یو خروج يورود يهانتخاب شاخصمرتبط با ا يها، دادهاول( 1

 .ينمونه آمار يهااز صندوق کیشده در خصوص هر  نییتب یو خروج يورود يهامرتبط با شاخص يها( دوم، داده2

 يامطالعات کتابخانه كردیز رومنتخب(، ا یو خروج يورود يهابخش نخست )شاخص يهابه داده یمنظور دسترسبه رو،نیاز ا

انجام  نیشیپ قاتیمطالعات و تحق زیموضوع و ن ينظر یمنظور مبان نینظرات خبرگان بهره گرفته شده است. بد شیپا زیو ن

بواسطه  نیقرار گرفته است. همچن یها به طور کامل مورد بررسمطالعات و پژوهش نیمورد استفاده در ا يهاو شاخص رفتهیپذ

قرار گرفته است. از طرف  يبرداربهره رصد و مورد زین يگذارهیو سرما ینظرات خبرگان مال ،یانتخاب يهاشاخص یجاعتبارسن

به جهت ملزم بودن آنها  ،ينمونه آمار يهااز صندوق کیشده در خصوص هر  نییتب یمال يهامرتبط با شاخص يهاداده گر،ید

 یبرخ زی(، و نwww.codal.ir)وابسته به سازمان بورس اوراق بهادار تهران  تیسا يخود بر رو یگزارشات مال یبه انتشار عموم

 یو مرکز پردازش اطالعات مال www.irbourse.com یهمچون بورس اوراق بهادار تهران به نشان گرید یتخصص يهاتیسا

 و استفاده قرار گرفته است.   یمورد دسترس http://fipiran.ir ینشانبه  رانیا

 

 ی تحقیقهاداده روایی پایایی و

بدین معناست که روش یا ابزار به کار رفته تا چه حد قادر است خصوصیت مورد نظر را درست اندازه گیري کند. تحقیق روایی 

را دارد، پایدار و سازگار  گیري آنبیانگر آنست که تا چه حد یک ابزار در خصوص آنچه که قصد اندازهتحقیق نیز پایایی 

هاي تحقیق )پایش نظرات خبرگان و ین پژوهش با توجه به رویكردهاي بكار گرفته شده جهت گردآوري دادهدر اباشد. می

باشد. در خصوص نظرات خبرگان همانگونه که مستندات مالی(، روایی و پایایی ابزارهاي مورد استفاده برگرفته از ماهیت آنها می

هاي مالی بهره گرفته شده است که به جهت اشراف ور انتخاب شاخصمنظاشاره شد از متخصصان مالی باتجربه و دانشی به

هاي بدست آمده بواسطه پایش کامل آنها بر حوزه مذکور، نظرات این افراد از درجه اعتبار باالیی برخوردار خواهد بود و لذا داده

زارشات مورد استفاده جهت تبیین باشد. در ارتباط با گنظرات این خبرگان از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار می

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

 

 

بایست گزارشات مالی خود را به ها میگذاري نمونه آماري، به جهت آنكه این صندوقهاي سرمایههاي مالی در صندوقشاخص

هاي مربوطه مورد نظر درج خواهد گردید، لذا از تایید حسابرسان قانونی برسانند و تنها در اینصورت این گزارشات در سایت

 باشند.ی و پایایی باالیی برخودار میروای

 

 های پژوهشیافته

 گیرندهتصمیم يحدهاوا يدیهبنیتبر تیجه بیمناس  DEAلدیم افتنیی اول مگا یقتحق تالاسؤ به ییپاسخگو رمنظو به

یاس نسبت به مقبازده ثابت  لمداساس  بر خاصی ضفر پیش هیچ وندیب هدیمآ تیسهاي بدا دادهبتدا رمنظو بدین .میباشد

رایی بدست آمده براي ایک زاتییمیسه امقا ایب سپس گیرد.بندي قرار می( مورد تجزیه و تحلیل و رتبهCCR-I) ورودي محور

( و بازده BCC-I) گذاري نمونه آماري پژوهش مبتنی بر مدل بازده متغیر نسبت به مقیاس ورودي محورهاي سرمایهصندوق

 بهزده بااد عدا از شتهر دو یانم وتتفا علت به که دشومی فتول نتایج، دریاجد در (CCR-Iثابت نسبت به مقیاس ورودي محور )

  قیاسم هیب زدهایب داراي ياهیوهگر ايریب یاسمق به زدهبا عنو دوم مگا در الذ ت.یسا متغیر گیرندهواحدهاي تصمیم یاسمق

 از ییبرخ ،ول ذیلجدمطابق . دویشییم آورده تیسدهیب BCC یجاینت ایب یسهمقا وNIRS ل مد ايجرا از دهستفاا با یرمتغ

لذا در پاسخ به این پرسش که . میباشند ایشیفزا یاسمق به زدهبا داراي دیگر برخی و کاهشی یاسمق هیب زدهایب داراي واحدها

مناسب  نتایج مبین آنست که مدل ،باشدمی مناسب گیرندهواحدهاي تصمیم دریعملك ارزیابی ايبر DEA ضیریا لمد امکد

گذاري نمونه آماري پژوهش، مدل بازده متغیر نسبت به مقیاس ورودي هاي سرمایهبندي کارایی صندوقجهت ارزیابی و رتبه

 ینهمز در هاپژوهش یرسا بیاتتجر سساابر نیز  واحدها ايریب)ورودي محور(  اریگنهاده رویكرد باینتخات. یس( اBCC-I) محور

بینی بسیاري از تغییرات و تحوالت در بازار عدم پیش به توجه با که تیبتراین  به ست.ا فتهیرپذ منجاا هاد صندوقعملكر دبهبو

 به دهندگذاري در راستاي ارتقاي سطح کارایی خود ترجیح میهاي سرمایهسرمایه، نهادهاي فعال در این بازار از جمله صندوق

 . ها( اقدام کنندها )وروديها( به تغییر در نهاده)خروجی هاستانده در تغییر يجا
 

 گذاری نمونه آماری پژوهشهای سرمایه: نتایج کارایی صندوق1جدول 
 نوع بازده متغیر نوع بازده به مقیاس میزان ناکارایی CCR BCC NRS گذارینام صندوق سرمایه

 --- ثابت 1 211 211 211 2صندوق 

 افزایشی متغیر 1.1933 33.92 211 33.92 1صندوق 

 --- ثابت 1 211 211 211 9ندوق ص

 افزایشی متغیر 1.1318 73.98 34.35 73.98 5صندوق 

 افزایشی متغیر 1.1182 71.18 75.37 71.18 4صندوق 

 --- ثابت 1 211 211 211 3صندوق 

 --- ثابت 1 211 211 211 8صندوق 

 افزایشی متغیر 1.1394 78.15 33.43 78.15 7صندوق 

 افزایشی متغیر 1.1113 87.92 37.48 87.92 3صندوق 
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 افزایشی متغیر 1.2123 83.97 73.48 83.97 21صندوق 

 افزایشی متغیر 1.2212 87.77 73.73 87.77 22صندوق 

 افزایشی متغیر 1.2487 33.73 74.38 33.73  21صندوق 

 افزایشی متغیر 1.2139 73.98 211 73.98 29صندوق 

 افزایشی متغیر 1.1831 87.58 73.93 87.58  25صندوق 

 کاهشی متغیر 1.218 33.28 83.78 33.28 24صندوق 

 افزایشی متغیر 1.1388 88.27 73.34 88.27 23صندوق 

 کاهشی متغیر 1.1831 87.34 73.48 87.34 28صندوق 

 --- ثابت 1 211 211 211 27صندوق 

 افزایشی متغیر 1.2138 73.77 38.74 73.77 23صندوق 

 افزایشی متغیر 1.189 73.44 33.74 73.44  11صندوق 

 افزایشی متغیر 1.2117 73.43 33.78 73.43 12صندوق 

 افزایشی متغیر 1.1372 73.48 33.97 73.48   11صندوق 

 کاهشی متغیر 1.1839 31.98 211 31.98 19صندوق 

 کاهشی متغیر 1.1814 74.99 31.47 74.99 15صندوق 

 افزایشی متغیر 1.2133 73.47 38.48 73.47 14صندوق 

 --- ثابت 1 211 211 211 13صندوق 

 کاهشی متغیر 1.1518 84.13 83.93 84.13 18صندوق 

 --- ثابت 1 211 211 211 17صندوق 

 افزایشی متغیر 1.2112 75.98 33.97 75.98 13صندوق 

 افزایشی متغیر 1.1539 34.98 211 34.98 91صندوق 

 افزایشی متغیر 1.2112 83.97 73.93 83.97 92صندوق 

 کاهشی متغیر 1.1333 74.37 31.98 74.37 91صندوق 

 --- ثابت 1 211 211 211 99صندوق 

 کاهشی متغیر 1.1817 73.93 39.38 73.93 95صندوق 

 کاهشی متغیر 1.2537 85.13 73.18 85.13 94صندوق 
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 کاهشی متغیر 1.2211 71.18 39.13 71.18 93صندوق 

 --- ثابت 1 211 211 211 98صندوق 

 افزایشی متغیر 1.152 31.97 73.57 31.97 97صندوق 

 افزایشی متغیر 1.2733 39.38 71.39 39.38 93صندوق 

 --- ثابت 1 211 211 211 51صندوق 

 --- ثابت 1 211 211 211 52صندوق 

 افزایشی متغیر 1.15 85.17 87.17 85.17 51صندوق 

 افزایشی متغیر 1.1872 85.93 71.28 85.93 59صندوق 

 افزایشی متغیر 1.1977 73.93 31.18 73.93 55صندوق 

 کاهشی متغیر 1.153 84.93 71.13 84.93 54صندوق 

 کاهشی متغیر 1.1338 73.93 39.93 73.93 53صندوق 

 افزایشی متغیر 1.1413 78.43 31.37 78.43 58صندوق 

 فزایشیا متغیر 1.1939 73.33 39.91 73.33 57صندوق 

 --- ثابت 1 211 211 211 53صندوق 

 --- ثابت 1 211 211 211 41صندوق 

 افزایشی متغیر 1.222 74.18 33.97 74.18 42صندوق 

 افزایشی متغیر 1.2 73.98 33.98 73.98 41صندوق 

 افزایشی متغیر 1.175 75.17 31.37 75.17 49صندوق 

 افزایشی متغیر 1.2113 85.17 73.48 85.17 45صندوق 

 

 تحلیل حساسیت متغیرها

منظور تحلیل حساسیت هر یک از متغیرهاي تحقیق در هر مرحله با حذف هر متغیر، میزان کارایی محاسبه در این بخش به

کنیم تا حساس ترین متغیرها مشخص گردد. براي این منظور نیز از مدل بازده متغیر نسبت به مقیاس شده را با هم مقایسه می

کنیم و به این منظور در هر بخش پس از حذف هر یک از متغیرها به ها استفاده می( تحلیل پوششی دادهBCC-Iحور )ورودي م

پردازیم. نتایج گذاري نمونه آماري پژوهش در سال مورد بررسی میهاي سرمایههاي تجمیع شده صندوقمحاسبه کارایی داده

زان حساسیت کارایی کل نسبت به وجود یا عدم وجود یک متغیر حاصله در خصوص حساسیت متغیرهاي تحقیق مبین می

باشد؛ به این معنا که اگر متغیري را از میان متغیرهاي مورد بررسی حذف کنیم آنگاه میزان کارایی به چه میزان تغییر می

موده و مقدار کارایی را با کند. براي انجام این روش ابتدا هر یک از متغیرهاي تحقیق را به نوبت از میان متغیرها حذف نمی
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سنجیم در انتها براي هر یک از این حاالت میانگین کارایی به دست آمده را محاسبه نموده و با مقدار اولیه باقی متغیرها می

ستاده  ؛کنیم. نتایج تحلیل حساسیت متغیرهاي پژوهش مبین آنست که از میان متغیرهاي ورودي و خروجیکارایی مقایسه می

 باشد. می ارزش روز دارایی ،نهاده حساسو  هاي کلزینهه ،حساس
 

 : تحلیل حساسیت متغیرهای پژوهش9جدول 

 متغیر حذف شده
 کارایی      

 بعد قبل

 هاستاده
 1911 1911 خالص دارایی

 1.37 1.32 هاي کلهزینه

 هانهاده
 1.34  1.32 ارزش روز دارایی

 1911 1911  خالص درآمدها

 

 گذاری نمونه آماری تحقیقهای سرمایهایی کارایی صندوقتحلیل نه

و گذاري براي عموم افراد کاهش ریسک سرمایه گذاري،ي سرمایهاهفلسفه ایجاد صندوقهمانگونه که پیشتر اشاره شد، 

گذاري در ام سرمایهگیري افراد براي انجها جهت تصمیمرو، ارزیابی کارایی )عملكرد( این صندوقاشد از اینبگذاران میسرمایه

در این باشد. گذاران تاثیرگذار میاز جانب سرمایهها باشد که بر انتخاب این صندوقکننده میآنها موضوعی کلیدي و تعیین

ها گیري از رویكرد تحلیل پوششی دادهفعال در بازار سرمایه کشور با بهره گذاري در سهامصندوق سرمایه 11پژوهش، کارایی 

 هاییارزش روز داراو  خالص درآمدبواسطه پایش نظرات خبرگان فعال در بازار سرمایه، متغیرهاي  .بی قرار گرفتمورد ارزیا

ها( تحقیق )ستانده هايخروجیعنوان بههاي کل و هزینه هاییخالص دارامتغیرهاي و ها(؛ تحقیق )نهاده هايوروديعنوان به

مدل بازده متغیر نسبت به مقیاس بر اساس ، پژوهش گذاري نمونه آماريسرمایههاي کارایی صندوقسپس  در نظر گرفته شد.

بندي گردیدند. نتایج حاصله ها بر این اساس رتبهمحاسبه و صندوق GAMSافزار استفاده از نرمو با ( BCC-I) ورودي محور

است که در حقیقت بیانگر  111ر صندوق براب 11صندوق نمونه آماري پژوهش، میزان کارایی  11مبین آنست که از میان 

( بهره گرفته APپترسون ) -هاي کارا در ادامه از مدل اندرسونبندي صندوقباشد. لذا به منظور رتبهها میکارایی این صندوق

 پذیر نمود. ها را از منظر شاخص کارایی امكانبندي این صندوقشد که این امر رتبه

 
 گذاری نمونه آماری پژوهش از منظر میزان کاراییسرمایه هایبندی نهایی صندوق: رتبه5جدول 

 پترسون -اندرسون امتیاز کارایی گذارینام صندوق سرمایه رتبه صندوق

 1.13 211 2صندوق  2

 1.15 211 1صندوق  1

 2.34 211 9صندوق  9

 2.77 211 3صندوق  5

 2.34 211 8صندوق  4
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 2.47 211 29صندوق  3

 2.43 211 27صندوق  8

 2.42 211 19صندوق  7

 2.4 211 13صندوق  3

 2.54 211 17صندوق  21

 2.51 211 91صندوق  22

 2.5 211 99صندوق  21

 2.13 211 98صندوق  29

 2.14 211 51صندوق  25

 2.25 211 52صندوق  24

 2.17 211 53صندوق  23

 2.15 211 41صندوق  28

 - 37.48 3صندوق  27

 - 38.74 23صندوق  23

 - 38.48 14صندوق  11

 - 33.78 12صندوق  12

 - 33.74 11صندوق  11

 - 33.43 7صندوق  19

 - 33.97 11صندوق  15

 - 33.97 13صندوق  14

 - 33.97 42صندوق  13

 - 33.98 41صندوق  18

 - 34.35 5صندوق  17

 - 39.38 95صندوق  13

 - 39.93 53صندوق  91

 - 39.91 57صندوق  92
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 - 39.13 93صندوق  91

 - 31.37 58صندوق  99

 - 31.37 49صندوق  95

 - 31.47 15صندوق  94

 - 31.98 91صندوق  93

 - 31.18 55صندوق  98

 - 73.73 22صندوق  97

 - 73.18 94صندوق  93

 - 73.34 23صندوق  51

 - 73.48 21صندوق  52

 - 73.48 28صندوق  51

 - 73.48 45صندوق  59

 - 73.57 97دوق صن 55

 - 73.93 25صندوق  54

 - 73.93 92صندوق  53

 - 74.38 21صندوق  58

 - 75.37 4صندوق  57

 - 71.39 93صندوق  53

 - 71.28 59صندوق  41

 - 71.13 54صندوق  42

 - 83.78 24صندوق  41

 - 83.93 18صندوق  49

 - 87.17 51صندوق  45

 
( باالترین کارایی را در این پژوهش به خود 2911پترسون  -)شاخص اندرسون 1صندوق نتایج بدست آمده مبین آنست که، 

پترسون  -)شاخص اندرسون 3( و صندوق 2911پترسون  -)شاخص اندرسون 2اختصاص داده است و پس از آن، صندوق 

(؛ 11931)شاخص کارایی  21(؛ صندوق 13923)شاخص کارایی  12اند. همچنین صندوق هاي بعدي قرار گرفته( در رتبه1911
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بندي کمترین کارایی را به خود اختصاص داده و در سه جایگاه انتهایی ( نیز در این رتبه11931)شاخص کارایی  11و صندوق 

منظور ارائه پیشنهاداتی براي واحدهاي ناکارا در راستاي ارتقاي سطح کارایی خود از واحدهاي کارا درنهایت بهاند. قرار گرفته

گذاري صندوق سرمایه 11ان الگویی )بنچ مارك( بهره گرفته شده است. بر این اساس، واحدهاي کارا که در این پژوهش عنوبه

گردد عنوان واحدهایی مرجع در نظر گرفته شده و سپس در خصوص واحدهاي ناکارا مشخص میگردد بهرا شامل می

واند واحدهاي ناکارا را نیز به کارایی برساند. لذا واحدهاي ناکارا تبرخورداري از چه سطحی و چه ترکیبی از واحدهاي کارا می

 توانند از این طریق به الگویی جهت هدفگذاري میزان متغیرهاي پژوهش براي خود دست یابند. می
 

 : الگوی بنچ مارک جهت واحدهای ناکارا4جدول 
 واحدهای مرجع امتیاز کارایی  نام صندوق  رتبه 

 0.1+(F12)0.84+(F27)0.4+(F02)0.29+(F35)0.016(F01) 37.48 3صندوق  27

 0.459+(F06)0.081+(F34)0.209+(F31)0.27(F01) 38.74 23صندوق  23

 0.437+(F24)0.36+(F14)0.206(F23) 38.48 14صندوق  11

 0.027+(F12)0.496+(F14)0.009+(F35)0.53(F01) 33.78 12صندوق  12

 0.505+(F23)0.299+(F35)0.124+(F15)0.17+(F03)0.44(F01) 33.74 11صندوق  11

 0.1+(F12)0.084+(F27)0.4+(F02)0.29+(F35)0.16(F01) 33.43 7صندوق  19

 0.52+(F31)0.145+(F35)0.185+(F02)0.043+(F27)0.12(F14) 33.97 11صندوق  15

 0.582+(F12)0.23(F24) 33.97 13صندوق  14

 0.105+(F03)0.611+(F15)0.002+(F05)0.207(F01) 33.97 42صندوق  13

 0.1+(F12)0.084+(F27)0.4+(F02)0.29+(F35)0.016(F01) 33.98 41صندوق  18

 0.459+(F06)0.081+(F34)0.209+(F31)0.27(F01) 34.35 5صندوق  17

 0.437+(F24)0.36+(F14)0.206(F23) 39.38 95صندوق  13

 0.52+(F31)0.145+(F35)0.185+(F02)0.043+(F27)0.12(F14) 39.93 53صندوق  91

 0.502+(F28)0.32(F02) 39.91 57صندوق  92

 0.038+(F12)0.496+(F14)0.009+(F35)0.53(F01) 39.13 93صندوق  91

 0.505+(F23)0.299+(F35)0.124+(F15)0.017+(F03)0.044(F01) 31.37 58صندوق  99

 0.112+(F04)0.127+(F13)0.123+(F14)0.23+(F35)0.005(F01) 31.37 49صندوق  95

 0.582+(F12)0.23(F24) 31.47 15صندوق  94

 0.1+(F12)0.084+(F27)0.4+(F02)0.29+(F35)0.016(F01) 31.98 91صندوق  93

 0.459+(F06)0.081+(F34)0.209+(F31)0.27(F01) 31.18 55صندوق  98
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 0.437+(F24)0.36+(F14)0.206(F23) 73.73 22صندوق  97

 0.52+(F31)0.145+(F35)0.185+(F02)0.043+(F27)0.12(F14) 73.18 94صندوق  93

 0.038+(F12)0.496+(F14)0.009+(F35)0.53(F01) 73.34 23صندوق  51

 0.505+(F23)0.299+(F35)0.124+(F15)0.017+(F03)0.044(F01) 73.48 21صندوق  52

 0.1+(F12)0.084+(F27)0.4+(F02)0.29+(F35)0.016(F01) 73.48 28صندوق  51

 0.52+(F31)0.145+(F35)0.185+(F02)0.043+(F27)0.12(F14) 73.48 45صندوق  59

 0.582+(F12)0.23(F24) 73.57 97صندوق  55

 0.105+(F03)0.611+(F15)0.002+(F05)0.207(F01) 73.93 25صندوق  54

 0.1+(F12)0.084+(F27)0.4+(F02)0.29+(F35)0.016(F01) 73.93 92صندوق  53

 0.459+(F06)0.081+(F34)0.209+(F31)0.27(F01) 74.38 21ق صندو 58

 0.437+(F24)0.36+(F14)0.206(F23) 75.37 4صندوق  57

 0.52+(F31)0.145+(F35)0.185+(F02)0.043+(F27)0.12(F14) 71.39 93صندوق  53

 0.502+(F28)0.32(F02) 71.28 59صندوق  41

 0.038+(F12)0.496+(F14)0.009+(F35)0.53(F01) 71.13 54صندوق  42

 0.505+(F23)0.299+(F35)0.124+(F15)0.017+(F03)0.044(F01) 83.78 24صندوق  41

 0.112+(F04)0.127+(F13)0.123+(F14)0.23+(F35)0.005(F01) 83.93 18صندوق  49

 0.582+(F12)0.23(F24) 87.17 51صندوق  45

 

 گیریبحث و نتیجه

است. صندوق بهادار اوراق در گذاريسرمایه آنها اصلی باشند که فعالیتمی نهادهاي مالی لهجم از گذاريسرمایه هايصندوق

 دارندگان منابع )آحاد سوي از را سرمایه انتقال نقش مالی هايواسطه مهمترین از یكی عنوان به مشترك گذاريسرمایه هاي

مدیریت امر، ابتداي  در هادارند. این صندوق عهده بر و سایر( خدماتی و تولیدي هايکنندگان )شرکتمصرف سمت جامعه( به

ها با در اختیار گرفتن متخصصان مالی، خرید و صندوقاین اکثر ولیكن امروزه،  .پرتفوهاي کوچكی را برعهده داشتند

هاي رید و فروشاند که منجر به مدیریت بهتر و خگذاري منتقل کردهگران به مدیران سرمایهها را از معاملههاي صندوقفروش

ها نیز دهد و حتی برخی صندوقها نیز عملكرد مناسبی را نشان میها شده است. بر این اساس بازدهی صندوقکمتر صندوق

ها توسط کارشناسان خبره صندوقاین اي به مدیریت حرفهتوان لذا می .عملكردي بهتر از شاخص کل بورس را به ثبت رساندند

گذاري سازي سبد سهام، ریسک سرمایهاشاره کرد که با توجه به متنوعهاي آنها ترین ویژگین و کلیديبه عنوان یكی از مهمتری

گذاران ریسک سرمایه ین اساسار ب .را کاهش داده و سعی در مدیریت سبدي متوازن، چابک و پویا براي سهامداران خود دارند

 گذاران در انتظار بازده صندوق خواهند بود. و عمال سرمایه رسدترین سطح میبه دلیل عملكرد مدیران صندوق به پایین
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دارد که در چینش سبد سهام ها را برآن میها، مدیران صندوقاز سوي دیگر تحت نظارت سازمان بورس بودن این صندوق

ه نیز داشته باشند. این در ها را در آیندنهایت دقت و ظرافت را به خرج داده تا بتوانند تداوم فعالیت شایسته اعتبار این صندوق

هاي آن در مقایسه با سایر نهادها ها و کاهش هزینهگذاري این صندوقحالی است که معافیت مالیاتی سود حاصل از سرمایه

ها بتوانند به فلسفه ایجاد ها سبب گردید که این صندوقاین مولفه .ها به شمار رودهاي این صندوقترین مزیتتواند از مهممی

گذاران بازار اشد دست یابند و نزد سرمایهبگذاران میگذاري براي عموم افراد و سرمایهد که همانا کاهش ریسک سرمایهخو

بایست سازمان بورس و اوراق بهادار در راستاي توانمندسازي بیش از پیش این رو، میسرمایه با اقبال مطلوبی روبرو شود. از این

ریزي و اقدام نماید چراکه این برنامه ،هاصندوقاین گذاري در بازار سرمایه به ویژه از طریق یهارتقاي فرهنگ سرماها و صندوق

هاي جریانبروز جلوگیري از هاي مردم به سوي بازار سرمایه کشور و توانند نقشی بی بدیل در جذب سرمایهها میصندوق

  داشته باشند. تواند آثار مخربی را بر جامعه تحمیل کندمیبازي در بازارهایی نظیر ارز، طال، امالك و مستغالت که سفته

ها مراحل پذیرش، ثبت و شروع به فعالیت اي اصالح شود تا با کاهش بوروکراسیگونهباید قوانین بهبر این اساس  

 تر آنها مهیا شود. هاي سریعها کاهش یافته و زمینه براي فعالیتصندوق

ها در فرابورس به عنوان بازوي پرتوان بازار سرمایه فراهم شود تا عالوه بر افزایش قهمچنین باید زمینه فعالیت صندو 

 .هاي این بازار نیز استفاده کردها بتوان از فرصتتنوع سبد سهام صندوق

ها، کارمزد اخذ شده براي مدیریت صندوق باید بیشتر از ضامن همچنین به منظور تشویق مدیریت صندوق 

 نقدشوندگی باشد. 

هاي هاي صندوقتر در حوزه فعالیتتر و دقیقهاي سریعرسانی و ارائه گزارشروزافزارهاي مورد نیاز براي بهنرم 

 . نندگذاران ارائه کخدمات بهتري به سرمایه ندگذاري ارتقا یافته تا بتوانسرمایه

ها گذاري در این صندوقهاي سرمایهاي در خصوص عملكرد و مزیتها و تبلیغات رسانهبا برگزاري همایش 

 آورد.گذاري را بیش از پیش فراهم هاي سرمایههاي صندوقرسانی کرده و زمینه رشد و توسعه فعالیتاطالع
 

 منابعفهرست  -2

به نشانی ؛ برگرفته از پایگاه سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی اجمالی بازار سرمایه ایرانانتشارات بورس اوراق بهادار تهران؛  .1
 1311 ؛www.seo.irبسایت و

تحلیل  روش از استفاده با پلیس واحدهاي نسبی کارآیی انجم، داود؛ ارزیابی نفس، علی؛ خسرو اصغر؛ نیک رستمی، علی انواري .2

-211؛ صفحات 1311تابستان  دوم، شماره ششم، انتظامی؛ سال مدیریت مطالعات مروري؛ فصلنامه ها: مطالعهداده پوششی

222 

 ها؛ سومینپوششی داده تحلیل هاي ایران: با رویكردبانک گیري کاراییسازي و اندازهرضا؛ حامدي، رضا؛ مدلبحیرایی، علی .3

 1-11؛ دانشگاه سمنان؛ صفحات  1311 ماه بهمن 12 و 11مالی و کاربردها؛  ریاضیات کنفرانس

 آموزشی ؛ فصلنامهDEAروش  از استفاده باها بیمارستان نسبی کارایی گیرياندازه جاللیان، صفورا؛ جاللیان، نجمه؛ نحوه .1

 1-11؛ صفحات 1331؛ 11دوازدهم، شماره  بقیه ا... )عج(؛ سال پزشكی علوم پزشكی دانشگاه دانشكده

روش  کاربرد و عمومی نقل و حمل عملكرد ارزیابی مسئله کمانگر، سیده ساره؛ جوانشیر، حسن؛ بررسی حسامی، سعید؛ هاشمی .1

سازمان حمل و نقل و المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک؛ ارزیابی؛ یازدهمین کنفرانس بین این رد هاداده تحلیل پوششی

 1311؛ ترافیک تهران، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران

 رینکارآت از پرتفویی تعیین ( درDEAها )مسعود؛ کاربرد تحلیل پوششی داده ربیعه، فرد، علیرضا؛ خواجوي، شكراله؛ سلیمی .1

 شماره دوم؛ و بیست شیراز؛ دوره دانشگاه انسانی و اجتماعی علوم تهران؛ مجله بهادار اوراق بورس در پذیرفته شده هايشرکت

 11-31؛ صفحات 1331حسابداري(؛ تابستان  نامهدوم )ویژه
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 پزشكی مدارك هايواحد کارایی یوسفی، مهدي؛ تحلیل فضایلی، سمیه؛ صفدري، رضا؛ حسین؛ ماسوري، نیلوفر؛ درگاهی، .1

؛ 1331-1331هاي سال ( طیDEAها )داده پوششی تحلیل روش از استفاده با پزشكی تهران علوم دانشگاه هايبیمارستان

؛ صفحات 1331 تابستان و ؛ بهار2و  1؛ شماره 1سالمت(؛ دوره  تهران )پیاورد پزشكی علوم دانشگاه پیراپزشكی دانشكده مجله

11-1 

وري و تحلیل حساسیت عوامل موثر بر کارایی صنایع کوچک؛ فصلنامه مران، نسیبه؛ ارزیابی بهرهسپهردوست، حمید؛ کا .3

 111-111؛ صفحات 1312هاي اقتصادي )رشد و توسعه پایدار(؛ سال سیزدهم؛ شماره اول؛ بهار پژوهش

 1331چاپ پنجم؛  ؛گهآ نشر؛ تهران: رفتاري در علوم هاي تحقیقروشسرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازي، الهه؛  .1

 شهید بهشتی پزشكی علوم دانشگاه هايبیمارستان درمانی خدمات نسبی کارایی گیريپور، مهدیه؛ اندازهعالم تبریز، اکبر؛ ایمانی .11

؛ 1311شهریور  و سوم؛ مرداد هشتم؛ شماره سالمت؛ دوره اطالعات ها؛ مدیریتداده پوششی تحلیل تكنیک از استفاده با

 311-321صفحات 

ها؛ موبد، بابک؛ تحلیل تاثیر فناوري در کارایی صنایع با رهیافت تحلیل پوششی دادهپور، محمدرضا؛ دهعباسیان، عزت اهلل؛ دهقان .11

 11-13؛ صفحات 1311؛ تابستان 21فصلنامه رشد فناوري؛ سال هفتم؛ شماره 

ها؛ مجله تحقیق داده تحلیل پوششی رویكرد با کشور هاياستان مخابرات بنديروشن، یوسف؛ خسروي، بهزاد؛ رتبه زادهعیسی .12

 11-12؛ صفحات 1311(؛ پائیز 31)پیاپی  3در عملیات و کاربردهاي آن؛ سال هشتم؛ شماره 

؛ 111و  111شماره  ؛هاي جهان بیمهتازه؛ هاهاي بیمه با روش تحلیل پوششی دادهارزیابی کارایی شعب شرکتفالح، محمد؛  .13

 11-21؛ صفحات 1331دي و بهمن 

 ساختار با هاسیستم هزینه کارایی پایداري بازه و هزینه کارایی پور، رسول؛ محاسبه غالمی، کبري؛ سلیمانی بیگی، زهرا؛قلج .11

اي ریاضیات پیشرفته و کاربردهاي آن؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد ها؛ اولین کنفرانس منطقهداده پوششی در تحلیل ايشبكه

 131-131ات ؛ صفح1311مبارکه، اصفهان؛ 

ها توسط تكنیک هاي عمومی استانپور آذر، آسیه؛ ارزیابی عملكرد کتابخانهکتابی، سعیده؛ میراحمدي، سیدمحمدرضا؛ کریم .11

؛ 1311؛ بهار 11؛ پیاپی 1؛ شماره 11هاي عمومی کشور؛ دوره ها؛ فصلنامه علمی پژوهشی نهاد کتابخانهتحلیل پوششی داده

 1-23صفحات 

ایران؛  در هاي مشتركصندوق ریسک به نسبت شده تعدیل عملكرد حضوري، محمدجواد؛ مالمیر، علی؛ ارزیابیکردبچه، حمید؛  .11

 11-32؛ صفحات 1311؛ پائیز 13اقتصادي؛ سال بیستم؛ شماره  هايسیاست و هاپژوهش فصلنامه

 پوششی تحلیل تكنیک با ایران بنادر نسبی کارایی زاده، علیرضا؛ ارزیابیکناري، مهدي؛ بخشی جعفرزاده مقدم، منصور؛کیانی .11

 13-33؛ صفحات 1312؛ بهار 13چهارم؛ شماره  شناسی؛ سالها؛ اقیانوسداده

 از استفاده با یزد استان صنایع تعیین کارایی و ؛ بررسیسعید، خاوري؛ دهقان سیدعباس، میردهقان؛ سیدحسین، میرجلیلی .13

ت صفحا ،1331 تابستان ،11 شماره هجدهم، سالي؛ اقتصاد هاياستسی و هاپژوهش فصلنامهها؛ داده پوششی روش تحلیل

122-11 
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