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 چکیده:

اًذاسُ گیزی کارایی تزای تٌگاُ ّای التصادی کِ در هحیط رلاتتی فعالیت هی کٌٌذ ّوَارُ هَرد تَجِ تَدُ است.ایي اهز تزای تٌگاُ 

تِ علت ًمص تزجستِ آى ّا در رضذ تخص ّای هختلف جاهعِ ٍ پَضص خسارت ّای تَلیذ کٌٌذُ خذهات ّوچَى صٌعت تیوِ 

تکٌیک تحلیل پَضطی دادُ ّا  ی اس اًجام فعالیت ّای التصادی ٍ افشایص اًگیشُ ّای سزهایِ گذاری تسیار تا اّویت تز است.ًاض

(DEA
اتشاری هفیذ در سٌجص کارایی چٌذیي تٌگاُ تا ساختار تَلیذ هطاتِ است، ( یکی اس رٍش ّای ًَیي ارسیاتی عولکزد ٍ 1

ایي رٍش ضزکتْای الگَ را تِ عٌَاى  ضزکتْا،لادراست ًتایج تسیار هفیذی در اختیار هذیزاى لزار دّذ.عالٍُ تزهحاسثِ کارایی 

ّذف تزای ضزکتْای ًاکارا تعییي هیکٌذ ّوچٌیي راّکارّای استزاتژیک ٍ تْثَد کارایی را در سهیٌِ تَسعِ ضزکتْا پیطٌْاد هیذّذ. 

)ًْادُ ّا(  ٍرٍدی کاّص یا ٍ )ستادُ ّا( خزٍجی افشایص دًثال تِ سهیٌِ ایي در هطالعات اس تسیاریتا تکیِ تز پیطیٌِ تحمیك 

 ضاخصْای ٍ ّا هعیار تا تٌْا ًِلذا در ایي پژٍّص تز آى ضذین   ،ضذُ است تَجْی ًاهطلَب فاکتَرّایٍ کوتز تِ ٍجَد  ّستٌذ،

پوششی خروجی محور با تاکید بر خروجی  BCCمدل "تا  خزٍجی ًاهطلَب ّشیٌِ ّای تیوِ ای، تا در ًظز گزفتي تلکِ هثثت

، کِ تِ  1831-1831ضزکت تیوِ پذیزفتِ ضذُ در تَرس اٍراق تْادار تْزاى در تاسُ سهاًی 4اس آى تِ سٌجص کارایی  "نامطلوب

. ًتایج حاصل اس سٌجص کارایی ًطاى داد کِ تِ طَر کلی تپزداسین ضزکت تیوِ اًتخاب گزدیذ، 4رٍش حذف سیستواتیک ّز 

تَدُ است. ضزکت تیوِ آسیا تِ علت اکتساب  3.38 1831-1831هجوَع هیاًگیي اهتیاس کارایی ضزکت ّای تیوِ در کل تاسُ سهاًی 

تِ عٌَاى کاراتزیي ٍاحذ در همایسِ تا سایز ضعة تیوِ پذیزفتِ ضذُ در تَرس اٍراق  1831-1831اهتیاس کارایی یک در سالْای 

ضزکت تیوِ داًا تِ علت اکتساب  اهتیاس کارایی پاییي تز اس هیاًگیي کل تِ طَر تمزیثی  در ّز  تْادار تْزاى اًتخاب ضذُ است. ٍ

سِ دٍرُ هالی تِ عٌَاى ًاکاراتزیي ضزکت هعزفی ضذًذ، تا تَجِ تِ ایٌکِ تسیاری اس ضزکت ّای خذهاتی ّوچَى تیوِ تالش در 

ّشیٌِ ّای تیوِ ای( تزجیح هی دٌّذ، اکتساب اهتیاس کارایی یک راستای افشایص خزٍجی ّا را تِ صزف ّشیٌِ ّای تسیار سیاد )

در ّز سِ دٍرُ هالی تزای ضزکت تیوِ آسیا ٍ داضتي تیطتزیي هیشاى خزٍجی ًاهطلَب،دٍر اس اًتظار ًیست کِ حجن فعالیت تاالتز 

ِ ایي عذم هذیزیت ّشیٌِ در تلٌذ هذت جْت کسة درآهذ تیوِ ای ٍ عولیاتی تاالتز ّشیٌِ ّای تیوِ ای تاالتزی را ًیش ایجاد کٌذ ک

 تاعث ًتایج ًاهطلَتی تزای ضزکت هذکَر خَاّذ ضذ.

 

 سٌجص کارایی،تکٌیک تحلیل پَضطی دادُ ّا،خزٍجی ًاهطلَب،ضزکت ّای تیوِ  کلیدواژه:
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