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 تحلیل پوششی داده ها: -1

يک توسط  مي باشد که به معني تحليل پوششي داده ها  Data Envelopment Analysis مخفف DEA واژه

ه چندين ورودي و است ک (DMU) مدل برنامه ريزي رياضي ،براي ارزيابي کارايي واحد هاي تصميم گيرنده اي

د . اندازه گيري کارايي به دليل اهميت آن در ارزيابي عملکرد يک شرکت يا سازمان همواره چندين خروجي دار

، با استفاده از روشي همانند اندازه گيري کارايي در  7591ن قرار داشته است .فارل در سال مورد توجه محققي

مباحث مهندسي ، به اندازه گيري کارايي براي واحد توليدي اقدام کرد.موردي که فارل براي اندازه گيري کارايي مد 

اه فارل را توسعه دادند و الگويي را ارايه چارنز ،کوپر و رودز ديدگ .بود ي و يک خروجينظر قرار داد شامل يک ورود

کردند که توانايي اندازه گيري کارايي با چندين ورودي و خروجي را داشت .اين الگو ،تحت عنوان تحليل پوششي 

بار ،در رساله دکتراي ادوارد رودز و به راهنمائي کوپر تحت عنوان ارزيابي پيشرفت  ينداده ها ،نام گرفت و اول

 (ه کارنگي مورد استفاده قرار گرفت،در دانشگا 7511آموزان مدارس ملي آمريکا در سال تحصيلي دانش 

که از حروف اول  (CCR) از آن جا که اين الگو توسط چارنز ،کوپر و رودرز ارائه گرديد ،به الگوي )7131،مهرگان.

ا عنوان اندازه گيري کارايي در مقاله اي ب 7513معروف گرديد و در سال  نام سه فرد ياد شده تشکيل شده است ،

در واقع تحليل پوششي داده ها مبتني بر يکسري بهينه سازي با  )7513،چارنز. (واحد هاي تصميم گيرنده ارائه شد

استفاده از برنامه ريزي خطي مي باشد که به آن روش ناپارامتريک نيز گفته مي شود .در اين روش منحني مرزي 

بوسيله برنامه ريزي خطي تعيين مي شود ايجاد مي گردد .براي تعيين اين نقاط مي توان کارا از يک سري نقاط که 

از دو فرض بازدهي ثابت و متغير نسبت به مقياس استفاده کرد .روش برنامه ريزي خطي پس از يک سري بهينه 

و يا خارج آن قرار سازي مشخص مي کند که آيا واحد تصميم گيرنده مورد نظر روي مرز کارايي قرار گرفته است 

تمام داده ها را تحت پوشش  DEA دارد؟ بدين وسيله واحد هاي کارا و ناکارا از يکديگر تفکيک مي شوند.تکنيک

يکي از ابتدايي ترين و (1384 ،معين الديني)قرار داده و به همين دليل تحليل پوششي داده ها ناميده شده است. 

گيري کارايي ،استفاده از نسبت ها مي باشد .اي نسبت ها در زمينه  ش هاي اندازهηدر عين حال معمول ترين رو

هاي مختلف مالي ،اقتصادي و صنعتي بکار گرفته مي شوند .در صورتي که کارايي به عنوان نسبتي از خروجي ها به 

ثر نک خروجي آسان خواهد بود اما در اک-ورودي ها تعريف شود ،محاسبه و تحليل آن براي واحدهاي تک ورودي
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مسال دنياي واقعي با واحدهايي با چندين ورودي و خروجي رو به رو بوده و در نتيجه نيازمند روش هايي هستيم 

که با ترکيب ورودي ها و خروجي ها به صورت يک شاخص واحد،به معيار مناسبي جهت سنجش کارايي دست 

ي وششي داده ها را در قالب رويه اتحليل پهاي مدل  کونگار و همکاران 9005در سال  در طي پژوهشي.يابيم

 (بيان کردند.7بصورت شکل)

 

 

 (: رویه ی نگرش تحلیل پوششی داده ها1شکل )
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 انواع کارایی: -2

 فني کارايي )الف

 و عوامل منابع به توجه با توليد ميزان سازي حداکثر بنگاه براي يک توانايي ميزان ي دهنده نشان فني کارايي

 و آالت ماشين نيروي انساني، مانند هايي ورودي تبديل توانايي ديگر ميزان عبارت به .است شده مشخص توليد

 (.7551 )پيرس، شود مي سنجيده فني کارايي توسط عملکرد، بهترين با در مقايسه ها، خروجي به ...

 تخصيصي کارايي ب(

 در .کند مي ها داللت ورودي ترکيب ترين هزينه کم از استفاده محصوالت با ترکيب بهترين توليد بر کارايي اين

 درجه نسبي هاي قيمت به با توجه توليد عوامل ي بهينه تخصيص ميزان ها، پوششي داده تحليل روش ادبيات

 با و دارد بستگي ها نهاده قيمت يعني زا عامل برون يک به تخصيصي کارايي .دهد مي نشان تخصيصي را کارايي

 (.7513 رودز، کوپرو چارنز، کند) مي پيدا تغيير نسبي هاي تغيير قيمت

 اقتصادي کارايي ج(

 آن توليد براي توليدي که منابع ميزان نسبت به استفاده قابل ميزان محصول نسبت از عبارتست اقتصادي کارايي

 .گردد مي تعيين پول به وسيله جامعه در آن ارزش يا و محصول بودن قابل استفاده .است رفته کار به محصول

 .شود نيز اطالق مي تخصيصي و فني کارايي ترکيب اقتصادي به کارايي

 :هاو تلفیق آن با تحلیل پوششی داده تکنیک دومرحله ای -3

باشند لذا بايد با استفاده از باتوجه به آنکه امروزه بسياري از فرآيندهاي توليدي و خدماتي به يکديگر وابسته مي

تجزيه تحليل کرد تکنيک دومرحله اي مفهومي است که  ميتواند اين ها را هاي علمي بتوان اين وابستگيتکنيک

اساسا دومرحله اي در بسياري از فرآيندها کاربرد دارد مثال سوخت  ها را تجزيه تحليل نمايد.روابط و وابستگي

تقسيم دومرحله اي ،حل سيمپلکس دو مرحله اي و ... که بدين مفهوم است از ابتداي امر يک فرآيندي به دو بخش 

ها گاها اتفاق مي افتد که محاسبه کارايي کل  ميگردد مرحله)فاز (اول  و مرحله)فاز(دوم .در تحليلي پو ششي داده

گردد يک فرآيند تشکيل شده از چند سمت است بدين شرح که با انجام شدن فاز اول از فرآيند فاز دوم آغاز مي

باشد لذا در تکنيک دومرحله ايورودي هاي ها ميي ها و خروجيباتوجه به آنکه تحليل پوششي داده ها بدنبال ورود

ها در تکنيک باشد.تحليل پوششي دادههاي فاز اول ميفاز اول مستقل از فاز دوم ولي ورودي فاز دوم برابر خروجي
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ي دهد ورودي مرحله بعد خروجاي محدوديتي در تعداد مراحل ندارد و فقط يک مفهوم ايت که نشان ميدومرحله

 9همانطور که در شکل  (Kao & Hwang2007) يابد.ي قبل است و اين تحليل تا انتها ادامه ميمرحله

گردد ورودي مرحله دوم همان خروجي مرحله اول فرآيند است و در مدل دومرحله اي بدنبال مشاهده مي

 باشيم.ي کارايي هر واحد و کارايي کل ميمحاسبه

 

مرحله اول مرحله دوم

ورودي يک

ورودي سه

خروجي يک

خروجي دو

خروجي يک

خروجي دو

ورودي دو

 

 )فرآیند تولید با دو زیر فرآیند((: 2)شکل 

 ها دومرحله ای:مدلهای تحلیل پوششی داده -4

 باشد:( بصورت زير ميccrهمانطور که ميدانيم مدل تحليل پوششي داده ها با فرض ثابت بودن بازده به مقياس)

𝑚𝑎𝑥𝑍 =
∑ 𝑈𝑟𝑌𝑟𝑘𝑠

𝑟=1

∑ 𝑉𝑖𝑋𝑖𝑘𝑚
𝑖=1

 

 (7                                                              )                                            s.t     
∑ 𝑈𝑟𝑌𝑟𝑗𝑠

𝑟=1

∑ 𝑉𝑖𝑋𝑖𝑗𝑚
𝑖=1

        𝑗 = 1, … . , 𝑛 

Ur,Vi>=0 

خروجي توليد ميکند و با اين sورودي دارد و  mواحد تصميم گيري وجود دارد که هرکدام  nدر اين مدل تعداد 

باشيم.اگر عدد کارايي يک باشد آن واحد کارا در غيراينصورت آن واحد ام ميkمدل ما بدنبال محاسبه کارايي واحد 

 به اندازه تابع هدفش کاراست.

ارزيابي  اي بهره برده و( جهت ارزيابي کارايي کل فرآيند چند مرحله7سيفورد و ژو از مدل ارزيابي کارايي )شماره 

 (Seiford & Zhu, 1999 محاسبه نمودند.) 1و  9 شماره کارايي هر يک از مراحل را با توجه به مدل هاي

𝑚𝑎𝑥𝑍 =
∑ η𝑝𝑍𝑝𝑘𝑞

𝑝=1

∑ 𝑉𝑖𝑋𝑖𝑘𝑚
𝑖=1
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 (9                                                                                                          )                   s.t     

∑ η𝑝𝑍𝑝𝑗
𝑞
𝑝=1

∑ 𝑉𝑖𝑋𝑖𝑗𝑚
𝑖=1

        𝑗 = 1, … . , 𝑛 

p,Vi>=0η 

𝑚𝑎𝑥𝑍 =
∑ 𝑈𝑟𝑌𝑟𝑘𝑠

𝑟=1

∑ η𝑝𝑍𝑝𝑘𝑞
𝑝=1

 

 (1                                           )                                                                                 s.t      

∑ 𝑈𝑟𝑌𝑟𝑗𝑠
𝑟=1

∑ η𝑝𝑍𝑝𝑗𝑞
𝑝=1

        𝑗 = 1, … . , 𝑛 

Ur,Vi>=0 

ام در مرحله اول kبه دنبال محاسبه کارايي واحد  1 شماره در مدل 1همانطور که مشاهده ميگردد با توجه به شکل 

 باشيم.مي 9ام در مرحله kبدنبال محاسبه کارايي واحد  1باشيم و در مدل مي

                  

X1k
Z1k

Zqk

Y1k

Xmk Ysk

 

 )فرآیند تولید با دو زیر فرآیند((: 3)شکل 

را سوال برانگيز خواندن و بيان داشتند براي محاسبه ي  ژودر طي مقاله اي کائو و هوانگ مدل ارايه شده سيفورد و 

 ,Kao, C & Hwangباشيم )دقيق کارايي کل نيازمند محاسبه کارايي همه ي واحد ها بصورت پيوسته مي

SN 2007 :لذا مدل اريه شده توسط کائو و هوانگ به شرح زير است) 

𝑚𝑎𝑥𝑍 =
∑ 𝑈𝑟𝑌𝑟𝑘𝑠

𝑟=1

∑ 𝑉𝑖𝑋𝑖𝑘𝑚
𝑖=1

 

(4                                                                                                                            )             

       s.t      

∑ 𝑈𝑟𝑌𝑟𝑗𝑠
𝑟=1

∑ 𝑉𝑖𝑋𝑖𝑗𝑚
𝑖=1

        𝑗 = 1, … . , 𝑛 
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∑ 𝑈𝑟𝑌𝑟𝑗𝑠
𝑟=1

∑ η𝑝𝑍𝑝𝑗𝑞
𝑝=1

        𝑗 = 1, … . , 𝑛 

∑ η𝑝𝑍𝑝𝑗𝑞
𝑝=1

∑ 𝑉𝑖𝑋𝑖𝑗𝑚
𝑖=1

        𝑗 = 1, … . , 𝑛 

 Ur,Vi,>=0η 

بيان کرد که در  9ل خطي آنرا بصورت مدل اتوان مدباشد که ميغير خطي مي کائو و هوانگمدل ارايه شده توسط 

 آن متغيرها بصورت زير ميباشد:

 معرفی پارامترها(: 1جدول )

Vi  وزن ورودي هاi  pη وزن متغير ميانجيp Yij مقداره خروجيiواحدj 

Ur وزن خروجيr Xij مقداره وروديiواحدj Zpj مقدار متغير ميانجي واحدj 

 

maxZ=∑ 𝑈𝑟𝑌𝑟𝑘𝑠
𝑟=1 

(9                                                       )                                                     s.t      

∑ 𝑉𝑖𝑋𝑖𝑘 = 1

𝑚

𝑖=1

 

∑ 𝑈𝑟𝑌𝑟𝑗 −  ∑ 𝑉𝑖𝑋𝑖𝑘 ≤ 0

𝑚

𝑖=1

𝑠

𝑟=1

 

∑ η𝑝𝑍𝑝𝑗 −  ∑ 𝑉𝑖𝑋𝑖𝑘 ≤ 0

𝑚

𝑖=1

𝑚

𝑝=1

 

∑ 𝑈𝑟𝑌𝑟𝑗 −  ∑ η𝑝𝑍𝑝𝑗 ≤ 0

𝑚

𝑝=1

𝑠

𝑟=1

 

Ur,Vi,>=0η 

توان از آن به عنوان يک مدل دومرحله اي بصورت خطي شده و  مي 9گردد مدل شماره همانطور که مشاهده مي

 توان ميزان کارايي را بر اساس مدل خطي محاسبه کردمي 1لذا توسط مدل خطي بهره برد.
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 .49-9، 17و  7صنعت بيمه،شماره 

دومرحله اي،سومين همايش تحليل پوششي   DEAهاي ايران با استفاده از (.اندازه گيري عملکرد هتل7150نجفي،س.عاشور،ن.)-

 ها،فيروزکوه.داده
-Kao, C & Hwang, SN 2007 , Efficiency decomposition in two-stage data envelopment analysis: an 

application to non-life insurance companies in Taiwan, European Journal of Operational Research, vol. 185, 

pp. 418- 29, viewed 15 october 2007. 

 -Seiford, LM & Zhu, J 1999, Profitability and marketability of the top 55 U.S. commercial banks, 

Management Science, vol. 45, no.9, pp.1270-88, viewed 24 sep 2007. 

 - Lewis H. and Sexton, T.,"Two-Stage DEA: An APPlication to Major League Baseball", journal of 

Productivity Analysis, Vol.19, PP.227-249, 2001. 

 -E. Kongar and T.Sobh, Evaluating the efficiency of candidates for graduate study via data envelopment 

analysis, in 2007 ASEE Annual Conference & Exposition, 2007, Honolulu, Hawaii. 

 -Chen, Y., Zhu, J., 2004. Measuring information technologies indirect impact on firm performance. 

Information Technology & Management Journal 5 (1–2), 9–22. 

-Kao, C., Hwang, S-N., 2008. Efficiency decomposition in two-stage data envelopment analysis: An 

application to non-life insurance companies in Taiwan. European Journal of Operational Research 185 (1), 

418–429. 
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 داده های ترتیبی)اردینال(:

 
کبسدیٌبل هی دٍ ًَع عجمِ ثٌذی ثسیبس هطَْس ثشای دادُ ّبی ػذدی ٍخَد داسد کِ ضبهل اسدیٌبل ٍ 

ثبضذ.دس ػلن حسبة، اػذاد هتي ّبی اػذاد ضوبسضی یؼٌی اٍل ،دٍم ، سَم ٍ ... ّستٌذ.اػذاد اسدیٌبل 

 [8]هدوَػِ هشتجی اص اػذاد هی ثبضٌذ کِ دس سیبضیبت ثِ صثبى ّبی هختلفی تؼشیف ضذُ اًذ.

ػٌػش ثالفبغلِ دادُ  دادُ تشتیجی سا هی تَاى ثشای آى ّب تشتیت دس ًظش گشفت، ثِ عَسی کِ ثشای ّش

ّبی ثؼذی ٍ یب لجلی سا دلیمبً هطخع کٌیذ.اػذاد غحیح، کبساکتش ّب ٍ دادُ ّبی هٌغمی اص ًَع دادُ 

ّبی تشتیجی ّستٌذ .دادُ ّبی اػطبسی اص ًَع دادُ ّبی تشتیجی ًوی ثبضٌذ ثِ ایي ػلت کِ هب ثیي 

ادُ ّبی کبساکتشی )تک ّش دٍ ػذد اػطبسی ثیطوبسی ػذد حمیمی هی تَاى یبفت.ّن چٌیي د

حشفی( کِ داسای کذ ػذد غحیح ّستٌذ تشتیت هطخع داسًذٍدادُ ّبی هٌغمی )ثَلیي( کِ ضبهل 

)هتٌبظش ثب یک( ّستٌذ آى ّب ّن ًَػی اص دادُ  True)هتٌبظش ثب غفش( ٍ یب  Fals  یکی اص دٍ همذاس

 [1]ّبی تشتیجی ّستٌذ.

شتیت ثشچست گزاسی ضذُ اًذ ٍ یب ّش ػذد اسدیٌبل اػذاد اسدیٌبل دس ػلن سیبضیبت سدُ ّبی خَش ت

یک ًوبیٌذُ اص دستِ ّن اسصی هدوَػِ ّبی خَش تشتیت سا هطخع هی کٌذ.هدوَػِ ّوِ اػذاد 

عجیؼی کِ یک هدوَػِ ًب هتٌبّی ٍ خَش تشتیت است اٍلیي ػذد اسدیٌبل ًبهتٌبّی سا هطخع هی 

ل سا هیتَاى ثب ّن خوغ ،ضشة یب ثِ تَاى ًوبیص هیذٌّذ.اػذاد اسدیٌب wکٌذ کِ آى سا اغلت ثب 

 [8]سسبًذ، اهب خوغ ٍ ضشة آى ّب لضٍهبً خبغیت خبثِ خبیی ًذاسًذ.
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 تحلیل پوششی داده ها:
 

 يیاست. دس سبدُ تش گشیکذیآى ثب  یّب یّب ٍ خشٍخ یٍسٍد ی سِیٍاحذ ػجبست اص همب کی ییکبسا

ثِ غَست خبسج  ییدّذ، کبسا یه یخشٍخ کیسا هػشف کشدُ ٍ  یٍسٍد کی یٍاحذ کِ حبلت

ٍ  یشیگ نیتػو یٍاحذّب یذگیچیاغلت، ثِ خبعش پ ی. ٍلضَد یه فیتؼش یٍسٍد ثش یلسوت خشٍخ

ٍ  یٍسٍد يیکٌٌذ، دس ًظش گشفتي چٌذ یسا دًجبل ه یهتؼذد اّذاف سبصهبى کی یٍاحذّب ٌکِیا

 نیثِ غَست حبغل تمس َاىی تسا ه ییکبسا ،یتیٍضؼ يیاست. دس چٌ شیاختٌبة ًبپز یخشٍخ يیچٌذ

ّش  یثشا گش،یکشد. ثِ ػجبست د فیتؼش ّب یاص ٍسٍد  یٍصً یجیثش تشک ّب یاص خشٍخ یٍصً یجیتشک

ٍ اسصش کل  ضَد یگشفتِ ه ًظشآًْب دس وتیثِ ػٌَاى اسصش ٍ ل یٍصً ْب،یّب ٍ ٍسٍد یکذام اص خشٍخ

 ی)اسصش خشٍخ ٍصى ّب يییتؼ ،یضَد. هطکل اسبس یه نیتمس ّب یکل ٍسٍد  وتیثش ل ّب یخشٍخ

 یثشا است کِ یدادُ ّب سٍض یپَضط لیثبضذ. تحل یآًْب ه تی( ثِ هٌظَس تشکْبیٍسٍد وتیل بیّب 

 یضیس ثشًبهِ یدادّْب هذلْب یپَضط لیثش تحل یهجتٌ یضذُ است. هذلْب یًْب عشاحٍص يیا بفتيی

 ضذُ یعشاحًیض  یشیگ نیتػو یٍاحذّب یکیتکٌ ییکبسا یشیگ اًذاصُ یکِ ثشا ّستٌذ یبضیس

 [5]اًذ.

 

  کارایی فنی:

 
هیالدی اًدبم ضذُ است ثشهجٌبی ایي ًَع اص  50اکثش هغبلؼبتی کِ لجل اص دِّ (1384)اهبهی هیجذی،

گشفتِ است کِ ػجبست است اص حذاکثش هیضاى تَلیذ هوکي کِ هیتَاى اص همذاس  کبسایی ضکل

دست آٍسد ٍ کبسایی فٌی تٌْب ثِ استفبدُ اص توبهی ظشفیت هٌبفغ تأکیذ  هطخػی اص ػَاهل تَلیذ ثِ

 [8].داًذ ٌبثغ هیداسد ٍ ضشط کبسا ثَدى یک ثٌگبُ سا دسػذم اتالف هٌبفغ ٍ استفبدُ اص توبهی ه

 

 کارایی تخصیصی:

 
ًطبى دٌّذُ اثؼبد تخػیع ثْیٌِ ػَاهل هَخَد هیجبضذ، ثِ عَسی کِ ثِ کبس (1384)اهبهی هیجذی،

حذالل ّضیٌِ سا ثشای ثٌگبُ ثِ ّوشاُ داضتِ ثبضذ ٍ ثِ تؼجیشی سبدّتش هیتَاى گفت کِ  گشفتي

ًتیدِ ثِ کبس گشفتي ًْبدّْب ثِ ًسجت هٌبست است کِ هَخت هیطَد ّضیٌِ تَلیذ  کبسایی تخػیػی

 [8].ثشسذ ثِ حذالل هیضاى هوکي
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 کارایی اقتصادی:

 
شة کبسایی فٌی ٍ کبسایی تخػیػی است. عجك ایي ًَع کبسایی، حبغل ض( 1384)اهبهی هیجذی،

التػبدی سا تَاًبیی ثٌگبُ دس ثِ دست آٍسدى حذاکثش سَد هوکي ثب تَخِ ثِ لیوت ٍ  تؼشیف، کبسایی

ثبضذ ٍ دس حمیمت کبسایی التػبدی دس غَستی تحمك هییبثذ کِ ػالٍُ ثش ػذم  ّب هی سغَح ًْبدُ

ؼوَالً هستلضم اًتخبثی شد، دستیبثی ثِ ایي هشتجِ هغَست گی اتالف هٌبثغ، ثْتشیي استفبدُ اص آًْب

 [8].ّب سا دس ثش داضتِ ثبضذ ّضیٌِ ّبست کِ ایي تشکیت کوتشیي ًْبدُتشکیجی اص

 یثشا یشیگ نیػولکشد سبصهبًْب دس خْت تػو یبثیاسص ٌِیهٌبست ٍ کبسآهذ دس صه یاص اثضاسّب یکی

هحبسجِ  یثشا یپبساهتش شیسٍش غ کیثبضذ کِ ثِ ػٌَاى  یّب ه ُداد یپَضط لیتحل آًْب، ٌذُیآ

دادُ ّب دس  یپَضط لیهمبلِ تحل يی. اٍلشدیگیهَسد استفبدُ لشاس ه شًذُیگ یتػو یٍاحذّب ییکبسا

 CCR یضیهذل ثشًبهِ س کی. آًْب ثب استفبدُ اص ذیگشد هؼشٍفتَسظ چبسًض ٍ ّوکبساى  1978سبل 

چٌذگبًِ سا ثب  یّب یٍ خشٍخ ّب یٍسٍد ،یخغ ضذُ دس آى ثِ هذل ِیٍ هذل اسا ذیثِ چبح سس

کشدُ ٍ  لیتجذ یخشٍخ کیٍ  یٍسٍد کیثِ  ٌذ،یآ یکِ اص حل هذل ثِ دست ه ییٍصًْب عیتخػ

اغَل هدذداً  يیثش اسبس ا ، ثٌکش ٍ ّوکبساى 1984سا اًدبم دادًذ. دس سبل  ییکبسا یبثیکبس اسص

. ذیگشد هؼشٍف هذل ٌکِیػالٍُ ثش ا ،یا ِیاغَل اٍل ِیاسا CCR یگشیکشدًذ، هذل د یثٌذ فشهَل

 ًوَدًذ کِ ثِ هذل یعشاح ضیسا ً BCC ذیتَل بسیدٍ هذل دس ًَع ثبصدُ ًسجت ثِ هم يیتفبٍت ا

 CCRثبثت ٍ هذل  ذیتَل بسیثبصدُ ًسجت ثِ هم یداسا BCC ذیتَل بسیثبصدُ ًسجت ثِ هم یداسا

 یپَضط لیتحل گشید یٍ ّوکبساى  اص هذلْب بىیهحشاث یضؼبػ شیاست. هذل غ شیهتغ آًْب است. هذل

ضذُ است. ثِ دًجبل آى  یعشاح یشیگ نیتػو یکبهل ٍاحذّب یثٌذ ستجِ یّب است کِ ثشا دادُ

ًْبدُ ٍ ستبدُ ثِ  تیکِ ثِ عَس ّوضهبى دس ّش دٍ هبّ کشدًذ ِیسا اسا یٍ ّوکبساى هذل یسبػت

 [1].پشداصد یه یشیگ نیتػو یٍاحذّب یبثیاسص

 

 :DEA مذلهای پایه -
 

 ثشسسی هی ضَد. CCR   ٍBCCدس لبلت دٍ سٍش پبیِ  DEAذل ّبی ًظشی سٍش ه

 :(3373چارنس، کوپر و رودز) CCRالف(مذل 

 ی سبختي یک ٍاحذ هدبصی، ثش هدوَعدس ایي هذل فبسل، دس اًذاصّگیشی ًسجی کبسائی ٍاحذّب ثشا

سٌدص هتذاٍل ثشای اًذاصّگیشی کبسایی فٌی ساثغِ  هَصًٍَاحذّب توشکض ًوَد ٍ ثِ ػٌَاى یک ٍسیلِ

 صیش سا پیطٌْبدکشد.

 

 )هدوَع هَصٍى ٍسٍدی ّب(/)هدوَع هَصٍى خشٍخی ّب(;کبسایی
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خشٍخی است ثبضذ،  sٍسٍدی ٍ   mٍاحذ کِ ّشکذام داسای   nدس غَستی کِ ّذف ثشسسی کبسایی 

 دد.ثِ غَست صیش هحبسجِ هی گش  (j=1,2,…,m)ام  jکبسایی ٍاحذ 
∑       
 
   

∑       
 
   

 

 

 

=Xij  هیضاى ٍسٍدیI ( امi=1,2,…,m) 

=Yij  هیضام خشٍخیr  ام ثشای ٍاحذj (امr=1,2,…,s) 

=Vi  ٍصى دادُ ضذُ ثِ ٍسٍدیi ام 

=Ur ٍصى دادُ ضذُ ثِ خشٍخیr ام 

 

 دس هَسد فَق دٍ ًکتِ )هطکل(، حبئض اّویت است:

 تَاًذ هتفبٍت ثبضذ. اسصش ٍسٍدی ٍ خشٍخی هی -

 ّبیی کِ لیوت یب اسصش کٌٌذ کِ خْت کست کبسایی ثبالتش، خشٍخی ٍاحذّب ثِ گًَْبی ػول هی -

 ضَد )ٍاحذّبی هختلف ثِ گًَْبی هیکبسایی اسیت ٌذ، کِ ایي اهش ثبػث کٌ ثیطتش داسد سا اسائِ هی

 ػول هیکٌٌذ کِ خشٍخیْبیی ثب اسصضْبی هتفبٍت اسائِ کٌذ(.

هذل خَد ثِ  چبسًض، کَپش ٍ سٍدص هطکل فَق سا ضٌبختِ ٍ ثشای حل هطکل دس(1385صادُ،)حجیت 

ّبی هختلفی سا اختػبظ دادًذ ٍ ٍاحذّبیی سا هغشح کشدًذ کِ هیتَاًٌذ  ٍسٍدی ٍ خشٍخیْب ٍصى

تش دس همبیسِ ثب سبیش ٍاحذّب ثبضذ ثپزیشد.  ( سٍضي کٌٌذCRSٍُ )ٍصًْبیی سا کِ ثشای آًْب هتٌبست 

ًبهگزاسی ضذُ است ثشای سبختي  nٍاحذ هَخَد است  هذل کِ ثب فشؼ ثبصدّی ثبثت ثِ همیبسایي 

( سا ثشای تَلیذ DMUکِ ٍسٍدیْبی )CCR هذل فشؼ کٌیذ ٍسٍدی هحَس ثَدُ، ثِ ًبم هذل

 .هی کٌذ،استهػشف  (Y10,Y20,…,YS0) خشٍخیْبی

ٍ  u1,u2,…,usّب ( ثب لیوت خشٍخی دس غَستی کِ ٍصى ّبی تخػیع دادُ ضذُ ثِ خشٍخی ّب)

ًطبى  V1,V2,…,Vmثِ ٍسٍدی ّب ) یب ّضیٌِ خشیذ ٍسٍدی ّب( ثب دُ ضذُ تخػیع دا ٍصى ّبی

 دادُ ضَد، آًگبُ کسش صیش ثبیذ حذاکثش گشدد.

   
∑        
 

∑        
   

 

 ایي سٍش سا ثشای سبیش ٍاحذ ّب ًیض ثبیذ اًدبم داد، ثِ ایي تشتیت کِ:

 
 

 Max z0ٍاحذ غفش(;)کبسایی 

s.t     1 ≥   کبسایی توبم ٍاحذ ّب 
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هتغیش هدَْل دس هسبلِ فَق ٍصى ّب ثَدُ ٍ خَاة هسبلِ، هٌبست تشیي ٍ هسبػذ تشیي همبدیش سا 

 ( اسائِ ٍ کبسایی آى سا اًذاصُ گیشی هی کٌذ.DMUثشای ٍصى ّبی ٍاحذ غفش )

 هذل سیبضی ثػَست صیش هی ثبضذ.
  

                    Max Z0=
∑         
 

∑        
 

 

 

 1≥
∑        
   

∑        
   

 s.t 

 

 J=1,…,n 

ur>0 

r=1,…,s 

vi>0 

r=1,…,m 

 

همذاس ًسجتْبی لیذ، ثیٌْبیت ٍ  ّب خیلی کَچک ثبضذ،viّب خیلی ثضسگ ٍ  urدس هذل فَق اگش 

ًبهحذٍد خَاّذ ضذ. ثشای خلَگیشی اص چٌیي هطکلی توبهی ًسجتْب )کبسایی ٍاحذّب( سا کَچکتش یب 

ًظش هیگیشًذ، ٍ ثِ ػٌَاى هحذٍدیت ٍاسد هذل هیکٌٌذ. الصم ثِ تَضیح است کِ دس  هسبٍی یک دس

 kیی ٍاحذّب ًسجت ثِ سغح سٌدیذُ هیتَاى لشاس داد. دس ایي غَست کبسا هحذٍدیتْب ثِ خبی ػذد

هیطَد. چٌبًچِ اضبسُ ضذ، دس تحلیل پَضطی دادّْب همذاس کبسایی  یک، ّش ػذد هثجت دیگش هبًٌذ

است. یؼٌی هیتَاى تشکیت خغی اص دیگش ٍاحذّب یبفت کِ  ًسجی ٍاحذّبی غیش کبسا کوتش اص یک

 (43ظ  1385یذ کٌذ. )حجیت صادُ، ّوبى ثشداس هحػَالت سا ثب ثشداس کَچکتش اص ػَاهلتَلیذ، تَل

 

 :(3330: بنکر،چارنس، کوپر )BCCمذل 

 
کِ ساثغِ ثیي ًْبدّْب ٍ ستبدّْب اص فشؼ ثبصدُ ثبثت  فشؼ ضذُ است CCRدس فشهَل ثٌذی هذل 

پیشٍی هیکٌذ. یؼٌی، هثالً اگش ًْبدّْب دٍ ثشاثش ضًَذ؛  دس فشهَلجٌذی هذل CCRثِ همیبس ،

افضایص ثیص اص دٍ ثشاثش یب کوتش اص دٍ ثشاثش  هیطًَذ. دس حبلتی کِ ستبدّْب،ستبدّْب ًیض دٍ ثشاثش 

دس ثسیبسی اص سبصهبًْب، فشؼ  داضتِ ثبضٌذ، ثِ تشتیت ثبصدُ آًْب افضایطی یب کبّطی فشؼ هیطَد.

هٌبست است کِ ّوِ  ثبصدُ ثِ همیبس ثبثت ثشلشاس ًیست. فشؼ ثبصدّی ثبثت ثِ همیبس، صهبًی

هحذٍدیتْب،  ثْیٌِ ػول ًوبیٌذ، ٍلی هسبیل هتفبٍتی ًظیش اثشات سلبثتی، ثٌگبّْب دس سغح

سا ثِ  کبسکشدّبی ضؼیف هذیشیتی ٍ ًظیش ایٌْب ثبػث هیطَد کِ ثٌگبّْب دس همبیس ثْیٌِ فؼبلیت

، هذل  1384ًکٌٌذ، اص ایي سٍ ثٌکش، چبسًض ٍ کَپش دس سبل  CCRگًَْبی ثسظ دادًذ کِ ثبصدّی 

( VRSسا ًیض دس ًظش ثگیشد، کِ ثِ هذل ) BCCحشف اٍل ًبم آًْب ثَد، هؼشٍف  کِ ثشگشفتِ اص لجلی

 ضذ. هتغیش ثِ همیبس
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 هذل سیبضی آى ثِ غَست صیش هی ثبضذ:
  

 Max z0=
∑          
   

∑        
   

 

 

 I ≤s.t   
∑          
   

      
 

J=1,…,n 

Ur,Vr ≥0 

W  آصاد دس ػالهت 

غیشخغی ثبال ثب هسبٍی یک لشاس دادى هخشج کسش تبثغ ّذف، ثِ یک هذل خغی تجذیل هذل 

 هیطَد.

ّوبًغَس کِ هالحظِ هی ضَد تفبٍت ایي  CCRدس ٍخَد هتغیش آصاد دس ػالهت  Wهی ثبضذ. دس 

 هذل BCCػالهت هتغیش  Wهذل ثب هذلجبصدُ ثِ همیبس سا ثشای ّش ٍاحذ هیتَاًذ هطخع کٌذ. 

 .ثبضذ

 

 گیری کارایی با فرض بازدهی ثابت و متغیر : انذازه

 
ثب هلحَػ کشدى  1984ثبصدّی ثبثت ًسجت ثِ همیبس اسائِ ًوَدًذ. دس سبل  چبسًض، کَپش ٍ سٍدص

اًذاصّگیشی کبسایی  DEAثسظ یبفت. دس ایي همبلِ ثب تَخِ ثِ ایٌکِ  فشؼ ثبصدّی هتغیش ثِ همیبس

دّی هتغیش ًسجت ثِ همیبس خْت اسصیبثی، هذل ثبص ( تَسظ ثٌکش، چبسًضٍکَپشBCCثِ سٍش )

 آٍسدُ هی ضَد: اًتخبة ضذُ است، لزا ثِ عَس خالغِ ایي هذل دس صیش

 مذل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس : -

, ثٌکش، چبسًض ٍ کَپش  BCC( هذل لجلی )CCRسا ثِ گًَْبی ثسظ دادًذ کِ ثبصدُ هتغیش ًسجت ثِ )

اص فشؼ ثبصدُ ثبثت ًسجت ثِ همیبس، صهبًی کِ توبم ثٌگبّْب همیبس سا دس ثش گیشد. استفبدُ  (1984

ًوبیٌذ، همبدیش هحبسجِ ضذُ ثشای کبسایی فٌی تحلیل سا دچبس اختالل  فؼبلیت ًوی دسهمیبس ثْیٌِ

ضَد ثب هحبسجِ کبسایی فٌی ثشحست  هتغیش ًسجت ثِ همیبس هَخت هی خَاّذ کشد. استفبدُ اص ثبصدُ

 گشدد. کبسایی ًبضی اص هذیشیت، تحلیل ثسیبس دلیمی اسائِ هی س ٍهمبدیش کبسایی ًبضی اص همیب

اًدبم ایي هْن دس فشهَلِ کشدى هسئلِ دٍگبى دس ثشًبهْشیضی خغی ثب فشؼ ثبصدُ ثبثت ًسجت ثِ 

; ٍسیلِ اضبفِ NI'λسیضی خغی لجلی هحبسجبت ثب فشؼ ثبصدُ (  لیذ هحذة( ثِ ثشًبهِ همیبس ثِ

 .ثِ همیبس اًدبم هیطَدهتغیش ًسجت  1ًوَدى هحذٍدیت 
MIN θ, 

-yi + Yλ ≥ 0 

θxi-Xλ ≥ 0 

NI'λ = 1 

λ≥0 
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 ثبصدُ ًبحیِ دس ثٌگبُ آیب کِ کٌذ ًوی هطخع همیبس ثِ ًسجت هتغیش ثبصدُ لیذ ثب اخیش هذل

 ثِ ًسجت غیشغؼَدی ثبصدُ لیذ همبیسِ ثب ػول دس هْن ایي .هیکٌذ فؼبلیت همیبس ًضٍلی یب غؼَدی

 :هیگیشد غَست همیبس

 
Min θ 

s.t 
-yi + Yλ ≥ 0 

θxi-Xλ ≥ 0 

NI'λ ≤ 1 

λ≥0 

 

 همذاس همبیسِ ثب خبظ ثٌگبُ یک ثشای همیبس کبسایی ػذم دس ثبصدُ ًَع هبّیت دیگش ػجبست ثِ

 ثب دٍ ایي اگش کِ غَست ثذیي هیطَد، تؼییي همیبس، ثِ ًسجت هتغیش ثبصدُ حبلت فٌی دس کبسایی

 ایي غیش دس ثبضذ هی هَاخِ همیبس ثِ ًسجت ًضٍلی ثبصدُ ثب هَسدًظش آًگبُ ثٌگبُ ثبضٌذ هسبٍی ّن

 .است ثشلشاس همیبس ًسجت ثِ غؼَدی ثبصدُ ضشط غَست
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 (:Ordinal dataتحلیل پوششی داده ها و داده های ترتیبی)

 
هطبثْی سا هیتَاى ثشای  تحمیمبت َع،ثب تَخِ ثِ همبالت کبس ضذُ دس تشکیت ٍ تلفیك ایي دٍ هَض

ُ ّبی تشتیجی ٍ دادُ ّبی هحذٍد ثِ دادُ ّبی غیش دلیك یب دادُ ّبی فبصی تکشاس ضذُ ادثشخَسد ثب د

است کِ ثشای ستجِ ثٌذی دس حضَس دادُ ّبی کیفی، دادُ ّبی تشتیجی ٍ دادُ ّبی هجْن ٍ دادُ ّبی 

 تػبدفی اًدبم هی ضَد.

هذلی ثشای اًتخبة تبهیي کٌٌذگبى استفبدُ ئِ ی ثِ هٌظَس اساصیي پَس( اص دادُ ّبی تشتیج)سضب فش

دادُ  سکشدُ است دس ایي همبلِ ّوچٌیي اضبسُ ضذُ است کِ دس هذل اًتبة تبهیي کٌٌذگبى ثش اسب

ذ لیّبی اغلی ًسجت ثِ دادُ ی تشتیجی تبکیذ کوتشی ضذُ است .ثب ایي حبل ثب استفبدُ اص فلسفِ تَ

ّوضهبى تبکیذ کشدُ کِ ثب دس ًظش گشتي دادُ ّبی اغلی ٍ تشتیجی فشایٌذ اًتخبة تبهیي کٌٌذُ اًدبم 

پیطٌْبد هیکٌذ ٍ ثب هثبل ػذدی آى سا اسئِ هی  IDEAپزیشد.کِ ایي همبلِ یک سٍش ًَآٍساًِ دس 

 [1]دّذ.

ی دلیمی ثشای همذاس ػذد  BCC  ٍCCR)ثبثک سْشاثی ٍ ّوکبساى( ثب ٍخَد ایٌکِ دس هذل ّبی 

ٍسٍدی ّب ٍ خشٍخی ّب هطخع هی ثبضذ اهب دس ثسیبسی اص اٍلبت دس ضشایظ ٍالؼی کست ٍ کبس 

تؼییي همذاد ػذدی دلیك ثشای ثشخی ٍسٍدی ّب ٍ یب خشٍخی ّب اهکبى پزیش ًیست.دس ایي همبلِ ًیض 

اتشیي ٍاحذ یک هذل ًَیي تحلیل پَضطی دادُ ّب اسائِ هی ضَد کِ کبسثش سا لبدس هیکٌذ تب کبس

 [5]ضٌبسبیی کٌذ. تشتیجیتػوین گیشی سا ثب استفبدُ اص دادُ ّبی 

( ثش خی اص ٍسٍدی ّب ٍ خشٍخی ّبی هجْن سا کِ 1999( ٍ )کین ٍ ّوکبساى، 1999)کَپش ٍ ّوکبساى،

 [4]ثػَست دادُ ّبی هحذٍد ضذُ، دادُ ّبی تشتیجی ٍ ... ثبضٌذ سا هَسد ثحث لشاسدادُ اًذ.

ُ سلدَلی ٍ ّوکبساى(دس همبلِ خَد ثِ ایي هَضَع اضبسُ کشدًذ کِ دسست است )فشاًک حسیي صاد

کِ تحلیل پَضطی دادُ ّب یک اثضاس تػوین گیشی هٌبست است کِ کبسثشد ّبی ٍسیؼی دس هذل 

اٍلیِ ّوَاسُ فشؼ ثش ایي است کِ دادُ ّبی ٍسٍدی ٍ خشٍخی کوی ٍ هؼیي ّستٌذ اهب  DEAّبی 

َاسُ ثشلشاس ًیست دس ٍالغ دس اسصیبثی ػولکشد اٍلبت ثب هَاسدی سٍثشٍ دس خْبى ٍالؼی ایي فشؼ ّو

هی ضَین کِ ػبهل ّبی ٍسٍدی ٍ خشٍخی تشتیجی ٍ یب ًبهؼیي ّستٌذ ثِ ّویي سجت دس همبلِ خَد 

ثِ هؼشفی دادُ ّبی تشتیجی ٍ کیفی پشداختِ ٍ تؼذادی اص هؼبیت سٍش ّب رکش کشدُ اًذ ٍ ّوچٌیي 

ل ّبی تحلیل پَضطی دادُ ّب ثب دادُ ّبی تشتیجی اسائِ هیذٌّذ ٍ دس پبیبى اص یک کشاى ثبال ثشای هذ

 [7]کشد دٍاصدُ ثبًک استفبدُ هی کٌٌذیي سٍش ّب ثشای اسصیبثی ػول

ثشای اًذاصُ گیشی کبسایی  ثب دادُ ّبی تشتیجی سا  DEA (هذل ّبی1390،)حسیي ػضیضی

 پشداصین خَضجیٌبًِ ٍ ثذثیٌبًِ ثکبس ثشدُ است.دس ایي تحمیك ثِ ثشسسی سًٍذ پژٍّطی ایي همبلِ هی

 DMUسٍیکشدی ثشای اسصیبثی کبسایی ًسجی  CCR  ٍBCCثب هذل ّبی  DEAایي همبلِ دس 

ّبست ٍ ثغَس هؼوَل تػَس ثش ایي است کِ اسصیبثی هجتٌی ثش هدوَػِ ای اص دادُ ّبی ٍسٍدی ٍ 

است ػَاهل تشتیجی ًیض دس تػوین گیشی دس  خشٍخی اغلی)کوی( است اهب دس دًیبی ٍالؼی ضشٍسی

ًظش گشفتِ ضَد.ّن چٌیي اضبسُ ضذُ است کِ اسائِ یک اًذاصُ کوی ٍ دس   DMUهَسد ػولکشد یک 
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دادُ ّبی ثشخی اص س حبل، اهکبى پزیش ًیست ٍلی دس ثشخی اص هَلؼیت ّب دلیك ثغَس هؼوَل ٍ د

ػَاهل هَثش)ٍسٍدی ٍ خشٍخی ّب(ثِ خبی همبدیش ػذدی ثب هَلؼیت ّبی ستجِ ثِ غَست تشتیجی ثْتش 

همبلِ ثشای ًطبى دادى ادػبی رکش ضذُ اص هثبل ضْشت تبهیي کٌٌذگبى تَضیح دادُ هی ضَد.دس ایي 

تشتیجی ثشای اًذاصُ گیشی کبسایی خَضجیٌبًِ   DEAاست کِ دس اداهِ ثِ هذل ّبی استفبدُ ضذُ 

حذالل یک  DMUپشداختِ ضذُ ٍ ثشای آى ّب کشاى ثبال ٍ کشاى پبییي هؼیي ضذُ است کِ ّش 

کشاى پبییي ٍسٍدی ٍ یک کشاى پبییي خشٍخی هثجت داسد ثشای هذل سبصی اص هذل ٍاًگ ٍ د 

ًٍذ عی ضذُ است سپس اًذاصُ سثیٌبًِ ًیض ّویي ت ٍ ّوچٌیي ثشای کبسایی ثشاستفبدُ ضذُ اس

سائِ دٍ گیشی ػولکشد کلی سا تجییي ًوَدُ ثِ ایي ػلت کِ اص دیذگبُ خَضجیٌبًِ ٍ ثذثیٌبًِ هٌدش ثِ ا

بهیي کٌٌذگبى همبلِ ثب یک هثبل ػذدی کِ ضبهل هطخػبت تاداهِ دس ستجِ ثٌذی هتفبٍت هی ضَد.

ي تیجی اًذاصُ گشفتِ ضذُ اًذ ٍ اص ًتبیح حبغل ضذُ اص ایاست هتغیش ّبی کیفی سٍی دادُ ّبی تش

ثشای اًتخبة ٍ تَخیِ تبهیي کٌٌذگبى ًبم ثشد ٍ  سٍضی سبدُ ٍ سَدهٌذ همبلِ هی تَاى ثِ اسائِ

بهیي کٌٌذگبى ّوچٌیي هضیت لبثل تَخْی کِ ًسجت ثِ سٍش ّبی فؼلی ثشای اًتخبة ٍ اسصیبثی ت

 [10]داسد.
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  زنجيره ی تامين

 خود به تجارت ادبيات در را بحث بيشترين که است عناوينی از يکی تأمين زنجيره مديريت

 از اي مجموعه تأمين زنجيره ديريتم) 2003(  1لوي و گفته سيميچی طبق بر .است داده اختصاص

 و کا=ھا انبار کارخانه داران، اوليه، مواد کنندگان فراھم کلی کارايی جھت در که است رويکردھا

 ھزينه اقل حد با و مناسب زمان در و مناسب مکان در مناسب مقدار به کا= که آنچنان فروشگاھھا

  .شود می برده کار به باشد کننده راضی نيازھا رفع جھت در خدمات ارائه که حالی توزيع در و توليد

 می ارائه و ساخت منبع، برنامه، يعنی، فرايند 4 شامل که ترکيبی سيستم يک بعنوان تأمين زنجيره

 توليدي، تسھيGت مواد، کنندگان فراھم جمله از را مختلف قسمت ھاي که است شده تعريف باشد

 متصل ھم به جاري اطGعات و دريافت جاري مواد فرستادن طريق از را مشتريان و توزيعی خدمات

  .)1998 ، 2کريستوفر(کند  می

ھا و ذخيره مواد اوليه، موجودی در حين کار و  مديريت زنجيره تامين دربرگيرنده تمامی جابجايی

مديريت زنجيره تامين يک .باشد تا نقطه پايان مصرف میمحصول تمام شده از نقطه شروع اوليه 

باشد که از تامين کنندگان تا  رويکرد يکپارچه سازی برای برنامه ريزی و کنترل مواد و اطGعات می

مديريت زنجيره . مشتريان جريان دارد ھمانگونه که در وظايف مختلف در يک سازمان جريان دارد

بر مديريت عمليات را با آناليز ارتباطات در سازمانھای صنعتی تامين، مديريت موجودی با تمرکز 

 .اين رشته در طی سالھای اخير دارای اھميت فراوانی شده است. ارتباط می دھد

يکی . باشد ھای مختلف درون آن می سازی جريان  وظيفه مديريت زنجيره تأمين، مديريت و ھماھنگ

مواد بين چندين   سازی جريان  رابطه با ھماھنگھای مھم مديريتی در اين زمينه، در  از چالش

ھا و  به منظور نيل به اين مھم، نيازمند استفاده از تکنولوژی. سازمان و در درون ھر سازمان است

ابزارھايی جھت ردگيری مواد در مسير طی شده از مبداء به مقصد و ثبت اطGعات در ھر مرحله 

                                                             
1 Levi and Simichi 
2 Christopher  
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 .باشد می

تا ) استخراج(فعاليتھای مرتبط با جريان و تبديل کا=ھا از مرحله ماده خام زنجيره تامين بر تمام 

به طور کلی . شود  کننده نھايی و نيز جريانھای اطGعاتی مرتبط با آنھا مشتمل می تحويل به مصرف

ای است که ھمه فعاليتھای مرتبط با جريان کا= و تبديل مواد، از مرحله تھيه  زنجيره تامين زنجيره

درباره جريان کا= دو . شود  کننده را شامل می ه اوليه تا مرحله تحويل کا=ی نھايی به مصرفماد

 جريان ديگر که يکی جريان اطGعات و ديگری جريان منابع مالی و اعتبارات است نيز حضور دارد

  ).1391مصافی نيا (

 به کنندگان عرضه ديريتم و باشند می سازمان يک تامين زنجيره فرآيند مکمل جزء کنندگان تامين

 تامين . است مذاکره در تخصصی مھارت نيازمند شوند، نمی محسوب سازمان جزء آنان اين که دليل

 رادر زيانباری بسيار ويا مثبت بسيار اثرات توانند می چراکه شوند انتخاب به درستی بايد کنندگان

 به مربوط مشکGت که است آن از حاکی گوناگون تحقيقات .آورند به وجود سازمان يک عملکردکلی

 کنندگان عرضه انتخاب در دقت .باشد می ناقص خام ناشی ازمواد ھا سازمان در محصول کيفيت

 ستاده برکيفيت مثبت اثرات افزايش درواقع بار و زيان اثرات سازی حداقل باعث تواند می رقابتی

است  سازمان ساختار از حياتی جزئیمناسب  کننده تامين انتخاب رو اين از . گردد سازمان يک ھای

  .)2007راماناتان، (

 سر.است برانگيز چالش وظيفه يک و بوده مشکل بسيار تأمين زنجيره کل کارايی مديريت
3 

 داراي که موتورز جنرال وsears ھاي  درون سيستم در حتی که کرد نشان خاطر ھمچنين) 1998(

 تأمين زنجيره کل عملکرد سنجش قبيل از گسترده ھاي عمليات اند بوده اي گسترده تأمين زنجيره

  .است نيامده بوجود

  

  

                                                             
3 Ross 
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  تحليل پوششی داده ھا

ھمواره  آن مقدار و شده تعريف نھاده به نسبت ستانده صورت به كارايی اقتصاد علم ی حوزه در

 خود از محصو=ت توليد برای كه شود می تلقی كاراتر بنگاھی حالت اين در .است يك از تر كوچك

حداقل  با يعنی باشد گرفته قرار توليد مرز روی عبارت ديگر به .باشد كرده استفاده كمتری ھای نھاده

  .دكن توليد ستاده معينی مقدار نھاده،

  :انواع کارایی

 فنی كارايی )الف

و  منابع به توجه با توليد ميزان سازی حداكثر بنگاه برای يك توانايی ميزان ی دھنده نشان فنی كارايی

نيروی  مانند ھايی ورودی تبديل توانايی ديگر ميزان به عبارت .است شده مشخص توليد عوامل

 سنجيده فنی كارايی توسط عملكرد، بھترين با در مقايسه ھا، خروجی به ... و آ=ت ماشين انسانی،

  ).١٩٩٧ پيرس،( شود می

 تخصيصی كارايی )ب

 ھا د=لت ورودی تركيب ترين ھزينه كم از استفاده محصو=ت با تركيب بھترين توليد بر كارايی اين

 به با توجه توليد عوامل ی بھينه تخصيص ميزان ھا، پوششی داده تحليل روش ادبيات در .كند می

 زا عامل برون يك به تخصيصی كارايی .دھد می نشان تخصيصی را كارايی درجه نسبی ھای قيمت

 رودز، كوپرو چارنز، (كند می پيدا تغيير نسبی ھای قيمتتغيير  با و دارد بستگی ھا نھاده قيمت يعنی

١٩٧٨.(  

 اقتصادی كارايی )ج

 توليدی كه منابع ميزان نسبت به استفاده قابل ميزان محصول نسبت از عبارتست اقتصادی كارايی

به  جامعه در آن ارزش يا و محصول بودن قابل استفاده .است رفته كار به محصول آن توليد برای

 .شود نيز اطGق می تخصيصی و فنی كارايی تركيب اقتصادی به كارايی .گردد می تعيين پول وسيله
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 .كارا باشد تخصيصی و فنی نظر از كه بود خواھد اقتصادی كارا نظر از صورتی در سازمان يك

  .آيد می دست به تخصيصی و فنی امتياز كارايی ضرب از حاصل اقتصادی كارايی

ريزي رياضي، براي ارزيابي كارايي واحدھاي  روش برنامه ھا، يك تحليل پوششي داده

گيري كارايي به دليل  اندازه. كه چندين ورودي و چندين خروجي دارند) DMUs(اي گيرنده تصميم

در . اھميت آن در ارزيابي عملكرد يك شركت يا سازمان ھمواره مورد توجه محققين فرار داشته است

گيري  گيري كارايي در مباحث مھندسي، به اندازه ي ھمانند اندازه، فارل با استفاه از روش1957سال 

گيري كارايي مد نظر قرار داد،  موردي كه فارل براي اندازه. كارايي براي واحد توليدي اقدام كرد

چارنز، كوپر و رودز ديدگاه فارل را توسه ). 1383مھرگان، (شامل يك ورودي و يك خروجي بود

گيري كارايي به چندين ورودي و خروجي را داشت  ردند كه توانايي اندازهدادند والگويي را ارئه ك

بار،  ينھا، نام گرفت و اول اين الگو، تحت عنوان تحليل پوششي داده).1978ھمکاران،  و 4چارنز(

در رسالة دكتراي، ادوارد رودز و به راھنمايي كوپر تحت عنوان ارزيابي پيشرفت تحصيلي 

در دانشگاه كارنگي مورد استفاده قرار گرفت از آن  1976آموزان مدارس ملي آمريكا در سال  دانش

ام كه از حروف اول ن)CCR(جا كه اين الگو توسط چارنز، كوپر و رودز ارائه گرديد، به الگوي 

اي با عنوان اندازه  ،در مقاله 1978سه فرد ياد شده تشكيل شده است، معروف گرديد، و در سال

  ).1383مھرگان، (گيري كارآيي واحدھاي تصميم گيرنده، ارائه شد 

 BCC مدل

 به مقياس ثابت بازده ھای مدل .است CCR ھای مدل مقياس به نسبت ثابت بازده ھای مدل جمله از

 و بنكر، چارنز ١٩٨۴ سال در .كنند عمل بھينه در مقياس واحدھا ی ھمه كه است مناسب زمانی

  .مدل يافت به آنان نام اول حروف به توجه BCC با شھرت كه كردند عرضه را جديدی مدل كوپر

  

  

                                                             
4 Charnes 
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  اندازه گيری کارايی زنجيره ی تامين

 بر فشارھاي زيادي مشتريان که ازآنجا .است آمده بوجود کارايی سنجش جھت جريانات جديدي در

 است شده سبب عامل اين .اند آورده سفارش تحويل و تکميل در بخشيدن سرعت جھت کنندگان توليد

 تر پيچيده تحميلی ھاي فعاليت ديگر و توليدي ظرفيت نفوذ دليلبه   تأمين کارايی زنجيره گيري اندازه

 درجه از چگونگی ھا شرکت از زيادي تعداد تأمين، زنجيره در عملکرد افزايش منظور به .است شده

 غير و مشکل وظيفه چندگانه عملکردي معيارھاي ايجاد .خبرند بی تأمين زنجيره در عملکرد بندي

 اندازه را کارايی قبGً  مالی معمول معيارھاي بعGوه ).1997، 5استوارت( شود مشکلچالش  قابل

 ارائه نرخ ھمچون خاصی ھاي شاخص که ز داردنيا اکنون تأمين زنجيره عملکرد اما کرد می گيري

 داده تغيير را کارايی سنجش به معيار اين .دھد قرار توجه مورد نيز را سفارش تکميل درصد و

 است نياز مورد اي فزاينده طور به تأمين زنجيره کارايی سنجش براي مؤثر ابزار يک پس .است

  .)2006، 6رائو(

  تأمين زنجيره کارايی گيري اندازه براي سنتی ھاي روش توصيف

 . است بوده توجه مورد وبسيار است کرده می گيري اندازه را تأمين زنجيره کارايی ابزارھا اين

 قرار سنجش مورد را تأمين زنجيره کارايی قبGً  که ھستند عمومی نمودار ابزارھاي و  رادار دياگرام

 است گرافيکی بسيار ماھيتی داراي و شکاف بوده تحليل تکنيک مبناي بر ابزارھا اين. است داده می

 و تحليل تجزيه در که صورتی در ولی شود می آسان درك سبب گرافيکی رويکردھاي چه اگر .

 می تلقی نامناسب ذھن در تصور براي گرافيکی رويکرد شوند ترکيب ھم با اي چندگانه عناصر

 يا ھا ورودي که زمانی ابزارھا اين از استفاده با که است غير ممکن اين ديگر عبارت به .شود

 روش .)1390الماس،  فتحیجعفري و ( کنيم گيري اندازه را ھستندکارايی چندگانه ھا خروجی

 تقسيم حاصل بوسيله را کارايی روش اين است ھا نسبت از استفاده ديگر استفاده مورد معروف

                                                             
5 Stewart 
6 Rao 
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 يک حال ھر در است برخوردار آسانی اي محاسبه روش از و کند می ورودي محاسبه بر خروجی

 به خروجی يا و ورودي که است وقتی و آن دارد وجود ھا نسبت طريق از مقايسه با ھمراه مشکل

 مشکل اين و آيد بدست تواند می بسياري متفاوت ھاي نسبت .شوند گرفته نظر در چندگانه صورت

 کارايی ارزيابی .شوند ترکيب ھم با کلی قضاوتی براي ھا نسبت از کامل مجموعه يک که است

 براي ارزيابی نتايج .گيرند قرار توجه مورد بعدي چند ساختاري عنوان به تا دارد نياز تأمين زنجيره

 رقبا کردن متوقف جھت جديد استراتژي يک ايجاد و سازمان جاري ھاي عمليات در تغييرات انجام

 گذاري سرمايه بازدھی و فروش بازدھی ھمچون ورودي به خروجی مالی ھاي نسبت تنھا . است مھم

 بنابراين .باشد کافی تأمين زنجيره کارايی کلی ترسيم جھت شاخص عنوان به استفاده براي تواند نمی

 مناسب ابزارھاي که نيست قادر و آورد حساب به را چندگانه ساختارھاي تواند نمی سنتی ابزارھاي

 پيچيده پديده شرکت يک تأمين زنجيره کارايی رو، اين از .کند فراھم را تأمين زنجيره کارايی سنجش

 يک). 1390، الماس فتحیجعفري و ( دارد احتياج ترسيم براي معيار يک از بيش به که است اي

 ارزيابی براي تواند می عامله چند عملکرد سنجش مدل يک که است داده پيشنھاد مطالعات از سري

 واحدھاي کارايی به تواند می عامله، چند عملکرد معيار توسعه . شود فراھم تأمين زنجيره کارايی

 خط گيران تصميم براي و نمايد منعکس را تأمين زنجيره يک در تکنولوژيکی ابزارھاي و اي وظيفه

 را چندگانه ھاي خروجی تواند می توليدي شرکت يا صنعتی خاص واحد يک که اي اندازه مشی

، 7ژو( است مھم دھد کاھش کارايی افزايش طريق از خروجی از را ورودي سطوح و دھد افزايش

2000(.  

  :کاربرد تحليل پوششی داده ھا در ارزيابی عملکرد زنجيره ی تامين

روش  که داد شرحبا بيان د=يل مناسب و پشتوانه ی ادبياتی و مدارک فراوان ) 2006(  8وونگ

  .ابزاری مناسب در جھت سنجش عملکرد زنجيره ی تامين استتحليل پوششی داده ھا 

                                                             
7 Zhu 
8 Wong 
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 عملياتی مرجعھای شامل و اند يافته توسعه اخير سالھای در تامين زنجيره ارزيابی عملکرد مدلھای

 و )1997و ھمکاران،  10کوپر( تامين جھانی زنجيره انجمن ،)1997، 9استوارت(تامين زنجيره

 يک چگونه اينکه مورد در زنجيره تامين، عملياتی مرجع مدل .ميشود کننده مصرف موثر واکنش

 کند، ھدايت را خودش اطGعاتی جريان يا و تجاری عملکرد بايد زنجيره درون در خاص سازمان

 از ھرکدام که کرد استنباط ميتوان شده ارايه مدلھای به توجه با .نميگذارد اختيار در را اطGعاتی

 و سازمانھا ھمه برای مدلھا اين از کدام ھيچ و ھستند خود خاص ضعف و قوت نقاط دارای مدلھا

 بعضی و داخلی ارزيابی برای صرفا مدلھا اين از بعضی .نيستند مناسب عملکرد ارزيابی اھداف

 بيشتر مدلھا از بسياری در ھمچنين .ھستند مناسب سازمانی بين مقايسه و خارجی ارزيابی برای

 نتايج برای استراتژيک سطوح که حالی در است شده تاکيد تاکتيکی و عملياتی سطوح برشاخصھای

  .)2011و ھمکاران  11استمپ(شوند  گرفته کار به بايد بلندمدت زمانی دوره در اتکا قابل

  تامين عملياتی زنجيره ھای مرجعمدل 

  ).1997استوارت، (چھار سطح کلی در مدل مرجع عمليات ھای زنجيره ی تامين وجود دارد 

 تمام توسعه و ارائه ساخت، منبع، برنامه، – اصلی فرايند 4 شامل که ھست معيار با=ترين اول سطح

 .باشد می ارائه و به توليد مربوط –فرايند ھاي قسمت

 ھاي فعاليت تا استھا  شرکت براي مشی خط بعنوان خدماتی که و ھا مقوله فرايند اين دوم سطح

 .کند تکميل را استراتژيک

 آميز موفقيت انتخاب در رقابت توانايی که گيرد می بر در را عنصر فرايند سطوح سوم سطح

 را خودشان استراتژيک ھاي فعاليت ھا شرکت که است سطح سطحی اين .شود می تعريف بازارھا

 .)شدن بھتر جھت در (دھند می تغيير کمی

                                                             
9 Stewart 

10 Cooper 
11 Estampe 
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 جھت تأمين زنجيره مديريت خاص ھاي فعاليت که جايی ھست، ابزاري سطح چھارم سطح نھايتاً  و

 .است شده تجارت تعريف متغير شرايط با انطباق

استفاده می شود در زير  تامين عملياتی زنجيره مرجعھای مدلمتغيرھای ورودی و خروجی که در 

  .)1997استوارت، (تشريح می گردد 

  :متغيرھای ورودی

 مختلف سازمانھاي در کارايی سنجش در عمومی معيار يک اين . درآمد – مالی معيارھاي .1

 .باشد می سودگرا

تأمين  زنجيره تحويل براي قابليت عمومی بموقع عملکرد تحويل نرخ – عملياتی معيارھاي .2

مناسب،  مکان در مناسب محصول ارائه در تأمين زنجيره عملکرد به معيار اين . باشد می

 به مناسب با مدارك و مناسب مقدار در مناسب بندي بسته شرايط در مناسب، زمان در

 .دارد اشاره مناسب مشتري

  :متغيرھای خروجی

 ھزينه اين . باشد می تأمين زنجيره عملکرد ھزينه دادن نشان شامل. ھزينه – مالی معيارھاي .1

 .باشد می تأمين زنجيره عمليات به مربوط ھا

 .عملياتی معيارھاي .2

 مسئوليت به عملکرد اين: )توليد فرايند يک تکميل تا آغاز زمان در سفارش تکميل(زمانی  چرخه

 فراھم در تأمين زنجيره سرعت به به عبارت ديگر اشاره  .دارد اشاره تأمين پذيري زنجيره

  .دارد مشتريان به خدمات يا محصو=ت آوردن

 زنجيره پذيري انعطاف به عملکرد اين :)داخلی توليد توانايی(توليد  پذيري انعطاف يا توانايی

 بدست براي بازار تغييرات به پاسخگويی در تامين زنجيره به چابکی اشاره . دارد اشاره تأمين

  . رقابتی مزيت حفظ يا اوردن
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از  برگرفته عملکردی ھای شاخص که است نياز گيرندھای تصميم واحد ھر ارزيابی عملکرد برای

 واحد از نوعی تامين زنجيره ديگر سوی از .باشد عملياتی و فرآيندی استراتژيکی، مختلف سطوح

 شاخصھای از آنھا کنار در بلکه ندارد خروجی و ورودی شاخصھای فقط که است گيرنده تصميم

 است ممکن نيز مرحله ھر .ميکند استفاده دارد جريان بعد مرحله به قبل مرحله از که واسطھای

 دليل به رو اين از. )2010و ھمکاران،  12کوک(باشد  داشته را خود خاص خروجيھای و وروديھا

 ارزيابی به قادر ھا داده پوششی تحليل سنتیمدلھای  تامين زنجيره ای مرحله چند يا ای شبکه ماھيت

 مرحلھای چند مدلھای )2000 ،13فير و کروسکوپ( تامين نيستند زنجيره عملکرد کامل و صحيح

 بودند نيازمند اين )2011( 16و يان چن و )2008( ھمکاران و 15ليانگ ،)2008( 14و ھوانگ کائو

 توسط مدلی آن از پس .دوم باشند مرحله وروديھای تنھا عنوان به اول مرحله خروجيھای تمامی که

   .نمود برطرف محدوديت را اين که گرديد ارايه ) 2010( ھمکاران و کوک

  ارزيابی زنجيره ی تامين و تحليل پوششی داده ھای شبکه ای

ورودی  چندين از حاصل کارايی ارزيابی برای فرآيند يک از تنھا ھا داده تحليل پوششی سنتی مدلھای

 در فرآيندھای مختلف زير و فرآيندھا عملکرد ارزيابی در آنھا .ميکنند استفاده خروجی و چندين

 مديريتی اطGعات به مانع دستيابی است ممکن عملکرد ارزيابی نتايج بنابراين .ھستند ناتوان سازمان

اين  ..تحليل پوششی داده ھای شبکه ای را مطرح کردند) 2000( 17فير و گرسگپف .شود ارزش با

 )2011( يان و چن ھمچنين .گرفت قرار پيگيری و بررسی مورد ديگری محققان توسط اوليه ايده

 به توانايی که دادند ارايه تامين زنجيره ارزيابی برای ای شبکه ھای داده پوششی تحليل مدل نوعی

 برای روش اين از آنھا .داراست رياضی مدل يک وسيله به تنھا را زنجيره پيچيده تعامGت کارگيری

                                                             
12 Cook  
13 Fare and Grosskopf 
14 Kao and Hwang 
15 Liang 
16 Chen and Yan  
17 Fare and Grosskopf 
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 شده انتخاب شاخصھای .کردند سازی استفاده خودرو چند تامين زنجيره عمليات ارزيابی و طراحی

 با )2009( و ھمکاران 18وا . است بوده عملياتی -سطح از و مالی نوع از صرفا تحقيق اين در

 از و پرداخته چين در مبلمان صنايع زنجيره تامين عملکرد ارزيابی به روش اين از استفاده

کارکنان،  تعداد تاخيرسفارش، زمان ،)نقل و حمل و مستقيم، عملياتی ھای ھزينه( ھزينه شاخصھای

 از )2010( 19و سيه لين .کرد استفاده تحويل زمان درصد سفارش نرخ اجرای مالی، پذيری، انعطاف

 ورودی از وی .نمود استفاده تايوان المللی بين گردشگری ھای ھتل ارزيابی عملکرد برای روش اين

 ھای و داده تدارکات پرسنل تعداد و تدارکات ھزينه ھای کارکنان، تعداد مکان، ھای نظير ھزينه ھايی

 که بود، نموده درآمدھا استفاده شامل نھايی؛ ستانده ھای و تدارکات متراژ و اتاقھا شامل ای واسطه

  .است شده استفاده و مالی فيزيکی شاخصھای از تنھا مذکور تحقيق در ميدھد نشان

  

  مالکيت کل ھزينهارزيابی عملکرد زنجيره ی تامين بر اساس 

 مشتريان نيازھای از بھتر درک ھمانا امروز رقابتی بازار در کليدی که عنصر دريافتند انتفاعی ھای سازمان

تصميمات  به دستيابی گام اين نتيجه .باشد می مشتريان برای ايجاد ارزش جھت در ھا ان با بھتر ارتباط و

 يک به اھداف اين به حصول برای .است کل ھای ھزينه کاھش و اجرايی ھای فرآيند بھبود ، بھتر سازمانی

يکی از تکنيک ھايی که معرفی می   .است نياز پيشرفته مديريتی و دقيق بسيار اطGعاتی محاسبه تکنيک

  )2003، 20راست و استگمن(است  مالکيت کل ھزينه تکنيک شود

 سرمايه مورد در تصميم با مرتبط ھای ھزينه ھمه سيستماتيک محاسبه برای مالکيت ابزاری کل ھزينه مدل

 ھزينه ، ميزند تخمين ھارا ھزينه ھمه مالکيت کل ھزينه ساده طور به .است تکنولوژی اطGعات در گذاری

 ھای ھزينه : مثل ميايند وجود به محصول چرخه فرآيند طول در که ھايی وغيرمستقيم، ھزينه مستقيم ھای

                                                             
18 Xu 
19 Lin and Hsieh 
20 Rust and Stegman  
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، 21محمدی و گرفامی( محصول  عمر از مرحله آخرين مديريت و و نگھداری عملياتی ، توليد ، اکتساب

 فرآيند بھبود درجھت ممکن ھاتاحد ھرينه کل کاھش ھزينه نھايی ھدف که گفت توان می واقع در ).2006

   . است سرمايه اصل بازگشت

 مجموعه به وی .شد معرفی"گارتنر" بنام شخصی تحقيقات توسط 1987 سال باردر اولين تکنيک اين

 توجه =زم محاسبات جام از آن پس وابسته ھای ھزينه تمام به که کرد می توصيه وکارش کسب مشتريان

و  22مورسينخوف( بگيرند مديريتی تصميمی کامپيوترھا از استفاده و پشتيبانی مورد در سپس و نمايند

  .  )2006ھمکاران، 

  

  برای ارزيابی زنجيره ی تامين شاھرودی و تدريس حسنیمدل 

 با قطعات خودرو کنندگان تامين منظورانتخاب به رياضی مدلی )1390( شاھرودی و تدريس حسنی

  .کردند مالکيت ارايه کل ھزينه و ھا داده پوششی تحليل تلفيقی از رويکرد استفاده

 شوند می تقسيم اصلی دسته چھار به باشد می مالکيت کل ھزينه مدل معيارھای جزء که ورودی متغيرھای 

 :از عبارتند که

 .انبار ھزينه و آ=ت ماشين استھGک ھزينه انسانی، خام،نيروی مواد :توليدشامل ھزينه .1

 و ھا، مرجوعی بندی، دسته ضايعات، کاری، دوباره بازرسی، ھای ھزينه :شامل کيفيت ھزينه .2

 .تحويل در تاخير

 .مشتريان شکايات با مرتبط ھای ھزينه و گارانتی ھزينه :شامل فروش از پس خدمات ھزينه .3

 رفته فروش کا=ی شده تمام بھای از عبارتست که قيمت .4

 :متغير خروجی

  .متغير خروجی در اين تحقيق يک واحد محصول توليد شده است

  :واحدھای تصميم گيری

                                                             
21 Mohammady, Garfamy 
22 Morssinkhof 
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  .خودرو استتامين کننده ی قطعات  12واحدھای تصميم گيری در اين تحقيق 

  .در شکل مدل استفاده شده برای ارزيابی کارايی تامين کنندگان قطعات خودرو نمايش داده شده است

  

  

  

  

  

  

  مدل استفاده شده برای ارزيابی کارايی تامين کنندگان قطعات خودرو: 1شکل 

  

  ھا داده وتحليل وتجزيهمدلسازی 

 پوششی، مدل از نوع اين.است استفاده باشد می پوششی خروجی ازمدل واحدھا ارزيابی برای پژوھش اين در

 واحد يک ورودی، چندگانه متغيرھای کاھش که با کند می تعيين طوری را کنندگان تامين کارايی ميزان

 از ای بھينه سطح در کنندگان تامين ھمه از خروجی خاص واحد يک ايجاد با . شود ايجاد خاص خروجی

  .شده است گرفته بھره مقياس به ثابت بازده از مدل اين در بنابراين .گيرند می قرار عملکرد

 1تامين کننده دارای کارايی  4قطعات خودرو تامين کننده ی  12نتايج تحقيق آن ھا حاکی از اين است که از 

  .و بقيه ناکارا ھستند

  

  

  

  

  

 ھزينه ی توليد

 ھزينه کيفيت

ھزينه ی خدمات 
 پس از فروش

 قيمت

يک واحد 
 محصول

 12(واحد تصميم گيری 
تامين کننده ی قطعات 

 )خودرو
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 (QFD)گسترش تابع کیفیت .1

پس از  و گرفته شد در شرکت صنایع سنگین میتسوبیشی در کوبی شیپرا ژاپن  به  کار 9190گسترش کارکرد  کیفیت، اولین بار در سال 

تا  9199ازسال  به صورت موفق درتولید وانت کوچک در شرکت تویوتا به اجرا در آمد. QFD 9چهار سال توسعه و اصالح، 

و در  %69به  9190این کاهش در نوامبر  کاهش دست یافت. %02وانت جدید به انت در هزینه ی راه اندازی تولیدتویوتا و 9191اکتبر

 . ]9[رسید%39به رقم  9194اوایل آوریل 

رقابت جهانی کیفیت حرف اول را در بازار فروش محصول می زند، به همین دلیل ارتقاء کیفیت اولین و مهم ترین عامل پیشی در بازار

 QFDروش گسترش فعالیتهای کیفیت یا  یکی از موفق ترین ابزارهای ارتقاء کیفیت، گرفتن از رقبا وکسب سهم عمده بازار می باشد.

یا  نهایتا طراحی و تولید محصول و است که با ملحوظ نمودن خواسته ها ونیازهای مشتری درسنگ بنای توسعه ی کیفیت محصول،

 . ]0 [فراتراز آن را نتیجه می دهد خدماتی را  ارائه می کند که عین خواسته مشتری ودر بعضی موارد،

QFDمحصوالت  خواسته های مشتریان است که با کمک آن می توان خدمات و و ابزارهای کیفی جهت دستیابی به نیازها یکی از

نیازهای مشتری را که می توان با استفاده از عملکرد محصول  به عبارت بهتر آن دسته از. ]6[طراحی کردنیازهای مشتری را  منطبق با

نوین مهندسی ازمطالعه بازاروشناسایی به عنوان یکی ازروش های  ،گسترش عملکرد کیفیت. ]4[قابل اجراست QFDارضا نمود در 

مشتریان محصول شروع شده وضمن شناسایی وخواسته های کاربران سعی دارد که خواسته های کاربران ومشتریان رادرمراحل طراحی 

احی، طراعمال نماید تا ازدوباره کاری ها وتغییر پذیری فرآیند طراحی کاسته شود. نکته قابل توجه ومهم درمورد روش های سنتی 

و هزینه باال درابتدای پروژه است که به مرور زمان این مصرف به حداکثر خود می رسد. اما با استفاده از استفاده بسیارکند از منابع 

بررسی در زمینه  با .]5[تکنیک های نوین وفرآیندهای جدید طراحی با گذشت زمان هزینه ومنابع مورد استفاده رو به کاهش می رود

QFD پیگردآن مشخص می شودکه مفهوم  وQFD میالدی  9142پایداری همچون تفکرمدیریت ازسال  و درواقع در زمینه های بارز

 دهه اواسط اما ازاستفاده کردند.  درابتداسازمان ها از کنترل کیفیت برای تولید ومناطقی که نیازمند نظارت بود واردعلم مدیریت شد.

 شناخته مدیریتی یک ابزار عنوان به سازمان ها، بخشهای همه در و گرفت قرار مورد توجه کیفیت عملکرد گسترش میالدی،9152

 6(TQMجامع) کیفیت مدیریت سایه در و 0(NPD)جدید محصوالت روشهای توسعه و مفاهیم در QFD اصطالح شد.

درصنایع  9190اولین بار در سال . مبناوساختارماتریسی گسترش عملکردکیفیت به جداول کیفیت بر می گردد که برای ]3[ایجادشد

درسال 4شرکت تویوتا کشتی سازی کوبه توسط پروفسور یوجی آکائو به منظور طراحی تانکرهای کشتی مورداستفاده قرار گرفت.

 با 9199 سال در QFD روش تکامل عطف نقطهبه توسعه آن اقدام کرد وآن را در توسعه محصوالت خود به کار گرفت.  9199

 برای روش . این]4[بود همراه میزونو و شیگرو آکائو یوجی دکتر سوی از ،"کیفیت عملکرد گسترش" با عنوان کتابی انتشار

 از گروه اولین خودروسازی، صنایع. گرفت قرار استفاده مورد آمریکایی صنایع در میالدی9192 دهه ابتدای و از محصوالت توسعه

 آن از نیز خدماتی صنایع بویژه و سایر صنایع زودی به اما .آوردند روی QFDاز استفاده به متحده در ایاالت که بودند صنایعی

 اصلی های ویژگی به مربوط مشتریان انتظارات شود، می استفاده محصول توسعه برای QFDاز که هنگامی .]9[نمودند استفاده

 . ]9[شود می برده کاره ب ((HOQ کیفیت خانه اصلی ماتریس محصول در طراحی

                                                             
 1.Quality Function Deployment   
2.New Product Development  
3.Total Quality Management  
4.Toyota  
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HOQ5 مشتریان مهمترین نیازمندیهای که عددی های ورودی شامل است ماتریسی)CRs( 3 ، محصول فنی الزامات)DRs( 9 ، 

 فنی خود الزامات بین ارتباط همچنین و محصول( فنی الزامات و مشتریان نیازمندیهای بین )ارتباط هاDRو  ها CRبین  ارتباط

ها و CR بین ارتباط و همچنین مشتری ندای از که کیفی شاخصهای کیفیت، خانه به ورود برای ابتدا .]1[دهد می نشان محصول را

DR ماتریس کلی حالت در. می شود تبدیل عددی مقادیر به آمده، بدست 9 داده آوری جمع و ابزارهای متخصصین نظرات باها 

 درجه از استفاده همچنین( 1روشهای آماری با مشتریان کیفی نیازهای شناسایی از است. پس اصلی قسمت 3دربردارنده کیفیت، خانه

 میزان توان می است، همراه سازمان با تجربه افراد و مشتریان نظرات از مناسب درك با که (92-9   یا 5-9 مانند متفاوت بندیهای

 . ]1[آورد به دست را نسبی اهمیت

 : QFDمهمترین فواید  . 1-1

 :از عبارتند سازمان سطح در QFDاز مناسب استفاده صورت در انتظار قابل فواید مهمترین

 درصد( 52تا  62( محصول توسعه زمان شدن کوتاهتر(9

 درصد( 52تا  05)مهندسی طرحهای در تغییر دفعات تعداد کاهش(0

 بازار به محصول معرفی اولیه های هزینه کاهش(6

 آنها الزامات و خواسته ها تامین از مشتریان رضایت(4

 محصول ساخت های قابلیت بهبود(5

 سازمان مختلف واحدهای بین مشترك زبان یک ایجاد(3

 سازمانی ارتباطات افزایش و گروهی کار فرهنگ ترویج(9

 سازمان حل مشکالت مورد در دیگر های بخش و واحدها و محدودیتهای منابع اهداف، معیارها، از مختلف واحدهای آگاهی(9

 مشتریان های کیفی نیازمندی و ها خواسته بندی واولویت تحلیل بررسی،(1

 معیاره چند های گیری تصمیم در دقت و سادگی(92

 به امر این. مشتری انتظارات به دهی اولویت و مداری مشتری رویکرد با سازمانی مختلف واحدهای از اطالعات آوری جمع(99

 .شود می سازمانی وری بهره و افزایش کارایی و سازمانی درون افقی وحدت موجب خود نوبه

 موجود منابع به محدودیت توجه با سازمان راهبردی و مدت کوتاه اهداف تعیین(90

 . ]92[آتی وکاربردهای استفاده برای مناسب اطالعاتی بانک یک ایجاد(96

 کننده مصرف با هدف دو این. است گرفته نشات هم با مرتبط هدفدو به توجه از آن، از استفاده و QFDچون ابزاری به ازنی

 :از عبارتند اهداف این. یابد می آن خاتمه کننده تولید با و شده آغاز محصول یک مشتری((

 طراحی مرحله در کیفی های مشخصه به ازمحصول(  92مشتری ندای)کننده مصرف های خواسته تبدیل(9

 با محصول تکوین و تولید فرآیندهای سایر به طراحی مرحله در (99بهسازی کیفیت)شده شناسایی کیفی مشخصههای گسترش(0

 . ]90و99و5[واقعی تولید شروع از قبل بازرسی و کنترلی نقاط برقراری و تعیین از استفاده

                                                             
5.House Of Quality  
6.Customer Requirements  
7.Design Requirements  
8.Data  
9.Statistical  Methods  
10.Voice of Customer  

Quality Eployment 11. 
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 (DEA)ها داده پوششی تحلیل و تجزیه .2

 همواره است، فن و علم چشمگیر توسعه و مدرن فرا اطالعات، عصر که تاکنون گذشته اززمانهای تولید وامکانات منابع محدودیت

 و ازامکانات بهینه استفاده رو این از. کرد خواهد تحمیل اقتصادی شرایط بر را خود بیشتری شدت با نیز آینده در و بوده مطرح

 شده تبدیل مهم بسیار مساله یک به رشد، به رو نیازهای به پاسخگویی و به رفاه دستیابی جهت کارایی ارتقاء و دسترس در منابع

 این کنونی شرایط در امکانات و منابع کمبود به توجه با که یابد می آنجاضرورت از کارایی سنجش واقع، در .  ]96و94[است

 آن منابع طریق از را خدمات یا تولیدات حداکثر بتواند نظر مورد نهاد یا سازمان که شود داده تخصیص ای گونه به باید منابع

 سالهای در .شود می استفاده ها داده پوششی تحلیل مدل از ها سازمان کارایی میزان آوردن بدست برای رو این از. نماید عرضه

 از متفاوتی کاربردهای مختلف، های زمینه در رایج فعالیتهای دیگر و نهادها عملکرد ارزیابی برای جهان کشورهای اغلب در اخیر

 روابط بررسی امکان روشها، سایر به نسبت (DEA)روش گسترده مقبولیت علت. شده است دیده (DEA)داده ها پوششی تحلیل

 نوع این. دارد وجود فعالیتها این در که است(ناپذیر اندازه معموال)خروجی چندین و ورودی چندین بین نامعلوم اغلب و پیچیده

 و ایمنی شبکه های های اجتماعی، هزینه قبیل از ورودی، مختلف انواع با کشورها، و مناطق شهرها، عملکرد ارزیابی به کاربردها

 گذشته در که را فعالیتهایی به نگرش امکان روش، اینهستند.  گسترش قابل نیز زندگی مختلف کیفیت ابعاد قبیل از خروجی انواع

 توسعه 90 چارنز وسیله به بار اولین برای که ها داده پوششی تحلیل و تجزیه. کند می فراهم اند، شده ارزیابی دیگر روشهای به

 گسترده کاربردی موارد و منطق و درنظریه غیرمنتظره فرآیندهای آوردن بدست همچنین و مدیریتو تصمیمات توسعه در یافت،

 . ]94[ است موثر علمی، جوانب تمام بندی رتبه در

 عنوان به تولیدی واحدهای و سازمانها اطالعات از استفاده که با است خطی ریزی برنامه روش یک داده ها، پوششی تحلیل

 و ها ستاده و ها نهاده قالب در اطالعات اساس بر فوق مرز . نماید می کارایی مرز ساخت به اقدام گیرنده تصمیم واحدهای

تصمیم گیرنده به میزان فاصله واحد  واحد هر کارایی عدم درجه واقع در و می شود ساخته متوالی خطی برنامه ریزی نتایج براساس

 از حصول قابل ستاده حداکثر تعیین و ها ستاده و ها نهاده بین رابطه کردن تابعیدرواقع تالش برای . ]95[کارایی است مرز تامزبور

 تیف لیون ،96 سداگال کاب مانند توابعی. گردید اقتصادی مطالعات، سیر در پارامتری تولید توابع طرح به منجر ها، نهاده

 مرزی روش ارائه با9159 سال در بار نخستین فارل .اند ایجادشده انگیزه این با خرد اقتصاد نظریه های در  ...و95 ثابت کششی،94

 تصمیم واحد افتادگی دور مالك ریاضی، روابط از استفاده با او. کرد تعریف را کارایی غیر مرز ،93 فارل کارایی مرز نام به

  .]93[نمود گیری اندازه واحد، آن کارایی عنوان به را فوق مرز از DMU) )99گیرنده

 

 

                                                             
  Charnes.12 

13.Cobb Douglas  

14.Lean Tyef  
15.Strength Constant  

.Farell Efficiency Frontier16  
17.Decision Making Unit  
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 پوششی تحلیل عنوان به را آن یافته، توسعه ریاضی مدلهای اساس بر CCR 02 مدل معرفی با 91رودز و 99کوپر چارنز،9199 سال در

 ساخته BCC00 نام به کوپر و چارنز ،09بنکر توسط نوع این از مدل دومین  CCRارائه مدل از پس سال شش. نمودند معرفی ها داده

 .بود شده طراحی متغیر 06مقیاس به بازده براساس که شد

 نسبت صورت به واحدها این برای را کارایی می توان باشد، داشته وجود همگن واحد تعدادی اگر مدل، فرآیند بررسی در

 :نمود تعریف زیر شکل به ها ورودی به خروجی ها

Efficiency =
Output

Input
 

 :داد ارائه کارایی محاسبه برای خروجی ها و ورودی به را وزنی ضرایب نمودن اضافه پیشنهاد9130 سال در فارل

Efficiency =
 مجموع ستاده های موزون

مجموع نهاده های موزون
 

 :نوشت زیر صورت به را فوق رابطه توان می گیری تصمیم واحد یک گیری اندازه برای ضمن در

Efficiency of Unit =
𝑢1𝑦1𝑗 + 𝑢2𝑦2𝑗 + ⋯

𝑣1𝑥1𝑗 + 𝑣2𝑥2𝑗 + ⋯
 

 :آن در که

1u :9 شماره خروجی به شده داده وزن 

1jY:واحد از 9 شماره خروجی مقدارj 

1v: 9شماره ورودی به شده داده وزن 

1jX:واحد به 9 شماره ورودی مقدارj 

 این مقایسه به توان می نمود، حل آنها سایر با مقایسه در گیری تصمیم واحدهای از یک هر برای را نسبت این بتوان چنانچه

 درصدد افزایش آنگاه و نمود مشخص کارایی فاقد واحدهای برابر در را کارا واحدهای و پرداخت کارایی نظر نقطه از واحدها

 .بود ناکارا واحدهای کارایی

 

 

 

                                                             
18. Cooper  
19.Rhodes  

20.Charnes, Cooper, Rhodes  
21.Banker  
22. Banker, Charnes, Cooper  

  23. Returns-To-Scale  
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 DEA:مدل از استفاده فواید مهمترین. 2-1

 مورد موسسه یا سازمان متنوع و گوناگون نهاده های و محصوالت از استفاده در محدودیت عدم روش، این های مزیت از(9

 .است بررسی

 توانند دارای واحدهای مختلف باشند. می نهاده ها و نبوده حساس گیری اندازه واحد روش، این در(0

 دهد.یک روش مدیریتی است که کارایی واحدها را به طور نسبی اندازه گیری کرده وراهکارهای مدیریتی ارائه می DEA(روش 6

 تواند می راحتی به خطی، ریزی برنامه روش باشد، ستاده ایجاد فرآیند در نهاده چند دارای اقتصادی واحد که حالتی در (4

 .کند تعیین کارا واحد یک برای را نهاده و ستاده بهینه ترکیب

 .است دور به محض آل گرایی ایده از و می پردازد یکدیگر با واحدها مقایسه به DEAروش(5

 می موضوع، یک برای واحد یک در آن بکارگیری و دارد وگسترش پذیری تعمیم قابلیت ها، روش سایر از بیش(این روش 3

 .کند فراهم نیز بعدی کارهای برای را زمینه تواند

 می کنند، دنبال را گرایی مطلق نوعی، که را گیری اندازه سایرسیستمهای ضعف نقطه و کرده مشخص را کارآیی فقط(این روش 9

 .است یافتنی دست کمیت یک الگو این در بودن. کارا ندارد

 .آورد می فراهم مطالعه مورد گیرنده تصمیم واحدهای کامل بندی رتبه در باالیی بسیار قابلیت داده ها، پوششی تحلیل (9

 بنگاه ازمیان را بنگاه کاراترین و کرده بندی رتبه نیز را کارا های بنگاه می توانند که دارند وجود 04پترسن ‐اندرسن مانند الگوهایی

 .]96[      برگزینند کارا های

 گیری اندازه پارامتریک و کالسیک های مدل سایر از را آن که است فردی به منحصر های ویژگی دارای داده ها پوششی تحلیل

 :است زیر صورت به ها ویژگی این. می سازد متمایز کارایی

 بینانه واقع رزیابیا( 9

 عوامل مجموعه همزمان ارزیابی(0

 شده تعیین قبل از های وزن به نیاز عدم(6

 سازمانهر برای خروجی و ورودی دلخواه تعداد گرفتن نظر در(4

 بودن جبرانی(5

 مرکزی های گرایش جای به مرزی گرایش با ارزیابی(3

 .مطلوب وضعیت جای به عملکردی وضعیت بهترین کردن تصویر(9

 

 

 

                                                             
24.Anderson-Paterson  
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 عبارتند اساسی های قابلیت این که بوده رقابت قابل غیر قابلیت های دارای فوق روش عملی، بعد در شده ذکر ویژگیهای بر عالوه

 : ]91و02و95 [ از

 گیری تصمیم واحدهای بندی رتبه(9

  05نشانه واحدهای ارائه(0

 09(RTS)مقیاس به بازده تخمینو 03( MPSS)وری بهره مقیاس بیشترین با واحدها ارائه(6

 واحدها انقباص و انبساط شامل توسعه ای راهکارهای ارائه(4

 واحدها فنی پسرفت و پیشرفت تعیین(5

 نهاده ها در تراکم تعیین(3

 منابع بهینه تخصیص(9

 عملکردی پتانسیل های تعیین(9

 .کارایی پویای ارزیابی(1

 

 

 :الگوها سایر با مقایسه در DEAالگوی محدودیتهای .2-2

 به نتایج در عمده ای تغییرات است ممکن اندازه گیری روخطاهای این از است، محض عددی و ریاضی روش یک DEAچون (9

 آن صحت از و اقدام ستاده ها و داده ها مجدد کنترل به کارا واحد شناسایی از پس می بایست رو این از باشد؛ داشته همراه

 .کرد حاصل اطمینان

 گیری تصمیم واحدهای کیفی متغیرهای مقایسه توانایی و است خطی ریزی برنامه براساس و ریاضی روش یک صرفاً روش این(0

 ندارد. را

 تصمیم واحدهای کارایی درجه در اساسی تغییرات ، کند تغییر گیری تصمیم واحدهای ستاده های و داده ها از یکی تنها اگر(6

 آمد. خواهد پیش گیری

 .]96و94 [ندارد وجود ها ستاده و داده ها انتخاب مورد در کلی توافق روش این در(4

 

 

 

 

 

 

                                                             
25.Benchmark  
26. Most Productive Scale Size 
27. Return to Scale  
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 چیست؟  DEAو QFDرابطه بین . 3
طریق این مدل است. از خدمات و محصول بهبود طریق از مشتری رضایت ارتقای جهت قدرتمند ی ابزار کیفیت عملکرد گسترش

 تولیدکنندگان روی پیش های محدودیت به توجه با اما .می پذیرد انجام آسانی به نهایی محصوالت در مشتریان های خواسته ورود

 توجه نیز خود منابع های محدودیت به ، محصوالت در مشتریان نیازمندیهای ن نمود بر لحاظ عالوه مایلند صنایع این صنعت،

 مدل این که جهت آن از. کند می آسان را مساله این حل است، ریاضی خطی ریزی برنامه مدل یک که  DEAمدل  .نمایند

با  توان می که است مدیریت بخش در موثر و کارا بحث یک دو مدل این ندارد. ترکیب خروجی و ورودی تعداد در محدودیتی

 . ]91[کرد جویی صرفه زمان و هزینه در محصول طراحی بخش در دقیق برنامه ریزی

 برای تلفیقی رویکرد یکدکتر محمدصالح اولیاء و امیرتنهادرودزنی تحت عنوان  در مقاله ای که آقایان دکتر یحیی زارع مهرجردی،

 بهنوشته اند  9691در سال  یزد سرامیک و کاشی صنعت موردی مطالعه محصول فنی الزامات نسبی اهمیت بندی رتبه و ارزیابی

 پیش و محدودیت های مشتریان های نیازمندی گرفتن نظر در با QFD ماتریس در محصول فنی الزامات نسبی اهمیت برآورد دنبال

 این لذا دخیل می داند، فنی الزامات در را مشتریانفقط خواسته های QFD ماتریس اینکه به توجه با. می باشند تولیدکنندگان روی

  DEA رو مدل این از. است ها نیازمندی بر عالوه محصول طراحی در موجود های محدودیت بررسی جهت روشی دنبال به مقاله

 این در آیا که می شود مطرح سوال این کیفیت، خانه و ساختار بررسی با .می شود پیشنهاد است، خطی ریزی برنامه مدل یک که

 افزودن با هستند، دارا را نسبی اهمیت مقدار بیشترین کههایی  DR ،طراحی محصول الزامات نسبی اهمیت محاسبه از پس و خانه

 برخوردار باالیی بسیار اهمیت از مشتریان نیازهای به توجه امروز، رشد به رو در صنعت هستند؟ اهمیت با نیز هزینه همچون عاملی

 روز رشد به توجه با مشتری انتظارات همیشه مسلما اما. کند توجه نکته این به باید سازمان هر رقابتی، مزیت کسب برای و است

 محصول تولید در توانند می که عواملی سایر است الزم اینجا در. است محدود ها از سازمان بسیاری منابع و باالست علم افزون

 این توان می ... و خبرگان، مصاحبه نظرات از استفاده ای، کتابخانه مطالعات با. کرد وارد کیفیت خانه در را باشند تاثیرگذار نهایی

 به. شوند وارد تاثیرگذار عوامل عنوان به کیفیت خانه جدول در باید مشتری صدای نیز همانند عوامل این. کرد شناسایی را عوامل

 آوردن بدست برای. است اضافی فاکتورهای و مشتری ای نیازه مستلزم طراحی، الزامات نسبی اهمیت آوردن بدست ترتیب این

 نمود. استفاده ندارد، ها محدودیتی خروجی و ی ها ورود دریافت در که DEA مدل از توان می طراحی الزامات نسبی اهمیت

می  گرفته نظر درها  DMU عنوان به ، شود برآورد آنها نسبی اهمیت باید کهها DEA  ، DRدرمدل  QFD مدل تلفیق برای

 .]9[است اهمیت تر با باالتر، کارایی با ، DR یک بنابراین .می شود پیشنهاد نسبی اهمیت مقدار همان DR  یک کارایی شود. امتیاز

 و 09 گالنی ادعای به توجه با ، خروجی و ورودی عناصر صورت به محدودیتها و مشتریان خواسته های تمامی بندی طبقه برای

می  اهمیت ترمطرح با باال بامقدار ،)هزینه مثال برای (عامل یک برحسب DR یک آیا: است مطرح زیر صورت به پرسشی 01رول

 ورودی عامل یک صورت این غیر در می شود، گرفته نظر در خروجی عامل عنوان به فاکتور است، آن آریجواب  شود؟اگر

 مقدار با DRبه عکس  و است اهمیت تر با مشتری نیازمندیهای باالی مقدار با DR که می شود مشخص توضیح این با .]99[است

 که صورتی است. در فاکتور ورودی هزینه و خروجی فاکتورهای مشتریان نیازمندیهای ،بنابراین . شود می تر مقدم هزینه پایین

 مقدار که کرد وارد الزامات طراحی تعداد به ساختگی ورودی یک باید مدل این در نداشته باشد، وجود ورودی عنوان به عاملی

 .ندارد محاسبات نهایی در تاثیری ساختگی ورودی این که است ذکر به الزم . است 9 عدد الزامات این تعداد به آن

                                                             
28. Golany  

29. Roll 
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 فقط می سنتی QFD فرآیند اما کند، نمی ایجاد را خوبی حس QFD ساده محاسبات جای به DEA از استفاده که است روشن

 مطرح است، اضافی عامل یک فقط که هنگامی و نباشد مطرح اضافی عوامل کاربرد بحث که هنگامی ساده QFD موارد در تواند

 .]9 [نمود برآورد مدل این در را عاملی هر توان می شده و حل محدودیت این DEA از استفاده با. شود استفاده

 پذیری توسعه محیطی، عوامل هزینه، و خروجی عوامل عنوان به آسان سازی پیاده و کاربرد و مشتریان های نیازمندیاین مقاله در 

 .می شود گرفته نظر در DEA مدل در ورودی عوامل بعنوان تولید و توانایی

 نمایندگی ها،  به متعدد مراجعه با کار اینسرامیک بررسی شده است که  روش کار: ابتدا نیازمندی های مشتریان در صنعت کاشی و

 و مطالعات از پس. شد انجام شیراز یزدودردوشهر صنعت این در خبرگان و فروشان خرده فروشان، عمده کارخانه ها، پیمانکاران،

 شده است: لیست ذیل صورت به صنعت این در اول گام عنوان به مشتریان های نیازمندی مهمترین شده، انجام بررسیهای

=CR1 ،رنگ 

CR2= طرح، 

CR3= کاشی، استحکام و مقاومت 

CR4= ،نشانه 

CR5= ،تنوع 

CR6= سطح، یکنواختی 

=CR7 محتوا، و ابعاد مطابقت و هماهنگی 

CR8= سطوح، صافی و سایش عدم 

CR9= و نصب سهولت 

CR10= فروش از پس خدمات. 

 های پرسشنامه آوری جمع از پس شد. سپس با طراحی پرسشنامه و توزیع ابتدایی آن  بین نمایندگی ها میزان اهمیت نسبی آنها برآورد

 . شد آغاز ها نمایندگی بین آن گسترده توزیع آماری، های و تحلیل خبرگان نظرات با آن پایایی و روایی میزان بررسی و ابتدایی

 :شد مشخص زیر صورت به از مشخصه ها کدام هر اهمیت میزان پرسشنامه ها، نهایی آوری جمع از پس

 =اهمیت خیلی زیاد5=اهمیت زیاد و 4=اهمیت تا حدودی، 6،  =اهمیت کم0،  =اهمیت خیلی کم9

 

 عامل اهمیت ترین کم عنوان به فروش از پس خدمات و مشتریان نیاز مورد کیفی مشخصه های مهمترین عنوان به رنگ و طرح

  .شد مشخص
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 پیش های محدودیت مهمترین زمینه، این در خبرگان با مصاحبه و اینترنتی های سایت به مراجعه ای، کتابخانه مطالعات سپس با

 زیر بیان شد: صورت به صنعت این در تولیدکنندگان روی

 نقل و...( و حمل اولیه، مواد هزینههای(شامل قیمت و هزینه(9

 وهوایی و...( آب مختلف نقاط جوی، تغییرات گرما، سرما،( محیطی عوامل(0

 نوآوری و ...( ایجاد و تولید روشهای کردن بروز و افزایش( پذیری توسعه(6

 های کاری و...( نوبت افزایش با تولید ظرفیت میزان بردن باال( تولید توانایی(4

 کاربرد و پیاده سازی آسان)روش های جدید برای به کارگیری بهتر و...((5

 مشخصات فنی به صورت زیر شناسایی شد: صنعت خبرگان با مصاحبه و ایران سپس با مراجعه به موسسه استاندارد

DR1= ضخامت، و ابعاد بودن منظم 

=DR2 رنگ،تغییر و ناپذیری رنگ 

DR3= سطح، کیفیت 

=DR4 سطح، و عمق سایش تعیین 

DR5= شکست، ضریب و گسیختگی مدول تعیین 

=DR6 زدگی، یخ برابر در مقاومت 

=DR7 کاشی آب جذب، 

DR8= شیمیایی، مقاومت تعیین 

DR9= رطوبتی، انبساط 

=DR10 خطی، حرارتی انبساط ضریب 

DR11= و حرارتی شوك برابر در سطح سختی 

DR12= گذاری نشانه و بندی بسته. 

دیگر  سوی از فنی مشخصات و تولیدکنندگان روی پیش های محدودیت سپس رابطه بین نیازمندی ها ومشخصات فنی از یک سو و

 گواهینامه دارای که دمیب و یزد شهرهای سطح در سرامیک و کاشی معتبر کارخانه 92 بین پرسشنامهکه برای این کار ، برآورد شد

 .شد توزیع هستند،  ISO 9001-2000(کیفیت مدیریت استانداردی )الملل بین

 و مشتریان های نیازمندیبود که در این مدل   DEAبا استفاده از مدلآخرین مرحله محاسباتی برآورد اهمیت نسبی الزامات فنی 

 ورودی عوامل بعنوان تولید و توانایی پذیری توسعه محیطی، عوامل هزینه، و خروجی عوامل عنوان به آسان سازی پیاده و کاربرد

 .می شود گرفته نظر در DEA مدل در

 نسبی اهمیت مقادیر Win-QSB افزار نرم از استفاده باسپس را می نویسیم.ها DR برای DEA شده ساخته مدل توضیحات این با

 .می آیند بدست زیر صورت به فنی الزامات
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 اهمیت نسبی الزامات فنی اهمیت نسبی الزامات فنی اهمیت نسبی الزامات فنی
DR1 1.000 DR5 0.690 DR9 0.44 

DR2 1.000 DR6 0.88 DR10 0.47 

DR3 1.000 DR7 1.000 DR11 0.71 

DR4 0.710 DR8 0.27 DR12 1.000 

 

 و بندی بسته و کاشی آب جذب سطح، کیفیت تغییررنگ، و ناپذیری رنگ ضخامت، و ابعاد بودن منظمبراساس نتایج بدست آمده 

 الزام اهمیت ترین کم عنوان به شیمیایی تعیین مقاومت بندی، رتبه این در .شدند شناخته الزامات مهمترین عنوان به گذاری نشانه

 نیازمندی های همراه به  آنها کردن دخیل و تولیدکنندگان روی پیش محدودیتهای گرفتن نظر در با تحقیق این در شد. برآورد

 در هزینهها شدن کم با توانند می مدیران و می شود برداشته محدودیتها به نسبت های مدیران دغدغه طراحی، الزامات در مشتریان

 نظر در امروز رقابتی محیط در . دهند اختصاص الزامات بهتر کارکرد و اصالح جهت در بودجه بیشتری ضروری، غیر بخشهای

 به بیشتری درآمد و وقت می توانند سازمان ها و شده بخش این در دقیق مدیریت باعث محصول طراحی در جوانب همه گرفتن

 در دقیق مدیریت برای موثر  روش یک تحقیق، این در شده گرفته به کار روش از اختصاص دهند. استفاده بروز  و نو طرح های

 می آید. حساب به محصول طراحی بخش

 تولید صنایع در محصول طراحی منظور به QFDدر   DEAبه کارگیری "تحت عنواندر مقاله دیگری که مظفری و کاوسی 

 مشتریان های نیازیعنی ابتدا  .عمل شده استنوشته اند باز به همین ترتیب  "( الکتریک پارس شرکت موردی مطالعه تلویزیون)

سپس مشخصه های فنی محصول و رابطه بین  .شده است تعیین مشتریان از نظرخواهی با فردی نیازهای نسبی اهمیت و شده شناسایی

 نتیجه درنسبی این مشخصه ها نیز بدست آورده شده و  اهمیت مطلق و نیازهای مشتریان واین مشخصه ها اندازه گیری شده است.

 محاسبات از استفاده با کیفیت عملکرد توسعه. بگیرد قرار توجه مورد باید است، باالتری نسبی اهمیت دارای که مشخصه هایی

 این از استفاده با اما .می آورد به دست ارتباطات ماتریس تشکیل کمک به را محصول فنی هایه مشخص اهمیت نسبی میزان ساده

 نیازهای بین ارتباط میزان"عامل از غیر به عامل، چند که وقتی برای را محصول فنی مشخصه های نسبی اهمیت ساده، محاسبات

 محاسبه نمی توان می گیرد، قرار محقق توجه مورد غیره و پیاده سازی سهولت پیاده سازی،مثل هزینه " فنی مشخصه های و مشتری

 یک انتخاب در را عامل چند کیفیت عملکرد توسعه از استفاده با بخواهد، خود نیاز به توجه با شرکت یک که زمانی. نمود

 این در. بود خواهد کیفیت عملکرد توسعه کالسیک روش در تغییراتی ایجاد نیازمند کند، دخیل محصول توسعه برای فنی مشخصه

مشخصه های  مطالعه روی .است شده پیشنهاد مشکل این حل برای مناسبی مکمل عنوان به ها داده پوششی تحلیل موردی مطالعه

 کارایی نمره به توجه با موارد دیگر شرکت،  بودجه به توجه با شده است اولویت باالتری دارد و 9نمره کارایی آنها برابر فنی که 

 . ]02 [می گیرند بعدی قرار های اولویت در شان

 

 

 

 

49



14 
 

 منابع:فهرست 

با TQMبرای مدیریت ضایعات با استفاده از تکنیک های  TRIZتوسعه ی ماتریس تناقضات "(.9612سیدمحمدامین ) مرتضوی، (9

 دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد. .پایان نامه کارشناسی ارشد،"موردی در شرکت همای نرگس مهر مطالعه

 .مجله"QFDاولویت بندی خواسته های مشتریان در روش "(.9694ژیال )تابستان  محمدجواد ونصیری، اصغرپور، رسول؛ ( نورالسناء،0

 ، دانشگاه علم وصنعت ایران.93جلد ،0شماره المللی علوم مهندسی، بین

رویکردمشتری مداربه طرح ریزی وبهبود کیفیت  QFD".(9692)هوشیار،محمد محمدرضا؛ حسینی آشتیانی، (رضایی،کامران؛6

 توف ایران .-و-انتشارات شرکت مشارکتی ار ."محصول

 .تهران:انتشارات کیفیت ایران،چاپ اول."گسترش عملکردکیفیت"(.9692بشیری،مهدی) برادران کاظم زاده،رضا؛(4

5) Hauser, J.R.; Clausing , D.; The House of Quality, Harvard Business Review, May –June 

1988. 

6) Jui-Chin Jiang; Ming-Li Shiu; Mao-Hsiung Tu; ”Quality function deployment (QFD) 

technology designed focontract manufacturing”, The TQM Magazine, No. 4, Vol. 19, pp. 291-

307, 2007. 

7) Edit M. Einsprush; ”Quality F unction Deployment (QFD): Application to Rehabilitation 

Services”, International journal Of Health Care Quality Assurance, No. 3, Vol. 9, p.p. 41-46, 

1996. 

8) Ramanathana, Ramakrishnan; Yunfengb, Jiang; ”Incorporating cost and environmental factors 

in qualityfunction deployment using data envelopment analysis”, The International Journal Of 

Management Science, Omega, No. 37, p.p. 711-723, 2009. 

9) Partovi FY.; "An analytic model for locating facilities strategically", Omega, No. 1, Vol. 34, 

p.p. 41-55, 2006. 

10) Chen, Jacob; Chen, C. Joseph; "QFD Based Technical Textbook Evaluation– Procedure and 

A Case Study",Journal of INDUSTRIAL TECHNOLOGY, No. 1, Vol. 18, p.p. 54-58, 2002. 

11)Walker, Mike; "Customer–Driven Break-through Using QFD and Policy", Deployment, 

Management Decision, No. 3, Vol. 40, p.p. 248-256, 2002. 

12)Revelle, J. B.; Moran, J. W.; Cox, C.A.; The QFD Handbook, Gohn Wiley & Sons, 1998. 

  ."کاربردها و مدلها ها، داده پوششی تحلیل"  .(9699) ؛ علی( سید میرحسینی، :سیفورد)مترجم لورنس کوراتن، ویلیام؛ کوپر، (96

14)Charnes, A.; Cooper, W.W.; Rhodes, E.; "Measuring the efficiency of decision making 

units", European J. Oper. Res., No. 2, p.p. 429-444, 1978. 

15)prasada Rao, D.S; ODonnell, Christopher j.; Battese, George E.; Metaferontier Functions for 

the study of Interregional Productivity Differeneces, University of New England, p.p.1-6, 2003. 

50



15 
 

16) Farell, R.; Grosskopf, S.; lovell, C.; "The measurement of efficiency of production", Boston: 

Kluwer Nijhoff, 1985. 

17)Charnes, A.; W.W. Cooper, A.; Lewin, Y.; Seiford, L.M.; Data Envelopment Analysis: 

Theory, Methodologand Application, Boston: Kluwer Academic Publishers, 1994. 

18)Golany B.; Roll Y.; “An application procedure for DEA”, Omega, No. 3, Vol. 17, p.p. 237-

250, 1989. 

 اهمیت بندی رتبه و ارزیابی برای تلفیقی رویکرد یک ".(9691امیر) درودزنی،تنها  محمدصالح؛ اولیاء، یحیی؛ (زارع مهرجردی،91

 شانزدهم. شماره ،صنعتی تکنولوژی توسعه فصلنامه ."یزد سرامیک و کاشی صنعت موردی مطالعه- محصول فنی الزامات نسبی

 تولید صنایع در محصول طراحی منظور به QFDدر   DEAارگیریکبه "(. 9691(مظفری، محمدمهدی؛ کاوسی، مجید)02

 .69-69،صفحات 5. مجله مدیریت توسعه و تحول "( الکتریک پارس شرکت موردی مطالعه)تلویزیون

 

51



١

دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد
دانشکده فنی مهندسی

عنوان تحقیق

تحلیل پوششی داده ها و الگوبرداري

ارائه دهنده

39104460مارال فرشاد   

استاد راهنما

دکتر هادي شیرویه زاد

92پائیز

52



٢

فهرست مطالب

DEA(..................................................................................................................۴(هادادهیپوششلیتحل- 1

4................................................................................................................ییکاراويوربهرهمیمفاه-1- 1

4............................................................................................ییکارانیتخمدرکیپارامترنايهاروش-2- 1

5...............................................................................................ییکارانیتخمدرکیپارامتريهاروش-3- 1

DEA......................................................................................5هادادهیپوششلیتحلشیدایپخچهیتار-4- 1

6............................................................................................................هادادهیپوششلیتحلمفهوم-5- 1

DEA(................................................................................................6(الگويبراياساسیمشخصهدو-6- 1

6.......................................................................................................استفادهموردالگويماهیت- 6-1- 1

7............................................................................................استفادهموردالگويمقیاسبهبازده- 6-2- 1

7...................................................................................................................................................................................هايتوانمند-7- 1

8...................................................................................................................................................................................هاقابلیت-8- 1

١٠.....................................................................................................................Benchmarking)(الگوبرداري-2

10...........................................................................................................................مفاهیموتعاریف-1- 2

10..........................................................................................................................................................برداريالگويتاریخچه-2- 2

11........................................................................................................................................................................الگوبرداريانواع-3- 2

12.....................................................................................................................................................................الگوبرداريفرآیند-4- 2

12..........................................................................................................................ریزيبرنامه-4-1- 2

12.............................................................................................................اطالعاتآوريجمع-4-2- 2

13.................................................................................................................................سازيیکپارچهووتحلیلتجزیه-4-3- 2

13..................................................................................................................واجرازيساپیاده-4-4- 2

13.................................................................................................................مجددبنديدرجه-4-5- 2

14....................................................................................................................................................................برداريالگواهداف-5- 2

14...................................................................................................................................................................برداريالگويمزایا-6- 2

14...................................................................................................................................................برداريالگوهايمحدودیت-7- 2

١۵......................................................................................................................مشتركمقالهچندخالصه-3

15...................................................................هاتیفعاليالگوبرداردرهادادهیپوششلیتحلازاستفاده-1- 3

15.........................میمصتتخردواههدادیششوپلیلحتزاهدافتساابیهدسیورسياهدنیآرفيرادربوگلا-2- 3

53



٣

DEA....................................................................................16دريالگوبرداريبرایروشانتخابمطالعه-3- 3

٢٣.....................................................................................................................................................مراجع

54



۴

)DEA(تحلیل پوششی داده ها -1
مفاهیم بهره وري و کارایی-1-1

، 1950در سال . ابتدا باید با مفاهیم کارایی و بهره وري آشنا شدDEAتحلیل پوششی داده ها یابراي توضیح روش
بهره وري حاصل "د که به طور رسمی بهره وري را بدین شرح تعریف نمو) OCED(سازمان توسعه و همکاري اقتصاد 

د و بر این اساس کسري است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید بدست می آی
این مفهوم به تدریج تکامل یافته و مفاهیم کارایی و ".وري سرمایه، مواد اولیه و نیروي کار صحبت نمودمی توان از بهره

.توان ترکیبی از کارایی و اثربخشی دانستوري را میبطور کلی بهره.گردیداثربخشی را نیز شامل 
کسانی بودند که تعاریفی پایه اي براي کارایی تکنیکی و کارایی تخصیصی اولین) 1951(و قبل از او دبرو ) 1957(فارل 

.ف مطلوب استهداکارایی در مفهوم عام آن به معناي درجه و کیفیت رسیدن به مجموعه ا.ارائه کردند
کارایی . مفهوم کارایی عموما به دو قسمت کلی تقسیم می شود که یکی کارایی فنی و دیگري کارایی تخصیصی است

یا رسیدن به سطح مشخصی از فنی به معنی توانایی یک بنگاه در دستیابی به حداکثر ستاده با استفاده از مقدار مشخص نهاده
کارایی تخصیصی نیز به معنی توانایی بنگاه در به کار گیري ترکیب بهینه منابع . استخروجی با به کارگیري حداقل منابع
براي بدست آوردن کارایی کل نیز باید اندازه کارایی فنی را در کارایی تخصیصی . تولید با توجه به قیمت نهاده ها است

.ضرب نمود
. برخوردار استکرد یکسانی دارند، از اهمیت بسزاییمحاسبه میزان کارایی در گروه هایی که عملهمانطور که می دانید 

میزان عملکرد خود را به سطح قابل قبولی افزایش براي باقی ماندن در عرصه رقابت با سایر واحدها می بایست با گذر زمان
ز وضعیت این شناخت کمک می کند تا هر واحد ا. آگاهی از سطح فعالیت فعلی استاولین قدم براي بهبود فعالیت،. داد

قبولی از فعالیت و آگاه شده و با توجه به وضعیت فعلی با اتخاذ روش مناسبی، بتواند به سطح بهتر و قابلموجود خود
که هر دو، دو گروه . می گرددبراي تخمین کارایی از دو روش پارامتریک و ناپارامتریک استفاده.کارایی دست یابد

.رندهاي قطعی و تصادفی را در بر می گیروش
روش هاي نا پارامتریک در تخمین کارایی-1-2

او به جاي حدس تابع . براي اولین بار جهت تخمین کارایی، روش هاي ناپارامتریک را مطرح نمود1957فارل در سال 
تولید، مقدار ورودي ها و خروجی هاي واحد ها را مشاهده و مرزي براي این واحد ها در نظر گرفت و این مرز را که مرز 

اگر یک از نظر فارل . یکی از روش هاي نا پارامتریک تحلیل پوششی داده ها است. نام داشت، مالك کارایی قرار دادا کار
واحد تصمیم گیري داراي یک ورودي و یک خروجی باشد در این صورت نسبت خروجی به ورودي، به عنوان کارایی 

شکل مشخصی براي تابع یک این است که این روش ها از جمله محاسن روش هاي نا پارامتر. آن واحد معرفی می شود
، قشر )DEA(عالوه بر تحلیل پوششی داده ها . تولید در نظر نمی گیرند و مستقیما با داده هاي مشاهده شده کار می کنند

.د هاي مهم ناپارامتریک می باشدیکی دیگر از رویکر) FDH(قابل عرضه آزاد 
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یروش هاي پارامتریک در تخمین کارای-1-3
بنابر گفته . توسط بایر تشریح شد1990توسط لوول و اشمیت مطرح و در سال 1988روش پارامتریک نخستین بار در سال 

اشمیت تابع تولید رابطه میان سطح ورودي ها و میزان خروجی را تعیین می نماید و با استفاده از ورودي هاي به کار رفته 
در روش پارامتریک، پارامتر جامعه مدنظر قرار می گیرد و تابع تولید . وخروجی هاي مشاهده شده تخمین زده می شود

روش هاي پارامتریک به طور معمول رویکردهاي مبتنی بر رگرسیون . مشخصی به عنوان پیش فرض در نظر گرفته می شود
این . ع کاب داگالس استیکی از توابعی که به طور مکرر براي تخمین تابع تولید مورد استفاده قرار می گیرد، تاب. هستند

برنامه ریزي خطی امکان تابع خاصیت تبدیل شدن به تابع خطی لگاریتمی را دارد، لذا تخمین ضرایب با حل یک مدل 
و رویکر توزیع ) TFA(، رویکرد مرزي ضخیم )SFA(تکنیک هاي پارامتریک شامل رویکرد مرزي تصادفی . پذیر است

.می باشد) DFA(آزاد 

DEAتحلیل پوششی داده هاایش تاریخچه پید-1-4

، با استفاده از روشی همانند اندازه گیري کارایی در مباحث مهندسی ، به اندازه 1957فارل در سال همانطور که گفته شد 
موردي که فارل براي اندازه گیري کارایی مد نظر قرار داد شامل یک ورودي .گیري کارایی براي واحد تولیدي اقدام کرد

.بودو یک خروجی
چارنز ،کوپر و رودز دیدگاه فارل را توسعه دادند و الگویی را ارایه کردند که توانایی اندازه گیري کارایی با چندین 

این الگو ،تحت عنوان تحلیل پوششی داده ها ،نام گرفت و اول بار ،در رساله دکتراي ادوارد .ورودي و خروجی را داشت 
،در 1976ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ملی آمریکا در سال رودز و به راهنمائی کوپر تحت عنوان 

.استفاده قرار گرفتدانشگاه کارنگی مورد 
که از حروف اول نام سه فرد یاد شده ) CCR(از آن جا که این الگو توسط چارنز ،کوپر و رودرز ارائه گردید ،به الگوي 

ر مقاله اي با عنوان اندازه گیري کارایی واحد هاي تصمیم گیرنده د1978تشکیل شده است ،معروف گردید و در سال 
.ارائه شد
ا مطرح رBCCمدل جدیدي به نام CCRمدل کوپر، چارنز و بنکر با اضافه کردن مفهوم بازده به مقیاس به 1984در سال 
نام  سه فرد معرفی کننده این هم از حروف اولBCCمدل .می شوددر آن بازده به مقیاس متغیر در نظر گرفتهکه کردند 

.مدل تشکیل شده است
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مفهوم تحلیل پوششی داده ها-1-5
تحلیل پوششی داده ها یک تکنیک برنامه ریزي خطی است که مدیر می تواند با استفاده از آن از بهترین واحد در واقع 

ه تکنیک هایی است که عالوه تحلیل پوششی داده ها از جمل. براي سایر واحد ها الگوگیري نمایدDMUتصمیم گیري 
، راه هاي افزایش آن ها را نیز به طور تفکیکی با استفاده از نسبت ستاده به داده براي و ارزیابی عملکردبر سنجش کارایی 

در این تکنیک واحد ها به صورت . ي را در تمام سطوح ارائه می دهدهر سطح جداگانه پیشنهاد و نحوه افزایش بهره ور
اکارا تعیین شده اند را نحوه کاراسازي واحدهاي مورد ارزیابی که نDEAمدل هاي . ا دسته بندي می شوندکارا و ناکار

این مدل ها یک تکنیک ویژه براي محققانی می باشند که عالقه مندند کارایی چند ستاده را در مقابل چند . کندمعرفی می
.داده بررسی کنند

)DEA(دو مشخصه اساسی براي الگوي -1-6
،براي ارزیابی نسبی واحدها ،نیازمند تعیین دو مشخصه اساسی ،ماهیت الگو و بازده به مقیاس DEAفاده از الگوي است

الگو می باشد که در زیر به تشریح هر یک پرداخته می شود؛ 
استفادهماهیت الگوي مورد - 1-6-1
ا ،سعی در ،در صورتی که در فرایند ارزیابی ،با ثابت نگه داشتن سطح خروجی هماهیت ورودي

در این حالت یک واحد .حداقل سازي ورودي ها داشته باشیم ماهیت الگوي مورد استفاده ورودي است
در صورتی نا کاراست که امکان کاهش هر یک از ورودي ها بدون افزایش ورودي هاي دیگر در سطح 

.معینی از خروجی ها وجود داشته باشد
ابی با ثابت نگه داشتن سطح ورودي ها،سعی در ،در صورتی که در فرایند ارزیماهیت خروجی

در این حالت یک واحد .افزایش سطح خروجی داشته باشیم ماهیت الگوي مورد استفاده خروجی است
در صورتی ناکاراست که امکان افزایش هر یک از خروجی ها بدون کاهش خروجی هاي دیگر در 

.سطح معینی از ورودي ها وجود داشته باشد
صورتی کارا خواهد بود که هیچ یک از دو مورد فوق تحقق نیابد، که در این صورت امتیاز کارایی یک را یک واحد در

کارایی کمتر از یک براي هر واحد به این معنی است که ترکیب خطی واحد هاي دیگر می تواند . دریافت خواهد نمود
.که چنین واحدي را ناکارا می گویندهمان مقدار خروجی را با به کار گیري ورودي هاي کمتر تولید کند 

،بادیدگاه ورودي ،به دنبال به دست آوردن ناکارایی فنی به عنوان نسبتی می باشیم که بایستی در ورودي DEAدر الگوي 
در دیدگاه خروجی ،به دنبال نسبتی .ها کاهش داده شود تا خروجی ،بدون تغییر بماند و واحد در مرز کارایی قرار گیرد 

.ظر به مرز کارایی برسدکه باید خروجی ها افزایش یابند،بدون آنکه تغییر در ورودي ها به وجو آید تا واحد مورد نهستیم 
،در ارزیابی نسبی عملکرد واحدها اي است که در بعضی موارد مدیریت واحد DEAعلت انتخاب دیدگاه براي یک الگو 

در این حالت ماهیت ورودي استفاده می ل مشخص و ثابت می باشدهیچ کنترلی بر میزان خروجی ندارد و مقدار آن از قب
متغیر تصمیم است و در ) خروجی(برعکس در بعضی از موارد میزان ورودي ثابت و مشخص است و میزان تولیدیا وشود 
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مدیر در نهایت انتخاب ماهیت ورودي و خروجی بر اساس میزان کنترل .چنین شرایطی ،دیدگاه خروجی مناسب می باشد 
.می گرددن،بر هر یک از ورودي ها و خروجی ها تعیی

بازده به مقیاس الگوي مورد استفاده- 1-6-2
یکی از توانایی هاي روش . بازده به مقیاس بیانگر پیوند بین تغییرات ورودي ها و خروجی هاي یک سیستم می باشد

DEAنین اندازه گیري بازده به مقیاس واحدهاست،کاربرد الگوهاي مختلف متناظر با بازده به مقیاس هاي متفاوت و همچ.
ثابتبازده به مقیاس

بازده به مقیاس واحد ها راثابت CCRالگوي .یعنی هر مضربی از ورودي ها همان مضرب از خروجی ها را تولید می کند
.بنابراین واحدهاي کوچک و بزرگ ،با هم مقایسه می شوند.فرض می کند 
بازده به مقیاس متغیر

هر مضربی از ورودي ها ،می تواند همان مضرب ار خروجی ها یا کمتر از آن و یا بیشتر از آن را ،در خروجی ها یعنی 
.ر فرض می کندبازده به مقیاس را متغیBCCالگوي.تولید کند 

هايتوانمند-1-7
:کردرا می توان به صورت زیر خالصه بنابراین به طور کلی توانمندي هاي روش تحلیل پوششی داده ها

چند خروجی- مدیریت چند ورودي
ها با استفاده از تحلیل پوششی داده. کارایی واحدهاي تصمیم گیرنده استتحلیل پوششی داده ها روشی براي محاسبه

. محاسبه کردواحدهاي تصمیم گیرنده با چندین ورودي و چندین خروجی تعریف کرده و کارایی آن ها راتوانمی
.هاي رایج اقتصادي استها با روشدادههاي تحلیل پوششیخروجی یکی از مهم ترین تفاوتامکان تعامل با چندین 

تابع تولید ناپارامتري
شود، بلکه براساس وضعیت واحدهاي تصمیم گیرنده یک چند نمیها از قبل تعیینتابع تولید در تحلیل پوششی داده

.شودتابع تولید ایجاد میکران به عنوانوجهی بی

ر ی بودن بمبتنLP

هاي حل مساله قابل حل هستند و به سادگی توسط نرم افزارهاي ریاضیها، مدلهاي اساسی تحلیل پوششی دادهمدل
هايالبته با تغییر فرض. آیدها همیشه شدنی بوده و جواب بهینه به دست میپوششی دادههاي اساسی تحلیلمدل. هستند

ریزي صفر و یک برنامهکه یک مدلFDHي نیز وجود دارد، مانند تکنولوژيهاي دیگرتکنولوژي امکان ایجاد مدل
.دکنایجاد می

کنترل بازده به مقیاس
با فرض BCCپس از آن مدل. بازده به مقیاس ثابت استداراي فرض(CCR)هامدل ابتدایی تحلیل پوششی داده

طالعاتی در مهمچنین. اندهاي کاهشی و افزایشی نیز بوجود آمدهیاسهاي با بازده به مقدلم. بازده به مقیاس متغیر ایجاد شد
هایی که بازده به مقیاس جامعه ي واحدهاي در حالتبنابراین. هاي با بازده به مقیاس ترکیبی نیز انجام شده استزمینه مدل

ي مختلف حل کرد و نتایج را مورهاتوان مساله را با بازده به مقیاسبه راحتی میتصمیم گیرنده به درستی مشخص نیست،
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گیرنده مطالعات بسیاري در از سوي دیگر درباره تعیین بازده به مقیاس هر کدام از واحدهاي تصمیم. بررسی قرار داد
.ها وجود داردمقاالت منتشر شده تحلیل پوششی داده

اوزانکنترل
. امل ورودي و خروجی قابلیت انعطاف باالیی دارنداز عوهاي هر کدامها، وزنهاي اساسی تحلیل پوششی دادهدر مدل

هاي مختلفی روش. هاي عوامل متمرکز شده استها بر کنترل وزنتحلیل پوششی دادهبخش بزرگی از مطالعات تئوریک
. هاتعیین کران براي نسبتها ارائه شده است، از جمله تعیین کران باال و کران پایین براي اوزان وکنترل وزنبراي

ها توان از طریق کنترل وزنها است و میپوششی دادهمحدودیت اوزان یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در تحلیل
.ها تلفیق کردتحلیل پوششی دادههاياطالعات متخصصین را با مدل

ورودي و خروجی غیر قابل کنترل
نترل واحدهاي تصمیم گیرنده نیستند، اما در شویم که برخی از عوامل تحت کمیهایی مواجهدر مسائل واقعی با حالت

یا روستایی، قرار شوند، مانند شرایط آب و هوایی، وضعیت قرار گیري در محیط شهريکارایی واحدها لحاظ میارزیابی
ها امکان در نظر گرفتن تحلیل پوششی دادههايدر مدل. هاي تجاري یا مسکونی شهر و قدمت تاسیسگرفتن در بخش

.بودن وجود داردودي یا خروجی از لحاظ قابل کنترلوضعیت ور
ماهیت ورودي یا خروجی

هاي ورودي یا خروجی هستند به این معنی که دو حالت با ماهیتها دارايهاي تحلیل پوششی دادهبخش بزرگی از مدل
دیگري از دسته. یابی شودها ارزها یا خروجیکارایی واحد تصمیم گیرنده براساس شرایط وروديتوان تعیین کرد کهمی

خروجی وجود نداشته و هر دو به طور توامان ها نیز وجود دارند که در آنها ماهیت ورودي یاهاي تحلیل پوششی دادهمدل
ها وها امکان تعیین مسیر ارزیابی ترکیبی از وروديهاي تحلیل پوششی دادهمدلدر تعدادي از. شوددر نظر گرفته می

.اردها وجود دخروجی
هاي غیر قطعیادهد

. هاي غیر قطعی ایجاد شده استهایی براي استفاده از دادهروشها،در مطالعات انجام شده درباره تحلیل پوششی داده
پوششی هاي تحلیلبر این اساس مدل. شونداي و نسبی در نظر گرفته میهاي بازهصورت دادههاي غیر قطعی بهداده
هاي که در بسیاري از مسائل واقعی، دادههاي غیر قطعی به این دلیل استاهمیت داده. انداد شدههاي غیر قطعی ایجداده

هاي تحلیل با ایجاد تغییرات نظري در مدل. وجود دارند) اي و یا با خطابازهبه عنوان مثال(موجود به صورت غیر قطعی 
.آوردتایج ارزیابی کارایی را به دستهایی را استفاده کرده و نتوان چنین دادهها میدادهپوششی

هاي مرتبداده
به عنوان مثال . شویم که برخی از عوامل داراي ترتیب هستندمیها، با مسائلی مواجهدر مطالعات عملی تحلیل پوششی داده

در تحلیل ییهابراي حل چنین مسائلی روش. واحدها باید نوعی ترتیب را در بین واحدها ایجاد کندهايیکی از ورودي
.استها ایجاد شدهپوششی داده

قابلیت ها-1-8
:می توان به صورت زیر خالصه کردهم را همچنین قابلیت هاي روش تحلیل پوششی داده ها
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کارایی
به دلیل آنکه در تحلیل . واحدهاي تصمیم گیرنده استها ارزیابی کاراییدلیل اساسی ایجاد نظریه تحلیل پوششی داده

هاي محدودي براي تعریف واحدهاي تصمیم گیرنده گیرد و فرضارزیابی قرار میکارایی تکنیکی موردهاپوششی داده
هایی از جامعه که بخشبه همین دلیل در. امکان ارزیابی انواع مختلفی از واحدهاي تصمیم گیرنده وجود داردوجود دارد،

ها براي ارزیابی واحدها مکان استفاده از تحلیل پوششی دادهاهاي اقتصادي توان ارائه نتایج قابل پذیرش را ندارند،روش
.وجود دارد

 بنديرتبه
در کتبی که از تحلیل . واحدهاي تصمیم گیرنده وجود داردبنديها امکان رتبههاي تحلیل پوششی دادهها و مدلبا روش

.ده اندمجموعه اي از این روش هاي رتبه بندي معرفی شها چاپ شده است،پوششی داده
تعیین مرجع از میان واحدهاي تصمیم گیرنده

زمان محاسبه کارایی واحدهاي تصمیم گیرنده، براي هر یک از واحدهاي ناکارا تعدادي ازها، دردر تحلیل پوششی داده
گذاري کردن میزان تاثیرمعرفی شده و براي هر کدام از آن ها ضریبی براي مشخصیا الگوواحدهاي کارا به عنوان مرجع

این . شوندهمان مجموعه واحدهاي تصمیم گیرنده انتخاب میبنابراین مراجع واحدهاي ناکارا از میان. شودآن ها تعیین می
.ها ایجاد شده استبودن تحلیل پوششی دادهقابلیت به دلیل ناپارامتریک

هاها و خروجیتعیین مقادیر مطلوب ورودي
ها،یک از واحدهاي تصمیم گیرنده و با توجه به قابل کنترل بودن یا نبودن شاخصهر بر اساس مراجع تعیین شده براي
ها گذاري شاخصامکان هدفبنابراین. شودهاي واحدهاي ناکارا تعیین میها و خروجیمقدار مطلوب هر یک از ورودي
.وجود داردهاي مجموعه امکان تولیدبه روشی علمی و مبتنی بر واقعیت

 هاي واحد جدیدمطلوب شاخصتعیین مقادیر
توان با در نظر گرفتن وضعیت موجود واحدهاي تصمیم گیرنده، مقادیرهاي معکوس میدادهبا استفاده از تحلیل پوششی

. مورد نظر تعیین کردهاي یک واحد تصمیم گیرنده جدید را براي دست یابی به کاراییها و خروجیمطلوب ورودي
. سبه امتیازات کارایی، سطح و میزان ناکارایی براي هر ورودي و خروجی را نیز تعیین می کندعالوه بر محاDEAبنابراین 

روي مرز کارا قرار گرفته اند و از سطح ، کهDMUمقدار ناکارایی به واسطه مقایسه با یک مجموعه محدب از دو یا چند 
این مجموعه را مجموعه . ی کنند، تعیین می شودکنند و سطح مشابه یا بیشتري خروجی تولید ممشابهی ورودي استفاده می

Reference(مرجع Set ( می نامند که یک واحد ترکیب فرضی)Hypothetical composite unit( تحت عنوان
اگر واحد مجازي ورودي کمتري را براي دستیابی به خروجی بدست آمده توسط واحد مورد . واحد مجازي ایجاد می کند

با همان ورودي ها بتواند خروجی هاي بیشتري تولید کند، واحدي که ارزیابی می شود به زور نسبی ارزیابی الزام کند یا
ناکارا قضاوت می شود و اگر واحد مجازي همان مقدار ورودي را الزام کند که واحد مورد ارزیابی مصرف کرده است و 

.کارا قضاوت می شودمقدار خروجی برابري با واحد مورد ارزیابی ایجاد کند، به طور نسبی 
قادر خواهد بود ...) تکنولوژي، رویه ها، فرآیند ها، مدیریت و (واحد ناکارا با مطالعه واحد کاراي مرجع در ابعاد مختلف 

.ل نمایدالگو برداري منطقی شناسایی واعماتغییرات مورد نیاز خود را جهت
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یل در خصوص مفهومبحث بعدي به تفصدر م،اده هابا توجه به اهمیت الگو برداري در تحلیل پوششی دبنابراین 
دو مفهوم را با هم نشان می دهد به صورت خالصه آورده شده مقاله اي که ارتباط،در پایانوصحبت می شودالگوبرداري

.است
Benchmarking)(الگوبرداري-2

تعاریف و مفاهیم -2-1
BENCH MARK کلمه از دوBENCHوبه معناي نیمکتMARKاستعناي عالمت گذاري تشکیل شده به م.
BENCH MARK از نقشه برداري جغرافیایی نشات گرفته و مبنایی براي اندازه گیري اختالف ارتفاع است و

.استانداردي است که با آن می توان سایر اشیاء را ارزیابی و اندازه گیري نمود یا تخمین زد
تمایل به یادگیري روش هاي بهتر و انگیزه . یتی باشد یک نگرش استتکنیک مدیراصوالً الگو برداري قبل از اینکه یک

. ن به باالترین حد کمال و رشد استکمال طلبی و برتري جویی در انسان که پیوسته به دنبال بهترین وضعیت و رسید
از طریق دراین زمینه باید بهترین رکورد موجود. لگوبرداري در موسسات و شرکت هاستمهمترین زمینه گرایش به ا

.گرفته شودمقایسه رقبا و بهترین وضعیت مطلوب در نظر 
1-BENCH MARKINGیا عملیات داخلی یک یعبارت است از توجه بیرونی بر فعالیت ها و وظایف تخصص

.مؤسسه به منظور اصالح و بهبود مستمر
2-BENCH MARKINGآن ها و جبران یعنی مقایسه و ارزیابی خود با دیگران به منظور کشف تجربیات برتر

.فاصله موجود
3-BENCH MARKING عبارت است از یک فرآیند پژوهشی دائمی که سازمان را به سمت بهترین شدن

.سوق می دهددرمقایسه با رقبا 
تاریخچه ي الگو برداري-2-2

پنی ها تالش مطرح شد، زمانی که ژا1970الگو برداري براي نخستین بار به وسیله شرکت زیراکس در سال هاي اخیر دهه 
کردند با آن دسته از شرکت هاي آمریکایی که دستگاه کپی  را با کیفیت باالتري اما با هزینه کمتر تولید می کردند ، آشنا 

ود را در خطر می دید، به این نتیجه در آن دوره شرکت آمریکایی زیراکس که به تدریج موقعیت بازرگانی خ. شوند 
. رسید که تنها براساس استنباط هاي گذشته و همراه با پیش بینی حوادث آینده ، نمی توان به هدف هاي استراتژیک رسید 

این شرکت براي شناخت کافی رقبا از فرآیند الگوبرداري استفاده کرد و هدف هایی را براي طرح هاي خود در نظر 
، فرآیند الگو برداري را در تمام بخش هاي شرکت و با تأکید ویژه بر نیاز مشتریان و نقش مشارکت فعال زیراکس. گرفت

زیراکس نخست اصول ساخت ، فرآیندها، قطعات مورد استفاده و قیمت تمام شده آنها را در شرکت . کارمندان اجرا کرد
کپی در ژاپن به طور جداگانه مورد بررسی و مقایسه قرار زیراکس  خود در ژاپن را با سایر سازندگان ماشین فتو_فوجی 

او سپس این شرکت ها را که از خود او موفق تر بودند مورد بهینه کاوي و بررسی این که چه چیزي را چطور به چه . داد
ر راه افزایش سپس تا تطبیق دادن این تفاوت ها با فعالیت هاي خود ، د. صورت به شکل متفاوت انجام می دهند ، قرار داد

.همت گماشتعملکرد شرکت خود
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برگزار گردید و بعد از آن سمینارهاي بسیاري در این 1991اولین سمینار الگو برداري در انجمن کیفیت انگلستان در سال 
عنوان یک به . اي . تی . این امر در انگلستان ، استرالیا و آمریکا چنان جایگاه خود را پیدا کرد که دي . زمینه تشکیل شد 

سازمان دولتی در انگلستان شرکت ها را تشویق به استفاده از الگوبرداري در صنعت کنند و خدمات رایگان در اختیار آنها 
قرار می دهد یا در بعضی دیگر از کشورها دفاتر و شرکت هاي خدمات مشاوره اي در خصوص الگوبرداري شکل گرفته ، 

.رساندمیمدیران را در خصوص این موضوع یاري
انواع الگوبرداري-2-3

سازمان ها را می توان به طور کلی با هم مقایسه کرد و با اینکه فرآیند ها ، عملکردها ، محصوالت آنها را به طور مجزا 
چه "و "آنچه که مقایسه می شود "از این رو، انواع مختلف الگوبرداري را می توان بر مبناي . مورد مقایسه قرار داد 

.، دسته بندي کرد"م مقایسه می شوند کسانی با ه
: ، تعریف گردد "چیزهایی که باهم مقایسه می شود"مقایسه چه چیزي؟ سه نوع الگو برداري می تواند براساس –الف 
به منظور مشخص کردن ) اغلب مالی و عملیاتی ( مقایسه اي از اندازه گیري هاي عملکردي : الگوبرداري عملکرد -1

.ودي در مقایسه با دیگر شرکت ها تا چه حد خوب عمل می کند، الگو برداري عملکردي است اینکه شرکت خ
به طور کلی ، فرآیند تجاري، یک زنجیره به هم مرتبط منطقی و تکرار شونده از فعالیت ها : الگوبرداري فرآیند -2

. ی و خارجی مورد استفاده قرار می دهداست که منابع سازمان را از طریق تولید محصوالت ویژه اي براي مشتریان داخل
شروع کرد، این فرآیند بطور عمده براي دو منظور بکار برده می 1970موقعی که زیرا کس الگوبرداري را در اوایل 

:شد
براي آگاه کردن سازمان و نمایش بهبودهایی که الزم بودند.
انند بوسیله مراجعه به دیگر سازمان هایی براي تشویق سازمان به بهبود و نشان دادن اینکه بهبودها می تو

.که آن بهبودها را بوجود آورده اند، ایجاد شوند
الگو برداري فرآیند به معناي مقایسه روش ها و طرز اجراها براي انجام فرآیند هاي تجاري به منظور به عبارت دیگر 

.آموختن از بهترین مورد براي بهبود فرآیند هاي شرکت خودي است
مقایسه انتخاب ها و تمایالت استراتژیک ایجاد شده به وسیله شرکت هاي دیگر به : و بردار ي استراتژیک الگ-3

.منظور جمع آوري اطالعات براي بهبود برنامه ریزي و موقعیت یابی استراتژي هاي شرکت خودي 
، تعریف "ا هم مقایسه می شود براساس چه کسانی ب"الگو برداري با چه کسانی ؟ سه نوع الگو برداري می تواند –ب

.گردد
مقایسه  بین قسمت ها ، واحدها و شرکت هاي تابعه درون همان شرکت ) : یک شروع مالیم( الگو برداري داخلی -1

جایی که واحدهاي مختلف نسبت به . یا سازمان که به طور عمده در شرکت هاي بزرگ و وسیع استفاده می شود
ی شوند، اگر یک واحد داراي عملکردي بهتر نسبت به بقیه واحدها باشد، عملیات و یکدیگر ارزیابی و مقایسه م

این نوع الگوبرداري داراي . تجربیات آن واحد بطور داخلی براي اصالح و بهبود واحدهاي دیگر می توانند انتقال یابند
طالعات به سادگی و اغلب با فرم مزایایی همچون سادگی در تعریف فرآیندهاي قابل مقایسه و بدست آمدن داده ها و ا

.و شکل استاندارد می باشد
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خودي در مقابل بهترین ) با نتایج ( یک مقایسه مستقیم از عملکرد ) : یک مقایسه حساس ( الگوبرداري رقابتی -2
اري رقابتی به عبارت دیگر، الگوبرد) . رقیبی که همان محصول یا همان خدمت را تولید و ارائه می نماید( رقباي واقعی 

، یک توسعه از تجزیه و تحلیل رقیب است به نحوي که بجاي تمرکز روي مقدار متوسط صنعتی تمرکز روي بهترین 
.رقبا باشد

مقایسه فرایندها یا کارکردها با شرکت هاي غیر رقیب ) :براي یادگیري از بهترین مورد ( الگوبرداري کارکردي -3
در الگوبرداري کارکردي ، شرکاي الگوبرداري می توانند مشتري ها ، تأمین . یکیدر همان صنعت یا زمینه تکنولوژی

این نوع بهبود الگو برداري داراي . کننده ها و یا دیگر شرکت هاي داخل همان صنعت یا زمینه استراتژیک باشند 
.می باشد مزایایی مثل در تماس بودن آسان با این شرکت ها و تشابه مسائل مورد تحث دراین شرکت ها

مقایسه فرآیندهاي خودي با بهترین فرآیند نزدیک به آن صرفنظر از ) : تمرینی از خالقیت ( الگو برداري ژنریک -4
توان تعیین تکنولوژي هاي جدید وتجاري که ما را براي عبور از موانع هدایت خواهد کرد، مهمترین . نوع صنعت 

د چگونگی گشترش رمزینه از یک صنعت به صنعت مهمترین موضوع مانن. موضوع در الگوبرداري ژنریک می باشد 
در عین حال ، یافتن . مانند چگونگی گسترش رمزینه از یک صنعت به صنعت دیگر. در الگو برداري ژنریک می باشد 

شرکت هایی که در صنایع غیر مرتبط ، فرآیند هایی مشابه با فرآیندهاي شرکت خودي دارند و همچنین انتقال 
.مند خالقیت استعات از یک صنعت به صنعت دیگر ، نیازاطال

فرآیند الگوبرداري-2-4
AT&T12 گام ، 10گام ، زیراکسALCOA6 تمامی .  ا براي الگو برداري طرح کرده اندگام ر8یا 7سایرین .گام

ت که بعضی از گام ها را به این مدل ها، گام هایی مشابه  را مورد استفده قرار داده اند و تفاوت هاي آن ها در این اس
.کرده اندجزئیات بیشتري تقسیم

برنامه ریزي-2-4-1
یعنی باید موضوع اجرا و روش هاي . دراین مرحله موضوع هایی که قرار است مورد مقایسه قرار گیرند مشخص می شود

در . نیز مشخص می شودهم چنین کسب و کارهایی که مقایسه با آن انجام خواهد گرفت. مقایسه مورد بررسی قرار گیرد 
این جا رقباي موفق رهبران شاخه ي صنعت ، یا رهبران کسب و کارهاي موفق و یا عملکرد باال در بخش هایی دیگر، گروه 

تعیین معیارهاي ارزیابی و شاخص هاي مقایسه نیز شامل این مرحله . هایی هستند که مبناي مقایسه قرار خواهند گرفت 
.است

تجمع آوري اطالعا-2-4-2
. دراین مرحله پیرامون چگونگی جمع آوري داده ها ، تصمیم گیري می شود. این مرحله نیاز به صرف زمان زیادي دارد

اخبار مطبوعاتی ، سخنرانی ها و گفت و گوها در جلسه هاي حرفه اي ، آمارهاي انتشار یافته و مشابه این ها استفاده می 
: آیند و اجراهاست و به دو مرحله ي عمده تقسیم می شود که عبارتند از جمع آوري داده در مورد روش، فن ، فر. شود

جست و جو و مشاهده
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جست وجو
شناسایی شرکت ها و سازمان هایی پیشرو ، جست وجو براي بهترین فرآیند ، و جست وجو براي پیدا کردن سازمان ها ي 

.ارتباطات اولیه با آن سازمان آغاز می گرددمورد نظر، از میان آن ها بهترین انتخاب می شود و بر قرار کردن 

مشاهده
بعد از مکاتبه و برقراري تماس با یک شریک الگو برداري ، . مشاهده زیر مرحله ي دوم از مرحله ي جمع آوري است 

دراین مرحله با کمک صاحب نظران و کارشناسان به مطالعه ي فرآیند مورد نظر . نوبت به جمع آوري داده ها می رسد
دراین مرحله هدف اصلی شناخت . پرداخته و در نهایت ، درصورت لزوم از سایت شریک الگو برداري ، بازدید می شود

پیدا کردن و مطالعه ي فرآیند هاي سازمان پیشرو است که قطعاً به جمع آوري اطالعات دارد ، اطالعات مورد نظر می 
د سازمان پیشرو شناخت روش کار ، و شناخت عوامل محرك شناسایی سطح عملکر: توانند در سه سطح جمع آوري شود 

.و ایجاد کننده ي عملکرد بهتر در این سازمان 
تجزیه وتحلیل و یکپارچه سازي-2-4-3

پس از اطمینان از درستی و . در این مرحله ، اطالعات جمع آوري شده در مراحل پیش به اطالعات مفید تبدیل می شود
را با فرآیند موجود ] الگو [ سپس عملکرد فرآیند مورد نظر . زیه و تحلیل آن می پردازیم یکپارچه سازي اطالعات ، به تج

و دالیل این شکاف ] در شرکت الگو[ مقایسه کرده و شکاف بین سطح عملکرد شرکت خود و عملکرد مطلوب ] خود [ 
راه حل ها و آماده کردن طرح هاي بهینه پس از پی بردن به دالیل شکاف ، تالش می شود با ارائه ي . را شناسایی می کنیم 

.سازي ، شکاف هاي مورد نظر پر شود
پیاده سازي واجرا-2-4-4

این مرحله از جمله دشوارترین و . دراین مرحله از اجراي فرآیند ، طرح هاي آماده شده براي بهینه سازي اجرا می شود
این مرحله به آن چه که مطالعه کرده اید بستگی مدت اجراي. حساس ترین مراحل پنج گانه ي فرآیند الگو برداري است

.دارد ، اما در هر حال باید به طور مستمر انجام پذیرد
درجه بندي مجدد-2-4-5

در این مرحله، نتایج به دست آمده از اجراي طرح با هدف هاي تعریف شده براي آن مقایسه می گردد ، سپس این نتایج 
این جستجو همیشه در جهت انجام خیلی . ایسه بیانگر یک جستجوي مداوم استمق. مورد مقایسه ي دوباره قرار می گیرد

به همین دلیل آن هایی که در این زمینه موفق تر هستند ، مورد الگو . با کیفیت تر ، ارزان تر و سریع تر کارهاست بهتر ،
.ار می گیرندبرداري قر
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اهداف الگو برداري-2-5
:ه مواردي همچون اهداف عمده الگو برداري در برگیرند

تغییر دیدگاه مدیران اجرایی و دیگر مدیران .  1
مقایسه شیوه انجام تجارت با سازمان هاي درجه اول دنیا . 2
به چالش کشیدن شیوه ها و فرآیند هاي جاري. 3
.شدایجاد اهداف و روش هاي بهبود یافته براي سازمان می با. 4

مزایاي الگو برداري-2-6
ر از موقعیت هاي جاريایجاد و درك بهت
 افرایش حساسیت براي تغییر نیازهاي مشتري و تکمید بر اهمیت و آگاهی از آن
ترغیب  نو آوري
 اهداف علمی و استراتژیک و قابل دسترسی ( توسعه اهداق واقع گرایانه بلند مدت (
 ایجاد یک طرز برخورد و درك انعقاد آمیز از فرآیندهاي تجاري شرکت
صرار ورزي براي بهبود و تغییر ایجاد حس ا
 افزایش توانایی بهبود از راه فراگیري بهترین عملکردها
 ایجاد درك بهتر از محیط تجاري فعالیت شرکت
تشویق تفکر خالق

محدودیت هاي الگو برداري -2-7
: موانع استفاده مؤثر از الگو برداري عبارتند از 

هاي دیگر ضعیف عمل کرده و از گردونه خارج شود ترس از اینکه این روش نیز مانند بعضی نمونه
 واهمه از دست دادن برتري نسبی به وسیله به اشتراك  گذاري اطالعات
 ما بهترین هستیم و نیاز به الگو برداري نداریم : خود بینی و نخوت
 اي اجراي آن الگو برداري آسان است و نیاز به یادگیري یک روش سیستماتیک بر: خود بینی و نخوت بیشتر

نیست 
 جهش از روي مرحله طرح ریزي و رفتن به الگوبرداري واقعی یعنی مالقات با شریک الگو : بی صبري و عجل

برداري 
شته باشدانجام الگو برداري آسان بوده ولی ممکن است براي موفقیت شرکت اهمیت کمی دا.
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خالصه چند مقاله مشترك-3
ا در الگوبرداري فعالیت هاداده هاستفاده از تحلیل پوششی -3-1

را در تحلیل مدیریت بر مبناي فعالیت و تعیین فعالیت هاي مرجع یا الگو DEAاین مقاله قابلیت ها و ضعف هاي ابزار 
.بررسی می کند

1.DEAد و هزینه کمی هم داردنفعالیت ها نیاز دارد که به آسانی بدست می آیهبطوبرمتنها به اطالعات.
ها DMUبه هیچ ارزیابی مالی نیاز دارد، بدین ترتیب فعالیت هاي مرجع DEAها، در الگو برداري از فعالیت.2

.با هم تفاوت داشته باشنددر هزینه هاي ظرفیت می توانند 
3.DEAکه این ممکن است باعث . دامنه الگوبرداري را با ترکیب فعالیت هاي مشاهده شده گسترش می دهد

.هاي مشاهده شده پوشش داده نمی شوندDMUهایی شود که به طور مستقیم باDMUبهبود 

هاي ناکارا فراهم می کند در اصل براي DMUبراي DEAدر این مقاله همچنین نشان داده شده است که اطالعاتی که 
. نیاز می باشدزینبهبود فعالیت هاي آن ها کافی نیست و براي بهبود فعالیت هاي ناکارا تحلیل جزئی ترآن ها 

در تحلیل مدیریت بر مبناي فعالیت، تشخیص فعالیت هاي بحرانی بدون نیاز به اطالعات DEAصلی روش بنابراین فایده ا
.زیاد می باشد

ها و درخت تصمیمبا استفاده از تحلیل پوششی دادهالگوبرداري فرآیندهاي سرویس دهی-3-2
خود را با مفاهیم سرویس دهی و مدیریت سرویس با افزایش تاثیر صنعت سرویس دهی در اقتصاد، شرکت هاي بیشتري 

مدیریت سیستم سرویس دهی از فرآیند دریافت که کامال مشهود می باشد تا طراحی و کنترل فرآیند . درگیر می کنند
.دریافت بسیارحائز اهمیت می باشد

. باشد اکارا در سازمان میفرآیند هاي نیکی از مهمترین مسائل در مدیریت سیستم سرویس دهی چگونگی یافتن و بهبود
به این دلیل . ابتدا باید بهبود داده شودهکدسریميفرآیندتشخیص بت به وقتی فرآیندهاي ناکارا تشخیص داده شدند نو

بعد از آن . که براي هر سازمانی تقریبا غیر ممکن می باشد که همه فرآیند هاي ناکاراي خود را به طور همزمان بهبود دهد
هدف این مقاله هم فراهم کردن یک رویکرد . راي فرآیند بهبود نیاز به انتخاب یک فرآیند الگو یا مرجع می باشدب

براي رسیدن به این هدف و روش الگوبرداري صحیح . سیستماتیک براي الگو برداري فرآیندهاي سرویس دهی می باشد
Decisionو درخت تصمیم DEAاز دو روش تحلیل پوششی داده ها  Treeبه جاي کاربرد انحصاري مهابهارمه

DEAزیرا با این که . استفاده شده استDEA ابزاري بسیار توانمند در الگوبرداري می باشد اما توانایی تعیین اولین
رویکرد پیشنهاد داده شده در این مقاله به مدیران کمک می کند تا واحد هاي سرویس ناکارا . فرآیند براي بهبود را ندارد

سازمان و همچنین فرآیند هاي ناکارا را در سطح واحد سرویس دهی تشخیص دهند، همچنین به مدیران را در سطح
بنابراین این مقاله می تواند . توانایی تشخیص اولین فرآیند براي بهبود و همچنین مناسب ترین مرجع را براي آن می دهد
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بهره هلاقمنیارددیق این گفته از یک  مثال تصویري هم براي مدیریت فرآیند هاي سازمانی بسیار مفید باشد که براي تص
.گرفته شده است

DEAمطالعه انتخاب روشی براي الگوبرداري در -3-3

که همیشه در اکثر تحقیقات به آن اشاره شده است فرآیند تعیین مرجع یا الگو براي DEAیکی از مشکالت روش 
DMU نا کارا و بهبود کارایی اینDMU3بهمشکالت موجود در این فرآیند را . ی باشدبراي رسیدن به مرز کارایی م

:توان خالصه کردقسمت می
ناکارا کامال غیر ممکن می باشد به خصوص وقتی که DMUرسیدن به مرز کارایی تنها در یک مرحله براي یک .1

DMUناکارا از مرز کارایی بسیار دور باشد.
را می باشد که الگوبرداري از چندین روش به کاDMUناکارا اغلب شامل چندین DMUمجموعه مرجع براي یک .2

.طور همزمان براي بهبود کارایی مشکل می باشد
غیر واقعی بسیار DMUمجازي می باشد که در واقع موجود نیست و الگوبرداري از یک DMUالگو یا مرجع یک .3

.مشکل خواهد بود
به گونه ،کاراDMUالگوبرداري مناسب در انتخاب در این مقاله یک راه حل کاربردي به منظور غلبه بر این مشکالت و 

.ناکارا بتواند به روشی واقعی و کاربردي به الگوي خود روي مرز کارایی برسد پیشنهاد شده استDMUاي که 
.ارائه شده می باشد2003در سال Zhuو ژو Seifordکه توسط سیفورد DEAروش پیشنهادي بر اساس مفهوم 

ها و سپس الگو برداري به ترتیب الیههاي کارا به چندین الیه بر طبق امتیاز کارایی آن ها DMUبندي این روش با گروه 
پذیري ، پیشرفت وامکانجذابیتهاي الیه بعدي بهترین آن ها از نظر معیار DMUبه این ترتیب که از بین . انجام می شود

.به عنوان الگو یا مرجع انتخاب می شود
قیقحتشور–3-3-1

، بهبود در کارایی را تنها از طریق تغییر در ورودي و یا تنها BCCو CCRاز جمله DEAاز آنجا که مدل هاي پایه اي 
تغییر در خروجی و نه تغییر در هر دو عامل در نظر می گیرند در این مقاله از مدل هاي ترکیبی استفاده می شود که قابلیت 

Range)مدل ترکیبی که در این مقاله استفاده می شود مدل ترکیبی . به طور همزمان دارندتغییر در ورودي و خروجی را

Adjusted Measure) RAM می باشد که یکی از مدل هاي ترکیبی است که توسط کوپرCooper پارك ،Park و
.ارائه شده است1999در سال Pastorپاستور 
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و Seiford، سیفورد Cooperکوپربحث در این مقاله، کار را با مثال سوپر مارکتی که براي روشن تر شدن موضوع مورد 
. ها، ورودي ها و خروجی ها ادامه می دهیمDMUمطرح کردند با اندك تغییراتی در تعداد 2005در سال Toneتون 

. وجی ایجاد می کنندخر1ورودي، 2می باشد که هر کدام از آن ها با مصرف 12DMUمثال مورد بحث ما شامل 
و ) 1000با واحد اندازه گیري (و مساحت زمین ) نفر10با واحد اندازه گیري (ورودي ها شامل تعداد نیروي انسانی 

(Table1). می باشد) دالر100000با واحد اندازه گیري (خروجی میزان فروش 

سوپر مارکت از آنجا که این مثال تنها 12ن کارایی نسبی ورودي محور و بدست آوردCCRپس از حل این مثال با مدل 
(Fig1). بعدي قابل ترسیم می باشد2خروجی می باشد نتایج در یک نمودار 1ورودي و 2شامل 

هاي کارا در نظر DMUبا قرار گرفتن روي مرز کارایی به عنوان CوA،Bهاي DMUمی بینید Fig1همانطور که در 
DMUبراي ادامه بحث . ها نا کارا می باشندDMUقیه گرفته می شوند و ب Lهمانطور . به عنوان نمونه انتخاب می شود

و مرز کارایی به عنوان نقطه مرجع ) متصل می کندDMU Lکه مبدا مختصات را به (OLکه می دانیم محل تقاطع خط 
DMU L)( ارایی نسبی به عنوان کدر نظر گرفته می شود و مقدارDMU Lبه این ترتیب . در نظر گرفته می شود
DMU L نقطه مرجع خود یعنی ،DMUکه مجازي می باشد را به عنوان الگویی براي بهبود کارایی در نظر می گیرد .
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هدشهئاراروش 
DMUمرجع براي به عنوان نقطهDMUهمانطور که در خالصه این مقاله هم اشاره شد انتخاب  Lسه مشکل دارد.

1مشکل 
 رسیدن به مرز کارایی تنها در یک مرحله براي یکDMU ناکارا کامال غیر ممکن می باشد به خصوص وقتی که

DMUناکارا از مرز کارایی بسیار دور باشد.
راه حل 

براي رسیدن به . استفاده می شودها به چندین الیه بر طبق کارایی نسبی آن هاDMUبندیبراي حل مشکل اول از دسته 
با مقداري تغییرات براي تطبیق این مدل با مدل ترکیبی Seifordو سیفورد Zhuاین دسته بندي از مدل پیشنهاد شده ژو 

RAMاستفاده می شود.

.و الگوریتم زیر الیه هاي مختلف مرز کارایی بدست می آیند) 1(با استفاده از مدل 
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Figالیه مطابق 5اگر این روش الیه بندي را براي مثال سوپر مارکت حل کنیم  . نتیجه می شود2

DMU L یکی از مسیر ها . برود1و 2، 3، 4به الیه 5براي بهبود کارایی خودش می تواند از هر مسیري به ترتیب از الیه
.به عنوان مثال می تواند مسیر زیر باشد

. بنابراین می بینید که مشکل اول به این ترتیب حل می شود ولی همچنان مشکالت دوم و سوم به قوت خود باقیند
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3و2مشکالت 
 مجموعه مرجع براي یکDMU ناکارا اغلب شامل چندینDMU کارا می باشد که الگوبرداري از چندین روش به

.ی باشدطور همزمان براي بهبود کارایی مشکل م
 الگو یا مرجع یکDMU مجازي می باشد که در واقع موجود نیست و الگوبرداري از یکDMU غیر واقعی بسیار

.مشکل خواهد بود
DMUبرایبه عنوان مرجع یا الگو DMUبراي حل این دو مشکل نیاز به این می باشد که در هر الیه تنها یک  L در نظر

واقعی مثمر DMUهاي مورد مطالعه باشدبه این ترتیب الگو برداري از یک DMUن گرفته شود که این الگو حتما از بی
.ثمر تر خواهد بود

راه حل
، پیشرفت و امکان پذیري استفاده خواهد شد که هر یک از این سه جذابیتبراي رسیدن به این هدف از ترکیب سه معیار 

.معیار در زیر توضیح داده شده اند
جذابیتمعیار 

DMUنسبی ذابیتجمعیار  K موجود در الیهL ام با استفاده از مدلDEA وابسته به زمینه که توسط سیفوردSeiford و
. قابل اندازه گیري می باشدRAMارائه شده است با اندك تغییري براي تطبیق آن با مدل ترکیبی 2003در سال Zhuژو 

DMUبیشترجذابیتبیشتر باشد به معنی ∗هرچه مقدار  Kمناسب تر می باشد∗بنابراین مقدار بیشتر . می باشد.

معیار پیشرفت
DMUمعیار پیشرفت  K موجود در الیهL ام از مدلDEA وابسته به زمینه با اندك تغییري براي تطبیق آن با مدل

این معنی می باشد که پیشرفت کمتري براي کمتر باشد به∗Pهرچه مقدار . قابل اندازه گیري می باشدRAMترکیبی 
DMU Kنیاز می باشد بنابراین مقدار کمتربراي رسیدن به کاراییP∗مناسب تر می باشد.
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Tableو پیشرفت براي هر سوپر مارکت به صورت جذابیتبا حل این دو مدل براي مثال سوپر مارکت مقادیر  محاسبه 2
.می شوند

مکان پذیريمعیار ا
محدودیت زیر هم وجود دارد) 1(اگر فرض کنیم که براي متغیرهاي کمکی مدل 

به صورت زیر محاسبه می شود که هر چه به معیار امکان پذیري براي رسیدن 
DMUکوچکتر باشد به این معنی می باشد که رسیدن مقدار  K  بهDMU Pدار بنابراین مق. امکان پذیرتر می باشد
.مناسب تر می باشدکمتر 

مرجع یا الگو در هر الیهDMUروش انتخاب 
∗، جذابیتمعیار ∗الگو یا مرجع از شاخص ترکیبی زیر استفاده می شود که در آن DMUدر هر مرحله براي انتخاب 

به ترتیب وزن هاي این معیار ها می باشند که با و w، معیار امکان پذیري می باشند و معیار پیشرفت و 
.قابل محاسبه می باشندMCDMاستفاده از رتبه بندي هاي 

DMUبا به کار بردن این روش براي  L براي 0.1و 0.45، 0.45در مثال سوپر مارکت و در نظر گرفتن وزن هاي ، w نتایج وFig4دحاصل می شون.

72



٢٢

DMUطبق این شکل  L براي بهبود کارایی خود باید به ترتیبDMU K ،DMU G ،DMU D و در نهایتDMU

Aرا به عنوان مرجع یا الگو انتخاب کند.
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 :تحلیل پوششی داده ها. 1

کارایی یک مجموعه از موجودات تحلیل پوششی داده ها یک روش ناپارامتریک برای اندازه گیری و ارزیابی 

چارنز برای اولین  CCRدر مقاله تکنیک تحلیل پوششی داده ها خروجی های قطعی است.  ورودی ها وبرای 

ها که دارای ورودی و DMUداد شد. در این روش، کاراری مجموعه از  بار ارائه  توسط محققان زیادی توسعه

ها به دو دسته کارا و ناکارا DMUدر نهایت میگیرد.  خروجی های چندگانه و مشابه هستند، مورد ارزیابی قرار

هرچند به صورت قطعی فرض میشوند.  DEAبه طور معمول وروردی و خروجی مدلهای تقسیم می شوند. 

به صورت نادقیق در نظر گرفته شده اند. داده های  DEAکه در سالهای گذشته داده های ورودی و خروجی 

 (1،2002فازی.)جهانشاهلو و همکاران وصفی، کیفی ونادقیق یعنی داده های احتمالی، بازه ای، 

. 1معادله  ،CCRارائه شده توسط چارنز و همکاران است. در مدل یک مدل برنامه ریزی خطی  CCRمدل 

به دست می آید به صورت یک نرخ، بر اساس خروجی وزن داده شده و ورودی ارزیابی شده  کارایی موجودات

از موجدات بیشتر از یک نمی شود. مدل  ریاضی آن به صورت نرخ هیچ یک  وزن داده شده بر اساس شرایط که

 زیر می باشد.

 .1معادله

 

در  Xjو  Yjاست  DMUتعداد  nدر اینجا موجودات ارزیابی شده یک مجموعه مرجع تشکیل می دهد و 

 DMUتعداد خروجی ها و تعداد ورودی های  sو  mاست و  DMUامین jاین مدل مقادیر خروجی و ورودی 

 معادل مدل خطی زیر است: .2هستند. معادله Xjو  Yj وزن های vو  uهستند به همین ترتیب 

 .2معادله

                                                             
1 Jahanshahloo et al. 
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بردار وزنی مخصوص به خود را که باعث ارزیابی شده سعی در پیدا کردن  DMUمدل دوم نشان می دهد که 

 ها. DMUخروجی آن با توجه به محدودیت یکسان برای همه  ماکسیمم شدن

 :فازیتئوری . 2

با توجه به شرایط عدم قطعیت، زبان طبیعی میتواند به طور موثری نشان دهنده فکر انسانی باشد)لطفی 

کند. به دلیل اینکه  مجموعه فازی از متغییرهای زبانی به جای زبان طبیعی استفاده می (. تئوری1،1265زاده

رها برای نشان دادن دیدگاه های مبتنی مقادیر عددی دقیق به معیا در بسیاری از ارزیابی ها امکان تخصیص

ارزیابی های زبانی بیشتر از سایر ارزیابی ها استفاده  بر انسان وجود ندارد بیشتر ارزیابی های واقع گرایانه از

به شرایط عدم قطعیت، تئوری  (. مطالعات زیادی با توجه2002می کنند)مینگ النگ تی سنگ و همکاران،

 ائل فازی به کار گرفتند.مجموعه فازی را برای حل مس

صورت عبارات یا جمالت در یک زبان طبیعی  هزبانی، یک متغیر است که ارزش )یعنی، ارزش زبانی( ب تاطالعا

 (. متغییر زبانی یک روش مفید برای زمانی است که وضعیت به صورت2،1266بیان می شود)وون آلتروک

 (3،2004عبارتی کیفی توصیف می شود.)آسان و ارهان بوزداگ

 تحلیل پوششی داده با استفاده از منطق فازی. 3

 ها دارای نوسانDMUدر دنیای واقعی، در مسائل واقعی ارزیابی عملکرد، داده های وروردی و خروجی 

ی م که در قالب اعداد فازی نمایش دادهپرنوسان را میتوان به وسیله متغییرهای زبانی  هستند. این داده های

مدل ( در مقاله ای 2001)4گوا و تاناکا تجربیات خبرگان، ارائه کرد. دادن احساس عمومی وشوند برای نشان 

CCR در قالب تحلیل پوششی داده ها با استفاده از منطق فازی برای حل موثرتر مسائل ارزیابی با ورودی  را

                                                             
1 Zadeh 
2 Von Altrock 
3 Asan & Erhan Bozdag 
4 Guo & Tanaka 
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ی برای شکلهای . عالوه بر این، یک توسعه از مدل تحلیل پوششی داده فازتوسعه دادند و خروجی فازی،

 عمومی مسائل با درنظر گرفتن ارتباط بین تحلیل پوششی داده ها و آنالیز رگرسیون ارائه کردند.

 :CCRتحلیل پوششی داده های فازی بر اساس مدل . 1. 3

 به طور طبیعی به مدل تحلیل پوششی داده CCRبا درنظر گرفتن داده های ورودی و خروجی فازی، مدل 

 می یابد.  توسعههای فازی زیر 

 .3معادله

 

 هستند.  DMUامین jبردارهای ورودی و خروجی فازی  Yjو  Xjبه طوری که 

وسیله  مدلی برای تحلیل پوششی داده های فازی حسی به( در مقاله ای 2014)1خانجانی شیراز و همکاران

مجموعه حسی، ارائه  یکپارچه سازی مدلهای کالسیک تحلیل پوششی داده ها، تئوری مجموعه فازی، تئوری

 اب این مطالعه در مقابل رویکرد احتمالی، روشی را برای اندازه گیری کارایی مرتبط در ،عالوه بر این کردند.

DMU مقدار پیش بینی حسی فازی داده شده است.با استفاده از رویکرد امکان همراه با عملگر های 

 و اعداد فازی L1-normها با استفاده از DMU رتبه بندی. 2. 3

ارائه  ها با اعداد فازیDMU( در مقاله ای به ارائه روشی جدید برای رتبه بندی2002جهنشاهلو و همکاران)

ها DMU پرداختند. نویسندگان این مقاله بر این اعتقادند که وقتی که دادهای ورودی و خروجی فازی هستند،

های DMU تعداد DEAتجربه نشان داده در بیشتر مدل های  به راحتی قابل ارزیابی و رتبه بندی نیستند.

موضوع مقاالت  های کاراDMUکارا زیاد است یا حداقل بیشتر از یکی است. تفاوت قائل شدن میان این 

در  APمدل مشکل،  نشدنی هستند عالوه بر این  MAJو  APدر بعضی موارد، مدلهای بسیاری است. 

به تغییرات کوچک در داده ها، ناپایدار است به خصوص در زمانی که  بعضی موارد به دلیل حساسیت زیاد

DMU ها در بعضی از ورودی ها دارای ورودی های کوچک هستند. نشدنی بودن مشکل اصلی مدلMAJ 

را برای از بین  L1-norm ( رویکرد2004جهانشاهلو و همکاران) وجود دارد.  2روشهایی براساس قواعداست. 

                                                             
1 Khanjani Shiraz et al. 
2 norms 
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 DEAدر  L1-normارائه دادند. در قسمت های بعد به ترتیب مدل  MAJو  APبردن ناکارایی مدل های 

 و مدل رتبه بندی با دادهای فازی در تحلیل پوششی داده ها توضیح داده می شود.

 DEAدر  L1-normمدل . 1. 2. 3

 نمایش داده می شوند و فرض کنید که هر j= 1, … ,nبرای ارزیابی داریم، که با  n DMUفرض کنید 

DMU ،sخروجی از m دارهای ورودی و خروجی ورودی تولید می کند. برDMUj به صورت ،

Xj=(x1j,...,xmj) و Yj=(y1j,...,ysj)  نمایش می دهیم، که هر یک از اجزای این بردارها برای تمام

DMUهستند و حداقل هر ها نامنفی DMU  مثبت است. دارای یک ورودی و خروجیTc ت به صور

 زیر نمایش داده می شود:

 .4معادله

 

را در تحلیل پوششی داده ها ارائه دادند. آنها  norm-L1( مدل رتبه بندی 2004)1جهانشاهلو و همکاران

  امکان تولید جدید، مجموعه Tcاز  (Xp,Yp)کارا قوی است. به وسیله حذف  DMUp فرض کردند که

 را تعریف کردند: 

 .5معدله

 

 ، آنها مدل زیر را در نظر گرفتند:DMUpبرای به دست آوردن امتیاز رتبه بندی 

 

                                                             
1 Jahanshahloo et al. 
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 .6معادله

به  (X,Y)از  (Xp,Yp)فاصله  و ها متغییرهای مدل هستند nλها و Yrها و Xiبه طوری که 

امکان تولید به صورت زیر خطی می تغییر در مجموعه است. این مدل غیر خطی است و با  L1-normوسیله 

 شود:

 .7معادله

 

 قضیه: این مدل شدنی و کراندار است.

 با استفاده از داده های فازی:رتبه بندی . 2. 2. 3

 به صورت زیر توسعه می یابد: L1-normبا در نظر گرفتن ورودی و خروجی فازی، مدل 

 .8معادله
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 به شکل زیر تغییر شکل می دهد. L1-normبا استفاده از تعاریف و قضایای مجموعه فازی مدل 

 

 

 .2معادله

 

 برای اعدا فازی مثلثی مدل به شکل زیر درمی آید:

 .10معادله
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شهر تهران با ورودی و خروجی فازی  دفاتر خیریهدر این مقاله محققین با استفاده از این مدل به رتبه بندی 

 هاست.DMUنشان دهنده ورودی و خروجی این  .1داختند. جدولپر

 

 (2002)جهنشاهلو و همکاران، هاDMU. ورودی و خروجی 1جدول

 خروجی ها ورودی ها ردیف

 تعداد افراد تحت پوشش تعداد پرسنل 1

 تعداد سیاستهای حمایتی  تعداد کامپیوترها 2

 تعداد افراد بازنشسته مکان واحدها 3

 مقدار درآمد کارکنان اجرایی تعداد کل 4

 

به صورت فازی می باشد و نتایج رتبه بندی که از اجرای مدل  DMUداده های ورودی و خروجی برای هر 

L1-norm قابل مشاهده است.2فازی حاصل شده در جدول . 

 (2002)جهنشاهلو و همکاران،. نتایج رتبه بندی2جدول

 نتایج DMUشماره  نتایج DMUشماره  نتایج DMUشماره 

1 -1*E+8 11 -1*E+8 21 -8*E+8 

2 -1*E+8 12 -1*E+8 22 -1*E+8 

3 -8*E+8 13 -3*E+8 23 -2*E+8 

4 -7*E+8 14 -1*E+8 24 -1*E+8 

5 -1*E+8 15 -1*E+8 25 -3*E+8 

6 -3*E+8 16 -3*E+8 26 -9*E+8 

7 -2*E+8 17 -2*E+8 27 -1*E+8 

8 -1*E+8 18 -2*E+8 28 -5*E+8 

9 -2*E+8 19 -1*E+8 29 -9*E+8 

10 -1*E+8 20 -1*E+8 30 -1*E+8 

 دارای بدترین رتبه است. 4دارای بهترین رتبه و شماره 21و  3همینطور که در این جدول می بینید شماره
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هیپردازین ROBUST DEA،ظپطبِتشریحDEAدرتحقیقحبضرابتداهؼرفی



چکیدُ

ِ سٗضٕ خكٖ است كِ ّذف اغلٖٗك (DEA) تحل٘ل پَضطٖ دادُ ّب       آى، همبٗسِ ٍ اسصٗبثٖ  تكٌ٘ك ثشًبه

ّبٕ تَل٘ذٕ  ّبٕ هػشفٖ ٍ خشٍجٖ گ٘شًذُ هطبثِ است كِ همذاس ٍسٍدٕ  تؼذادٕ اص ٍاحذّبٕ تػو٘نكبساٖٗ

ٖ تَاًٌذ اص دٍ سٍٗكشد  DEA هذل ّبٕ . هتفبٍتٖ داسًذ هَسد استفبدُ ثشإ اسصٗبثٖ كبساٖٗ ٍاحذ تحت ثشسسٖ ه

: هجضا استفبدُ كٌٌذ

ٖ ّب  .1 ٕ ّب ثذٍى تغ٘٘ش دس ه٘ضاى خشٍج  (سٍٗكشد ٍسٍدٕ ـ هحَس)كبّص ه٘ضاى ٍسٍد

ٕ ّب  .2 ٖ ّب ثذٍى تغ٘٘ش دس ه٘ضاى ٍسٍد  (سٍٗكشد خشٍجٖ ـ هحَس)افضاٗص ه٘ضاى خشٍج
 

ُّب ُّب،ارزیببیػولکرد،: کلیدٍاش CCRٍرٍدیـهحَر،هدلCCRهدلتحلیلپَششیداد

 .ٍرٍدیـخرٍجیهحَرCCRخرٍجیـهحَر،هدل

هقدهِ

 هفَْهٖ اص هحبسجٔ اسصٗبثٖ سكَح كبساٖٗ دس داخل ٗك گشٍُ اص سبصهبى سا ًطبى ،تحل٘ل پَضطٖ دادُ ّب     

ٖ دّذ كِ كبساٖٗ ّش ٍاحذ دس همبٗسِ ثب   كِ داسإ ث٘طتشٗي ػولكشد ّستٌذ هحبسجِ تؼذادٕ اص ٍاحذّبه

ٖ ضَد ِ سٗضٕ خكٖ است كِ ّذف اغلٖ،اٗي تكٌ٘ك. ه كبساٖٗ  سٌجصآى ، همبٗسِ ٍ   هجتٌٖ ثش سٍٗكشد ثشًبه

ّبٕ تَل٘ذٕ هتفبٍتٖ  ّبٕ هػشفٖ ٍ خشٍجٖ ٍسٍدٕتؼذاد  هطبثِ است كِ ٓگ٘شًذ تؼذادٕ اص ٍاحذّبٕ تػو٘ن

ٖ تَاًٌذ ضؼت ٗك ثبًك، هذاسس، ث٘وبسستبًْب، پبالٗطگبّْب. داسًذ ّبٕ ثشق، اداسات تحت  ً٘شٍگبُ، اٗي ٍاحذّب ه

اٗي است كِ ً٘ض كبساٖٗ سٌجص همبٗسِ ٍ  هٌظَس اص .هتطبثِ ثبضٌذُ ّبٕ ٗب كبسخبى پَضص ٗك ٍصاستخبًِ ٍ

اص هٌبثغ خَد دس ساستبٕ ، چمذس خَة گ٘شًذُ تػو٘ندس همبٗسِ ثب سبٗش ٍاحذّبٕ گ٘شًذُ  ٗك ٍاحذ تػو٘ن

. تَل٘ذ استفبدُ كشدُ است

ثِ غَست تؼشٗف كبساٖٗ هجٌبٕ ضكل گ٘شٕ اٗي هذل، . ًبم داسد CCR     اٍل٘ي هذل تحل٘ل پَضطٖ دادُ ّب 

 ثشإ هحبسجٔ كبساٖٗ فٌٖ، ثِ جبٕ CCRهذل ثِ ػجبست دٗگش، دس . استًسجت ٗك خشٍجٖ ثِ ٗك ٍسٍدٕ 

ثِ  (خشٍجٖ هجبصٕ)ّب   خشٍجٖهَصٍىاستفبدُ اص ًسجت ٗك خشٍجٖ ثِ ٗك ٍسٍدٕ، اص ًسجت هجوَع 

ٖ ضَداستفبدُ  (ٍسٍدٕ هجبصٕ)ّب   ٍسٍدٕهَصٍىهجوَع   .ه
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 تحت تسلف سكَح ،خشٍجٖ كبساٖٗ ٍاحذ تحت ثشسسٖ ـ ، اغَالً سكح ٍسٍدDEAٕ  هتؼبسفّبٕ دس هذل     

ٖ گ٘شد ـٍسٍدٕ   ، سكح ه٘بًٔ هتغ٘شّبٕ (RA)كِ تحل٘ل سگشسًَٖ٘ آى حبلٍ خشٍجٖ ٍاحذّبٕ هشجغ لشاس ًو

ٖ كٌذ  ثِ غَست تشك٘جٖ ثِ DEA ٍ RAثشخٖ هحمم٘ي اص . ٍاثستِ سا ًسجت ثِ هتغ٘شّبٕ هستمل ثشآٍسد ه

ٖ تَاى ثِ هذل ػٌَاى سٍش اسصٗبثٖ ػولكشد ل٘بسٖ استفبدُ كشدُ اًذ  هذل  اضبسُ كشد كِ  DEARAّوچٌ٘ي ه

CCR سٍش ٍ RA سٗضٕ آسهبًٖ هَسد تَجِ لشاس ِ  :هٖ دّذ سا ثِ ػٌَاى دٍ هَسد ٍٗژُ دس ثشًبه
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j ٍ j،هٌفٖ ث٘ي خشٍجٖ ٍصٗي ٍاحذ   ث٘بًگش اختالف هثجت ٍ، ثِ تشت٘تj  ام ٍ ٍسٍدٕ ٍصٗي ٍاحذj  ام

ِ سٗضٕ خكٖ . ّستٌذjٍ j ً٘ض ؾشائت ٍصًٖ aj ٍ bjّوچٌ٘ي . است  هذل ثشًبه

ٖ ضَد، DEA ٍ RAاسائِ ضذُ دس اٗي ثخص سا كِ اص تشك٘ت  ٖ ًبهٌذDEARA حبغل ه ٓ اًذاصدس اٗي هذل، .  ه

ٖ ضَد  : كبساٖٗ ٍاحذ تحت ثشسسٖ ثِ غَست صٗش هحبسجِ ه
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ِ إ تَسؼِ دادُ ضذُ است كِ دس آى، CCR     دس اٗي همبلِ، هذل  خشٍجٖ كبساٖٗ  ـ سكح ٍسٍدٕ ثِ گًَ

هجٌبٕ تَسؼٔ اٗي هذل، .  خشٍجٖ ٍاحذّبٕ هشجغ لشاس  گ٘شدـ تحت تسلف سكَح ٍسٍدٕ ،ثشسسٖهَسد ٍاحذ 

ٖ ّبٕ ٍاحذ تحت ثشسسٖ است  ٕ ّب ٍ ّوضهبًٖ ثبآى، افضاٗص خشٍج سٍٗكشد ٍسٍدٕ ـ خشٍجٖ )كبّص ٍسٍد

. (هحَس
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ادبیبتتحقیق

CCRهدل

چبسًض، )هجذػ٘ي آى هتطكل اص حشٍف آغبصٗي  كِست تحل٘ل پَضطٖ دادُ ّبى هذل لٖاٍ، CCR     هذل 

تؼ٘٘ي ثبالتشٗي ًسجت كبساٖٗ ٍ دخبلت دادى ه٘ضاى ًْبدُ ّب ٍ ستبدُ ّبٕ ثشإ  اٗي هذلدس . است (كَپش، سٍدص

: سبٗش ٍاحذّبٕ تػو٘ن گ٘شًذُ دس تؼ٘٘ي اٍصاى ثٌِْ٘ ثشإ ٍاحذ تحت ثشسسٖ، هذل پبِٗ صٗش پ٘طٌْبد ضذ
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ِ سٗضٕ كسشٕ فَق ثِ هذل كسشٕ   ٍصى iv؛ اُمrُ ٍصى ستبد، ru:  هؼشٍف است كِ دس آى CCR     هذل ثشًبه

 ) تحت ثشسسٖ استُگ٘شًذ اًذٗس ٍاحذ تػو٘ن، o ٍ؛ اُمi دًُْب no ,...,2,1 .)roy ٍ ioxثِ تشت٘ت، ً٘ض ، 

  ً٘ض، ثِ تشت٘ت،rjy ٍ ijxّوچٌ٘ي. ّستٌذ (oٍاحذ )ثشسسٖ   اُم ثشإ ٍاحذ تحتi اُم ٍ ًْبدٓ r ُستبد همبدٗش

ً٘ض   n ٍ ؛ تؼذاد ًْبدُ ّب،m ؛ تؼذاد ستبدُ ّب،S .ّستٌذ اُم j اُم ثشإ ٍاحذ i ُ اُم ٍ همذاس ًْبدr ُستبد همبدٗش

حبغل ”  ػجبست است اصCCR كسشٕ هذل كِ تؼشٗف كبساٖٗ دسداضتِ ثبض٘ذ تَجِ . استتؼذاد ٍاحذُث٘بًگش 

 .“تشك٘ت ٍصًِٖ ًْبدُ ّب ثش تمس٘ن تشك٘ت ٍصًِٖ ستبدُ ّب

 

CCRّبیهحَردرحلهدلـهحَرٍخرٍجیـّبیٍرٍدیدیدگبُ

،  هتطكل اص  كبساٖٗ هشص. است سس٘ذى ثِ هشص كبساٖٗ ٕ ًبكبسا، ساّكبس ثْجَد ٍاحذّب،DEAّبٕ  دس هذل     

ثِ آًْب سس٘ذى ٍ كبسا غ٘شدٍ ًَع ساّكبس ثشإ ثْجَد ٍاحذّبٕ ثِ قَس كلٖ، .  است1ٍاحذّبٖٗ ثب اًذاصٓ كبساٖٗ 

 : هشص كبساٖٗ ٍجَد داسد

CCR كسريبرنامهريزي مدل
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اٗي ًگشش سا  )سس٘ذى ثِ ٍاحذٕ ثش سٍٕ هشصكبساٖٗ صهبى  كبّص ًْبدُ ّب ثذٍى كبّص ستبدُ ّب تب –الف 

ٖ ًبهٌذـ هبّ٘ت ًْبدُ إ ثْجَد ػولكشد ٗب سٌجص كبساٖٗ ثب هبّ٘ت ٍسٍدٕ  . (هحَس ه

اٗي  ) سس٘ذى ثِ ٍاحذٕ ثش سٍٕ هشص كبساٖٗ ثذٍى جزة ًْبدُ ّبٕ ث٘طتش صهبى افضاٗص ستبدُ ّب تب - ة

ٖ ًبهٌذـ ثْجَد ػولكشد ٗب سٌجص كبساٖٗ ثب هبّ٘ت خشٍجٖ  ًگشش سا هبّ٘ت ستبدُ إ  .(هحَس ه

 Aّوبًكَس كِ دس ضكل هطخع است، ٍاحذ . ًطبى دادُ ضذُ است 1ًوَداس اٗي دٍ الگَٕ ثْجَدكبساٖٗ دس  

 آى ثب هبّ٘ت ُثْجَدٗبفت، ًسخِ A2ٍ  (ًْبدُ إ)هحَس ـ  آى ثب هبّ٘ت ٍسٍدٕ ُ ثْجَدٗبفتA1. ًبكبساست

 .است (ستبدُ إ)هحَس ـ خشٍجٖ 

 

 

 

 

 

  الگَٕ ثْجَد كبساٖٗ .1هَداسى

 

ًسجت ًبكبساٖٗ فٌٖ دست ٗبثٖ ثِ هحَس، ثِ دًجبل ـ  ثب دٗذگبُ ٍسٍدٕ تحل٘ل پَضطٖ دادُ ّبّبٕ  دس هذل     

 ٍاحذ دس هشص كبساٖٗ ،ّب ّب كبّص دادُ ضَد تب ثذٍى تغ٘٘ش دس ه٘ضاى خشٍجٖ ّست٘ن كِ ثبٗستٖ دس ٍسٍدٕ

ّب افضاٗص ٗبثٌذ تب  ٕ ّست٘ن كِ ثبٗستٖ خشٍجٖت ثِ دًجبل ًست،هحَسـ دس دٗذگبُ خشٍجٖ اهب . لشاس گ٘شد

  هحذٍدٗت ثب اػوبل،ثب پ٘طٌْبد چبسًض ٍ كَپش .ّب، ٍاحذ ثِ هشص كبساٖٗ ثشسذ ثذٍى تغ٘٘ش دس ه٘ضاى ٍسٍدٕ
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ِ سٗضٕ كسشٕ   ِ سٗضٕ خكٖ صٗش تجذٗل ضذهذلثِ ، اٗي هذل CCRدس هذل ثشًبه :  ثشًبه
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 اهب ثشإ تجذٗل .است هؼشٍف (CCR.I)هحَس ـ  ٍسٍدٕ CCRهذل تؼ٘٘ي كبساٖٗ فَق، ثِ هذل هؿشثٖ      

ٖ تَاى اص سٍش دٗگشٕ ً٘ض استفبدُ كشدCCRهذل كسشٕ  ِ سٗضٕ خكٖ ه دس اٗي سٍش ثب .  ثِ ٗك هذل ثشًبه

اػوبل هحذٍدٗت
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ِ سٗضٕ كسشٕ 1 ٖ ضَد CCR ، هذل ثشًبه ِ سٗضٕ خكٖ صٗش تجذٗل ه  ثِ هذل ثشًبه

: است (CCR.O)هحَس ـ  خشٍجٖ CCR هذل هؿشثٖ كِ ث٘بًگش
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ِبٌدیٍاحدّبیکبرا  رتب

ِ إ تحل٘ل پَضطٖ دادُ ّب، ثِ دل٘ل  هذل      ِ ثٌذٕ كبهل ث٘ي ٍاحذّبٕ كبسا، اهكبى همبٗسٔ ًجَد ّبٕ پبٗ ستج

ٖ آٍسًذ  ٍاحذّبٕ تحت ثشسسٖ سا ثِ دٍ گشٍُ  اٗي هذل ّب، ثِ ػجبست دٗگش.ٍاحذّبٕ كبسا ثب ٗكذٗگش سا فشاّن ًو

ٖ كي“ ًبكبسا ٍاحذّبٕ “ٍ “ ٍاحذّبٕ كبسا     “ ِ ثٌذٕ ،كبسا ثب كست اهت٘بص كبساًٖٗبٍاحذّبٕ . دىتمس٘ن ه  لبثل ستج

ِ ثٌذٕ  (كبساٖٗ ٍاحذ) اهب ٍاحذّبٕ كبسا ثِ دل٘ل اٌٗكِ داسإ اهت٘بص كبساِٖٗ ثشاثش ،ّستٌذ ّستٌذ، لبثل ستج

ِ ثٌذٕ اٗي ٍاحذّبٕ كبسا پ٘طٌْبد كشدُ اًذ كِ ثشإ ّبٖٗ سا   سٍش،ثشخٖ اص هحمم٘يلزا . ً٘ستٌذ اص ستج

CCR.I مضربي مدل

    CCR.Oمضربيمدل
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ٖ تَاى ثِ هذل  APهذل)ٗتشسَى حهذل اًذسسَى ـ دس .  ٍ سٍش كبساٖٗ هتمبثل اضبسُ كشدAPهؼشٍفتشٗي آًْب ه

ٖ ضَد  ٍاحذاة ، هحذٍدٗت هتٌبظش( ٖ ش .تحت ثشسسٖ، اص اسصٗبثٖ حزف ه  كِ حذاكثش دٍاٗي هحذٍدٗت سجت ه

ٖ تَاًذ كبساٖٗ ٍاحذ ثب حزف اٗي هحذٍدٗت،. ، ٗك ثبضذتبثغ ّذف همذاس   ضذثب 1 اص ث٘طتش تحت ثشسسٖ ه

ٖ شٗك ثب AP هذلاهب گبّٖ   ثب حزف ثؼؿٖ اص ٍاحذّب، همذاس  دٗگش، ُ ػجبستة. دٍ هطكل اسبسٖ سٍ ثِ سٍ ه

ٖ ضَد،ثٌْ٘ٔ تبثغ ّذف ٖ تَاى آى سا  ثِ قَسٕ كِ اص ًظش ػلوٖ ، ثس٘بس ثضسگ ه ِ ثٌذٕ اػوبل ًو دس . كشددس ستج

 چٌ٘ي ٍاحذّبٖٗ اص همبدٗش كَچك ٍسٍدٕ ٗب خشٍجٖ ثشخَسداس ّستٌذ كِ حزف آًْب هٌجش ثِ ًبپبٗذاسٕ ،ٍالغ

ٖ ضَدهذل   .ه

ِ ثٌذٕ كبهل ٍاحذّبٕ تػو٘ن    سٍش دٗگشٕ كِ  ٖ سٍد ثشإ ستج دس .  ًبم داسدكبساٖٗ هتمبثل، گ٘شًذُ ثِ كبس ه

ٖ ّب ٍ ٍسٍدٕ ٖ كٌٌذّب اص ٍاحذٕ ثِ ٍاحذ دٗگش فشق  تحل٘ل پَضطٖ دادُ ّب، ؾشاٗت هكلَة ثشإ خشٍج ، ه

ٖ ضَد ثبس هذل ثشإ ٗكٖ اص ٍاحذّب حل  صٗشا ّش ٖ ضَد ثب سػبٗت هحذٍدٗته ّبٖٗ  ٍ ثِ آى ٍاحذ اجبصُ دادُ ه

ِ إّبٕ هكلَة سا ثشإ خَد ثشگضٗي ، ثْتشٗي هجوَػٔ ٍصىّستٌذػولكشد سبٗش ٍاحذّب هحػَل كِ  ِ گًَ  د، ث

ٖ ّب ثِ جوغ ٍصًٖ ٍسٍدٕ ّش ثبس ثشإ ٗكٖ اص   ثبس nٍاٗي فشاٌٗذ . ّب ث٘طٌِ٘ گشدد كِ ًسجت جوغ ٍصًٖ خشٍج

ٖ ضَد ٖ تَاى همبٗسِ كشدّبٕ  لزا ٍصى. ٍاحذّب تكشاس ه ِ دست آهذُ سا ًو هحمم٘ي ثش آى  دس اٌٗجب ثَد كِ .ث

دست آٍسًذ كِ ثب استفبدُ اص آًْب ُ فشد ثشإ توبم ٍاحذّبٕ تحت اسصٗبثٖ ةُ ضذًذ ٗك هجوَػِ ٍصى هٌحػش ة

ِ ثٌذٕ كشدتبثتَاى توبم ٍاحذّب سا ثِ قَس كبهل اص كبساتشٗي   1986سكستَى ٍ ّوكبساى دس  . ًبكبساتشٗي ستج

 سٍش كبساٖٗ هتمبثل اص آى استفبدُ ضذُ كِ دس [8] هبتشٗس اسصٗبثٖ هتمبثل سا اسائِ كشدًذ، ثشإ اٍل٘ي ثبس

 .است

 

(CCR.IOببرٍیکردٍرٍدیـخرٍجیهحَر(CCRارائِهدل 

     دس اٗي ثخص، ّذف ػجبستست اص اسائِ هذلٖ كِ ثشإ ثْجَد ػولكشد ٍاحذّبٕ  ًبكبسا، ّش دٍ هبّ٘ت 

كبّص ثِ ػجبست دٗگش، ّذف ػجبستست اص اسائٔ هذلٖ كِ . ٍسٍدٕ هحَس ٍ خشٍجٖ هحَس سا تَاهبً داضتِ ثبضذ

ٕ ّب ٖ ّبافضاٗص ٍ  ٍسٍد سا ثِ غَست ّوضهبى ثِ ػٌَاى ساّكبس ثْجَد كبساٖٗ ٍاحذّبٕ ًبكبسا پ٘طٌْبد  خشٍج

 هذل تؼشٗف كبساٖٗ دس، ثشگشفتِ اص CCRهذل دٍ سٍٗكشد هتؼبسف ٍسٍدٕ ـ هحَس ٍ خشٍجٖ ـ هحَس دس . كٌذ

ٖ ُ تشك٘ت ٍصًِٖ ًسجت”ثِ غَست  CCRكسشٕ  ٕ ُتشك٘ت ٍصًِٖ ُ ة اخشٍج اهب دس سٍٗكشد .  ّستٌذ“اٍسٍد

 ّبٕ تجذٗل ٍسٍدٕاص حجن  ، همبٗسٔ كبساٖٗ ٍاحذّبٕ تػو٘ن گ٘شًذCCRٍُسٍدٕ ـ خشٍجٖ هحَس دس هذل 

ٕ ُتشك٘ت ٍصًِٖ تفبؾل )  چٌذگبًِ ّبٕخشٍجٖچٌذگبًِ ثِ  ٖ تشك٘ت ٍصًِٖ ٕ ّش ٍاحذ اص اٍسٍد ٕ آى ّبخشٍج

 :ٍسٍدٕ ـ خشٍجٖ هحَس ثِ غَست صٗش تؼشٗف هٖ ضَد CCRهذل . غَست هٖ پزٗشد (ٍاحذ
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      دس اٗي هذل، اًذاصٓ كبساٖٗ ٍاحذ تحت ثشسسٖ اص ساثكٔ 
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1 ٖ آٗذ كِ دس 1 ِ دست ه  ث

 ً٘ض ث٘بًگش ث٘طتشٗي همذاس حبغل اص  تفبؾل mٍ هتغ٘ش اًذٗس ٍاحذ تػو٘ن گ٘شًذٓ تحت ثشسسٖ ،o:آى

ٖ تشك٘ت ٍصًِٖ  ٕ ُتشك٘ت ٍصًِٖ  هٌْبٕ ّبخشٍج ثِ ػجبست دٗگش، .  ٍاحذ تػو٘ن گ٘شًذُ استn دس ث٘ي اٍسٍد

ٖ تَاى ث٘بى كشد كِ اًذاصٓ كبساٖٗ ٍاحذ تحت ثشسسٖ ثشاثش است ثب  : ه
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ِ سٗضٕ خكٖ      اص آًجب كِ هذل اسائِ ضذُ دس ثبال غ٘ش خكٖ است، ثشإ تجذٗل آى ثِ ٗك هذل ثشًبه

ٖ ثبٗست توْ٘ذاتٖ اًذٗط٘ذُ ضَد  mثشإ اٗي هٌظَس، دٍ قشف هحذٍدٗت ّبٕ اٗي هذل سا ثش هتغ٘ش هثجت. ه

ٖ كٌ٘ن تب هذل ثِ غَست صٗش تغ٘٘ش ٗبثذ : تمس٘ن ه
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m     حبل دس اٗي هذل جذٗذ، دٍ تغ٘٘ش هتغ٘ش ثِ غَست
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دس اٗي غَست، .  اػوبل هٖ كٌ٘ن

ِ سٗضٕ غ٘شخكٖ  ِ سٗضٕ خكٖ CCR.IOهذل ثشًبه :  ثِ غَست صٗش تجذٗل هٖ ضَدCCR.IO ثِ هذل ثشًبه
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ِ سٗضٕ خكٖ ٍ غ٘شخكٖ :      ًكتِ ٖ ضَد كِ ثب گزاضتي ػذد CCR.IOثب تَجِ ثِ دٍ هذل ثشًبه  1، هالحظِ ه

ِ جبٕ هتغ٘ش ِ سٗضٕ غ٘شخكٖ mث ِ سٗضٕ خكٖ CCR.IO دس هذل ثشًبه ٖ تَاى ثِ هذل ثشًبه  دست CCR.IO ه

ِ سٗضٕ غ٘شخكٖ . ٗبفت  فشؼ ضَد ث٘طتشٗي همذاس حبغل CCR.IOثِ ػجبست دٗگش، كبفٖ است دس هذل ثشًبه

ٕ ُتشك٘ت ٍصًِٖ اص تفبؾل  ٖ تشك٘ت ٍصًِٖ  اص اٍسٍد ٖ تَاًٌذ اخز كٌٌذ، ّبخشٍج  كِ ٍاحذّبٕ تػو٘ن گ٘شًذُ ه

 CCR.IOدس اٗي غَست، همذاس تبثغ ّذف ً٘ض ًطبى دٌّذٓ اًذاصٓ كبساٖٗ حبغل اص هذل . ثشاثش ثب ٗك است

دس اداهِ ثشإ سٍضي ضذى اٗي هذل، اص ٗك هثبل ػذدٕ استفبدُ ضذُ است كِ دس آى، كبساٖٗ چٌذ . است

 ٍ ثب تَجِ ثِ سِ سٍٗكشد ركش ضذُ دس اٗي همبلِ، هحبسجِ ٍ CCRٍاحذ تػو٘ن گ٘شًذُ ثب استفبدُ اص هذل 

 .سپس ثب ّن همبٗسِ ضذُ است
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ROBUST DEA (تحلیل پوششی دادهای استوار) 

 

چکیدُ

اص .سٍضْب ٍ اثضاس اسصٗبثٖ  ػولكشد ّوَاسُ ٗكٖ اص هجبحث هْن دس تحم٘مبت سبصهبًٖ ٍ آكبده٘ك است

قشفٖ تَاى الگَّبٕ تحل٘ل پَضطٖ دادُ ّب دس اسصٗبثٖ  ػولكشد سجت ضذُ است تحم٘مبت ٍس٘ؼٖ  دس 

ٗكٖ  اص ًكبت ثس٘بس هْن  دس ثِ كبسگ٘شٕ تحل٘ل پَضطٖ دادُ ّب . جَصُ ّبٕ ػلوٖ هختلف غَست گ٘شد

.  ٍجَد ػذم لكؼ٘ت دس دادُ ّبٕ هشثَـ ثِ ًْبدُ ّب ٍ ستبًذُ ّب هٖ ثبضذ

هقدهِ

ثب اٗجبد ً٘شٍٕ ػظ٘ن ّن افضاٖٗ هٖ تَاًذ پطت٘جبى ثشًبهِ سضذ ٍ , ثْجَد هستوش ػولكشد سبصهبى ّب 

. تَسؼِ ٍ اٗجبد فشغت ّبٕ تؼبلٖ سبصهبًٖ ضَد 

ثذٍى ثشسسٖ ٍ كست آگبّٖ اص ه٘ضاى پ٘طشفت ٍ دست٘بثٖ ثِ اّذاف ٍ ثذٍى ضٌبسبٖٗ چبلص ّبٕ پ٘ص 

سٍٕ سبصهبى ٍ كست ثبصخَسد ٍ اقالع اص ه٘ضاى اجشإ س٘بستْبٕ تذٍٗي ضذُ ٍ ضٌبسبٖٗ هَاسدٕ كِ ثِ 

. ثْجَد هستوش ػولكشد ه٘سش ًخَاّذ ضذ, ثْجَد جذٕ ً٘بص داسًذ

هَؾَع اغلٖ دس توبم تجضِٗ ٍ ..توبهٖ هَاسد هزكَس ثذٍى اًذاصُ گ٘شٕ ٍ اسصٗبثٖ اهكبى پزٗش  ً٘ست

تحل٘ل ّبٕ سبصهبًٖ ػولكشد است ٍ ثْجَد آى هستلضم اًذاصُ گ٘شٕ است ٍ اصٕ سٍ سبصهبًٖ ثذٍى 

. س٘ستن اسصٗبثٖ ثِ ػولكشد لبثل تػَس ًوٖ ثبضذ

اسصٗبثٖ ػولكشد ثِ ػٌَاى . دِّ تغ٘٘ش ٍ حشكت اسصٗبثٖ ػولكشد ثِ سَٕ هذٗشٗت ػولكشد است1980دِّ 

اثضاس هذٗشٗت ػولكشد هٖ تَاًذ هجٌبٕ استَاسٕ ثشإ تػو٘ن گ٘شٕ دس هَسد هسبئل هختلف سبصهبى 

. هذٗشٗت ػولكشد ثِ قَس هَثشٕ ػولكشد سبصهبًٖ سا افضاٗص هٖ دّذ.ثبضذ

اًذاصُ گ٘شٕ ٍ اسصٗبثٖ ػولكشد ٍ , قشح سٗضٕ ػولكشد:سِ جض اغلٖ فشاٌٗذ هذٗشٗت ػولكشد ػجبستٌذ اص 

. ثْجَد هذٗشٗت ػولكشد

ثِ ػجبست دٗگش هذٗشٗت ػولكشد سٍٗكشدٕ س٘ستوبت٘ك است كِ اص قشٗك فشاٌٗذّبٕ تؼ٘٘٘ي اّذاف 

جوغ آٍسٕ ٍ اًبل٘ض دادُ ّبٕ ػولكشد ثبص ًگشٕ گضاسش دادُ ّبٕ , سٌجص ػولكشد, ساّجشدٕ ػولكشد 

. ػولكشد ٍ ثِ كبسگ٘شٕ اٗي دادُ ّب ثِ ثْجَد ػولكشد سبصهبى هٖ اًجبهذ
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چٌبًچِ اص هَؾَع همبلِ حبؾش  ثشهٖ آٗذ دس اٗي پژٍّص ثش سٍٕ جض اًذاصُ گ٘شٕ ٍ اسصٗبثٖ ػولكشد 

توشكض ضذُ است ٍ ً٘ض ثب تَجِ ثِ اٌٗكِ ّذف اٗي همبلِ قشاحٖ الگَٖٗ ثشإ اسصٗبثٖ ػولكشد گشٍُ ّبٕ 

. دس اداهِ ثِ ثحث دس خػَظ ػولكشد اسصٗبثٖ آى دس گشٍُ پشداختِ هٖ ضَد, كبسٕ است 

ػولكشد هَفك , ثب تَجِ ثِ اٗي كِ اهشٍصُ ثس٘بسٕ اص كبسّب دس سبصهبى ّب اص قشٗك گشٍُ ّب اًجبم ه٘طَد 

. گشٍُ ّب كل٘ذٕ ثشإ دست٘بثٖ ثِ اّذاف ٍ همبغذ سبصهبًٖ است 

ّن ثشإ ًْبدّب ٍ سبصهبى ّبٕ دسثشگ٘شًذُ آًْب ٍ ّن ثشإ , گشٍُ ّب ثِ هطبثِ ٗك سبهبًِ اجتوبػٖ 

. اػؿبٕ خَد كبسكشد ّبٕ ثٖ ثذٗل داسًذ

ٍ ثب  . اًجبم دٌّذ,گشٍُ ّب سجت هٖ ضًَذ تب سبصهبى ّب كبسّبٕ ثضسگٖ سا كِ اص ػْذُ ٗك فشد ثش ًوٖ آٗذ 

اص سَٕ دٗگش ثْشُ گ٘شٕ اص گشٍُ ّب ثبػث افضاٗص .اٗجبد ّن افضاٖٗ ػولكشد سبصهبى سا استمب ثخطٌذ

ّوچٌ٘ي . خالل٘ت دس ث٘ي اػؿبٕ آًْب هٖ گشدد ٍ ثِ اتخبر تػو٘وبتٖ ثْتش دس گشٍُ هٌجش هٖ ضَد 

ٍ ثِ ٗكذٗگش هٌتمل ًوبٌٗذ اص اٗي .گشٍُ سجت هٖ ضَد افشاد داًص ٍ تجبسة خَد سا ثْتش تسْ٘ن كٌٌذ

ثب تَجِ ثِ اٗي كبسكشدّبست .قشٗك ً٘بصّبٖٗ چَى حس تؼلك ٍ سبٗش ً٘بصّبٕ اجتوبػٖ ً٘ض تبه٘ي گشدد

هحممبى سا ثِ ثحث ٍ ثشسسٖ پ٘شاهَى ثْشُ ٍسٕ ت٘ن ٍ گشٍُ كبسٕ هؼكَف ,كِ كبسثشد ٍ اّو٘ت ت٘ن ّب

. ًوَدُ است

اهشٍصُ سبصهبى ّب ثِ دًجبل افشادٕ ّستٌذ كِ ثتَاًٌذ ثِ غَست گشٍّٖ ػولكشد هكلَة داضتِ 

اسصٗبثٖ ػولكشد گشٍُ اص اٗي ًظش هْن است كِ تٌْب ساُ ثشسسٖ تحمك اّذاف گشٍُ ٍ ً٘ض چگًَگٖ .ثبضٌذ

ّوچٌ٘ي اًذاصُ گ٘شٕ ػولكشد گشٍُ سجت هٖ ضَد تب ثتَاى فؼبل٘ت ّبٖٗ ساثِ ػٌَاى الگَ . تحمك آًْبست

. ٍ هشجغ ثشإ آٌٗذُ هطخع كشدٍ ً٘ض استبًذاسد ّب سا دس قَل صهبى ثْجَد داد

اٗي .سٍش تحل٘ل پَضطٖ دادُ ّب ثِ ػٌَاى سٍضٖ كبس آهذ دس اسصٗبثٖ ػولكشد كبسثذّبٕ فشاٍاًٖ داسد

سٍش ثب لبثل٘ت ّب ٍ ٍٗژگٖ ّبٕ هٌحػش ثِ فشد خَد تَاًستِ است ثِ هفَْم ثْشُ ٍسٕ دس حَصُ هذٗشٗت 

ثِ قَسٕ كِ ه٘ضاى ػولكشد كِ هٌبست تشٗي ٍ هٌكمٖ تشٗي سٍش ثشإ , ضفبف٘ت ٍ دلت ثبالٖٗ ثجخطذ, 

. سٌجص ثْشُ ٍسٕ است اص قشٗك سٍش پَضطٖ دادُ ّب ثِ دلت لبثل اًذاصُ گ٘شٕ هٖ ثبضذ

ٗكٖ اص هفشٍؾبت اسبسٖ دس الگَّبٕ پبِٗ إ تحل٘ل پَضطٖ دادُ ّب اٗي است كِ دادُ ّبٕ اًذاصُ گ٘شٕ 

دس ًت٘جِ دس اٗي الگَّب ٍجَد اًحشافٖ كَچك دس دادُ ّب هَجت تغ٘٘ش لبثل .ضذُ لكؼٖ هٖ ثبضٌذ

ثٌبثشاٗي ًتبٗج . ثِ قَسٗكِ هوكي است هٌجش ثِ جَاة ّبٕ غ٘ش هَجِ گشدد.تَجْٖ دس ًتبٗج هٖ ضَد
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ستجِ ثٌذٕ هٖ تَاًذ دس ثس٘بسٕ اص هَاسد غ٘ش هؼتجش ثبضذ ثِ ٍٗژُ صهبًٖ كِ كبساٖٗ ٗك ٍاحذ خبظ 

. ًضدٗك ثِ كبساٖٗ ٍاحذ دٗگش است 

پ٘طشفت .اٗي دس حبلٖ است كِ دس دً٘بٕ ٍالغ دس ثس٘بسٕ هَاسد ثب دادُ ّبٕ غ٘ش لكؼٖ سشٍكبس داسٗن

ّبٖٗ اخ٘ش دس ثٌِْ٘ سبصٕ  استَاس فشغتٖ سا ثشإ تَسؼِ الگَّبٕ تحل٘ل پَضطٖ دادُ ّب ٕ استَاس 

تغ٘٘ش .ثِ قَسٗكِ اٗي الگَّب لبدس ثِ اسائِ ستجِ ثٌذٕ ّبٖٗ ثب اػتجبس ثبالتش ّستٌذ. فشاّن آٍسدُ است

كَچكٖ دس پبساهتشّبٕ ٍسٍدٕ ٍ خشٍجٖ هٌجش ثِ تغ٘٘ش ًتبٗج ًوٖ ضَد 

خكش ثِ كبسگ٘شٕ اضتجبُ ٗب استفبدُ غلف آى ثس٘بس كوتش خَاّذ ضذ ٍ , دس ٍالغ اگش الگَٖٗ استَاس ثبضذ 

استَاسٕ ثِ اٗي هفَْم است كِ خشٍجٖ الگَ حسبس٘ت صٗبدٕ ثِ همبدٗش دل٘ك پبساهتشّب ٍ ٍسٍدٕ ّبٕ 

اص اٗي جْت دس اٗي همبلِ تالش هٖ ضَد اص ثٌِْ٘ سبصٕ استَاس دس تحل٘ل پَضطٖ دادُ . الگَ ًذاسد

. ّباستفبدُ گشدد

ثب تَجِ ثِ اٌٗكِ اٗي تحم٘ك دس غذد قشاحٖ الگَٕ اسصٗبثٖ ػولكشد گشٍُ ّبٕ ٗكٖ اص سبصهبى ّبٕ  

اثتذا ضبخع ّبٕ اسصٗبثٖ ػولكشد گشٍُ ّب , اٗشاى ثب سٍٗكشد تحل٘ل پَضطٖ دادُ ّبٕ استَاس است 

. ضٌبسبٖٗ هٖ گشدد ٍ سپس الگَٕ هٌبست ثشإ ستجِ ثٌذٕ دادُ ّب اسائِ هٖ گشدد

رٍیکردبْیٌِظبزیاظتَار

ًبدٗذُ اًگبضتي حتٖ ٗك ػذم اقوٌ٘بى كَچك دس دادُ , دس كبسثشدّبٕ دً٘بٕ ٍالؼٖ ثشًبهِ سٗضٕ خكٖ 

. ّب هٖ تَاًذ هٌجش ثِ جَاة ثٌِْ٘ إ گشدد كِ اص دٗذگبُ ػولٖ كبهال ثَْ٘دُ ٍ ثٖ هؼٌب ثبضذ

حفبظت ٍ اٗوٌٖ , ثٌبثشاٗي الصم است كِ الگَّبٖٗ تَسؼِ ٗبثٌذ كِ دس خػَظ ػذم اقوٌ٘بى دادُ ّب 

.  اٗجبد ًوبٌٗذ

ػوَهب دس ثشًبهِ سٗضٕ سٗبؾٖ فشؼ ثش اٗي است كِ دادُ ّبٕ ٍسٍدٕ دل٘مب هؼلَم ّستٌذ ٍ اثش ػذم 

ثذٗي هٌظَس ثْتشٗي ثشآٍسد اص . لكؼ٘ت دادُ ّب ثش ثٌِْ٘ گٖ ٍ هَجِ ثَدى الگَ ًبدٗذُ گشفتِ هٖ ضَد 

. دادُ ّبٕ اسوٖ گٌَٗذ, ثِ اٗي دادُ ّب . دادُ ّبٕ هَسد ً٘بص الگَٕ هَجَد هَسد استفبدُ لشاس هٖ گ٘شد

هوكي , همبدٗشٕ غ٘ش اص همذاس اسوٖ ثِ خَد ثگ٘شًذ, ثٌبثشاٗي ثِ ًظش هٖ سسذ كِ ثِ هحؽ اٌٗكِ دادُ ّب 

دٗگش ثٌِْ٘ ٗب حتٖ , است چٌذٗي هحذٍدٗت ًمؽ ضَد ٍ جَاة ثٌِْ٘ ثِ دست آهذُ ثشإ همبدٗش اسوٖ 

. هَجِ ًجبضذ 
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ثٌْ٘گٖ جَاة ثِ , ثب تغ٘٘ش همبدٗش اسوٖ , ٌّگبهٖ كِ دادُ ّبٕ هَجَد دس تبثغ ّذف غ٘ش لكؼٖ ثبضٌذ

دست آهذُ ثشإ هسبلِ اسوٖ ثِ خكش هٖ افتذ ٍ دس غَست لكؼٖ ًجَدى دادُ ّبٕ هشثَـ ثِ هحذٍدٗت 

. ّب هَجِ ثَدى جَاة تحت تبث٘ش لشاس هٖ گ٘شد

اٗي اهش هٌجش ثِ استفبدُ اص سٍٗكشدّبٖٗ هٖ گشددكِ جَاة ثٌِْ٘ إ سا اسائِ هٖ دٌّذ كِ دس ثشاثش ػذم 

. اٗي جَاة ّب سا استَاس گٌَٗذ, لكؼ٘ت دادُ ّب اٗوي هٖ ثبضٌذ

دس اٗي سٍٗكشد ثش . ًتبٗج پبٗذاس ٍ لبثل اتكبٖٗ سا ثِ دًجبل داسد, تػو٘وبت حبغل اص ثشًبهِ سٗضٕ استَاس 

. خالف سٍش ّبٕ هؼ٘ي ٍ لكؼٖ تغ٘٘ش پزٗشٕ ًتبٗج هذ ًظش لشاس هٖ گ٘شد

 تَسف سَٗستش دس لبلت ٗك الگَٕ ثٌِْ٘ سبصٕ خكٖ 70اٍل٘ي تحم٘ك دس صهٌِ٘ استَاسٕ دس اٍاٗل دِّ 

ثِ قَسٕ كِ ّش دادُ ,اسائِ گشدٗذ كِ ثْتشٗي جَاة هَجِ ثشإ ّوِ دادُ ّبٕ ٍسٍدٕ سا ثِ هب هٖ دّذ

اٗي سٍٗكشد توبٗل ثِ ٗبفتي جَاة ّبٖٗ داسد كِ ث٘ص .ٍسٍدٕ هٖ تَاًذ ّش همذاسٕ اص ٗك ثبصُ ثگ٘شد

ثِ اٗي هؼٌٖ كِ ثشإ اقوٌ٘بى اص استَاس ثَدى حَاة دس اٗي سٍٗكشد ثِ همذاس . هحبفظِ كبساًِ هٖ ثبضٌذ

. صٗبدٕ اص ثٌِْ٘ گٖ هسبلِ اسوٖ دٍس هٖ ضَٗن 

ثي تبل ٍ ًو٘شٍفسكٖ ٍ ال لبئَٖٗ ثب فشؼ اٌٗكِ دادُ ّب دس هجوَػِ ّبٕ ث٘ؿَٕ داسإ ػذم لكؼ٘ت 

الگَسٗتن ّبٕ كبساٖٗ ثشإ حل هسبئل ثٌِْ٘ سبصٕ هحذة تحت ػذم لكؼ٘ت دادُ ّب اسائِ ,ّستٌذ

ثب اٗي ٍجَد ثب تَجِ ثِ اٗي كِ فشهَل ثٌذٕ ّبٕ استَاس ثِ دست آهذُ اص هسبئل دسجِ دٍ . ًوَدًذ

اٗي سٍش ّب ًوٖ تَاًٌذ ثِ قَس هستم٘ن ثشإ هسبئل ثٌِْ٘ سبصٕ گسستِ هَسد , هخشٍقٖ هٖ ثبضٌذ

. استفبدُ لشاس گ٘شًذ

اٗي سٍٗكشد اص .ثشتس٘وبس ٍس٘ن  سٍٗكشد هتفبٍتٖ سا ثشإ كٌتشل سكح هحبفظِ كبسٕ هؼشفٖ كشدُ اًذ

اٗي هضٗت ثشخَسداس است كِ هٌجش ثِ ٗك الگَٕ ثٌِْ٘ سبصٕ خكٖ هٖ گشدد ٍ ثٌبثشاٗي لبثل اػوبل ثش 

. سٍٕ الگَ ّبٕ ثٌِْ٘ سبصٕ گسستِ ً٘ض هٖ ثبضذ

ثٌبثشاٗي دس ٗك جوغ ثٌذٕ هٖ تَاى گفت سِ سٍٗكشد اغلٖ دس ثٌِْ٘ سبصٕ استَاس تَسف هحممبى 

سٍٗكشد ثٌِْ٘ سبصٕ استَاس ثي , سٍٗكشد ثٌِْ٘ سبصٕ استَاس سَٗستش : كِ ػجبستٌذ اص. هكشح ضذُ است

. تبل ٍ ًو٘شٍفسكٖ ٍ سٍٗكشد ثٌِْ٘ سبصٕ ثشتس٘وبس ٍ س٘ن

ثب تَجِ ثِ ٍٗژگٖ ّبٕ ركش ضذُ ثشإ الگَّبٕ ثٌِْ٘ سبصٕ استَاس دس اٗي تحم٘ك اص سٍٗكشد ثشتس٘وبس 

صٗشا ّوبى قَس كِ گفتِ ضذسٍٗكشد سَٗستش توبٗل ثِ ٗبفتي جَاة ّبٖٗ داسد . ٍ س٘ن استفبدُ ضذُ است
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ثِ اٗي هؼٌٖ كِ ثشإ اقوٌ٘بى اص استَاس ثَدى جَاة دس اٗي سٍٗكشد . كِ ث٘ص هحبفظِ كبساًِ هٖ ثبضٌذ

. ثِ همذاس صٗبدٕ اص ثٌِْ٘ گٖ هسبلِ اسوٖ دٍس هٖ ضَٗن

سٍٗكشد ثي تبل ٍ ًو٘شٍفسكٖ ٍ ال لبئَٖٗ هٌجش ثِ فشهَل ثٌذٕ ّبٕ استَاس دسجِ دٍ ٍ هخشٍقٖ هٖ 

گشدد ٍ دس ًت٘جِ اٗي سٍٗكشد ًوٖ تَاًذ ثِ قَس هستم٘ن ثشإ هسبئل ثٌِْ٘ سبصٕ گسستِ هَسد استفبدُ 

. لشاس گ٘شد

دس حبلٖ كِ سٍٗكشد ثشتس٘وبس ٍ س٘ن ػالٍُ ثش اٌٗكِ تَاًبٖٗ كٌتشل سكح هحبفظِ كبسٕ سا داسا هٖ 

ثبضذ هٌجش ثِ ٗك الگَٕ ثٌِْ٘ سبصٕ خكٖ هٖ گشددٍ ثٌبثشاٗي لبثل اػوبل ثش سٍٕ الگَّبٕ ثٌِْ٘ سبصٕ 

. گسستِ ً٘ض هٖ ثبضذ

ثب تَجِ ثِ ّو٘ي ٍٗژگٖ ٍ سَْلت حل الگَ استَاس حبغل اص سٍٗكشد ثشتس٘وبس ٍ س٘ن كِ ٗك الگَٕ 

, اٗي سٍٗكشد ثِ هٌظَس قشاحٖ الگَ تحل٘ل پَضطٖ دادُ ّبٕ استَاس دس اٗي تحم٘ك , خكٖ هٖ ثبضذ 

. دس اداهِ همبلِ اٗي سٍٗكشد هؼشفٖ هٖ گشدد. هَسد استفبدُ لشاس گشفتِ است

سٍٗكشد ثٌِْ٘ سبصٕ استَاس ثشتس٘وبس ٍ س٘ن 

: ثشإ هؼشفٖ سبختبس استَاس پ٘طٌْبدٕ ثشتس٘وبس ٍس٘ن الگَٕ ثشًبهِ سٗضٕ خكٖ صٗش سا دس ًظش ثگ٘شٗذ

Min c x 

Subject to:                                   A x > b 

x Є X  

ثبصُ ّبٕ ػذم .فشؼ ثش اٗي است كِ ػذم لكؼ٘ت دس هحذٍدٗت ّب ٍ تبثغ ّذف هذ ًظش لشاس هٖ گ٘شد

: لكؼ٘ت ثِ غَست صٗش تؼشٗف هٖ ضًَذ

تػبدفٖ هستمل  ثِ غَست ٗك هتغ٘ش   N Є j ,a I j {=n , ….,  2, 1}ّش كذام اص ؾشاٗت هحذٍدٗت ّب 

. است a I j  ًطبى دٌّذُ اًحشاف اص ؾشٗت اسوٖ i jã (..I j â ). ثب تَصٗغ هتمبسى ٍلٖ ًبضٌبختِ هٖ ثبضٌذ

ّشكذام اص ؾشاٗت تبثغ ّذف ً٘ض دس ثبصُ .لشاس ه٘گ٘شد [ I jâ+  a I j   , I jâ – a i j... ]  دس ثبصُ I jã ثٌبثشاٗي 

 [d j + c j ,  c j  - d j] ِهمذاس ه٘گ٘شد كj d ًٖطبى دٌّذُ اًحشاف اص ؾشٗت اسو c jثشتس٘وبس ٍ . است

 ] سا هؼشفٖ كشدًذكِ لضٍهب ػذد غح٘ح ً٘ست ٍ همذاس آى دس ثبصُ iΓ پبساهتش iس٘ن ثشإ ّش هحذٍدٗت

0,n] ًمص پبساهتش . است iΓ . ِتٌك٘ن ًوَدى ه٘ضاى استَاسٕ سٍش پ٘طٌْبدٕ دس همبثل سكح هحبفظ
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 ّ٘چ حفبظتٖ دس ثشاثش ػذم اقوٌ٘بى ٍجَد ًذاسد ٍ ثِ ػجبستٖ هحذٍدٗت i= 0Γ   اگش. كبسٕ جَاة است

. ّب ّوبًٌذ هسبلِ لكؼٖ است

 Є ( n,0 )سشاًجبم اگش.  ام ث٘طتشٗي سكح حفبظت سا دس ثشاثش ػذم لكؼ٘ت دسد I هحذٍدٗت I =n Γ اگش

I Γ تػو٘ن گ٘شًذُ دس تٌظ٘ن ًوَدى ه٘ضاى استَاسٕ سٍش دس همبثل سكح هحبفظِ كبسٕ جَاة اًؼكبف 

 .پزٗشٕ داسد

هؼرفیالگَیتحلیلپَششیدادُّبیاظتَار

تؼ٘٘ي دل٘ك ,  دس هسبئل ٍالؼٖ DEAّوبًكَس كِ اضبسُ ضذ دس ثس٘بسٕ اص هَاسدثشإ كبسثشد الگَٕ 

ثِ ػجبست دٗگش دادُ ّب ّوشاُ ثب ػذم اقوٌ٘بى . همبدٗش ثشإ ًْبدُ ّب ٍ ستبًذُ ّب تمشٗجب غ٘ش هوكي است 

ثشإ الگَ سبصٕ ػذم لكؼ٘ت دادُ . هٌجش ثِ ًتبٗج ًبدسست هٖ گشددDEAّستٌذ ٍ كبسثشد  الگَٕ لكؼٖ 

.  ّب سٍٗكشد ّبٕ گًَبگًَٖ ٍجَد داسد

دس سٍٗكشد ّبٕ كالس٘ك الگَسبصٕ ػذم لكؼ٘ت دس تحم٘ك دس ػول٘بت فشؼ ثش ٍٗژگٖ ّبٕ كبهال 

. احتوبلٖ هٖ ثبضذ

ٍ ثشإ دادُ ّب همبدٗش .ػذم لكؼ٘ت كبهال ًبدٗذُ گشفتِ هٖ ضَد, ثِ ػجبست دٗگش دس ثس٘بسٕ اص الگَ ّب

. اسوٖ دس ًظش گشفتِ هٖ ضَد

سٍٗكشد ثٌِْ٘ سبصٕ . ٗكٖ اص سٍٗكشدّبٕ كالس٘ك همبثلِ ثب ػذم لكؼ٘ت ثشًبهِ سٗضٕ احتوبلٖ است 

استَاس سٍٗكشدٕ است كِ هٖ تَاًذ جبٗگضٌٖٗ هكول ثشإ تحل٘ل حسبس٘ت ٍ ثشًبهِ سٗضٕ احتوبلٖ 

. ثبضذ

الگَٕ تحل٘ل , ٗك الگَٕ خكٖ هٖ ثبضذ  (2الگَ)ثب تَجِ ثِ اٌٗكِ الگَٕ تحل٘ل پَضطٖ دادُ ّب 

كِ ػذم لكؼ٘ت سا ّن دس ًْبدُ  (4الگَ )پَضطٖ دادُ ّبٕ استَاس ثش هجٌبٕ سٍٗكشد ثشتس٘وبس ٍ س٘ن 

: ثِ غَست صٗش است , ّب ٍ ّن دس ستبًذُ ّب هذ ًظش لشاس هٖ دّذ

: هؼشفٖ اًذٗس ّب

j  :  ٍاحذj ام 

I :  ًُْبد i ام 

r :  ُستبًذr ام 
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ٍاحذ تحت ثشسسٖ : 0

.  پبساهتشّبٕ الگَ ػجبستٌذ اص پبساهتشّبٕ لكؼٖ ٍ استَاسٕ 

لجل اص هؼشف٘پبساهتشّب ثبٗذ ثِ اٗي ًكتِ اضبسُ كشد كِ تؼذاد پبساهتشّبٕ استَاسٕ ثب تؼذاد هٌبثغ ػذم 

پس , ثب تَجِ ثِ اٌٗكِ هٌبثغ ػذم اقوٌ٘بى دس اٗي الگَػجبستٌذ اص ًْبدُ ّب ٍ ستبًذُ ّب.اقوٌ٘بى ثشاثش است

. الگَ داسإ دٍ پبساهتش استَاسٕ هٖ ثبضذ كِ دس اداهِ هؼشفٖ هٖ گشدًذ

,پبراهترّبیقطؼیالگَػببرتٌداز

Y r j  :  ُستبًذ  r ام اص ٍاحذjام هٖ ثبضذ  .

X I j :  ًُْبدi ام اص ٍاحذ jام هٖ ثبضذ  .

: پبساهتشّبٕ استَاسٕ الگَ ػجبستٌذ اص 

x 
0γ:   ٖتؼذاد ًْبدُ ّبٕ غ٘ش لكؼ 

0 
y γ: ٖتؼذاد ستبًذُ ّبٕ غ٘ش لكؼ 

:هتغیرّبیالگَػببرتٌدازهتغیرّبیاصلیٍاظتَاری

: هتغ٘ش ّبٕ اغلٖ

V i :  ٍُصى ًْبدi ام 

u r  :  ٍُصى ستبًذr  ام 

هتغ٘شّبٕ استَاسٕ ػجبستٌذ اص هتغ٘شّبٖٗ كِ ثِ اصإ ّش هحذٍدٗت ٍ پبساهتش ًبهكوئي ثِ الگَ اؾبفِ هٖ 

: ضًَذ

P r j : ِستبًذُ  هتغ٘ش استَاسٕ هشثَـ ثrام اص ٍاحذ j ام 

q  I j : ُهتغ٘ش استَاسٕ هشثَـ ثِ ًْبد i ام اص ٍاحذ j ام 

Z j  :  هتغ٘ش استَاسٕ هشثَـ ثِ ٍاحذj ام 

t 
r :  ُهتغ٘ش استَاسٕ هشثَـ ثِ ٍصى ستبًذr ام 
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t ̕i :  ُهتغ٘ش استَاسٕ هشثَـ ثِ ٍصى ًْبدi ام 

 

 

 

 

 ROBUST DEAنمونه ای از  جدول 
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پصٍّشگراىداًشگبُػلنٍصٌؼتایراىهَفقبِتَظؼِهدلتحلیلپَششی

ِظبزیاظتَارشدًد ُّبهبتٌیبرتئَریبْیٌ  داد

ِ ثٌذٕ ضشكت ّب ٍ ٍاحذّبٕ فؼبل دس ثخص ّبٕ هختلف غٌؼت ٗكٖ اص هْوتشٗي  تخو٘ي كبساٖٗ ٍ ستج

اهشٍصُ دس ث٘طتش كطَسّبٕ جْبى، دسجبت . اثضاسّبٕ هذٗشاى ٍ س٘بست گزاساى ثشإ تػو٘ن گ٘شٕ است

ِ ّبٕ حبغل اص هذل ّبٕ الگَثشداسٕ دس ثخص ّبٕ سگَالتَسٕ ٍ تٌظ٘ن ل٘وت ضشكت ّبٕ  كبساٖٗ ٍ ستج

  .تَصٗغ ثشق، گبص، استجبقبت ٍ هخبثشات ٍ غ٘شُ كبسثشد داسًذ

  

هذل: ػوشاًٖ خبقشًطبى كشد  DEA  ِاستبًذاسد تَاًبٖٗ ثشخَسد ثب ػذم لكؼ٘ت دس دادُ ّب سا ًذاسد ٍ ث

ثب  DEA ّو٘ي دل٘ل ثب تَجِ ثِ ػذم لكؼ٘ت اكثش دادُ ّبٕ ٍالؼٖ كَضص ّبٕ صٗبدٕ ثشإ تَسؼِ

دس سسبلِ اسائِ ضذُ هذل. دادُ ّبٕ غ٘ش لكؼٖ غَست پزٗشفتِ است  DEA  دس فؿبٕ غ٘ش لكؼٖ ثب

ِ سبصٕ استَاس   .تَسؼِ دادُ ضذ (RO)استفبدُ اص تكٌ٘ك ثٌْ٘

ثب تَجِ ثِ ٍجَد هحذٍدٗت هسبٍٕ دس هذل: ٍٕ تػشٗح كشد  DEA  ٕاٍلِ٘، دس اثتذا فمف دادُ ّب

سپس ثشإ هذل سبصٕ ػذم لكؼ٘ت دس دادُ ّبٕ . خشٍجٖ ثِ غَست غ٘ش لكؼٖ دس ًظش گشفتِ ضذًذ

ٖ ّب هؼشفٖ ضذ DEA ٍسٍدٕ ٍ خشٍجٖ، هذل ٕ ّب ٍ خشٍج . ثب هحذٍدٗت ّبٕ ًبهسبٍٕ ثشإ ٍسٍد

استَاس، ٗك هذل چٌذ ّذفِ  DEA ّوچٌ٘ي ثشإ گٌجبًذى ًظشات هذٗش ٍ تٌظ٘ن همبدٗش ّذف دس هذل

  .اسائِ ضذ كِ دادُ ّبٕ ٍسٍدٕ ٍ خشٍجٖ دس آى ثِ غَست غ٘ش لكؼٖ دس ًظش گشفتِ ضذًذ

ثشإ ثشسسٖ كبسثشد هذل ّبٕ فَق، اثتذا ضبخع ّب ٍ هتغ٘شّبٕ كل٘ذٕ : ػوشاًٖ خبقشًطبى كشد

ضشكت ّبٕ تَصٗغ ثشق، گبص ٍ هخبثشات استبًٖ ضٌبسبٖٗ، ٍ سپس هذل ّبٕ فَق ثشإ آى ّب اجشا ٍ ًتبٗج 

  .خشٍجٖ ثشسسٖ ضذ

ّبضن ػوشاًٖ، داًطجَٕ دكتشٕ داًطكذُ هٌْذسٖ غٌبٗغ داًطگبُ ػلن ٍ غٌؼت اٗشاى اص سسبلِ دكتشٕ 

، ثِ ساٌّوبٖٗ دكتش س٘ذ «تحل٘ل پَضطٖ دادُ ّب هجتٌٖ ثش تئَسٕ ثٌِْ٘ سبصٕ استَاس»خَد ثب ػٌَاى 

 دفبع كشدُ 91سبل جؼفش سجبدٕ ٍ هطبٍسُ دكتش احوذ هبكَٖٗ ٍ دكتش كبهشاى ضْبًمٖ، اٍل خشداد هبُ 

 است

ًتیجِگیری

اٍل٘ي گبم دس اسصٗبثٖ ػولكشد ّش سبصهبًٖ اًتخبة الگَٕ اسصٗبثٖ هتٌبست ثب اثؼبدٕ است كِ تػو٘ن 

اص آًجب كِ ّش ٗك اص .. ٍاحذ ّبٕ خَد سا هَسد سٌجص لشاس دٌّذ, گ٘شًذگبى هٖ خَاٌّذ ثش اسبس آًْب 

لزا تشك٘جٖ اص الگَّب ثِ هٌظَس تكبهل ,سٍش ّبٕ اسصٗبثٖ داسإ ًمبـ ؾؼف ٍ لَت خبظ خَد هٖ ثبضذ
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. فشاٌٗذ اسصٗبثٖ هٖ تَاًذ تػو٘ن گ٘شًذگبى سا دس صهٌِ٘ ثشسسٖ دل٘ك تش ػولكشد سبصهبى ّب ٗبسٕ كٌذ

تَاى الگَّبٕ تحل٘ل پَضطٖ دادُ ّب ثِ هٌظَس پبسخگَٖٗ ثِ ً٘بصّبٕ كبسثشدٕ سجت ضذُ است كِ 

. تحم٘مبت ٍس٘ؼٖ دس حَصُ ّبٕ ػلوٖ هختلف اًجبم گ٘شد

حبكٖ اص تَاى لبثل هالحظِ اٗي سٍش دس , تحم٘مبت هتؼذدٕ كِ ثب استفبدُ اص اٗي سٍش اًجبم ضذُ است 

. اسصٗبثٖ ػولكشد است

فشؼ اسبسٖ دس الگَّبٕ پبِٗ تحل٘ل پَضطٖ دادُ ّب اٗي است كِ دادُ ّبٕ هشثَـ ثِ ًْبدُ ّب ٍ 

اٗي دس حبلٖ است كِ دس هسبئل ٍالؼٖ . ستبًذُ ّبٕ لكؼٖ هٖ ثبضذ ٍ ّ٘چ اًحشافٖ دس آًْب ٍجَد ًذاسد

.  ثس٘بسٕ هَالغ ثب دادُ ّبٕ غ٘ش لكؼٖ سٍ ثِ سٍ ّست٘ن

الگَٕ تحل٘ل پَضطٖ دادُ ّبٕ استَاس كِ دس اٗي تحم٘ك هؼشفٖ ٍ هَسد استفبدُ لشاس گشفتِ است ػذم 

لكؼ٘ت سا ّن دس دس ًْبدُ ّب ٍ ّن دس ستبًذُ ّب هَسد تَجِ لشاس هٖ دّذ ٍ ًتبٗج پبٗذاستش ٍ لبثل 

. اتكبتشٕ سا ثشإ تػو٘ن گ٘شٕ دس اخت٘بس هذٗشاى لشاس هٖ دّذ

ثشسسٖ ًتبٗج ًطبى هٖ دّذ كِ ثب افضاٗص ه٘ضاى خكب دس دادُ ّبًوشات كبساٖٗ هشثَـ ثِ گشٍُ ّب كبّص 

 گشٍُ هٖ ثبضذ ٍ ثمِ٘ گشٍُ ّب 9ثش اسبس ًتبٗج حبغل اص الگَ لكؼٖ تؼذاد گشٍُ ّبٕ كبسا . هٖ ٗبثذ 

اٗي دس حبلٖ است كِ ثب استفبدُ اص الگَٕ استَاس ّ٘چ كذام اص گشٍُ ّب كبسا ًوٖ ثبضٌذ ٍ . ًبكبسا هٖ ثبضذ

صٗشا .  ثبضذΓٗكٖ اص دالٗل اٗي اهش هٖ تَاًذ اًتخبة همذاس . كبساٖٗ ّوِ كوتش اص ٗك ثشآٍسد ضذُ است

ثشإ اجشإ الگَ استَاس دس اٗي تحم٘ك همذاس اٗي پبساهتش ثِ گَ ًِ إ اًتخبة ضذُ كِ حذ اكثش حفبظت 

. سا هَجت گشدد

اص دٗگش ًتبٗج اٗي تحم٘ك هٖ تَاى ثِ هؼشفٖ ًْبدُ ّب ٍ ستبًذُ ّب دس اسصٗبثٖ ػولكشد گشٍُ ّبٕ كبسٕ ثب 

 اضبسُ كشد DEAاستفبدُ اص سٍش 

 دس اسصٗبثٖ DEAدس حَصُ اسصٗبثٖ ػولكشد گشٍُ ّبٕ كبسٕ تحم٘مبت صٗبدٕ غَست گشفتِ است اهب سٍش 

اكثش تحم٘مبت اًجبم گشفتِ دس حَصُ اسصٗبثٖ . گشٍُ ّبٕ كبسٕ چٌذاى هَسد تَجِ لشاس ًگشفتِ است

ػولكشد گشٍُ ّبٕ كبسٕ ثِ ثشسسٖ ػَاهل هَثش ثش ػولكشد گشٍُ ٍ چگًَگٖ تحت تبث٘ش لشاس گشفتي 

. ػولكشد اص اٗي ػَاهل پشداختِ اًذ

 دسحَصُ كبسثشدٕ ثشإ ستجِ ثٌذٕ گشٍُ ّبٕ كبسٕ ٍ همبٗسِ آًْب ثب ّن DEAدس حبل٘كِ استفبدُ اص سٍش 

ًْبدُ ّب ٍ ستبًذُ ّبٕ  هؼشفٖ ضذُ دس اٗي تحم٘ك هٖ تَاًذ ساٌّوبٕ هف٘ذٕ ثشإ . ثس٘بس هف٘ذ است

سبٗش سبصهبى ّب دس اسصٗبثٖ گشٍُ ّبٕ كبسٕ ثبضذ  
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: پ٘طٌْبدّبٕ اجشاٖٗ تحم٘ك ثب تَجِ ثِ ًتبٗج ثِ دست آهذُ ػجبست است اص 

ثشسسٖ ًْبدُ ّب ٍ ستبًذُ ّبٕ گشٍُ ّبٕ ًبكبسا ثِ هٌظَس تؼ٘٘ي ه٘ضاى تغ٘٘ش آًْب ثِ قَسٕ كِ ثبػث -1

. افضاٗص كبساٖٗ ٍاحذّبٕ ًبكبسا گشدد

قشاحٖ س٘ستن جبهغ اسصٗبثٖ ػولكشد گشٍُ ّبٕ كبسٕ ثب سٍٗكشد اسصٗبثٖ دسًٍٖ گشٍُ ّب -2

ؾجف ٍ گضاسش گشفتي دادُ ّبٕ گشٍُ ّبٕ كبسٕ ثِ ػٌَاى اثضاس اغلٖ , قشاحٖ ثشًبهِ جبهغ ثجت -3

تَل٘ذ ٍسٍدٕ ّبٕ س٘ستن اسصٗبثٖ ػولكشد 

فشاٌٗذّب ٍ ٍٗضگٖ ّبٕ , اصهٌظش هذٗشٗت  (ثب ًوشا كبساٖٗ ثبالتش )تجضِٗ ٍ تحل٘ل گشٍُ ّبٕ كبسٕ كبسا -4

 (ثب ًوشات كبساٖٗ پبٗ٘ي تش)گشٍّٖ ثِ هٌظَس تذٍٗي ثشًبهِ ّبٕ اجشاٖٗ ثْجَد گشٍُ ّبٕ ًبكبسا 

. سٗطِ ٗبثٖ ػلل ًبكبساٖٗ گشٍُ ّبٕ كبسٕ ًبكبسا-5
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 تحلیل پوششی داده ها:

 مقدمه

روش غیرپارامتری برای     است که یک    (DEAیکی از شاخه های مهم علم تحقیق در عملیات تحلیل پوششی داده ها ) 

در حالت چند ورودی و چند         ارزیابی کارایی و یا محاسبه بهره وری تعداد متناهی از واحدهای تصمیم گیرنده متجانس

برای ساختن یک سطح  خروجی است. در این روش نیازی به تعیین شکل صریح تابع تولید نیست و از برنامه ریزی خطی 

تمام داده ها استفاده      ( برای پوشاندن )نام تحلیل پوششی داده ها از این ویژگی منشأ گرفته است(قطعه خطی )یا مرز-قطعه

به این مرز محاسبه می شود. مرز به دست آمده همان     می شود و سپس کارایی هر یک از واحدهای تصمیم گیرنده نسبت 

واحدها که در داخل سطح پوششی قرار می گیرند ناکارآ هستند مرز کارآیی است که نقاط واقع بر آن نقاط کارآ هستند. سایر 

شدن واحدهای ناکارآ بر روی مرز در     و با یکی از تصاویر خود بر روی سطح پوششی مقایسه می شود که نحوة تصویر

 مدلهای مختلف و بسته به ماهیت مدل متفاوت است.

یه گذار روش های غیرپارامتری در ارزیابی کارایی و محاسبه بهره این روش بر پایه کار اقتصاددانی به نام فارل است که پا

جهت تعیین کارایی را در حالت        ، اولین روش غیر پارامتری 7591گیرنده است. او در سال   وری واحدهای تصمیم

کرد. برای  مرز را ارائه      قطعه خطی برای تقریب -دو ورودی و یک خروجی ارائه نمود و روش پوسته محدب قطعه

تعیین اندازه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده، فارل پیشنهاد کرد که ابتدا بایستی یک مرز کارای مفروض را مشخص کرد و 

-مرز کارای قطعه     سپس فاصله از مرز کارا را به عنوان یک اندازه ناکارایی تعبیر نمود. وی به جای برآورد تابع تولید،

 های زیر بااستفاده از تبدیل یک به یک بدست آورد: قطعه خطی را با اعمال فرض

 خط ها، منفی یا صفراست.. شیب پاره7

گیرند که گیرد. به عبارت دیگر تمام نقاط مشاهده شده در سمتی از مرز قرار می. هیچ واحدی بین مرز و مبدا قرار نمی2

 مبدا در آن واقع نباشد.

 ارا و بقیه ناکارا هستند و میزان ناکارایی آنها نسبت به مرز محاسبه می شود.گیرند نقاط ک. نقاطی که روی مرز قرار می3

روش فارل با اینکه مشکل مربوط به انتخاب تابع تولید را رفع کرد ولی هنوز مشکل تعداد ورودی و خروجی را داشت. در 

فارل را، در مقاله ای تحت عنوان چارنز، کوپر و رودز با استفاده از برنامه ریزی ریاضی روش غیرپارامتری  7511سال 

تعمیم دادند و عنوان     "اندازه گیری کارایی واحدهای تصمیم گیرنده"، برای سیستمی با ورودی ها و خروجی های چندگانه

در  7511( را به آن دادند. البته این تکنیک قبل از آن در سال Data Envelopment Analysis"تحلیل پوششی داده ها" )

آمریکا" مورد      تری رودز به راهنمایی کوپر تحت عنوان "ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ملیرساله دک

فرض بازده به      است که با  CCRاستفاده قرار گرفته بود. مدلی که توسط چارنز، کوپر و رودز معرفی شد مدل معروف 

زیادی در      ل پوششی داده ها است. از آن زمان به بعد مطالعاتمقیاس ثابت ارئه شد و یکی از اساسی ترین مدل های تحلی

عنوان نمونه،   زمینه کاربرد و توسیع این روش صورت گرفت و مدل های جدید و مقاالت زیادی در این زمینه ارئه شد. به 
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را ارائه  BCCمعروف   را برای بازده به مقیاس متغیر بسط دادند و مدل  CCR، بنکر، چارنز و کوپر مدل 7511در سال 

 نمودند.

امکان سه نوع جهت گیری با ماهیت ورودی، با ماهیت خروجی و بدون ماهیت وجود دارد. در مدل های DEAدر مدلهای

مشخصی خروجی     با ماهیت ورودی واحدهای تصمیم گیرنده در پی آن هستند که با کمترین میزان ورودی ممکن، مقدار

ورودی، بیشترین    اهیت خروجی واحدهای تصمیم گیرنده در پی آن هستند که با مقدار مشخصیایجاد کنند. در مدلهای با م

ورودی ها و افزایش   میزان خروجی ممکن را ایجاد کنند. در مدل های بدون ماهیت واحدهای تصمیم گیرنده در پی کاهش 

 همزمان خروجی ها هستند.

های زیادی توسعه  ها با سرعت زیادی در حال گسترش بوده و تا کنوناستفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده 7511از سال 

برای مقایسه  DEAها اتفاق افتاده است. به عنوان نمونه مدل های از جنبه تئوری و کاربردی در مدلهای تحلیل پوششی داده

تولید، بهداشت و   -ساخت  ، بیمه، ورزش،   و ارزیابی سازمانها و صنایع مختلف مانند صنعت بانکداری، پست، کشاورزی

بورس، تولید برق )نیروگاه ها(، نفت        درمان )بیمارستانها و کلینیک ها(، آموزش )مدارس و دانشگاه ها(، حمل و نقل، 

 ها( و بسیاری کاربردهای دیگر مورد استفاده قرار گرفته اند.)پاالیشگاه

 ه آن اشاره شده است:این روش دارای مزایا و معایبی است است که در ادامه ب

  مزایای تحلیل پوششی داده ها:

 . امکان ارزیابی عملکرد کارایی واحدهای تصمیم گیرنده با چندین ورودی و چندین خروجی.7

 . بر خالف برخی روشهای عددی، مشخص بودن وزنها از قبل و تخصیص آنها به ورودیها و خروجیها الزم نیست.2

قبل تعیین شده )مانند روش های رگرسیون آماری( و یا شکل صریح تابع تولید )مانند برخی  . نیاز به شکل تابع توزیع از3

 روشهای پارامتری( نیست.

 . امکان به کارگیری ورودی ها و خروجی ها مختلف با مقیاس های اندازه گیری متفاوت.1

گیرنده ایجاد می کند. این همکاری  . تحلیل پوششی داده ها فرصت های زیادی را برای همکاری میان تحلیل گر و تصمیم 9

عملکرد و الگویابی نسبت به مرز      ها می تواند در راستای انتخاب ورودی و خروجی واحدهای تحت ارزیابی و چگونگی

 کارا باشد.

گردآوری شده برای اندازه گیری کارایی: بر خالف روش رگرسیون که با میانگین سازی در . استفاده از کلیه ی مشاهدات 1

تحلیل پوششی داده ها هر کدام   مقایسه واحدها به بهترین عملکرد موجود در مجموعه واحدهای تحت بررسی دست می یابد،

 از مشاهدات را در مقایسه با مرز کارا بهینه می کند.

وه ی اندازه گیری جامع و منحصر به فرد برای هر واحد که از ورودی ها )متغیرهای مستقل( برای . فراهم آوردن یک شی1

 ایجاد خروجی ها )متغیرهای وابسته( استفاده می کند.
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. الگویابی نسبت به مرز کارا: میزان تغییرات ورودی ها وخروجی واحدهای ناکارا برای تصویر کردن آنها بر مرز کارا 1

ر ناکارایی برای هر ورودی و خروجی( را میتوان محاسبه نمود. در نتیجه عالوه بر تعیین میزان کارایی نسبی، )منبع و مقدا

نقاط ضعف واحد تصمیم گیرنده در شاخصهای مختلف تعیین می شود و با ارائه میزان مطلوب آنها، خط مشی واحد تصمیم 

 د.کنگیرنده را به سوی ارتقای کارایی و بهره وری مشخص می

است به واحدهای ناکارا    . ارائه مجموعه مرجع: الگوهای کارا که ارزیابی واحدهای ناکارا بر اساس آنها انجام گرفته71

 خواهد بود. DEAشوند و این دلیلی بر منصفانه بودن مقایسه در معرفی می

 معایب تحلیل پوششی داده ها : 

 ه سازی امکان پیشگیری خطا در اندازه گیری و سایر خطاها را ندارد.. تحلیل پوششی داده ها به عنوان یک تکنیک بهین7

 . این تکنیک جهت اندازه گیری کارایی نسبی به کار گرفته شده و کارایی مطلق را نمی سنجد.2

. تفاوت بین اهمیت ورودی ها و خروجی ها موجب انحراف در نتایج می گردد اما با محدود سازی وزن های ورودی و 3

 این مشکل تا حدودی قابل رفع است.خروجی 

 . از آنجا که تحلیل پوششی داده ها تکنیکی غیرپارامتری است، انجام آزمون های آماری برای آن مشکل است. 1

. تعداد مدل های مورد نیاز وحل آنها به تعداد واحدهای تحت بررسی است که تا حدودی حجم محاسبات را افزایش می  9

 دهد.

یک واحد جدید به مجموعه واحدهای قبلی بررسی شده موجب تغییر در امتیاز کارایی تمامی واحدها می . اضافه کردن  1

 گردد.

 . تغییر در نوع و تعداد ورودی ها ممکن است در نتایج ارزیابی تغییر دهد. 1

 . با افزایش تعداد متغیر های ورودی و خروجی تعداد واحدهای کارا نیز افزایش می یابد.1

 (IDEAمدل تحلیل پوششی داده های بازه ای )معرفی  

( DMUاز داده های  دقیق وقطعی برای سنجش کارایی واحدهای تصمیم گیری )  متداول DEAبه طور کلی در مدل های 

( باید میزان کارایی  𝐷𝑀𝑈𝑗0استفاده میشود. به منظور محاسبه کارایی هر یک از واحدها )برای مثال واحد تصمیم گیری 

نسبی موزون هریک  از واحدها را  با توجه به کارایی نسبی موزون  واحدهای دیگر حداکثر نمود. بیان جبری این موضوع 

 (:7311(مشاهده نمود) اکبری ودین محمدی7را  میتوان  در رابطه )
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𝑀𝐴𝑋𝐷𝑀𝑈(𝑗0)→𝜃𝑗0 =
∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗0

𝑠
𝑟=1

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗0
𝑚
𝑖=1

=
𝑢1𝑦1𝑗0 + 𝑢2𝑦2𝑗0 + ⋯ + 𝑢𝑠𝑦𝑠𝑗0

𝑣1𝑥1𝑗0 + 𝑣2𝑥2𝑗0 + ⋯ + 𝑣𝑚𝑥𝑚𝑗0
 

      𝑆. 𝑇: 𝐷𝑀𝑈𝑖 → 𝐸𝑖 =
∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑛

𝑠
𝑟=1

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑛
𝑚
𝑖=1

≤ 1 → 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 

      𝑢𝑟, 𝑣𝑖 ≥ 0                                                                                  (1)                   

 در رابطه)1( mوs به  ترتیب معرف تعداد نهاده ها وستاده ها میباشد. با حل مدل برنامه ریزی غیرخطی )برنامه ریزی کسری ( نشان داده  

شده در رابطه)1( میزان کارای هر یک از واحد های تصمیم گیری را باتوجه به کارایی بنگاه های دیگر میتوان محاسبه نمود. همان 

 طورکه 

,𝑣𝑖  هستند که به ترتیب اوزان داده شده به مقادیر نهاده ها  𝑢𝑟ازمدل برنامه ریزی  رابطه)1( بر می اید متغیر های تصمیم در این مدل  

و ستاده ها می باشند و با حل مدل محاسبه می گردند. از آنجایی که حل مدل برنامه ریزی رابطه )1( به دلیل غیر خطی بودن بسیار مشکل 

است لذا مدل برنامه ریزی مذکور با استفاده از یک سری تکنیک های ریاضی )مخرج تابع هدف را مساوی واحد قرار داده و نیز ضرب 

مخرج هر یک از قیود و محدودیت های مسئله در عدد سمت راست قیود و آوردن معادالت به سمت چپ نا مساوی(، همانند رابطه )2( به 

  فرم خطی تبدیل می گردد.

𝑀𝐴𝑋𝐷𝑀𝑈(𝑗0)→𝜃𝑗0 = ∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗0

𝑠

𝑟=1

 

𝑆. 𝑇: ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗0

𝑚

𝑖=1

= 1 

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗−

𝑠

𝑟=1

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗≤0→𝑗=1,2,…,𝑛

𝑚

𝑖=1

 

      𝑢𝑟, 𝑣𝑖 ≥ 0                                                                (2) 
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   مدلی که در باال توضیح داده شد، مدلDEA متداول برای محاسبه و سنجش کارآیی هر یک از واحد های تصمیم گیری است )بصیری پارسا

،1831(.اما از آنجایی که در دنیای واقعی تصمیم گیرنده یا شرایط ریسک و عدم قطعیت روبروست، نمی توان مقادیر دقیق و مطمئنی 

 برای 

هر یک از ستاده ها و نهاده ها مشخص نمود و این کار، دقت و صحت مدل  را زیر سوال می برد. برای رفع این نقیصه و وارد کردن     

  شرایط ریسک و عدم اطمینان به منظور تعیین کارایی هر یک از واحد های تصمیم گیری، میتوان از روشDEAبازه ای استفاده نمود.همان

  طور که در جدول )1( مشاهده می شود، مقادیر هر یک از نهاده ها و ستاده ها را می توان درون یک بازه قرار داد. بدین مفهوم که مقدار 

𝑥ij معرف حد باال،   به
Uyij

U
  𝑥ij معرف حد پایین  

L , yij 
L

  نهاده یا ستاده مورد نظر می تواند در این بازه متغیر باشد. در جدول )1(،

 .(Wang etal . , 2005)( ام است j ترتیب برای ستاده ها و نهاده ها در واحد تصمیم گیری  

   جدول 1. نهاده-ستانده براي DEA با اعداد غير دقيق   

 

حال به منظور محاسبه کارایی هر یک از واحدهای تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان و با وجود داده های غیر دقیق، با توجه به این که 

  برای محاسبه کارایی واحدj ام باید از رابطه )8( استفاده شود:
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𝜃𝑗 =
∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗

𝑠
𝑟=1

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

→ 𝑗 = 1,2, … , 𝑛                                                    (3)                    

به جای مقادیر دقیق و قطعی ستاده ها و نهاده ها در رابطه )8(، مقادیر بازه ای و غیر دقیق آنها را جایگزین نموده که حاصل آن رابطه 

𝜃𝑗)1( می باشد:  =
∑ 𝑢𝑟[𝑦𝑟𝑗

𝐿𝑠
𝑟=1 ,𝑦𝑟𝑗

𝑈 ]

∑ 𝑣𝑖[𝑥𝑖𝑗
𝐿𝑚

𝑖=1 ,𝑥𝑖𝑗
𝑈]

=
[∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗

𝐿 ,𝑠
𝑟=1 ∑ 𝑢𝑟

𝑠
𝑟=1 𝑦𝑟𝑗

𝑈 ]

[∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗
𝐿𝑚

𝑖=1 ,∑ 𝑣𝑖
𝑚
𝑖=1 𝑥𝑖𝑗

𝑈]
=

[
∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗

𝐿𝑠
𝑟=1

∑ 𝑣𝑖
𝑚
𝑖=1 𝑥𝑖𝑗

𝑈 ,
∑ 𝑢𝑟

𝑠
𝑟=1 𝑦𝑟𝑗

𝑈

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗
𝐿𝑚

𝑖=1
] → 𝑗 =

1,2, … , 𝑛                                                                 (4)                                                      

                                                                 

𝜃𝑗 باید به صورت بازه ای تبدیل  → 𝑗 = 1,2, … , 𝑛با توجه به عملیات ریاضی صورت گرفته در رابطه )1( واضح است که  

𝜃𝑗معرف
𝑈

𝜃𝑗 معرف حد پایین کارآیی واحد تصمیم گیری jام بوده و باید همواره عددی بزرگتر از صفر  باشدو  
𝐿

  گردد، که در این حالت

حد باالی واحد تصمیم گیری مورد نظر بوده و مقدار آن باید کوچکتر یا مساوی واحد گردد. بیان جبری این موضوع را می توان در رابطه 

.(Wang etal . , 2005( مشاهده نمود )5(  

𝜃𝑗 = [𝜃𝑗
𝐿 , 𝜃𝑗

𝑈] = [
∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗

𝐿𝑠
𝑟=1

∑ 𝑣𝑖
𝑚
𝑖=1 𝑥𝑖𝑗

𝑈 ,
∑ 𝑢𝑟

𝑠
𝑟=1 𝑦𝑟𝑗

𝑈

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗
𝐿𝑚

𝑖=1

] ∈ (0,1] → 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 (5) 

  از آنجایی که𝜃𝑗  همواره باید در بازه ]1و0( واقع شود، می توان از این مطلب نتایج زیر را بدست آورد:

𝜃𝑗
𝑈 =

∑ 𝑢𝑟
𝑠
𝑟=1 𝑦𝑟𝑗

𝑈

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗
𝐿𝑚

𝑖=1

≤ 1 → 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 

𝜃𝑗
𝐿 =

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗
𝐿𝑠

𝑟=1

∑ 𝑣𝑖
𝑚
𝑖=1 𝑥𝑖𝑗

𝑈 > 0 → 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 
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با توجه به مطالب ذکر شده در قسمت های قبل و به منظور محاسبه حدود باال و پایین کارایی واحد تصمیم گیری )برای مثال واحد تصمیم 

 گیری 𝐷𝑀𝑈𝑗0( باید یک جفت مدل برنامه ریزی کسری برای تصمیم گیرنده مورد نظر محاسبه گردد. مدل   برنامه ریزی کسری  

  برای محاسبه حد باال و پایین کارایی واحد تصمیم گیری 𝐷𝑀𝑈𝑗0 را می توان   به ترتیب    در روابط   )6(   و   )7(   مشاهده نمود

 .(Wang etal . , 2005) 

𝑀𝐴𝑋𝐼𝑀𝐼𝑍𝐸 → 𝜃𝑗0
𝑈 =

∑ 𝑢𝑟
𝑠
𝑟=1 𝑦𝑟𝑗0

𝑈

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗0
𝐿𝑚

𝑖=1

 

                                                    S.T:   

∑ 𝑢𝑟
𝑠
𝑟=1 𝑦𝑟𝑗

𝑈

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗
𝐿𝑚

𝑖=1

≤ 1 → 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 

      𝑢𝑟, 𝑣𝑖 ≥ 0                                              (6) 

 

𝑀𝐴𝑋𝐼𝑀𝐼𝑍𝐸 → 𝜃𝑗0
𝐿 =

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗0
𝐿𝑠

𝑟=1

∑ 𝑣𝑖
𝑚
𝑖=1 𝑥𝑖𝑗0

𝑈  

                                                     S.T:     

∑ 𝑢𝑟
𝑠
𝑟=1 𝑦𝑟𝑗

𝑈

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗
𝐿𝑚

𝑖=1

≤ 1 → 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 

      𝑢𝑟, 𝑣𝑖 ≥ 0                                                 (7) 

به منظور حل راحت تر مدل های نشان داده شده در روابط )6( و )7( و جلوگیری از پیچیدگی هایی که در حل مدل های برنامه ریزی غیر 

خطی حاصل می شود، باید مدل های غیر خطی فوق را  با تکنیک های ذکر شده در قسمت های قبل به فرم مدل برنامه ریزی خطی تبدیل  

  نمود. فرم خطی شده برای محاسبه حد باال و پایین کارایی واحد تصمیم گیری 𝐷𝑀𝑈𝑗0 را به ترتیب می توان در روابط )3( و )9( مشاهده 
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 نمود:

𝑀𝐴𝑋𝐼𝑀𝐼𝑍𝐸 → 𝜃𝑗0
𝑈 = ∑ 𝑢𝑟

𝑠

𝑟=1

𝑦𝑟𝑗0
𝑈

 

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗0
𝐿

𝑚

𝑖=1

= 1 

∑ 𝑢𝑟

𝑠

𝑟=1

𝑦𝑟𝑗
𝑈 − ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗≤1→𝑗=1,2,…,𝑛

𝐿

𝑚

𝑖=1

 

𝑢𝑟 , 𝑣𝑖 ≥ 0                                                        (8) 

𝑀𝐴𝑋𝐼𝑀𝐼𝑍𝐸 → 𝜃𝑗0
𝐿 = ∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗0

𝐿

𝑠

𝑟=1

 

∑ 𝑣𝑖

𝑚

𝑖=1

𝑥𝑖𝑗0
𝑈 = 1 

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗
𝐿 −

𝑠

𝑟=1

∑ 𝑣𝑖

𝑚

𝑖=1

𝑥𝑖𝑗0
𝑈 ≤ 1 → 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 

𝑢𝑟 , 𝑣𝑖 ≥ 0                                                            (9) 

  با حل دو مدل برنامه ریزی خطی فوق برای هر یک از واحد های تصمیم گیری )𝐷𝑀𝑈 ها( ، یک بازه برای کارآیی هر  یک حاصل 

می گردد. به منظور تعیین و سنجش  میزان کارآیی هر یک از واحد های تصمیم گیری از روابط نشان داده شده در رابطه)10( استفاده می 

 گردد:

𝐸++ = {𝑗 ∈ 𝐽|𝜃𝑗
𝐿 = 1}                                                                                    

𝐸+ = {𝑗 ∈ 𝐽|𝜃𝑗
𝐿 < 1 & 𝜃𝑗

𝑈 = 1}                                                                    
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𝐸− = {𝑗 ∈ 𝐽| 𝜃𝑗
𝑈 < 1}                                                           (10)                   

𝜃𝑗 باشد، واحد تصمیم گیری  jام به ازای همه ی مقادیر موجود در بازه نهاده ها و ستاده ها کاراست،     اما اگر
𝐿 =   در صورتی که 1

𝜃𝑗 باشد واحد تصمیم گیری j ام تنها به  ازای مقادیر حد باالی  بازه  نهاده ها و ستاده ها کارایی دارد و  در 
𝐿 < 1 & 𝜃𝑗

𝑈 = 1 

𝜃𝑗 باشد، واحد تصمیم گیری jام به     ازای هیچکدام از مقادیر موجود در بازه نهاده ها و ستاده ها کارآیی ندارد.  در 
𝑈 <   حالتی که1

مرحله آخر به منظور رتبه بندی واحد های تصمیم گیری مورد نظر بر اساس میزان کارآیی آنها از رابطه )11( استفاده می گردد و   بدین 

.(Wang etal . , 2005) ترتیب رتبه ی هر یک از واحد های تصمیم گیری را میتوان مشاهده نمود  

𝑀𝐼𝑁𝑖{𝑀𝐴𝑋(𝐷𝑀𝑈𝑖)} = 𝑀𝐼𝑁𝑖{𝑀𝐴𝑋{𝑀𝐴𝑋𝑖≠𝑗(𝜃𝑗
𝑈) − 𝜃𝑗

𝐿 , 0}}, 𝑖, 𝑗

= 1,2, … , 𝑛                                     (11) 

 منابع

لنامه تعیین کارایی نسبی دانشکده های مدیریت با رویکرد تحلیل پوششی داده ها، فص( 3131آذر، عادل و قربانی ) -3
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2- Wang, Y.M., Greatbanks, R.& Yang, B. (2005) Interval Efficiency Assessment Using 

Data Envelopment Analysis; Fuzzy Sets and Systems 153 ,347-370. 
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DEA 

 هذل يک ّب دادُ پَؿـي تحليل هؼٌي ثِ کِ ثبؿذ هي Data Envelopment Analysis هخفف DEA ٍاطُ 

 چٌذيي ٍ ٍسٍدي چٌذيي کِ اػت( DMU) اي گيشًذُ تصوين ّبي ٍاحذ کبسايي اسصيبثي ،ثشاي سيبضي سيضي ثشًبهِ

 تَخِ هَسد ّوَاسُ ػبصهبى يب ؿشکت يک ػولکشد اسصيبثي دس آى اّويت دليل ثِ کبسايي گيشي اًذاصُ.  داسًذ خشٍخي

 هٌْذػي هجبحث دس کبسايي گيشي اًذاصُ ّوبًٌذ سٍؿي اص اػتفبدُ ثب ، 7591 ػبل دس فبسل. اػت داؿتِ لشاس هحمميي

 داد لشاس ًظش هذ کبسايي گيشي اًذاصُ ثشاي فبسل کِ هَسدي.کشد لذاما تَليذي ٍاحذ ثشاي کبسايي گيشي اًذاصُ ثِ ،

 .ثَد خشٍخي يک ٍ ٍسٍدي يک ؿبهل

 چٌذيي ثب کبسايي گيشي اًذاصُ تَاًبيي کِ کشدًذ اسايِ سا الگَيي ٍ دادًذ تَػؼِ سا فبسل ديذگبُ سٍدص ٍ ،کَپش چبسًض

 دکتشاي سػبلِ ،دس ثبس اٍل ٍ گشفت ،ًبم ّب دادُ پَؿـي تحليل ػٌَاى ،تحت الگَ ايي. داؿت سا خشٍخي ٍ ٍسٍدي

 ػبل دس آهشيکب هلي هذاسع آهَصاى داًؾ تحصيلي پيـشفت اسصيبثي ػٌَاى تحت کَپش ساٌّوبئي ثِ ٍ سٍدص ادٍاسد

 (.7131:هْشگبى) گشفت لشاس اػتفبدُ هَسد کبسًگي داًـگبُ ،دس 7511

 ؿذُ يبد فشد ػِ ًبم اٍل حشٍف اص کِ( CCR) الگَي ،ثِ گشديذ ئِاسا سٍدسص ٍ ،کَپش چبسًض تَػظ الگَ ايي کِ خب آى اص

 تصوين ّبي ٍاحذ کبسايي گيشي اًذاصُ ػٌَاى ثب اي همبلِ دس 7513 ػبل دس ٍ گشديذ ،هؼشٍف اػت ؿذُ تـکيل

 (.7513:چبسًض)ؿذ اسائِ گيشًذُ

 آى ثِ کِ ثبؿذ هي خغي سيضي هِثشًب اص اػتفبدُ ثب ػبصي ثْيٌِ يکؼشي ثش هجتٌي ّب دادُ پَؿـي تحليل ٍالغ دس

 خغي سيضي ثشًبهِ ثَػيلِ کِ ًمبط ػشي يک اص کبسا هشصي هٌحٌي سٍؽ ايي دس. ؿَد هي گفتِ ًيض ًبپبساهتشيک سٍؽ
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 هميبع ثِ ًؼجت هتغيش ٍ ثبثت ثبصدّي فشض دٍ اص تَاى هي ًمبط ايي تؼييي ثشاي. گشدد هي ايدبد ؿَد هي تؼييي

 گيشًذُ تصوين ٍاحذ آيب کِ کٌذ هي هـخص ػبصي ثْيٌِ ػشي يک اص پغ خغي ضيسي ثشًبهِ سٍؽ. کشد اػتفبدُ

 يکذيگش اص ًبکبسا ٍ کبسا ّبي ٍاحذ ٍػيلِ ثذيي داسد؟ لشاس آى خبسج يب ٍ اػت گشفتِ لشاس کبسايي هشص سٍي ًظش هَسد

 ّب دادُ َؿـيپ تحليل دليل ّويي ثِ ٍ دادُ لشاس پَؿؾ تحت سا ّب دادُ توبم DEA تکٌيک.ؿًَذ هي تفکيک

 .اػت ؿذُ ًبهيذُ

 اي. ثبؿذ هي ّب ًؼجت اص ،اػتفبدُ کبسايي گيشي اًذاصُ ّبي سٍؽ تشيي هؼوَل حبل ػيي دس ٍ تشيي اثتذايي اص يکي

 ػٌَاى ثِ کبسايي کِ صَستي دس. ؿًَذ هي گشفتِ ثکبس صٌؼتي ٍ ،التصبدي هبلي هختلف ّبي صهيٌِ دس ّب ًؼجت

 آػبى خشٍخي ًک-ٍسٍدي تک ٍاحذّبي ثشاي آى تحليل ٍ ،هحبػجِ ؿَد تؼشيف ّب ٍسٍدي ثِ ّب خشٍخي اص ًؼجتي

 ًتيدِ دس ٍ ثَدُ سٍ ثِ سٍ خشٍخي ٍ ٍسٍدي چٌذيي ثب ٍاحذّبيي ثب ٍالؼي دًيبي هؼبدل اکثش دس اهب ثَد خَاّذ

 خْت ػجيهٌب هؼيبس ٍاحذ،ثِ ؿبخص يک صَست ثِ ّب خشٍخي ٍ ّب ٍسٍدي تشکيت ثب کِ ّؼتين ّبيي سٍؽ ًيبصهٌذ

 .يبثين دػت کبسايي ػٌدؾ

 (DEA) الگوي براي اساسی مشخصه دو

 ثِ ثبصدُ ٍ الگَ ،هبّيت اػبػي هـخصِ دٍ تؼييي ،ًيبصهٌذ ٍاحذّب ًؼجي اسصيبثي ،ثشاي DEA الگَي اص اػتفبدُ

 :اػتفبدُ هَسد الگَي هبّيت ؿَد؛ هي پشداختِ يک ّش تـشيح ثِ صيش دس کِ ثبؿذ هي الگَ هميبع

 ػبصي حذالل دس ،ػؼي ّب خشٍخي ػغح داؿتي ًگِ ثبثت ،ثب اسصيبثي فشايٌذ دس کِ صَستي ،دس ٍسٍدي ّيتهب: الف

 .اػت ٍسٍدي اػتفبدُ هَسد الگَي هبّيت ثبؿين داؿتِ ّب ٍسٍدي
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 ػغح افضايؾ دس ّب،ػؼي ٍسٍدي ػغح داؿتي ًگِ ثبثت ثب اسصيبثي فشايٌذ دس کِ صَستي خشٍخي،دس هبّيت: ة

 .اػت خشٍخي اػتفبدُ هَسد الگَي هبّيت بؿينث داؿتِ خشٍخي

 دس ثبيؼتي کِ ثبؿين هي ًؼجتي ػٌَاى ثِ فٌي ًبکبسايي آٍسدى دػت ثِ دًجبل ،ثِ ٍسٍدي ،ثبديذگبُ DEA الگَي دس

 ،ثِ خشٍخي ديذگبُ دس. گيشد لشاس کبسايي هشص دس ٍاحذ ٍ ثوبًذ تغييش ،ثذٍى خشٍخي تب ؿَد دادُ کبّؾ ّب ٍسٍدي

 ًظش هَسد ٍاحذ تب   آيذ ٍخَ ثِ ّب ٍسٍدي دس تغييش آًکِ يبثٌذ،ثذٍى افضايؾ ّب خشٍخي ثبيذ کِ ّؼتين ًؼجتي دًجبل

 .ثشػذ کبسايي هشص ثِ

 همبديش ايي BCC هذل دس ٍلي ّؼتٌذ هؼبٍي ديذگبُ دٍ دس کبسايي ثشاي آهذُ دػت ثِ ،همبديش CCR الگَي دس

 ثؼضي دس کِ اػت اي ٍاحذّب ػولکشد ًؼجي اسصيبثي ،دس DEA الگَ يک ثشاي ديذگبُ اًتخبة ػلت. ّؼتٌذ هتفبٍت

 دس ٍثشػکغ. ثبؿذ هي ثبثت ٍ هـخص لجل اص آى همذاس ٍ ًذاسد خشٍخي هيضاى ثش کٌتشلي ّيچ ٍاحذ هذيشيت هَاسد

 ؿشايغي چٌيي دس ٍ اػت تصوين هتغيش( خشٍخي)تَليذ هيضاى ٍ اػت هـخص ٍ ثبثت ٍسٍدي هيضاى هَاسد اص ثؼضي

 ّش ،ثش هذيش کٌتشل هيضاى اػبع ثش خشٍخي ٍ ٍسٍدي هبّيت اًتخبة ًْبيت دس. ثبؿذ هي هٌبػت خشٍخي ،ديذگبُ

 (7553: ثبتيغ ٍ کَلي)گشدد هي تؼيي ّب خشٍخي ٍ ّب ٍسٍدي اص يک

 :استفاده مورد الگوي مقیاس به بازده

 سٍؽ ّبي تَاًبيي اص يکي. ثبؿذ هي ػيؼتن يک ّبي خشٍخي ٍ ّب ٍسٍدي تغييشات ثيي پيًَذ ثيبًگش هميبع ثِ ثبصدُ

DEA هميبع ثِ ثبصدُ گيشي اًذاصُ ّوچٌيي ٍ هتفبٍت ّبي هميبع ثِ ثبصدُ ثب هتٌبظش هختلف الگَّبي ،کبسثشد 

 .ٍاحذّبػت
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 CCR الگَي.کٌذ هي تَليذ سا ّب خشٍخي اص هضشة ّوبى ّب ٍسٍدي اص هضشثي ّش يؼٌي:ثبثت هميبع ثِ ثبصدُ: الف

 .ؿًَذ هي همبيؼِ ّن ،ثب ثضسگ ٍ کَچک ٍاحذّبي ثٌبثشايي. کٌذ هي فشض ساثبثت ّب ٍاحذ هميبع ثِ ثبصدُ

 يب ٍ آى اص کوتش يب ّب خشٍخي اس هضشة ّوبى تَاًذ ،هي ّب ٍسٍدي اص هضشثي ّش يؼٌي: هتغيش هميبع ثِ ثبصدُ: ة

 (7551:تشال ٍ ثبًکش) ٌذک هي فشض هتغيش سا هميبع ثِ ثبصدُ BCCالگَي. کٌذ تَليذ ّب خشٍخي ،دس سا آى اص ثيـتش

 پظٍّـي ٍ تخصصي ؿَساّبي پيچيذُ ٍ دؿَاس هتذاٍل، ًؼجتآ ٍظيفِ يک تحميمبتي ّبي پشٍطُ اًتخبة ٍ ثٌذي ستجِ

 هـبسکت ٍ پشٍطُ، ّش سٍي ثش هؼيبس يک اص ثيؾ تأثيش هالحظِ اص آى پيچيذگي. اػت داًـگبّي ٍ تحميمبتي هشاکض دس

 هي ًـأت هتؼذد هؼيبسّبي هجٌبي ثش تحميمبتي ّبي پشٍطُ اًتخبة ٍ ثٌذي تجِس دسفشآيٌذ هتؼذد گيشًذگبى تصوين

 ّبي پشٍطُ تَػظ هؼيبسّب تبهيي هيضاى ٍ هؼيبسّب اّويت هيضاى دسثبسُ خَيؾ ّبي سخحبى ؛ گيشًذگبى تصوين گيشد

 ّبي عشيك،ٍاطُ اص ِک اػت آًْب ًبهؼلَم هجْن، داًؾ ثش هـتول گيشًذگبى تصوين لضبٍت. داسًذ هي ثيبى سا تحميمبتي

 داًؾ فمذاى اص ًبؿي اعويٌبى ػذم ًوبيؾ ثشاي ًيبص هَسد پزيشي اًؼغبف فبصي هدوَػِ تئَسي. گشدد هي ثيبى صثبًي

 دس ًبدليك اعالػبت اداسُ ثشاي ٍ کٌذ اداسُ سا اي ٍاطُ ًبدليمي ٍ اعويٌبى ػذم هَضَع تَاًذ هي ٍ کٌذ هي فشاّن سا

 سٍ ايي اص.  سٍد ثکبس ؛ ؿًَذ ًوي تؼييي دليمبً...  ٍ ّب گضيٌِ ٍ هؼيبسّب اسصؽ کِ يٍالؼ دًيبي گيشي تصوين هؼبئل

 هي ثبؿذ؛ ؿذُ ثيبى ًبهؼلَم ٍ هجْن صَست ثِ تحميمبتي ّبي پشٍطُ ٍ هؼيبسّب اسصؽ کِ گيشي تصوين هحيظ تحت

 دادُ ثب TOPSIS ثب شيگي تصوين ّبي سٍؽ اص ؛ تحميمبتي ّبي پشٍطُ اًتخبة ٍ ثٌذي ستجِ هؼبلِ حل ثشاي تَاى

 اػت ؿذُ گزاؿتِ ثٌيبى اصلي اػبع ثش فبصي TPOSIS گيشي تصوين تکٌيک.  اػت گشفتِ لشاس هالحظِ هَسد فبصي

 هٌفي آل ايذُ حل ساُ اص فبصلِ ثيـتشيي ٍ هثجت آل ايذُ حل ساُ اص فبصلِ کوتشيي داساي ثبيذ ؿذُ اًتخبة ثذيل کِ

 اصل ؿَْدي ٍپزيشفتٌي اػت يک ؛ اًؼبى شيگي تصوين فشآيٌذ دس اصل ايي.  ثبؿذ
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 اص اػتفبدُ ٍ اسصيبثي ػٌدؾ ٍ گيشي اًذصاُ سٍؿْبي ثِ اسصيبثي، ّبي ثشًبهِ هَفميت ػلوئ داليل هْوتشيي اص يکي

 دخيل ًظشي گشايـبت خبًجِ يک گيشيْبي خْت تبثيش تحت اهش ايي. گشدد هي ثش کٌٌذگبى اسصيبثي رٌّي ّبي ؿيَُ

 ّبي ؿيَُ ثِ ٍ کبػتِ سا رٌّي اثشات کِ ّؼتٌذ سٍؿْبيي سيبضي فٌَى اػت، ثَدُ ػولکشد صيبثياس ًظبم عشاحي دس

 ايي دس سٍ ايي اص داسًذ سا ًظشي هختلف گشايـبت تدويغ تَاًبيي ػٌدؾ، ٍ يگشي اًذاصُ دس ٍ ؿًَذ هي هتَػل ػيٌي

 ػولکشد کليذي فبکتَسّبي بػبييؿٌ اص ثؼذ ا دادُ پَؿـي تحليل ٍ فبصي هٌغك اص تشکيجي هتذٍلَطي يک پظٍّؾ

 .داسد سٍؽ دلت ٍ خبهؼيت اص حبکي ًتبيح. ؿذ اػتفبدُ آهَصگبساى ػولکشد اسصيبثي ثشاي
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 ها داده وششیپتحلیل 

 کوپر راهنمایی به (Edwardo Rhodes)دکتر ادواردو رودز  با تحقیقات پایان نامه (DEA) ها داستان تحلیل پوششی داده

 .کلید خورددر دانشگاه کارنگی ملون  1996 سال در آمریکا ملی مدارس آموزان دانش تحصیلی پیشرفت ارزیابی تحت عنوان

ورودی و گیری کارایی ارائه داده بود که تنها شامل یک  برای اندازه روشی در تحقیقات خود 1959پیش از این فارل در سال 

وجود چندین ورودی و خروجی بدون  ،تحقیقات پایان نامه دکتر رودزبر سرراه یک خروجی بود. حال بزرگترین چالش 

 CCR (Charnes, Cooper, and Rhodes)ارائه مدل   این چالش ها بود، سر انجام داشتن اطالعاتی در مورد نرخ های آن

تک ورودی/خروجی فارل را برای  محاسبه کارایی فنی با های تحقیق در عملیاتی مدل این مدل با استفاده از روشآنها در شد. 

 (1)دل هایی با چندین ورودی و خروجی تعمیم دادند.م

 یگیری کارایی نسبی واحدها برای اندازه ،ریزی ریاضییک رویکرد مبتنی بر برنامه  (DEA) تجزیه و تحلیل پوششی داده ها 

به عنوان یک روش برای ارزیابی عملکرد و  DEA . است های متعدد ها و خروجی ورودی دارای که (DMU)تصمیم گیری 

 به  بایستینام برد  DEAاز مهمترین مدل هایی که می توان در . (2)تعیین معیار در برابر بهترین عمل در نظر گرفته شده است

CCR،BCC  ،FDH  ،های شبکه  DEA، مهمترین مفاهیم که قبل از  .(3)اشاره کرد های موازی و مدل مدل های سلسله مراتبی

گیری و ورودی  گیری و آنالیزعملکرد، واحدهای تصمیم ت از: هدف از اندازهبایستی با آن آشنا شد عبار س DEAاستفاده از 

 (.2باشد) میها و مدل مناسب  خروجی آن

 به موارد زیر اشاره کرد.می توان  DEAاستفاده از  از مزایای

 تولید تابع تخمین به نیاز عدم 

 خروجی/ورودی یک از بیش یا یک با سیستمهایی در بکارگیری توانایی 

 آنها میانگین جای به مشاهدات خود بر تمرکز 

 خروجیها و ورودیها برای) وزن تعیین(ارزشگذاری به نیاز عدم 

 متفاوت گیری اندازه واحدهای با ها خروجی و ها ورودی بکارگیری امکان 

 بررسی تحت واحد هر برای های مقایس های ارزیابی انجام جهت مرجع مجموعه ارائه 

 کارا مرز به ناکارا واحدهای انتقال جهت ها خروجی و ها ورودی در الزم تغییرات از تخمینی ارائه 

 تخصیص راستای در مناسب تصمیمات اتخاذ جهت ها خروجی و ها ورودی مختلف ترکیبات از مفیدی اطالعات ارائه 

 (.4)منابع

 توان موارد زیر را نام برد. همچنین از معیاب آن می

 تکنیک DEA سنجد نمی را مطلق کارایی و بوده نسبی کارایی گیری اندازه جهت.  

 این البته گردد می نتایج در انحراف موجب واقعی دنیای در ها خروجی و ها ورودی اهمیت درجه بین تفاوت وجود 
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 . است رفع قابل حدی تا ها خروجی و ها ورودی به تخصیصی وزنهای محدودسازی با مشکل

 (.4)کند می فراهم را ارزیابی نتایج در تغییر امکان ها خروجی یا و ها ورودی تعداد و نوع در تغییر 

 

 شبکه عصبی

مغز انسان  ها را به صورت یک مدل در آورد. های مغز انسان نسب به داده تالش است تا قابلیتهای عصبی در  کنیک شبکهت

تشکیل دهنده خود است . هر نرون  )این مقدار تخمینی است( 1111خود را مدیون  و پردازش سریع اطالعات قابلیت یادگیری

 در که است ثانیه 3-10 حدود در ها نرون وئیچنگس سرعتنرون دیگر در ارتباط است.   114ها با حدود   یک از این نرون

نهایت( نرونهای خود و  اما مغز انسان با تعداد فوق العاده زیاد)میل به بی .عدد بزرگی است ) ثانیه ( 10- 10 کامپیوترها با مقایسه

 به اتصال پایه بر که است محاسبه برای روشیشبکه عصبی  .هد توان عملیاتی بسیار باالیی دارد پردازش های موازی که انجام می

 که  شود می تشکیل نرون یا واحد یا گره یا سلول دلخواهی تعداد از شبکه .شود می ساخته  پردازشی  واحد چندین پیوسته هم

  (5).دهند می ربط خروجی به را ورودی مجموعه

کردند تا مدل ریاضی بسازند که قابلیت فراگیری ها و از سوی دیگر ریاضیدانان تالش  قرن نوزدهم نروفیزیولوزیستابتدای ز ا

سعی کردند سامانه یادگیری و تجزیه و تحلیل مغز را کشف کنند. اولین  و و تجزیه و تحلیل عمومی مسائل را دارا باشد

زنده ها در شبیه سازی با استفاده از یک مدل منطقی توسط مک کلوک و والتر پیتز انجام شد که امروزه بلوک اصلی سا کوشش

در سال  پس از آنشبکه پرسپترون توسط روزنبالت معرفی گردید.  195۱در سال  های عصبی مصنوعی است.  اکثر شبکه

کند برای مدتی تحقیقات در این زمینه را به  به علت این عقیده پیش داورانه که که این روش مسائل خاصی را حل نمی 1969

بر روی شبکه عصبی مصنوعی تحقیقات  19۱1تا  1991که در فاصله  ورباس یا گراسبگحداقل رساند. اما محققانی همچون 

 (6)رفت این علم داشتند.انجام میدادند نقش بسزایی در پیش

 .دارد، شناسایی الگوها، تقریب توابع ناشناخته کاوی شبکه عصبی کاربدهای فراوانی در مباحثی همچون یادگیری ماشینی، داده

گیرد در واقع این  قرار می بینی کردن مورد استفاده ی دسته بندی کردن و پیش ست که در حوزهعصبی ابزاری اهمچنین شبکه 

شدند،  ای( قبال استفاده می های آماری سنتی )به خصوص تکنیک رگرسیون و تجزیه تحلیل خوشه هایی که روش روش در حوزه

توان تقریبا برای هر تابع  کننده این  است که آن را می های عصبی برای ما ایجاد می مهمترین مزیت که شبکه .گردد استفاده می

شود که رابطه بین متغییرها شناخته شده نیست. از معایب شبکه عصبی  غیر خطی استفاده نمود و این موضوع زمانی مهمتر می

 درتعداد الیه های مخفی ، تعداد گره ) بهینه پارامتر و تنظیماتیابی به  گیر بودن دست توان به وقت می

شود غیر قابل تفسیر بودن  . همچنین مورد که به آن بسیار انتقاد می( برای یک  الگوریتم شبکه عصبی نام بردالیه مخفی و غیره

های  نقطه مناسب ، در این روش است. این روش نیز ماننده سایر روش ن بهوزن های بدست آمده در طول فرآیند رسید

 های مناسب دارد. دهد و سعی در یافتن جواب فراابتکاری الزاما جواب بهینه را نمی

در شکل یک هر نورون با یک بردار ورودی ، یک بردار وزن متناظر با بردار ورودی ، تابع انتقال ، و یک بردار خروجی 

  .است نشان داده شده
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 الیه خروجی ،در یک شبکه ، الیه نهایی  باشدممکن است از یک یا چند نورون در هر الیه تشکیل شده یک شبکه عصبی 

های دیگر است.  های پنهان خروجی یک الیه، ورودی الیه در الیه .هستندهای پنهان  و تمام الیه های قبلی الیه شود نامیده می

یه ورودی، عصبی متشکل از سه ال نوعی از شبکه 2در شکل . کند میها را به خروجی تبدیل  تابع انتقال در هر نورون ورودی

های پنهان و  های پنهان و وزن بین الیه فعالیت الیهها در خروجی بستگی به  پنهان و خروجی نمایش داده شده است. رفتار داده

 (.۱ها دارد) خروجی

 

 

 

 

 : نمایش یک نرون1شکل 

 نوعی شبکه عصبی: 2شکل 
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 برداری پرسپترون یک باشد. با یک واحد محصبلتی می پرسپترونتوان نام برد شبکه عصبی  ترین مدل شبکه عصبی که می ساده

 آستانه مقدار یک از حاصل اگر میکند. محاسبه را ورودیها این از خطی ترکیب یک و گرفته را حقیقی مقادیر با ورودیهای از

 .بود خواهد 1- معادل اینصورت غیر در و  1 با برابر پرسپترون خروجی بود بیشتر

  

 

  

 

 

 

 

این مدل تنها در موارد که تصمیم گیری به دو سطح آری یا خیر  زیر است. ون به صورترتپدر نهابت مدل ریاضی یک پریس

 قابل استفاده است. و درواقع تصمیم گیری خطی باشد  تقصیم شود

 

 

 

 متعدد های گیری تصمیم با مسائلی همچنین و خطی غیر مسائل حل برای توانند می الیه چند های شبکه ها پرسپترون خالف بر

  .روند بکار

 

 

 

 

 

 

 x1

 x2

 xn

 {1 or –1}

 X0=1

 w0

 w1

 w2

 wn

 Σ  {1 or –1}

 O(x1,x2,…,xn) = 

 1 if w0 + w1x1 + w2x2 + … +  wnxn > 0 

 

 -1       otherwise

 

Input nodes

Internal nodes

Output nodes

 پرسپترون شبکه عصبی: 3شکل 

 شبکه عصبی چندالیه: 4شکل 
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 DEAکاربردهای تلفیق شبکه عصبی با 

و شبکه عصبی در موادر بسیاری کاربرد دارد از جمله حوزه اقتصاد، مدیریت، مهندسی و نظامی که در ادامه به  DEAترکیب 

 پردازیم. ونه هایی از این کاربردها میمن

Lhih` وS.S. Mahapatra های عصبی راهکاری برای ارزیابی عملکرد  ها و شبکه با استفاده از تلفیق تحلیل پوششی داده

شود و با توجه به اینکه  برای ارزیابی عملکرد مدارس استفاده می DEAاند. در این راهکار  مدارس بازرگانی  هند ارائه داده

ر این مقاله نیز از جوید. د پیش بینی آینده بهره میمدارس دائما در حال پویایی هستند، از شبکه عصبی به عنوان ابزاری برای 

شبکه عصبی نیز برای پیش بینی  اند. در نهایت استفاده شده است و نتایج در مقابل هم بررسی شده CCRو  BCCهر دو مدل 

 در آینده برای هر مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است. DEA  در CCRو  BCCامتیاز هردو مدل 

Chia-Yu Hsu در  (نگهدارندهبرای پیش بینی عملکرد ساخت ویفر ) ها و شبکه عصبی ای از تحلیل پوششی داده مدل یکپارچه

هادی  ها، تولید کنندگان نیمه هادی هادی صنعت نیمه شدیدا رقابتیت سریع تکنولوژی و محیط پیشرف اند. ها بیان کرده هادی نیمه

برای حفظ مزیت رقابتی خود مجبور به سرمایه گذاری مستمر در این بخش کرده است. این مقاله راهکاری برای ارزیابی 

ها ارائه داده است. همچنین اطالعات  کرد آنبینی آن در آینده و هشدار قبل از کاهش عمل عملکرد تولید کنندگان و پیش

برای ارزیابی عملکرد و شبکه  CCRتواند برای تخصیص منابع نیز مفید باشد. این مقاله از مدل  بدست آمده از این مدل می

 شود. های گذشته و پیش بینی آینده استفاده می عصبی پی انتشار برای الگو برداری از داده

 استفاده نموده است.های کشورهای عربی از این رویکرد تلفیقی  ت عنوان مدل سازی کارایی بانکمحمد مصطفی در مقاله تح

و با  کند میگری و تولید اشاره  ها تحت عنوان واسطه گیری کارایی برای بانک در این مقاله به دو رویکرد کلی اندازهی و

یه مواردی چون،  DEAدر این مقاله برای ورودی مدل  کند. استفاده از این رویکردها ورودی و خروجی خود را مشخص می

، ها، سرمایه و... اشاره نموده. در خروجی مواردی چون، تعداد معامالت، سود، تعداد حساب جاری تعداد پایانه، ها کارکنان، هزینه

که از کدام یک از این ورودی  البته در مقاله به وضوح اشاره نشده ها و ... اشاره نموده است. تعداد حساب پس انداز، میزان وام

را   CCRخروجی محور بوده است. با این حال مدل  BCCمدل  DEAمدل استفاده شده برای ها استفاده نموده است.  و خروجی

مشاهده نشده  CCRو  BCCنماید که در این بررسی تفاوتی بین روش  .  در انتها چنین مینموده بررسینیز برای مقایشه نتایج 

  است.

شبکه عصبی  از جمله دام کمینه محلی و ... در این مقاله از شمرند برمی (NN) های عصبی ت مشکالتی که برای شبکهلعبه 

در نیاز به هیچ پیش فرضی  ،ها برای طبقه بندی دادهعالوه بر غیر خطی بودن، استفاده شده است. این مدل  (PNNاحتمالی )

کنند نیز کاربرد دارد. پس  ها که از چندین مدل توزیع پیروی می ه و همچنین برای داد متغییرهای تصادفی ندارد مورد نوع توزیع

 کنند. ها را طبقه بندی می بانک PNNیافت شد. با استفاده از  DEAها توسط  از آنکه امتیاز کارایی بانک
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یابی بهینه محل  پذیر راهکاری برای مکان های عصبی انعطاف ها و شبکه با استفاده از  تحلیل پوششی داده آزاده و همکارانش

اند. خصوصیت انعطاف پذیر بودن این مدل نشأت گرفته از شبکه عصبی  های خورشیدی در ایران ارائه کرده نیروگاه

  ( است.FDEAهای فازی) ( و تحلیل پوششی دادهANNمصنوعی)

ها  مزاحم ممکن است راه حل های ها بسیار باال است و این بدان معناست که با وجود یک خطا یا داده حساسیت به داده DEAدر 

ها کامال دقیق  های مربوط به ارزیابی مکان نیروگاه به این دلیل است که در محیط واقعی اکثر داده FDEAکنند. استفاده از تغییر

برای غلبه بر این ضعف استفاده  FDEAها فازی هستند. بنابراین  ن معناست که ورودی و خروجیاند و این بدا گیری نشده اندازه

های غیر خطی همراه باشند برای غلبه بر  ها خراب باشند یا با پیچیدگی عالوه بر آن در بعضی لز مواقع ممکن است داده شود. می

( نسبت به FDEA-ANNمده این رویکرد ترکیبی)شود. دو مزیت ع این مشکالت از شبکه عصبی مصنوعی استفاده می

های غیر  های کیفی و کمی در داده رویکردهای گذشته یکی استفاده از داده های پیچیده و غیرخطی و دوم استفاده ار داده

 .باشد واضح و نامشخص می

های که  شده است در این مبحث داده از اداره آمار ایران گردآوری عوامل فنی، جغرافیایی و اجتماعیاین مقاله اعم از های  داده

 است. شده  یش دارند به عنوان خروجی درنظر گرفتهاهایی که تمایل به افز تمایل به کاهش دارند به عنوان ورودی و داده

 :عبارتند از ها ورودی

 فاصله از شبکه های توزیع برق 

 هزینه های زمین 

  تابش خورشیدپارامتر جهانی میزان 

  طبیعیشدت وقوع بالیای  

 خروجی ها عبارتند از:

 جمعیت و نیروی انسانی 

 تعداد مناطق مناسب از نظر زمین شناسی 

 مقدار آب در دسترس 

 تعداد مناطق مناسب از نظر توپوگرافی 

 های عصبی شبکه و DEA با انتخاب تامین کنندگان

Desheng Wu   مدلی ترکیبی با استفاده ازDEA  درخت تصمیم گیری و شبکه عصبی برای انتخاب تامین کنندگان ارائه ،

تامین کنندگان به دو گروه کارا و  DEAبا استفاده از در این مقاله از دوقسمت تشکیل شده است.  دموجومدل داده است. 

یک درخت تصمیم  از درخت تصمیم و شبکه عصبی )برای آموزش درخت تصمیم( استفاده شوند و سپس با ناکارا تقسیم می

استفاده از اطالعات کیفی، ، مزیت اصلی استفاده از روش درخت تصمیم و شبکه عصبی کنیم. ایجاد می (NNDT) آموزش دیده

  باشد. طبقه بندی قابل فهم می های بزرگ و استفاده از مجموعه داده انعطاف پذیری در برخورد با اطالعات از دست رفته،
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ا را از ناکار جدا کرده و سپس تامین گان کار تأمین کننده CCRو BCC از هر دو روش  با استفاده DEAدر قسمت ابتدا 

های  شوند. در این مقاله از داده های عصبی می جداگانه وارد چرخه درخت تصمیم و آموزش شبکه ،روش هر دو گان کارا کننده

ها توانایی استفاده از  که مدل آن استفاده شده است و برای اثبات ان Talluri and Narasimhan (2005)تحقیق 

نیز به آن اضافه  (در سه سطح بسیار خوب، خوب و بد) (LO)و محل  (EE)محیط اقتصادیدو داده  را دارد  کیفیمتغییرهای 

 . شده است

 چنین تعریف شده است: DEA های ورودی داده

 ها و سیستم شیوه ( های مدیریت کیفیتQMP) 

 حسابداری داخلی اسناد(SA) 

  ( قابلیت فرایند / تولیدPMC) 

  ( مدیریت شرکتMGT) 

 ( قابلیت طراحی و توسعهDD) 

   ( قابلیت کاهش هزینه هاCR) 

 :به شرح زیر است DEA خروجیهای  داده

 کیفیت(Quality) 

 قیمت(Price) 

  تحویل(Delivery) 

   عملکرد کاهش هزینه(CRP) 

  دیگر(Other) 

 

 DEAمیزان ورودی و خروجی ها و امتیاز : 1جدول
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و BCCها به دو روش  به میزان متغییرهای ورودی و خروجی و همچنین محاسبه امتیاز کارایی آن جدول باال اطالعات مربوط

CCR محاسبات مربوط به  کند. و همچنین سطح کیفی دو داده اضافه شده را بیان میDEA افزار  با استفاده از نرمWeka3.4 

باشند. در مرحله دوم با استفاده از درخت تصمیم رگرسیون  می NNDT)این اطالعات ورودی مرحله دوم مدل ) .انجام شده است

 پذیرد. و شبکه عصبی طبقه بندی از تامین کننده گان صورت می

 : CCRمدل رگرسیون برای 
 IF(other<=0.611, 

 IF(QMP>=0.6109, IF(DD<=0.8845, IF(QMP<=0.8418,” 

 subtree”,0.7231) 

 IF(QMP<=0.8913, 0.9091, 0.8549) 

 ) 

 1), 

 1) 

 : BCCمدل رگرسیون برای 
IF(PMC<=0.9615, IF(Delivery<=0.3, 0.9451, 1), 
IF(QMP>=0.8913, IF(QMP<=0.9347, 0.9073,0.8980) 0.9646)) 

 : CCRمدل درخت طبقه بندی 
 
IF(other<=0.611, IF(QMP<=0.6109, 1,0), 1) 

 : BCC مدل درخت طبقه بندی

IF(other<=0.611, IF(QMP<=0.7136, 1,0), 1) 

 

 دهد. جدول زیر امتیاز پیش بینی شده توسط درخت تصمیم و شبکه عصبی را نشان می 

 

تامین کننده باالقوه نمایش  11عصبی را برای و مدل شبکه دهد ها را بااستفاده از درخت طبقه بندی نشان می کالس 3جدول 

  دهد. می

  

 امتیاز پیش بینی شده توسط درخت تصمیم و شبکه عصبی: 2جدول

 تامین کننده باالقوه 11طبقه بندی : 3جدول
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 DEAو  های عصبی شبکهبا  ارزیابی کارایی کارکنان 

های عصبی برای ارزیابی کارایی کارکنان رائه  ها و تحلیل شبکه علی آزاده و همکارانش مدلی یکپارچه از تحلیل پوششی داده

های کارکنان بر  به تحلیل اثر ویژگی Roughهای عصبی و مجموعه  ها،شبکه ها با استفاده از تحلیل پوششی داده آناند.  داده

وری کل  های موثر نیروی انسانی در بهره هدف از این الگوریتم هشدار به مدیریت در مورد ویژگی اند. کارایی کل پرداخته

 . کند کمک می، بینی کارایی واحدها ن به مدیران برای ایجاد مدلی برای پیشسازمان است. در نهایت نتیجه آ

و سپس از آن برای  reductکنند، انتخاب بهترین  دو نقش اساسی در این مدل بازی می( ANNوعی )شبکه عصبی مصن

و  ANNترکیب  است. ANNدر پیش بینی دارد دلیل اصلی استفاده از  DEAکنند. ضعف که  بینی کارایی کل استفاده می پیش

 مناسب نیست وبرای رفع این عیب از  ANNدد در های متع ورودی بینی را ایجاد کند. تا ویژگی پیش Roughتئوری مجموعه 

های  کند اول نیاز به شبکه ایجاد اشکال می ANNشود. تعداد زیاد ورودی از دو منظر در  استفاده می Roughتئوری مجموعه 

زمان ، دوم ورودی بیشتر نیاز به بزرگتر که خطر ابتال به اتصاالت بیش از حد و بزگ شدن مجموعه آموزش را در بر دارد

 عبارتند از: Roughهای تئوری مجموعه  ترین ویژگی مهم بیشتری برای رسیدن به شبکه همگرایی اوزان دارد.

 ها  الگوریتم بهینه برای پیدا کردن الگوها در داده 

 شوند های آماری کشف نمی پیدا کردن روابطی که توسط روش 

 امکان استفاده از اطالعات کمی و کیفی  

 پیدا کردن مجموعه minimal (ها که برای کالس بندی مفید است ) مانند کم کردن ابعاد و تعداد اطالعات  از داده 

 .ارزیابی اهمیت داده ها 

 .تولید قوانین تصمیم گیری از روی اطالعات. 

در انتها ها است و سپس DMUمرحله ابتدایی که برای یافتن امتیاز کارایی  شود در دومرحله از الگوریتم استفاده می   DEAاز 

این الگوریتم بر روی  نمایانگر مراحل الگوریتم است. یابد. شکل )( را می reductبهترین  ANN های خروجیبا استفاده از 

 استبانک اجرا گردیده  112
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 هاDMUمرحله یک محسبه کارایی  -1

ها  شود. برای مورد مطالعه بانک ها محاسبه میDMU کارایی پوششی خروجی محور امتیاز BBC مدلدر این مرحله با استفاده از 

اند. جدول  ها به عنوان خروجی در نظر گرفته شده ها، درآمد و وام های ثابت به عنوان ورودی و سپرده تعداد کارکنان و دارایی

 دهد. نتایج حاصل از این محاسبات را نشان می 4

 

 DEAها با استفاده از DMUمحاسبه کارایی 

 ها خروجی

 ها DMUامتیاز کارایی 

 های تصمیم گیری توسعه سیستم
 های پرسنل ویژگی

 ها  reductلیستی از  Roughتئوری مجموعه  قها از طری  reductتعیین 

 DEAمتغییرهای ورودی  CVTTاز طریق  ANNها بوسیله   reductمحاسبه عملکرد 

ها  reductرتبه بندی 
 DEAبوسیله   reductانتخاب بهترین 

ها از طریق   reductها بوسیله انتخاب DMUپیش بینی کارایی 

ANN 

 Rough تئوری مجموعه و DEA  ،ANNالگوریتم مدل ارزیابی کارکنان بااستفاده از : 5شکل 

 بانک 121برای  DEAالگنتایج محاسبات : 4جدول 
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 های تصمیم گیری تعریف سیستم -2

آیند. هر ستون نشانگر یک ویژگی است و در  های اطالعاتی که به صورت جدولی به نمایش درمی ها یا سیستم مجموعه داده

از چهارگروه دهد.  های این جدول نیز میزان یک ویژگی را برای یک شی نمایش می شود سلول می  سطرها یک شی نشان داده

از جمله  داران که بسیاری از معامالت معمول یک بانک در ارتباط هستند. صندوقپرسنل شناسایی شدند. گروه اول تحت عنوان 

ها را  که چک باشد. گروه دوم سرپرستان ها می برداشت از حساب و  داران پذیرش  سپرده ،پرداخت وام های صندوق مسئولیت

 گیرند. هارم قرار میها در گروه سوم و چ کنند. مدیران شعبه و دستیاران آن نقد و معمالت را کنترل می

 اند. های پرسنل در چهار گروه زیر دسته بندی شده ویژگی

 جنسیت : مرد یا زن 

  :شاخص است 5دارای تحصیالت ،Below high school diploma,  high school diploma , AB , BS,  MS 

 سن 

 تجربه کاری 

 داران تعداد صندوق :سایر 

 های فوق تشکیل شده است مطالعه با ویژگیهای مورد  سیستم تصمیم گیری برای بانک

 

 

 
  

 

 

 

  

 مدیر شعبه

 دستیار مدیر شعبه

 سرپرست

 جنسیت

 سن

 تحصیالت

 تجربه
 صندوق

 دار 
 صندوق

 دار 

 صندوق
 دار 

 های کارکنان رابطه بین کارکنان و ویژگی: 6شکل 
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 Roughها بوسیله تئوری مجموعه  reductتعیین  -3

که به طور  ها از ویژگی یحداقل  تواند به عنوان زیرمجموعه گویند که می reductهای را  مفهومی از تکنیک انتخاب ویژگی

تا   F1های ورودی که ویژگی 5به عنوان مثال به جدول  شود.  شرح داده کامل باعث افتراق اشیاء موجود در جدول تصمیم شود،

F4  ما میتوانیم با  دهد، توجه کنید. در این جدول نمایش می 5تا  1و یک ویژگی خروجی با سه محدوده پاسخ را برای اشیا

گویند. یکی از اهداف تکنیک انتخاب  reductرا در دو خوشه دسته بندی کنیم که به آن یک  ءاشیا 2توجه ویژگی شماره 

در یک سیستم اطالعاتی با  reductتواند افتراق ایجاد کند. تعداد کل  هاست که می کمترین تعداد از ویژگی ها یافتن ویژگی

M  ویژگی برابر است با(  
   
 است. Np-hardای نیست و یک مسئله  ها کار چندان سادهreduct. محاسبه همه (

 

توان به سادگی مشاهده  ها می با دقت در مجموعه .استخراج شده که در جدول زیر قابل مشاهده است reduct  12در نهایت 

 ها  است. کرد که تعداد مردان دارای بیشترین فراوانی، و سن دستیار مدیر شعبه دارای کمترین فراوانی در بین مجموعه

 

 CVTTاز طریق درنظر گرفته شده است  Aبوسیله  reduct هر محاسبه عملکرد -4

مجموعه داده ها ابتدا به چند قسمت شود.  استفاده می (CVTT)آزمون اعتبار سنجی متقاطع های عصبی ساخته شده از روش  به منظور برآورد کیفیت شبکه

ا به عنوان مجموعه ه این بخش تا آنجا که همه بخش .شود میسپس، یک بخش برای آزمایش و بقیه برای هدف های آموزشی استفاده  .تقسیم می شود

 اجراها است. CVTTشود. محصول نهایی  میانگین دقت در کل  شوند ادامه داده می آزمایش قرار داده

های الیه پنهان از فرایند زیر استفاده شده است. آنقدر  ( مناسب گرهqدر این مطالعه یک شبکه عصبی تک الیه انتخاب شده است. برای یافتن تعداد )

 دهیم تا خطای مورد نظر مشاهده شود. به عنوان یک پارامتر اختیاری تغییر می ها را تعداد گره

 افزار مطلب موجود است در مرحله اول آموزش بوسیله گرادیان مزدوج مدرج که در ابزارهای شبکه عصبی نرم. 

 نمونه از جداول پایگاه داده: 5جدول

 بانک 121ها برای reductمجموعه  : 6جدول
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 های آزمایشی از طریق خطا  مدل با دادهMAPE شود. ارزیابی می 

یکی از  شود. آزمون استفاده میهای  و اطالعات باقی مانده برای مجموعه دادهاست از تمام داده ها  ٪91-91معموال آموزش مجموعه داده ها شامل 

رود اما هنگامی که اطالعات  دهد اتصاالت بیش از حد است. خطا در هنگام آموزش به سمت عددی کوچک می مشکالتی که در شبکه عصبی رخ می

شوند مجموعه داده  ها به دو دسته تقسیم می شود. راه حل این مشکل توقف زود هنگام است برای این منظور داده خطا بزرگ میشود  د به مدل داده میجدی

ل فرآیند ها خطا در طو های آزمایش یا اعتبار سنج که بوسیله آن شود و مجموعه داده ها و بروزرسانی شبکه استفاده می آموزش که برای برآرودوزن

  .شود آموزش مانیتور می

بخش تقسیم شده و سپس یک بخش  4ابتدا به  ها ه دادهعشود. مجمو به منظور محاسبه خطا از روش آزمون اعتبار سنجی متقاطع استفاده میدر این مطالعه 

 ۱تا  6این مطالعه ارزش حداقل خطا بین  شود. در مجموعه آموزش در نظر گرفته می به عنوانشود و باقی مانده  به عنوان اعتبار سنجی و نمونه گرفته می

برآورد شده است . جدول  MAPE)انگین مطلق درصد خطا )می ،درنظر گرفته شده است. برای محاسبه میزان خطا (٪92تا ٪ 94درصد )قابلیت اطمینان 

در نظر گرفته شده  41ها الیه پنهان برابر  تعداد گره دهد. ها را نمایش میANNمعماری  9دهد. شکل نشان می reductها را برای هر MAPEزیر  9

 است.

 

 

 DEAمیانگین درصد خطای مطلق به عنوان ورودی : 7جدول
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 ی مختلفهاreductمعماری شبکه عصبی برای : 7شکل
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    DEAاز طریق  ANNبا نتایج  reductاتخاب بهترین  -5

شود  بررسی می   DEAاند بوسیله  حاصل شده ANNگذارند نتایج که از  که بر کارایی تاثیر می (reduct) ای مناسبه برای انتخاب مجموعه از ویژگی

( بدست آمده MaxERRiخطا)( و حداکثر MinERRi( حداقل خطا)VarERRi( واریانس نمرات خطا)AERRiاز میانگین نمرات خطا) بدین معنا که

اطالعات مورد نیاز برای  شود.  استفاده می  DEA)امتیاز کارایی( برای خروجی  ANNبرای ورودی، و از خروجی هر  ANNدر  reductبرای هر 

به صورت رتبه بندی  در جدول شماره )( به عنوان ورودی و درجدول )( به عنوان خروجی آورده شده است. در جدول )( همچنین اطالعات رتبه بندی

( یعنی تعداد افراد مجرد، reduct 9)  9های شماره آورده شده است. پس در نهایت چنین نشان داده شده است که مجموعه ویژگی DEAحاصل از 

 دارای بیشترین تاثیر برکارایی است.  داران و تجربه مدیران شعبه سن صندوق

 ANNده از طریق های انتخاب ش ها با ویژگیDMUبینی کارایی  پیش -6

که به کمک آن میزان کارایی آن مجموعه شود ساخته می reductیک شبکه عصبی برای آن  reductدرنهایت پس از انتخاب بهترین 

 reduct9همانطور که ذکر شد در اینجا  کنیم. ( که به عنوان بهترین انتخاب شده است را پیش بینی میreduct) ها از ویژگی

در ها انتخاب شده است.  داران و تجربه مدیران شعبه( به عنوان بهترین مجموعه از ویژگی )تعداد مجردها، حداکثر سن صندوق

 است. که بوسیله آورده شدهreduct9 مقدار دلخواه برای 9جدول زیر نتایج حاصل از 

 

در انتها قابل ذکر است که همانطور که مالحظه گردید از بین تعداد مشخص ویژگی یک مجموعه از ویژگی ها که بیشترین 

های اثرگذار باعث کاهش هزینه و  این کاهش ویژگی ها به بهترین ویژگی گذاشت انتخاب گردید. تاثیر را بر کارایی می

 شود. سرعت در تصمیم گیری می

 

 

 

 

 

 

 میزان خروجی)امتیاز کارایی( میزان تجربه مدیران شعبه حداکثر سن صندوقداران تعداد مجردها

 reduct9 مقدار دلخواه برای 7نتایج حاصل از : 8جدول
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  ها داده یپوشش لیتحل  درس قیتحق

 هدف نیچند با یریگ میتصم و  DEA ها داده یپوشش لیتحل:  عنوان

MODM 

 رانیا  اصفهان  آباد نجف یاسالم آزاد دانشگاه زاد هیرویش یهاد دکتر

 رانیا  اصفهان  آباد نجف یاسالم آزاد دانشگاه یعیرف یعل

 نیچند با یریگ میتصم به راجع یحاتیتوض ادامه در و میپردازیم ها داده یپوشش لیتحل یاجمال یمعرف به ابتدا قیتحق نیا در: دهیچک

 است کره کار همزمان بطور نهیزم دو هر در همزمان که مقاله کی به انیپا در و میدهیم آن در استفاده مورد یها روش و هدف

 یبرا و. کندیم اقدام ها واحد نیا یابیارز به نسبت مختلف یها واحد یکارآئ یبررس از استفاده با ها داده یپوشش لیتحل.  میپردازیم

 هدف چند با یریگ میتصم در.  میکنیم یمعرف را آنها اجمال به قیتحق نیا در که ردیگیم هرهب شده فیتعر یالگو یتعداد از نکاریا

  MODM با ابتدا شده ارائه مقاله در. شوندیم یمعرف روشها نیا نیتر مهم از یدتعدا قیتحق نیا در که شوندیم استفاده یادیز یروشها

 . شودیم حل مسئله  DEA از استفاده با  ادامه در و شودیم لیتبد هدفه تک مسئله کی به هدفه چند مسئله

DATA     Environments          Analysis      DEA 

ک شرکت  سازمان و ..... همواره مد نظر محققان یا ی یدیک واحد تولیعملکرد  یابیت آن در ارزیل اهمیبه دل ییکار آ یریاندازه گ"

  ".1بوده است

 ریزی برنامه لهای مد شکل به را کسری های مدل قبلی، های مدل در تغییراتی اعمال با مذکور منداندانش سال این در

 وجود خطی ریزی برنامه لهای مد حل برای گوناگونی افزارهای نرم و ها حل ه را که آنجایی از .کردند تبدیل خطی

 فرض خروجی چند های مدل از CCR هپای لهای مد در .یافت گسترش سرعت به CCR و ورودی چند استفاده دارد،

 .دارد وجود مدل این برای گرا خروجی و گرا ورودی عمده شکل دو .شود می نوشته هدفه تک صورت به مدل و شده

 این خروجی کردن بیشینه دنبال به نظر، مورد گیری تصمیم واحد ورودی بودن ثابت فرض با گرا ورودی های مدل

 کردن کمینه دنبال به نظر مورد گیری تصمیم واحد خروجی کردن فرض ثابت با گرا خروجی مدلهای و هستند واحد

 2.شندیا یم واحد این ورودی

 

DEA ل یتحل. دهد یداده ها انجام م یل پوششیبا تحل را  ن کاریعملکرد سازمان ها است و ا یابیاست که بدنبال ارز یک ابزار کمی

داده ها مدل  یل پوششین مدل تحلیاول0شود یپرداخته م ین مدل معروف دارد که در ادامه به چند مدل کاربردیداده ها چند یپوشش

CCR یعنین روش یاضعان اشد که برگرفته از حروف اول نام وبایم Rhodes -  Cooper - Charnes  0ل شده است یتشک 

 0خواهد بود   JDMU  ینسب ییکارآ  JRE لذا 0کند  یاستفاده م ینسب ییرآعملکرد از کا یابیارز یبرا CCRمدل 
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  یعنی0ن باشدیشتریب KUDM ییحاال اگر کارآ

 Jx   /  Jy  =MaxkE 

 : میدار  ها UDM ییکارآ کردن  ممیماکز با  میسنج یم  KUDM با سهیمقا در را ها UDM ریسا ییکارآ

JRE     Max 

              S.t 

  (u,v)  ≥  0 

 0مییگو CCR محور یورود  یمضرب مدل آن به که دیآ یم در ریز شکل به فوق مدل رییتغ دوبار با

MAX       

     

 0 ≥  -           

 

 

  0 Ur,Vi  ≥ 

   : از است عبارت که میرس یم CCR یششپو مدل به میسیبنو را لهئمس نیا اندوگ اگر

Min э 

0 ≤  jix jλ - pЭ x 

rpY≤  jiY jλ  

0≥jλ   و Э  عالمت در آزاد 

 ها یخروج تعداد s و ها یورود تعداد   m و ها  DMUتعداد n آن در که باشد n+1>m+s  که یموارد در دوگان مدل حل:  نکته

 0بود خواهد تر عیسر و تر راحت0 است

 میتصم واحدهای برای رییپذ  کیتفک قدرت ضعف دادهها، یپوشش لیتحل از استفاده مشکالت نیتر عمده از یکی"

 مدل های یخروج و ها ورودی تعداد با سهیمقا در واحدها تعداد بودن کم لیدل به اغلب مسئله نیا .است رندهیگ

 3".  است

 هدف نیچند با یریگ میتصم 
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 . دهند یم نظر مد یریگ میتصم در زمان هم را "اریمع" نیچند غالباَ متعدد یها نهیگز از نهیگز کی انتخاب در رندگانیگ میتصم"

 برنامه" و" یخط یزیر برنامه" مانند تایعمل در قیتحق کیکالس یها مدل. باشند یم متضاد و متقابل بعضاَ و راستا هم گاه ارهایمع

 به اریمع کی اساس بر فقط را یساز نهیبه که هستند یریگ میتصم یها مدل آن مانند و"یخط ریغ یزیر برنامه"و"حیصح عدد یزیر

 عموماَ ها مدل گونه نیا شده انتخاب هدف. گردند یم یبند طبقه " هدفه تک " یها مدل زمره در ها مدل نیا لذا. رسانند یم انجام

 . دشون یم سپرده یفراموش به هدف نیا هیسا در اهداف ریوسا بوده هدف نیمهمتر و نیتر یاول

 کی از شیب که است شده حساب و ارانهیهوش یهنگام انتخاب نیا و است مختلف یها نهیگز انیم از نهیگز کی انتخاب یریگ میتصم

 . باشد یم یبعد کی و ساده یندیفرا اریمع کی با یریگ میتصم. شود گرفته کار به آن نشیگز در

 شاخه که بوده (MODM) اریمع نیچند با یریگ میتصم " یها لمد از یا شاخه MODM)) هدف چند با یریگ میتصم "  یها مدل

 اهداف انیم تقابل وجود ذکر قابل نکته یواقع مسائل در.  است (MODM)" شاخص نیچند با یریگ میتصم " یها مدل آن گرید

 افتنی سبب نیا به شود یم اهداف گرید از گرفتن فاصله موجب آنها از یبعض یراستا در حرکت و یابیدست که یا گونه به است متعدد

 2 است مشکل و نادر شودیم دنبال هدف کی فقط که یحالت با سهیمقا در را اهداف یتمام همزمان بتواند که ییها ریمتغ مجموعه

 4 " هاست راه میان از راهی انتخاب مستلزم گیری، تصمیم"       

 شود گرفته کار به آن گزینش در معیار یک از بیش که است هشد حساب و هوشیارانه هنگامی انتخاب این  "   

 5 ". است بعدی یک و ساده فرآیندی معیار یک با گیری تصمیم .

 در حرکت و دستیابی  که ای گونه به   است متعدد اهداف میان تقابل وجود ، ذکر قابل نکته ، واقعی ئل مسا در

 بتواند که متغیرهایی مجموع یافتن سبب این به شود، می اهداف دیگر از گرفتن فاصله بموج آنها از بعضی راستای

 6، ". است مشکل و نادر ، شود می دنبال هدف یک فقط  که حالتی با مقایسه در را اهداف تمامی همزمان

 

 هدفه چند  یها مدل یعموم شکل 

 :شوند یم گذارده شینما به ریز صورت به هدف نیچند با یاضیر یها مدل

]pZ2,……,Z1,Max(Min)Z=[Z 

(j(x1=Z1Z 

)j(X2=Z2Z 

. 

. 

)j(Xp=ZpZ 

S.t 
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j=1,2,…,mj             )<bjgi(x 

>0           j=1,2,…,njx 

 

 نیا یبرا آل دهیا جواب. است تیمحدود m و میتصم ریمتغ  n ، هدف تابع  p  یدارا فوق ،مدل گردد یم مشاهده که طور  همان

 کرده صدق تیمحدود m یتمام در که است  j x  ، (J=1,2,…,n) میتصم یها ریمتغ  یبرا  شده محاسبه ریمقاد مجموعه مدل،

 تابع که  یقبول قابل ،جواب مدل اهداف  تضاد علت به یواقع مسائل  اغلب در ، وجود نیا با. دینما نهیبه را هدف تابع P همزمانو

 کارا جواب کی ازمندین تیوضع نیا در یریگ میتصم لذا ،  شود هدف توابع ریسا کردن نهیبه موجب واندت ی،نم کند یم نهیبه را هدف

 .است بخش تیرضا و

  هدف نیباچند یریگ میتصم مسائل حل یروشها

 یمعرف به قیتحق نیا در که است شده ارائه هدف نیچند با یریگ میتصم مسائل حل یبرا یادیز یروشها

 . میپردازیم آنها از یتعداد

 تیمحدود  به هدف تابع لیتبد روش -1

 اهداف به یده وزن روش -2

 مطلق تیاولو روش -3

 جامع اریمع روش -4

   STEM گام به گام روش -5

 یآرمان یزیر برنامه روش -6

  هدف نیچند با یریگ میتصم مسائل حل یها روش یبند میتقس گرید نوع

 رندهیگ میتصم از هیاول اطالعات گرفتن با حل یها روش -

 را جواب   آوردن بدست و مدل حل تیمسئول که یکس) گر لیتحل اریاخت در که است یهیترج اطالعات ، هیاول اطالعات از منظور"

 به شده داده اطالعات.  کند یم ارائه لهمسئ یاضیر حل از بعد ای هنگام در ، قبل را اطالعات نیا رندهیگ میتصم.  ردیگیم قرار(  دارد

 :باشد یم ریز صورت دو زا یکی

 یاصل اطالعات.  1
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 یبیترت و یاصل اطالعات از یبیترک.  2

 نیب تبادل " ای " هدف حیترج " زانیم نییتع درباره ییها قضاوت دیبا رندهیگ میتصم باشد " یاصل "  شده ارائه اطالعات که یحالت در

 7 "کند یم یبند رتبه شان تیاهم حسب بر را اهداف ندهریگ میتصم ، باشد یبیترک عاتالاط اگر اما.  کند عرضه " اهداف

 یاصل یها داده از استفاده با له مسأ حل یها روش. 2-2

 : شوند یم میتقس گروه دو به یکل یبند طبقه کی در یاصل اطالعات از همسئل حل یها روش

 تیطلوبم تابع یها روش.  1  

 هدف یبرا حد نییتع یها روش.  2

 ت یچند هدفه و تابع مطلوب یریم گیتصم

در مسائل با  یریم گیرنده است . از آنجا که مالک تصمیم گیحات تصمیو سنجش ترج یریاندازه گ یبرا یت ابزاریمطلوب"

م یت چند شاخصه تصمیکه تابع مطلوب یدارد ، در صورت ینیت معیبه اهداف متعدد بوده و هر هدف مطلوب یابین هدف، دستیچند

ت اهداف یل کرد .تابع مطلوبیک مسأله تک هدفه تبدیتوان به  یک مسأله چند هدفه را میرنده مشخص گردد یگ

.2Z2,,…,ZpZ   با)pZ2,…,,Z1U (Z  2" . نشان داده شده است 

 ت یحل مسائل چند هدفه با استفاده از تابع مطلوب

حل مسائل تک هدفه  یشود . سپس با روش ها یل میک تابع هدف تبدیت چند تابع هدف به یطلوبن روش با استفاده از میدر ا

 شود . یحل م

 رندهیگ میتصم از هیاول اطالعات گرفتن  بدون حل یها روش -

 ار جامعیروش مع

 روش حد اقل انحراف

 ر ید پذیتجد یزیروش برنامه ر

 که دو روش با هم کار شده اند : ینمونه مقاله هائ

 عنوان مقاله : 

 با مشترك هاي وزن آوردن بدست براي ها داده پوششي تحليل در مدلي ارائه
 فازي منطق از استفاده

 ارائه شده است  یحاتیضتو  داده ها یل پوششین مقاله ابتدا در مورد تحلیدر ا
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 برای زمان این از پیش تا .شد مطرح چارنز توسط بار نخستین امروزی بحث مورد شکل به ها ه داد پوششی تحلیل مدل" 

 شد می استفاده فارل مدل مانند) کسری لهای مد از کارایی سنجش و عملکرد مدل عنوان تحت همکاران و CCR ارزیابی

 :بود زیر رابطه از ای نتیجه همگی که

 8" کارایی =ها خروجی وزنی مجموع  /ها ورودی وزنی مجموع

 .  است شده صحبت یفاز منطق با هدفه چند یریگ میتصم خصوص در سپس

 به همزمان هدفه چند گیری تصمیم مسائل .است معیاره چند گیری تصمیم های شاخه از یکی هدفه چند گیری تصمیم "

 3 ".باشند می مختلف های محدودیت وجود با هدف چندین کردن بهینه دنبال

 مسائل در اما سازند بهینه را هدف تابع تا کنند می حرکت جهتی و x در همگی تها محدودی هدفه، یک مسائل در"

 تضاد این و .دهند حرکت خود دلخواه جهت به را ها محدودیت تا هستند درصدد هدف توابع از یک هر هدفه چند

 ها محدودیت باشد، سود نکرد حداکثر تنها هدف که هنگامی مثال، برای .است هدفه چند مسائل حل مشکالت سرمنشا

 پیش تضاد شود اضافه نیز هزینه کردن حداقل هدف که زمانی اما روند می پیش تصمیم متغیرهای کردن حداکثر جهت در

 اما شوند، برآورده ممکن حد تا اهداف از یک هر که هستند جوابی بهترین دنبال به همواره هدفه چند مسائل .دیآ یم

 3".رسد می نظر به ممکن غیر امری اهداف کلیه همزمان بهینگی

  

 لیتحل روش با هدفه کی مسئله کی صورت به هلمسئ انیپا در و اند شده نییتع اهداف یها وزن هدفه چند مسائل حل روش با ادامه در

 .  است شده حل ها داده یپوشش

 [ 15 ] همکاران و رول توسط سپس و مطرح [2 ] وهمکاران کوک توسط بار اولین برای مشترک های وزن ایده" 

 و گوناگون های روش به مشترک های وزن آوردن بدست برای  زیادی دانشمندان تاکنون نیز آن از پس .شد تکمیل

 شکل به هدفه چند مدل نوعی نوشتن با [9 ] همکاران و جهانشاهلو .اند کرده اقدام پایه های مدل در تغییرات ایجاد

 [5 ] پنگ هائو و لیو فرانکلین .هاند داد انجام را بندی رتبه و آورده بدست را مشترک های وزن آن حل و مین ماکسی

 کار این مفروض خط این تا نقطه هر فاصله تعیین و 1 شیب با 1 مشترک الگوبرداری سطح محک خط کمک به

 به را مشترک های وزن آرمانی ریزی برنامه مدل از استفاده با نیز ( 2008 ) همکاران و ماکویی .است داده انجام را

 2" .اند آورده دست

  سوم بخش در .شوند می مشخص آن عوامل و ارائه ها داده پوششی تحلیل پایه مدل  دوم بخش در پژوهش این در

 روش و ارائه پیشنهادی مدل  چهارم بخش در .شود می داده شرح فازی تئوری کمک به هدفه چند مسائل حل چگونگی

 میتصم واحدهای کارایی توان می مشترک های وزن تعیین بر عالوه هدفه، چند مدل این ارائه با .شود می بررسی آن حل

 روش با بستگی هم نظر از و بررسی عددی مثال یک  پنجم بخش در .کرد نزدیک خود بهینه حالت به هم با را گیری

 .شود می مقایسه قبلی های
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 :اهمیت تحلیل پوششی داده ها

-مدیران همیشه درصدد بهبود عملکرد سازمان های تحت مدیریت خود هستند، اما این بهبود زمانی میسر می

تحلیل پوششی داده ها از . توانایی خود و نقاط ضعف و قوت رقیبان داشته باشندشود که آنان شناخت کافی از 

ی ابزار قوی، یاری رسان مدیران ی مدل های ریاضی مبتنی بر برنامه ریزی خطی است که به مثابهمجموعه

و قوت هر  داده ها با اندلزه گیری کارایی نسبی سازمان ها، آن ها را رده بندی، نقاط ضعفتحلیل پوششی . است

تحلیل پوششی داده ها در . کندکدام را مشخص و پیشنهادهایی برای بهبود و ضعف کارایی هر سازمان ارئه می

پا به عرصه ی علم اندازه گیری و ارزیابی عملکرد سازمان ها گذاشت و به سرعت توسعه یافت و  2391سال 

است این است که تحلیل پوششی داده ها ازطریق آنچه مهم [2]مورد استقبال پژوهشگران و کاربران قرار گرفت 

اندازه گیری کارایی بخاطر .پردازدکمی و نه از طریق کیفی و بدون داشتن تابع تولید به ارزیابی عملکرد می

فارل  2399در سال . اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک شرکت یا سازمان همواره مورد توجه مدیران بوده است

مانند اندازه گیری کارایی در مباحث مهندسی، اقدام به اندازه گیری کارایی برای یک واحد  با استفاده از روشی

فارل از مدل خود برای تخمین کارایی بخش کشاورزی امریکا در مقایسه با سایر کشورها استفاده . تولیدی کرد

. متعدد باشد، موفق نبودی ورودی ها و خروجی های ی روشی که در برگیرندهبا این وجود، او در ارائه. کرد

چارنز، کوپر و رودز دیدگاه فارل را توسعه و مدلی ارائه کردند که توانایی اندازه گیری کارایی با چندین [2]

، در 2391این مدل تحلیل پوششی داده ها نامیده شد و اولین بار در سال . ورودی و چندین خروجی را داشت

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ملی آمریکا  "با عنوان ی دکتری رودز و به راهنمایی کوپررساله

اندازه گیری کارایی واحدهای  "در مقاله ای با عنوان  2391در دانشگاه کارنگی مورد استفاده قرار گرفت و در  "

 [2.]ارائه شد "تصمیم گیرنده

به منظور افزایش سطح استفاده ی  شود کهی اقدامات و فعالیت هایی اطالق میارزیابی عملکرد به مجموعه

-از امکانات و منابع در جهت دستابی به اهداف، به شیوه ای اقتصادی توأم با کارآیی و اثربخشی صورت می بهینه

تواند باعث آگاهی از میزان پیشرفت در بهبود عملکرد گردد و در نتیجه، انگیزه و ارزیابی عملکرد می [1.]گیرد

موجب تحریک همچنین ارزیابی عملکرد . کیفی وکمی عملکرد دستگاهها رافراهم نمایدفرصت الزم برای ارتقا 

گردد و تضمین اینکه ارزش ی تخصیص منابع میحس کنجکاوی، پرسش و چالش در مورد انجام امور ونحوه

یری تالش های کاری انجام شده همیشه در سطح باالیی قرار گیرند تنها از طریق نظام های سنجش و اندازه گ

 یکی از معیارهایی که جهت ارزیابی و مقایسه عملکرد ببخش هایی که دارای [. 1]عملکرد امکان پذیر است
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. ی کارایی استرود، اندازهی آن ها همگن هستند به کار میشعب و واحدهای مختلف بوده و منابع مورد استفاده

طور بهینه در جهت تولید ستاده ها استفاده کرده دهد که یک سازمان تا چه حد از نهاده ها به کارایی نشان می

-داند که میشود مییک واحد محصول مصرف میکارایی را میزان منابعی که برای تولید   2ریچارد دفت. است

کارایی را دستیابی به اهداف با کمترین  1کنتز. [9]توان آن ها را بر حسب نسبت مصرف به محصول محاسبه کرد

تحلیل پوششی داده ها [. 4]کارایی با بهره وری واژه ای مترادف است   9نگرش آدام اسمیت داند و درمنابع می

یکی از مهمترین تکنیک های ناپارامتری است که با مدل سازی ریاضی ارتباطات مفهومی بین نهاده ها و ستاده 

 .های سیستمی، کارایی نسبی واحدهای مورد ارزیابی را می سنجد

 ها چیست؟پوششی داده تحلیل -1

جدید برای ارزیابی عملکرد یک مجموعه از  نسبتاً یک رویکرد داده محور( DEA)تحلیل پوششی داده ها 

موجودیت های مشابه به نام واحدهای تصمیم گیری است که ورودی چندگانه را به خروجی های چندگانه 

 [. 9]کندتبدیل می

وش ناپارامتریک را مطرح کرد و پیشنهاد کرد که برای اولین بار تخمین کارایی به ر 2399فارل در سال 

 بهتراست عملکرد یک بنگاه یا سازمان را با عملکرد بهترین بنگاه ها یا سازمان های موجود در آن صنعت مقایسه 

 [.1]کنیم

وی کارایی سیستمی با دو ورودی و یک خروجی را با یک روش ناپارامتری اندازه گیری کرد و کارایی های فنی و 

را ( CCRمدل )چارنز، کوپر و رودز الگوی تحلیل پوششی داده ها  2391در سال . صیصی را معرفی نمودتخ

ی کارایی معرفی کردند که توانایی اندازه گیری کارایی سیستم هایی با چندین جهت ارزیابی عملکرد و محاسبه 

بنکر، چارنز و کوپر در مدل له مفهوم بازده به مقیاس بوسی 2314در سال .ورودی و چندین خروجی را داشت 

 بازده به مقیاس در . در تحلیل پوششی داده ها ارائه گردید BCCمطرح شد و مدل جدیدی به نام  DEAهای 

CCR  ثابت و در مدلBCC چارنز و همکارانش مدل جمعی را مطرح کردند 2319در سال .شودمتغیر فرض می 

 همچنین چارنز و همکارانش در همین سال به منظور ثبت تغییرات کارایی در طول زمان تکنیکی تحت عنوان 

                                                           
1
 Richard Daft 

2
 Koontz 

3
 Adam Smith 
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ی دکتری با رساله 2334در ایران نیز تحلیل پوششی داده ها در سال . تحلیل پنجره ای را مطرح کردند

 DEAروع شد و به دنبال آن از محمدرضا علیرضایی با عنوان ارزیابی اریب کارایی در تحلیل پوششی داده ها ش

مرکب از تحلیل پوششی داده ها .  در ارزیابی و اندازه گیری عملکرد در زمینه های گوناگون بسیاری استفاده شد

برخی مدل های ریاضی مشترک در اصل پوششی بودن است و هدف آن ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم 

داده  استفاده از مدل های تحلیل پوششی . ورودی و خروجی متغیر است ی متغیر با استفاده از داده هایگیرنده

 ی ها عالوه بر تعیین میزان کارایی نسبی، نقاط ضعف سازمان ها را در شاخص های مختلف تعیین کرده و با ارائه

همچنین . کندمیزان مطلوب آن ها، خط مشی سازمان را به سوی ارتقای کارآیی و بهره وری مشخص می

 [.9]شوندوهای کارا که ارزیابی واحدهای ناکارا بر اساس آنها انجام گرفته است به واحد های ناکارا معرفی میالگ

برای باقی . محاسبه میزان کارایی در گروه هایی که عملکرد یکسانی دارند، از اهمیت بسزایی برخوردار است

یزان عملکرد خود را به سطح قابل قبولی افزایش ماندن در عرصه رقابت با سایر واحدها می بایست با گذر زمان م

این شناخت کمک می کند تا هر واحد از . بهبود فعالیت، آگاهی از سطح فعالیت فعلی است اولین قدم برای. داد

وضعیت موجود خود آگاه شده و با توجه به وضعیت فعلی با اتخاذ روش مناسبی، بتواند به سطح بهتر و قابل 

اولین کسانی بودند که تعاریفی ( 2392)و قبل از او دبرو ( 2399)فارل  .کارایی دست یابد قبولی از فعالیت و

فارل با در نظر گرفتن یک تکنولوژی، معیار . پایه ای برای کارایی تکنیکی و کارایی تخصیصی ارائه کردند

داده های واقعی  مشخص شده بوسیله فرض بازده به مقیاس ثابت، با ساخت یک مدل برنامه ریزی خطی که از

عالوه بر این او روش . خروجی مربوط به واحدها استفاده می کرد، کارایی هر واحد را محاسبه کرد -ورودی

رگرسیون حداقل مربعات معمولی که پیشتر برای محاسبه مرز کارایی مورد استفاده قرار می گرفت را نامعتبر 

به عبارت دیگر این روش برای ساخت . ی قرار می گیرنددر این روش داده ها در هر دو طرف مرز کارای. دانست

وی مسئله ساخت مرز کارایی را با بحث ناپارامتری پیش گرفت و کوچکترین پوسته . مرز کارایی ناتوان است

هر چند وی درباره واحدهای با [. 99]محدب در برگیرنده نمونه داده ها را به عنوان مرز کارایی در نظر گرفت

وجی های چند بعدی بحث نکرد، اما همین کار او پایه کارهای بعدی در چاچوب مدل های ورودی ها و خر

یک روش ناپارامتری  (DEA)تحلیل پوششی داده ها(. رجوع شود[ 99]برای مطالعه دقیق تر به )ناپارمتری شد

و  توسط چارنز ، کوپر( 2399)بار و با الهام ازکار فارل این روش برای اولین. برای محاسبه اندازه کارایی است

 آنها بحث مطرح شده توسط فارل را برای واحدهای تصمیم گیرنده. معرفی شد 2391در سال  (CCR) رودز

(DMU) فرض کنید .با ورودی و خروجی های چند بعدی، درغیاب قیمت های بازار توسعه دادند n  واحد

با متحد کردن ورودی های هر واحد و . کنند خروجی مشابه تولید می sورودی مشابه،  m هرکدام با استفاده از

همچنین متحد کردن خروجی های هر واحد، برای هر واحد، یک واحد مجازی با یک ورودی و یک خروجی می 

از آنجا که قیمت های بازار موجود نیست، از قیمت های سایه ای برای جمع بستن ورودی ها و خروجی . سازیم
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  .های واحدها استفاده می کنیم

 

 
 ها و-v که با بیشینه کردن برنامه ریزی کسری زیر و با فرض نا منفی بودن قیمت های سایه ای، مقادیر وزنی

u-ها بدست می آیند. 

 

 
این مدل برنامه ریزی خطی با محدود کردن کارایی همه واحدها و با هدف قرار دادن کارایی واحد تحت بررسی، 

به . ممکن که واحد تحت بررسی می تواند به آن دست یابد، اقدام می کندبه محاسبه بیشنه کارایی نسبی 

وزن های هر واحد تا جایی که امکان داشته . عبارت دیگر کارایی بدست آمده یک مقدار خوش یبینانه خواهد بود

ر و این مدل توسط چارنز، کوپ .باشد بزرگتر می شوند تا کارایی بهتری را برای واحد تحت بررسی کسب کنند

از خصوصیات بارز این مدل، جبرانی بودن آن است که . معروف است CCR معرفی شد و به مدل( 2391)رودز 

در این مدل هر واحد می تواند ضعف خود در هر مشخصه را با . در نقطه مقابل مدل های پارامتری قرار دارد

ی میسر می شود که البته گاهی می مشخصه بهتر دیگری بهبود بخشد که این کار با آزاد گذاشتن مقادیر وزن

مدل فوق یک برنامه ریزی کسری است که خطی شده آن . تواند به عنوان مشکلی برای این مدل ها لحاظ شود

 (2311کوپر  -چارنز)به صورت زیر است 
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که اپسیلن بینهایت کوچک ارشمیدسی است و جهت جلوگیری از حذف ورودی ها و خروجی ها در مدل لحاظ 

دوگان آن نیز به صورت زیر است که فرم . نیز نامیده می شود CCR مدل فوق فرم مضربی مدل .ی شودم

 .می باشد CCR پوششی مدل

 

 

 :هاتوانمندي

 چندخروجي-مديريتچندورودي -1

 با استفاده از تحلیل پوششی. تحلیل پوششی داده ها روشی برای محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده است

توان واحدهای تصمیم گیرنده با چندین ورودی و چندین خروجی تعریف کرده و کارایی آن ها را  ها می داده

های  ها با روش های تحلیل پوششی داده امکان تعامل با چندین خروجی یکی از مهم ترین تفاوت. محاسبه کرد

  .رایج اقتصادی است

 تابعتوليدناپارامتري -2

شود، بلکه براساس وضعیت واحدهای تصمیم گیرنده یک  ها از قبل تعیین نمی پوششی دادهتابع تولید در تحلیل 

 .شود کران به عنوان تابع تولید ایجاد می چند وجهی بی

 LP مبتنيبودنبر -3

های حل مساله  های ریاضی هستند و به سادگی توسط نرم افزار ها، مدل های اساسی تحلیل پوششی داده مدل

. آید ها همیشه شدنی بوده و جواب بهینه به دست می های اساسی تحلیل پوششی داده مدل. هستندقابل حل 

که یک  FDH های دیگری نیز وجود دارد، مانند تکنولوژی های تکنولوژی امکان ایجاد مدل البته با تغییر فرض

 .کند ریزی صفر و یک ایجاد می مدل برنامه
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 كنترلبازدهبهمقياس -4

با  BCC پس از آن مدل. دارای فرض بازده به مقیاس ثابت است (CCR) ها ی تحلیل پوششی دادهمدل ابتدای

. اند های کاهشی و افزایشی نیز بوجود آمده های با بازده به مقیاس مدل. فرض بازده به مقیاس متغیر ایجاد شد

هایی که  بنابراین در حالت. استهای با بازده به مقیاس ترکیبی نیز انجام شده  همچنین مطالعاتی در زمینه مدل

توان مساله را با  بازده به مقیاس جامعه ی واحدهای تصمیم گیرنده به درستی مشخص نیست، به راحتی می

از سوی دیگر درباره تعیین بازده به مقیاس . های مختلف حل کرد و نتایج را مورد بررسی قرار داد بازده به مقیاس

  .ها وجود دارد ده مطالعات بسیاری در مقاالت منتشر شده تحلیل پوششی دادههر کدام از واحدهای تصمیم گیرن

  محدوديتاوزان -5

های هر کدام از عوامل ورودی و خروجی قابلیت انعطاف باالیی  ها، وزن های اساسی تحلیل پوششی داده در مدل

. ی عوامل متمرکز شده استها ها بر کنترل وزن بخش بزرگی از مطالعات تئوریک تحلیل پوششی داده. دارند

ها ارائه شده است، از جمله تعیین کران باال و کران پایین برای اوزان و تعیین  های مختلفی برای کنترل وزن روش

ها است و  محدودیت اوزان یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در تحلیل پوششی داده. ها کران برای نسبت

 .ها تلفیق کرد های تحلیل پوششی داده متخصصین را با مدل ها اطالعات توان از طریق کنترل وزن می

 وروديوخروجيغيرقابلكنترل -6

شویم که برخی از عوامل تحت کنترل واحدهای تصمیم گیرنده نیستند،  هایی مواجه می در مسائل واقعی با حالت

قرار گیری در محیط شهری یا  شوند، مانند شرایط آب و هوایی، وضعیت اما در ارزیابی کارایی واحدها لحاظ می

ها  های تحلیل پوششی داده در مدل. های تجاری یا مسکونی شهر و قدمت تاسیس روستایی، قرار گرفتن در بخش

 .امکان در نظر گرفتن وضعیت ورودی یا خروجی از لحاظ قابل کنترل بودن وجود دارد

 ماهيتوروديياخروجي -7

های ورودی یا خروجی هستند به این  ها دارای دو حالت با ماهیت ادههای تحلیل پوششی د بخش بزرگی از مدل

. ها ارزیابی شود ها یا خروجی توان تعیین کرد که کارایی واحد تصمیم گیرنده براساس شرایط ورودی معنی که می

 ها نیز وجود دارند که در آنها ماهیت ورودی یا خروجی وجود های تحلیل پوششی داده دسته دیگری از مدل

ها امکان تعیین  های تحلیل پوششی داده در تعدادی از مدل. شود نداشته و هر دو به طور توامان در نظر گرفته می

 .ها وجود دارد ها و خروجی مسیر ارزیابی ترکیبی از ورودی
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 هايغيرقطعيداده -8

های غیر قطعی ایجاد شده  ههایی برای استفاده از داد ها، روش در مطالعات انجام شده درباره تحلیل پوششی داده

های  بر این اساس مدل. شوند  ای و نسبی در نظر گرفته می های بازه های غیر قطعی به صورت داده داده. است

های غیر قطعی به این دلیل است که در بسیاری  اهمیت داده. اند ایجاد شده های غیر قطعی تحلیل پوششی داده

با ایجاد . وجود دارند( ای و یا با خطا به عنوان مثال بازه)ورت غیر قطعی های موجود به ص از مسائل واقعی، داده

هایی را استفاده کرده و نتایج ارزیابی  توان چنین داده ها می های تحلیل پوششی داده تغییرات نظری در مدل

 .کارایی را به دست آورد

 هايمرتبداده -9

به . شویم که برخی از عوامل دارای ترتیب هستند مواجه میها، با مسائلی  در مطالعات عملی تحلیل پوششی داده

برای حل چنین مسائلی . های واحدها باید نوعی ترتیب را در بین واحدها ایجاد کند عنوان مثال یکی از ورودی

  .است ها ایجاد شده هایی در تحلیل پوششی داده روش

 :قابليتها

 كارايي -1

به دلیل آنکه در . ها ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده است دادهدلیل اساسی ایجاد نظریه تحلیل پوششی 

های محدودی برای تعریف واحدهای  گیرد و فرض ها کارایی تکنیکی مورد ارزیابی قرار می تحلیل پوششی داده

لیل در به همین د. تصمیم گیرنده وجود دارد، امکان ارزیابی انواع مختلفی از واحدهای تصمیم گیرنده وجود دارد

های اقتصادی توان ارائه نتایج قابل پذیرش را ندارند، امکان استفاده از تحلیل  هایی از جامعه که روش بخش

 .ها برای ارزیابی واحدها وجود دارد پوششی داده

 بنديرتبه -2

کتبی که  در. بندی واحدهای تصمیم گیرنده وجود دارد  ها امکان رتبه های تحلیل پوششی داده ها و مدل با روش

 .ها چاپ شده است، مجموعه ای از این روش های رتبه بندی معرفی شده اند از تحلیل پوششی داده

 تعيينمرجعازميانواحدهايتصميمگيرنده -3

ها، در زمان محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده، برای هر یک از واحدهای ناکارا  در تحلیل پوششی داده
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کارا به عنوان مرجع معرفی شده و برای هر کدام از آن ها ضریبی برای مشخص کردن تعدادی از واحدهای 

بنابراین مراجع واحدهای ناکارا از میان همان مجموعه واحدهای . شود میزان تاثیر گذاری آن ها تعیین می

 .یجاد شده استها ا این قابلیت به دلیل ناپارامتریک بودن تحلیل پوششی داده. شوند تصمیم گیرنده انتخاب می

 هاهاوخروجيتعيينمقاديرمطلوبورودي -4

بر اساس مراجع تعیین شده برای هر یک از واحدهای تصمیم گیرنده و با توجه به قابل کنترل بودن یا نبودن 

بنابراین امکان . شود های واحدهای ناکارا تعیین می ها و خروجی ها، مقدار مطلوب هر یک از ورودی شاخص

 .های مجموعه امکان تولید وجود دارد ها به روشی علمی و مبتنی بر واقعیت ی شاخصگذار هدف

 هايواحدجديدتعيينمقاديرمطلوبشاخص -5

توان با در نظر گرفتن وضعیت موجود واحدهای تصمیم  می های معکوس با استفاده از تحلیل پوششی داده

تصمیم گیرنده جدید را برای دست یابی به کارایی  های یک واحد ها و خروجی گیرنده، مقادیر مطلوب ورودی

 .[1[مورد نظر تعیین کرد

 

:دادههايبازهايتحليلپوششي-3

 در مدل های تحلیل پوششی داده های کالسیک، برای اندازه گیری کارایی واحدها از داده های قطعی و دقیق

با شرایط عدم قطعیت و اطالعات نادقیق  اما از آنجایی که در دنیای واقعی تصمیم گیری. شوداستفاده می

-توان مقادیر دقیقی برای داده ها وستاده ها تعیین کرد و این کار دقت و صحت را زیر سوأل میروبروست، نمی

 ی کارایی در شرایط روش تحلیل پوششی داده های بازه ای از تکنیک های جدید و مناسب برای محاسبه. برد

گیرد و مقدار مقادیر هر یک از داده ها و ستاده ها در درون یک بازه قرار می IDEAدر مدل . عدم قطعیت است

 sواحد مختلف برای تولید   mواحد موجود از   nاگر هر یک از . نهاده یا ستاده می تواند در این بازه متغیر باشد

از      1 2           مقادیر      1 2  ،     ند آنگاه خروجی مختلف استفاده کن

آماری مربوط به حال اگر از داده های . به کار می گیرد      1 2          ،ورودی ها را برای تولید 

توان برای دوره های زمانی مختلف استفاده کنیم و حد باال وپایین داده ها  و ستاده ها را در نظر بگیریم آنگاه می

      [ام را به صورتiام، ورودی jواحد 
     

      [ام را به صورت rو خروجی   
     

، به طوریکه نشان داد      
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   و   

   حد پایین یا بدبینانه ترین حالت و   
   و   

مقادیر حد باال یا خوش بینانه ترین حالت برای ستاده   

 .دصفر هستنها و داده ها هستندو حدود پایین بزرگتر یا مساوی 

 :بنابراین روابط زیر را داریم

      
     

 

  2

   
                    

 

 

  2

 2 

      
 

 

  2

       
 

 

  2

 0    2 1     

      0        

 

        
        

 

 

  2

 

            
  

  2  2 

      
 

 

  2

       
 

 

  2

 0    2 1     

      0        

   ی کارایی پس از حل دو مدل باال ، بازه
    

در واقع حد باالی کارآیی از . آیدبدست می jبرای واحد     

 م قابل ذکر است که مدل اول مرز تولید برای تما. آیدنقاط خوش بینانه و حد پایین از نقاط بدبینانه بدست می

کند و مدل دوم از مرز تولید به عنوان یک الگو برای اندازه گیری حد پایین کارایی واحد واحد ها را مشخص می

ی زیر تقسیم توان واحدها را در سه زیر مجموعهمیبر اساس بازه های کارایی بدست آمده، . کندها استفاده می

 :بندی کرد

            
  2  
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  2   

  2   

           
  2  

  اگر 
 .ی نهاده ها و ستاده ها کاراستبه ازای تمام مقادیر موجود در بازه jباشد آنگاه واحد  2  

  اگر
  2   

 به ازای مقادیر حد باالی داده ها و ستاده ها کاراست  jباشد، آنگاه واحد  2  

  و اگر 
 ی نهاده ها وستاده ها به ازای هیچ یک از مقادیر موجود در بازه jباشد، آنگاه واحد 2  

 [. 1،3،20[کارا نیست

 : برای داده های بازه ای MRAمدل رتبه بندی 

 4MRA، به منظور رتبه بندی آنها بر اساس میزان کارآیی از رویکرد پس از تعیین کارایی واحد ها

تواند برای مقایسه و رتبه بندی بازه دارد و میاین رویکرد ویژگی های جالبی . استفاده شده است

 . های کارایی واحدها مورد استفاده قرار گیردحتی اگر آنها هم مرکز اما متفاوت در پهنا باشند

 [:1]به صورت زیر است MRAروش 

         کنیم فرض می
    

بازه های     1 2                     

 :با تعاریف زیر باشند wو mواحد باشند، به طوریکه  nکارایی 

       
2

1
   

    
          

2

1
   

    
        

      فرض می کنیم . به ترتیب مرکز و پهنای آن هستند
    

ی به عنوان بهترین بازه   

           دهیم قرار می. کارایی انتخاب شده باشد
 است که اگر واضح .   

   
که پشیمانی نامیده )باشد آنگاه ممکن است تصمیم گیر متحمل اتالف در کارایی شود     

 حداکثر اتالف در کارایی که ممکن است متحمل شود در. کندو احساس تأسف می( شودمی
                                                           
4
 Minimax  Regret Approach 
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 :دهیمزیر نشان می

            
           

     
  

  اگر 
باشد آنگاه تصمیم گیر تصمیم گیر محتمل هیچ اتالفی در کارایی نخواهد شد و     

 از ترکیب .  0   شود یعنی در این حالت پشیمانی وی صفر فرض می. کنداحساس تأسف نمی

 دو حالت فوق داریم 

                      
     

  0   

ی را انتخاب خواهد کرد که شرط زیر را به عنوان بهترین بازه ی کاراییبنابراین معیار تأسف مینیماکس، بازه

 :کارایی برآورده کند

                                 
     

  0   

 .شودبر اساس آنچه گفته شد تعریف زیر برای مقایسه و رتبه بندی بازه های کارایی ارائه می

        اگر : تعریف
    

مجموعه ای از     1 2                     

 :شودی زیر تعریف میبا رابطه    ی بازه های کارایی باشند آنگاه حداکثر اتالف کارایی برای هر بازه

                    
     

  0 

                                         0   

 2 1     

-را دارد به عنوان مطلوبترین بازه" حداکثر اتالف در کارایی"واضح است که بازه ی کارایی ای که کمترین 

، به عنوان کاراترین انتخاب 19 و واحد بدترین، 29ی مورد بررسی واحد در مقاله.شودمیی کارایی شناخته 

 .شدند
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 (ای
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 شبیه سازی

 [1]«عمل نائل شدن به اصل چیزی بدون واقعیت»معنی به Simulationکلمه 

وسیله کارکرد کامپیوتر یا منایش کارکرد یک سیستم یا یک فرایندی به»و 

 آمده است. [2]«فرایند دیگر
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حل آماری قدرمتند سازی توانایی یا قابلیت طراحی است؛ که یک راهشبیه

-یابی به اهداف سازمان مطمئن میرا ایجاد کرده و مدیر را از دست

 [3]کند.

های دینامیک را نشان ها یا سیستمای از پدیدهسازی، گونهیک مدل شبیه

که تبدیل به موجود در سازمان را پیش از آن تواند مسائلدهد، که میمی

 مشکل شوند، شناسایی کند.

واقعی است؛ که با  از سیستم مدلی در واقع فرآیند طراحی سازیشبیه

رفتار  به بردنپی با هدف مدل و ها با استفاده از اینآزمایش اجنام

 وسیلهبه كه ایهدر حمدود گوناگون، هایاسرتاتژی ، یا ارزیابیسیستم

، صورت سیستم عملیات ، برایشده از معیارها اعمال ایمعیار و یا جمموعه

 [4]گیرد.می

ت زمان سازی تقلیدی از عملكرد فرآیند یا سیستم واقعی با گذششبیه

یابد، رفتـــار آن با که یك سیستم با گذشت زمان تكوین میچناناست. هم

ای از شكل جمموعهشود. این مدل، معمواًل بهسازی بررسی میایجاد مدل شبیه

های ها در چارچوب رابطههای مربوط به عملكرد سیستم است. این فرضفرض

-مورد نظر سیستم بیان میها یا اهداف ریاضی، منطقی و منادین بین هناده

 [5]شود.

با توجه به تغییر و حتوالت تکنیکال کنونی در بسیاری از موارد، 

جایگزین انسان شده است و بسیاری از كارهای فیزیكی كه در  ماشین

شود. ها اداره میگرفت، امروزه توسط ماشینها اجنام میط انسانگذشته توس

اگرچه قدرت كامپیوترها در ذخیره و بازیابی اطالعات و اتوماسیون 

اداری، غیر قابل انكار است، اما مهچنان، مواردی وجود دارد كه انسان 

طور كلی، موارد مرتبط با ناچار است خودش كارها را اجنام دهد. اما به

علت ارتباطات پیچیده بین هایی است كه در آن، بهین، شامل سیستمماش

اجزا، مغز انسان از درك ریاضی این ارتباطات قاصر است. مغز انسان 

های مرور زمان، با مشاهده توالی رفتارهای سیستم و گاه آزمایشبه

آید، تا دست میای، كه بر اثر دستكاری یكی از اجزای سیستم بهنتیجه

هایی، های سیستم را شناسایی كند. در چنین سیستمتواند عادتحدی می

مغز، قادر به جتزیه و حتلیل داخلی سیستم نیست و تنها با توجه به 

های العملزند و عكسرفتارهای خارجی، عملكرد داخلی سیستم را ختمین می

كند. چگونگی اداره حجم انبوه اطالعات و استفاده مؤثر بینی میرا پیشآن
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های گیری، از موضوعات حبث برانگیز خمصوصا در ختصصاز آهنا در هببود تصمیم

 سازی است. ای مهانند شبیهرشتهمیان

گیری فیزیولوژی وارد ادبیات طور چشممیالدی به 06سازی در دهه شبیه

گیرد که ارتش آمریکا در حدی مورد توجه قرار میمدیریت شد. این روش به

عنوان روشی برای حل مسائل سازی بهر مورد شبیهمیالدی د 1601سال 

 [0]دهد.ای اجنام میمدیریتی حتقیقات گسرتده

  

 

 

 

 سازی موارد استفاده از شبیه

 پیچیدگی سیستم مورد نظر، علتشود که بهسازی زمانی استفاده میشبیه

های مطالعه رو روشهای حتلیلی غیر عملی است. از ایناستفاده از روش

-شود. غالبًا پیچیدگی موجود در سیستمسازی مطرح میسیستم از طریق شبیه

 كند:صورت اشکال زیر منود پیدا میهای واقعی به

صف و سودمند سازی، مکانیزمی من. حالت عدم اطمینان در سیستم؛ شبیه1

آورد؛ بدون آنکه حمدودیتی برای اطمینان فراهم میرا برای غلبه بر عدم

 سیستم ایجاد كند.

رفتار پویا؛ رفتار سیستم در طول زمان ثابت نیست و متغیرهای  .2

وری نیز در طول زمان متغیرند. برای تشخیص عّلت اصلی موجود، مهانند هبره

دل پویا و متناسب با تغییرات، تغییرات و کنرتل آن، بایستی از م

 استفاده شود.

شده و تصمیمات اختاذشده در های بازخورد؛ رفتارهای اجنام. مکانیزم3

طور مستقیم یا های دیگر فرآیند را بهیک مرحله از یک فرآیند، قسمت

دهد و شناسایی این اثرات و علل آن، غیر مستقیم حتت تأثیر قرار می

 [7]بسیار ضروری است.

  

 سازیدالیل استفاده از شبیه

های سازی، تكنیكی كّمی است كه از آن برای مطالعه و ارزیابی گزینهشبیه

سازی سیستم واقعی و شود. این كار، از طریق مدلگوناگون استفاده می
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بینی رفتار آینده، سیستم منظور پیشاجرای آزمایشات بر روی مدل، به

 های زیر خالصه کرد: صورت گزارهتوان بهپذیر است. این دالیل را میامكان

های حتلیلی در زمینه ارزیابی و هببود فرآیند . استفاده از مدل1

 پذیر نیست.های اطالعات امكانتولید پایگاه

راحتی سازی، چهارچوب ساختاری مدل، بهز شبیه. هنگام استفاده ا2

قابل تغییر است و به سواالت خمتلف درباره اینكه "اگر سیستم واقعی 

شود. این خصوصیت راحتی پاسخ داده میچنین شود، چه پیش خواهد آمد؟" به

سازی در مورد مراكزی كه در حمیطی پویا و متالطم با متغیرهای در شبیه

 بسیار مؤثر است.حال تغییر مداوم، 

-سازی می. چنانچه هزینه اعمال تغییرات پیشنهادی زیاد باشد، شبیه3

تواند بسیار مفید بوده و حتی در مواردی كه هنوز سیستم در عمل خلق 

نشده و فقط درباره روابط نظری آن اطالعاتی در دسرتس است، این ابزار 

 حل است.تنها راه

 سازی زمان وجود دارد.سازی، امكان فشرده. در شبیه4

های مركز، برای مدیران های پیچیده ریاضی فعالیت. تشریح مدل5

كه تشریح بر و مشكل است. در حالیسازی ریاضی، زمانای در مدلغیرحرفه

پذیر بوده و به زمان سادگی امكانهای مركز، بهسازی فعالیتمدل شبیه

 [1]بسیار كمی نیاز دارد.

  

 

 سازیمراحل شبیه

شود که در سیستم، سازی زمانی آغاز میهای مبتنی بر شبیهاصواًل پروژه

سازی مدل مناسب، باید وجود آید. در این زمان، برای شبیهای بهمسئله

 های زیر را طی کرد:گام

تدوین مسئله؛ برای یافنت جواب مسئله باید فهمید که اصل آن . 1

سازی، مهانند هر آزمایش چیست؟ بنابراین اولین قدم در آزمایش شبیه

دیگری، تعیین هدف آزمایش است، چون این هدف است که حنوه آزمایش، 

 کند.جزئیات الزم و نتایج هنایی را تعیین می

ها ایست تعیین کرد که از چه روشب. تعریف سیستم؛ در این مرحله می2

توان برای بررسی و مطالعه سیستم استفاده كرد. تعریف هایی میو تکنیک

سیستم در حقیقت، تعیین اجزای سیستم، عناصر و عوامل داخلی و خارجی 

شود. پس از آن، حمیط سیستم و پارامرتها و متغیرهای سیستم را شامل می
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های سیستم و متغیرهای آن مشخص و یا روابط و قوانین حاکم میان ویژگی

فرموله شده، سپس چگونگی رفتار سیستم مورد بررسی قرار گرفته و 

 شود.جزئیات حاصل از تغییر متغیرها در سیستم معلوم می

-گیری. پاسخ به یک سؤال؛ پاسخ به این سوال كه آیا در متامی تصمیم3

رایط واقعی چندان سازی استفاده كرد؟ اگر شتوان از مدل شبیهها می

های جتزیه و حتلیل به حل پیچیده نباشد و بتوان با استفاده از روش

سازی نیست. ولی مسئله پرداخت، طبیعتا نیازی به استفاده از مدل شبیه

توان سازی میاگر با توجه به شرایط پیچیده و ریسك باال، فقط از شبیه

 ست.سازی الزامی ااستفاده کرد، پس کاربرد روش شبیه

سازی عبارت است از توانایی حتلیل مسئله، . تدوین مدل؛ هنر مدل4

سازی خصایص آن، انتخاب مفروضات و سپس تکمیل و توسعه مدل تا چکیده

تر باشد، دست آید. هرچه مدل کاملزمانی که تقریب مفیدی از واقعیت به

 کند.تر منعکس میوضعیت پیچیده را روشن

ها است. در یک آوری دادهای، مستلزم مجعالعهها؛ هر مط. تدارک داده5

های ورودی، باید با اطالعات مربوط به اجزای سیستم سازی، دادهمدل شبیه

گر و ارتباط میان آهنا رابطه نزدیک داشته باشد. در این زمان حتلیل

هایی مورد نیازند و چگونه باید این اطالعات باید تصمیم بگیرد چه داده

 كرد.آوری را مجع

شود. در . برگرداندن مدل؛ گام ششم با بر گرداندن مدل برداشته می0

این مرحله باید مدلی که از سیستم هتیه شده را برای کامپیوتر توصیف 

سازی، از حلاظ منطقی بسیار پیچیده بوده و دارای های شبیهکنیم. مدل

 فعل و انفعاالت متقابل بسیاری در بین عناصر سیستم هستند.

ترین مرحله از ترین و مشکلعیین اعتبار مدل؛ این مرحله، مهم. ت7

شده سازی است. تعیین اعتبار، یعنی آنکه آیا مدل ساختهمراحل شبیه

كند؟ بنابراین سازی و توصیف میدرستی شبیهرفتار سیستم واقعی را به

 آنچه كه امهیت دارد قابل اعتماد بودن مدل است نه حقیقت ساختار آن.

ریزی اسرتاتژیکی و تاکتیکی؛ برنامه اسرتاتژیک یعنی طرح امه. برن1

ریزی تاکتیکی شود و برنامهآزمایشی که اطالعات مطلوب از آن حاصل می

های مشخص شده در طرح آزمایش، یعنی تعیین این موضوع که هریک از آزمون

 گیرد.چگونه صورت می

ریزی ص برنامه. آزمایش و تفسیر؛ در این مرحله، اشتباهات و نواق6

 گیرد.شود و مراحل اجراشده مورد بازبینی قرار میآشکار می
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سازی را تنها سازی؛ موفقیت یک پروژه شبیهسازی و مستندپیاده  .16

شده، تفهیم شود و مورد توان زمانی حمقق دانست که مدل پذیرفتهمی

سعه استفاده قرار گیرد. مستندسازی دقیق و کامل از چگونگی ایجاد، تو

را سازی موفق آنتواند عمر مفید و شانس پیادهو حنوه عمل مدل، می

  [6]افزایش دهد.

  

 سازیشبیه انواع

مدل آن در عنوان ؛ در این روش، خود سیستم را بهمهانی سازی. شبیه1

 ، مهانروش دیگر این عبارتکنیم. بهرا بررسی مینظر گرفته و رفتار آن

مورد  مسئله برای پاسخی یافنت و در صورت است سیستم روی مستقیم آزمایش

 و مفید است.  استفاده نظر، صددرصد قابل

رد، از ؛ در این روش، تا آجنا که امکان دامهانینیمه سازی. شبیه2

 کنیم. تنها، اشیا یا مراحلیاشیا و قوانین واقعی سیستم استفاده می

-می سازی، مدلاست مهانی سازیشبیه شدن غیر ممكن باعث كه واقعی از سیستم

 دیگر غیر واقعی و خبش ، واقعیسیستم از مدل دیگر، خبشی عبارتشود. به

 .است شده سازییا شبیه

 از مناها و اشیای سیستم بعضی روش، ؛ در اینآزمایشگاهی سازیه. شبی3

 مناها و روابط و بعضی شدهساخته آزمایشگاهیامكانات  وسیله، بهواقعی

شوند. مثل راداری که با امکانات و می ها جایگزینمسبل وسیلهدیگر به

 شود.مقیاس آزمایشگاهی ساخته می

شده، ، مدل ساختهكامپیوتری سازی؛ در شبیهیوتریكامپ سازی. شبیه4

 ساختارهای ، بهسیستم اشیا و مناهای که كلیه است كامپیوتری ایبرنامه

 ریاضی متغیرها و توابع و رفتار آن، به مشخصات و كلیه ایبرنامه

دیگر، با یك شانو ارتباط بر سیستم حاكم و روابط شده و قوانین تبدیل

 علت)به كامپیوتری سازیشود . شبیهمی در نظر گرفته در درون برنامه

 اغلب و مطالعه بررسی خود(، برای خاص امتیازات و داشنت بودن عملی

، ، تولیدیصنعتی های، سیستم، بیمارستانو نقل محل ها؛ از قبیلسیستم

 [16].رودكار میبه ، انبار و غیرهترافیك

گیری، سازی در حتلیل، اندازهکارگیری آثار شبیهدر هر حال با به

بینی پارامرتهای گوناگون مؤثر در فرآیندهای سازمان طراحی و پیش

-گیری میتأثیر آن بر فرآیند تصمیم طور مستقیم یا غیر مستقیم( و)به

سازی فرآیند مدیریت اثرخبش برداشت. های بلندی را در جهت کّمیتوان گام
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بینی پارامرتهای گوناگون توسعه فرآیندهای تواند در پیشسازی میشبیه

های بندی و نواقص موجود در گامسازمان مهانند هزینه، اعتبار، طبقه

مورد استفاده قرار گیرد و به مدیران و توسعه فرآیندهای سازمان، 

گیری، موارد مورد دهد که در فرآیند تصمیمکارکنان، این توانایی را می

نیاز را بسنجند؛ تا فرآیندهای موجود، هببود یافته، نواقص برطرف شده 

 تعیین شده خود دست یابد.و سازمان به اهداف از پیش

 

 حتلیل پوششی داده ها

 
  DEA آشنائي با تکنیک

مي باشد که به معين حتلیل پوششي داده  Data Envelopment Analysis خمفف DEA واژه

ها یک مدل برنامه ریزي ریاضي ،براي ارزیابي کارایي واحد هاي تصمیم 

است که چندین ورودي و چندین خروجي دارند . اندازه گريي  (DMU) گرينده اي

یک شرکت یا سازمان مهواره  کارایي به دلیل امهیت آن در ارزیابي عملکرد

، با استفاده از  1657مورد توجه حمققني قرار داشته است .فارل در سال 

روشي مهانند اندازه گريي کارایي در مباحث مهندسي ، به اندازه گريي 

کارایي براي واحد تولیدي اقدام کرد.موردي که فارل براي اندازه گريي 

 .ي و یک خروجي بودکارایي مد نظر قرار داد شامل یک ورود

چارنز ،کوپر و رودز دیدگاه فارل را توسعه دادند و الگویي را ارایه 

کردند که توانایي اندازه گريي کارایي با چندین ورودي و خروجي را 

داشت .این الگو ،حتت عنوان حتلیل پوششي داده ها ،نام گرفت و اول بار 

ر حتت عنوان ارزیابي ،در رساله دکرتاي ادوارد رودز و به راهنمائي کوپ

،در  1670پیشرفت حتصیلي دانش آموزان مدارس ملي آمریکا در سال 

 1313مهرگان:.دانشگاه کارنگي مورد استفاده قرار گرفت 

از آن جا که این الگو توسط چارنز ،کوپر و رودرز ارائه گردید ،به 

وف که از حروف اول نام سه فرد یاد شده تشکیل شده است ،معر (CCR) الگوي

در مقاله اي با عنوان اندازه گريي کارایي واحد  1671گردید و در سال 

 1671چارنز:. هاي تصمیم گرينده ارائه شد

در واقع حتلیل پوششي داده ها مبتين بر یکسري هبینه سازي با استفاده از 

برنامه ریزي خطي مي باشد که به آن روش ناپارامرتیک نیز گفته مي شود 

مرزي کارا از یک سري نقاط که بوسیله برنامه ریزي  .در این روش منحين

خطي تعیني مي شود اجياد مي گردد .براي تعیني این نقاط مي توان از دو 

فرض بازدهي ثابت و متغري نسبت به مقیاس استفاده کرد .روش برنامه 

ریزي خطي پس از یک سري هبینه سازي مشخص مي کند که آیا واحد تصمیم 

وي مرز کارایي قرار گرفته است و یا خارج آن قرار گرينده مورد نظر ر

دارد؟ بدین وسیله واحد هاي کارا و ناکارا از یکدیگر تفکیک مي 

متام داده ها را حتت پوشش قرار داده و به مهني دلیل حتلیل  DEA شوند.تکنیک

 .{4}1312پوششي داده ها نامیده شده است. معني الدیين 
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حال معمول ترین روش هاي اندازه گريي  یکي از ابتدایي ترین و در عني

کارایي ،استفاده از نسبت ها مي باشد .اي نسبت ها در زمینه هاي خمتلف 

مايل ،اقتصادي و صنعيت بکار گرفته مي شوند .در صورتي که کارایي به 

عنوان نسبيت از خروجي ها به ورودي ها تعریف شود ،حماسبه و حتلیل آن 

خروجي آسان خواهد بود اما در اکثر مسادل نک -براي واحدهاي تک ورودي

دنیاي واقعي با واحدهایي با چندین ورودي و خروجي رو به رو بوده و 

در نتیجه نیازمند روش هایي هستیم که با ترکیب ورودي ها و خروجي ها 

 .به صورت یک شاخص واحد،به معیار مناسيب جهت سنجش کارایي دست یابیم

 

 (DEA) دو مشخصه اساسي براي الگوي

،براي ارزیابي نسيب واحدها ،نیازمند تعیني دو  DEA استفاده از الگوي

مشخصه اساسي ،ماهیت الگو و بازده به مقیاس الگو مي باشد که در زیر 

 :به تشریح هر یک پرداخته مي شود؛ ماهیت الگوي مورد استفاده

داشنت ماهیت ورودي ،در صورتي که در فرایند ارزیابي ،با ثابت نگه  :الف

سطح خروجي ها ،سعي در حداقل سازي ورودي ها داشته باشیم ماهیت الگوي 

 .مورد استفاده ورودي است

ماهیت خروجي،در صورتي که در فرایند ارزیابي با ثابت نگه داشنت سطح : ب

ورودي ها،سعي در افزایش سطح خروجي داشته باشیم ماهیت الگوي مورد 

 .استفاده خروجي است

،بادیدگاه ورودي ،به دنبال به دست آوردن ناکارایي فين به  DEA در الگوي

عنوان نسبيت مي باشیم که بایسيت در ورودي ها کاهش داده شود تا خروجي 

،بدون تغیري مباند و واحد در مرز کارایي قرار گريد .در دیدگاه خروجي 

،به دنبال نسبيت هستیم که باید خروجي ها افزایش یابند،بدون آنکه 

 .تا واحد مورد نظر به مرز کارایي برسد   ر ورودي ها به وجو آیدتغیري د

،مقادیر به دست آمده براي کارایي در دو دیدگاه مساوي  CCR در الگوي

این مقادیر متفاوت هستند .علت انتخاب دیدگاه  BCC هستند ويل در مدل

،در ارزیابي نسيب عملکرد واحدها اي است که در بعضي  DEA براي یک الگو

وارد مدیریت واحد هیچ کنرتيل بر میزان خروجي ندارد و مقدار آن از م

قبل مشخص و ثابت مي باشد .وبرعکس در بعضي از موارد میزان ورودي 

ثابت و مشخص است و میزان تولید)خروجي( متغري تصمیم است و در چنني 

شرایطي ،دیدگاه خروجي مناسب مي باشد .در هنایت انتخاب ماهیت ورودي و 

جي بر اساس میزان کنرتل مدیر ،بر هر یک از ورودي ها و خروجي ها خرو

 1661 :کويل و باتیس  .تعیي مي گردد

 :بازده به مقیاس الگوي مورد استفاده

بازده به مقیاس بیانگر پیوند بني تغیريات ورودي ها و خروجي هاي یک 

ف ،کاربرد الگوهاي خمتل DEA سیستم مي باشد. یکي از توانایي هاي روش

متناظر با بازده به مقیاس هاي متفاوت و مهچنني اندازه گريي بازده به 
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 .مقیاس واحدهاست

یعين هر مضربي از ورودي ها مهان مضرب از :الف: بازده به مقیاس ثابت

بازده به مقیاس واحد ها راثابت  CCR خروجي ها را تولید مي کند.الگوي

 .ا هم مقایسه مي شوندفرض مي کند .بنابراین واحدهاي کوچک و بزرگ ،ب

یعين هر مضربي از ورودي ها ،مي تواند مهان  :ب: بازده به مقیاس متغري

مضرب ار خروجي ها یا کمرت از آن و یا بیشرت از آن را ،در خروجي ها 

بانکر و . بازده به مقیاس را متغري فرض مي کند BCCتولید کند .الگوي

 1662ترال:

 

 DEA آشنائي با انواع الگوهاي 

  DEA انواع الگوهاي

  BCC الگوي CCR به طور کلي عبارتند از: الگوي DEA الگوهاي

 : CCR الگوي

این الگو داراي بازده ثابت به مقیاس است و سعي دارد ،با انتخاب وزن 

هاي هبینه ،براي متغريهاي ورودي و خروجي واحد حتت بررسي ،کسر کارایي 

رت کند که کارایي سایر واحد این واحد )واحد صفر( را ،به گونه اي بیش

ها ،از حد باالي یک ،جتاوز نکند.این الگو در دو ماهیت ورودي و خروجي 

و در سه شکل کسري ،مضربي و پوششي مطرح شده است و در ادامه ،به بیان 

فرم هاي خمتلف در بیان فرم هاي خمتلف در ماهیت ورودي مي پردازمي.با 

در ماهیت ورودي با شکل پوششي  CCR توجه به ویژگي فرم پوششي ،الگوي

بنابراین در این قسمت ،تنها به تشریح .،براي این نوشته انتخاب شد 

 .در ماهیت ورودي مي پردازمي CCR این شکل از
در حتلیل پوششي داده ها دوگان فرم مضربي مهواره شکل پوششي را نتیجه 

به  CCR ششيرا بنویسیم شکل پوCCR مي دهد در صورتي که ،دوگان فرم مضربي

  :صورت زیر به دست مي آید
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مهانگونه که در شکل پوششي دیده مي شود ،متغري متناظر با حمدودیت مساوي 

در فرم مضربي آزاد در عالمت مي باشد.در این الگو انتخاب هر بردار 

اجياد مي کند و  dmu جماز ،یک حد باال براي ستاده ها و یک حد پایني برايג

گزینه هبینه براي مرتبط شدن  גj≥ 6یت ها اي مرتبط با در مقابل اي حمدود

 .را ارائه مي دهد  min ɵ= ɵبا 
الگوي پوششي ،جمموعه اي از راه حل ها را ارائه مي دهد .این راه حل 

ها ،حد باالیي اجياد مي کند که متام مشاهدات را مي پوشاند و به عنوان 

این امکان را مي دهد که حتلیل پوششي داده ها عینیت مي خبشد.شکل پوششي 

ومیزان دخیل بودن واحدهاي   ترکیب حمدب اجياد شده ،براي هر واحد ناکارا

مشخص شود.بنابراین ،مزیت اساسي شکل پوششي در  גj کارا در این ترکیب

  .نوع جوابي است که براي کارایي واحد هاي خمتلف به دست مي دهد
یم میزان کارایي نسيب جواب شکل پوششي در ماهیت ورودي به طور مستق

واحد حتت بررسي را نشان مي دهد در صورتي که به دست آمده براي یک 

کارا  DMU واحد مساوي یک باشد ،بدین مفهوم است که واحد حتت بررسي یا

یا واحد حتت بررسي  DMU است و در صورتي که مقدار آن کوچکرت از یک باشد

 (2666بولني:)ناکارا مي باشد 

 

 : BCC الگوي

این مدل بر اساس حرف اول نام پدید آورندگانش یعين بنکر ،چارنز و 

که فرض بر بازدهي ثابت نسبت  CCR کوپر نامگذاري شده است.بر خالف مدل

فرض بر بازدهي متغري نسبت به مقیاس مي  BCC به مقیاس است در مدل

باشد.استفاده از بازده متغري نسبت به مقیاس موجب مي شود با حماسبه 

یي فين بر حسب مقادیر کارایي ناشي از مقیاس و کارایي ناشي از کارا

مدیریت ،حتلیل بسیار دقیقي ارائه گردد.براي ساخت مدل هاي هناده گرا و 

استفاده میشود در  CCR از مهان مباني مدل BCC ستاده گرا در مدل اصلي

 مدل هناده گرا با کاهش هناده ها میزان کارایي افزایش مي یابد ويل در

مدل ستاده گرا با افزایش ستاده ها میزان کارایي افزایش مي یابد. 

 :با شکل هناده گرا به شکل زیر است BCC مدل مضربي
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 : DEA برخي از مزایاي روش

  در اي روش واحد اندازه گريي حساس نیست و هناده ها مي توانند داراي

  .واحدهاي خمتلفي باشند

 روش DEA  کارایي واحدها را ،به طور نسيب اندازه یک روش مدیریيت است که

  .گريي مي کند و راهکارهاي مدیریيت ارائه مي کند
 روش DEA  به مقایسه واحدها با یکدیگر مي پردازد و از ایده ال گرایي،

  .حمض به دور است

 روش DEA  فقط کارایي را مشخص مي کند و نقطه ضعف سایر سیستم هاي اندازه

را دنبال مي کنند،ندارند و کارا بودن در یک  گريي که نوعي مطلق گرایي

  .الگو یک کمیت دست یافتين است

 :در مقایسه با سایر الگوها DEA حمدودیت هاي الگوي

 چون DEA  یک تکنیک ریاضي و عددي حمض است از این رو خطاهاي اندازه گريي

ممکن است تغیريات عمده اي در نتیج به مهراه داشته باشد از این رو مي 

و ستاده ها   یست پس از شناسایي واحد کارا به کنرتل جمدد داده هابا

  .اقدام و از صحت آن اطمینان حاصل منود
  این روش صرفًا یک روش ریاضي و بر اساس برنامه ریزي خطي است و توانایي

  .مقایسه متغريهاي کیفي واحدهاي تصمیم گريي را ندارد
 حدهاي تصمیم گريي تغیري کند اگر تنها یکي از داده ها و ستاده هاي وا

  .،تغیريات اساسي در درجه کارایي واحدهاي تصمیم گريي پیش خواهد آمد

 توافق کلي در مورد انتخاب داده ها و ستاده ها در این روش وجود ندارد. 
 1313غفورنیان ،

 

AEDو شبیه سازی   

   
تایج زیر بدست به کمک شبیه سازی پرداخته است ندر یک پروژه انجام شده که به بررسی تجزیه تحلیل یک سیستم تولیدی 

 آمده است.

 

روشهای به کارگیری منابع با هدف نهایی افزایش بهره وری صورت می گیرد. در نتیجه یکی از عوامل موثر در ایجاد 

گیری نظامهایی که هدفشان افزایش بهره وری است، مطالعات شبیه سازی برای تغییر در روشهای کار و روشهای به کار

 منابع است ولی آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این است که تغییر، تحول و بهبود، یک فرآیند مستمر و پویا است. 

م کارها بنابراین مدیران باید به طور مستمر در جستجوی روشهای نوین و مطلوب برای فرایندهای تولید و روشهای انجا

و تصویرسازی  قدرتمندی است که فرایند جدید و یا فرایند فعلی را طراحی، ارزیابیباشند. در این راستا شبیه سازی ابرازی 

سی با کرده و خاطرات ناشی از اجرای تغییرات در محیط را نیز به حداقل ممکن می رساند. در سیستم تولیدی تحت برر

ادی از وقت ارگاه احتیاج به زمان زیتوجه به اینکه نقل و انتقال کاالهای در جریان ساخت بین قسمت ها و بخشهای مختلف ک

استقرار  کارگران دارد. بنابراین پیشنهاد می شود تا در تحقیقات آتی از مدلهای شبیه سازی در تعیین تعداد و نوع طرح

ه این نکته ماشین برای کاهش میزان جابه جایی کاالهای در جریان ساخت بین بخشهای مختلف کارخانه استفاده شود. باید ب

ف را به ما می دهد. کرد که شبیه سازی یک فرایند بهینه سازی نیست، بلکه فقط پاسخ سیستم به شرایط اجرایی مختل توجه

ت مقایسه سناریوها بنابراین بهبود سیستم تولیدی به کمک شبیه سازی منوط به طراحی سناریوها و تعیین نتایج آنها و در نهای

ای عصبی برای با توجه به ارائه الگوریتمهایی چون الگوریتم ژنتیک و شبکه هو انتخاب مناسبترین سناریو می باشد ولی 

ییهای شبیه سازی در تحقیقات آینده توصیه می شود که از تلفیق شبیه سازی با الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی از توانا

172



تعیین مکان  های فراوانی دارد، مانندبهینه سازی سیستمهای تولیدی در زمینه هایی که احتیاج به بررسی و ارزیابی سناریو

ز و حجم مناسب ذخیره موقت موجودی کاال و ارزیابی تغییرات در حجم و ترکیب محصوالت استفاده می شود. یکی ا

د که در کاربردهای نوین و بسیار موثر شبیه سازی استفاده از آن در فرایند آموزش کارکنان می باشد و توصیه می شو

وصیه می شود تا از ابلیت و توانایی شبیه سازی بررسی و ارزیابی شود. به طور کلی برای تحقیقات آتی تتحقیقات آتی این ق

نسانی مدلهای شبیه سازی در زمینه های ارزیابی سرمایه گذاریها، تعیین تعداد شیفت های کاری، برنامه ریزی نیروی ا

خط  ی کنترل موجودی، استراتژی های کنترل، بررسیمورد نیاز، زمان بندی تولید، ارزیابی خط مشی ها و سیاست ها

پیشگیرانه بر  مشی و سیاستهای کنترل  موجودی ، ارزیابی و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم کلی )بررسی تاثیر نگهداری

 قابلیت اطمینان( و تعیین و بررسی خط مشی های کنترل کیفیت استفاده شود.

 

تایج زیر وری پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد از طریق شبیه سازی پرداخته است به ن همچنین در پروژه ای که به ارتقاء بهره

 رسیده است.

در  MDEAاستفاده نمود و خوردگی  DEAمی توان در غلظت های باالتری نسبت به  MDEAچنانچه می دانیم از 

کمتر است. لذا با توجه به نتایج حجاصل از این تحقیق برای افزایش بهره وری، تغییر آمین مصرفی  DEAمقایسه با 

 و استفاده از آمین با غلظت باال با رعایت مسایل مربوط به خوردگی توصیه می گردد. MDEAبه  DEAپاالیشگاه از 
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1 
 

DEAچیست؟ 

ٔي تاقس وٝ تٝ ٔؼٙي تحّيُ پٛقكي زازٜ ٞا يه ٔسَ تط٘أٝ ضيعي ضياضي ،تطاي  Data Envelopment Analysis ٔرفف DEAٚاغٜ 

ا٘ساظٜ ٌيطي واضايي تٝ زِيُ إٞيت آٖ زض . چٙسيٗ ذطٚخي زاض٘س اؾت وٝ چٙسيٗ ٚضٚزي ٚ ( DMU)اضظياتي واضايي ٚاحس ٞاي تهٕيٓ ٌيط٘سٜ اي 

، تا اؾتفازٜ اظ ضٚقي ٕٞا٘ٙس ا٘ساظٜ ٌيطي  1957فاضَ زض ؾاَ .اضظياتي ػّٕىطز يه قطوت يا ؾاظٔاٖ ٕٞٛاضٜ ٔٛضز تٛخٝ ٔحمميٗ لطاض زاقتٝ اؾت 

از قأُ ٔٛضزي وٝ فاضَ تطاي ا٘ساظٜ ٌيطي واضايي ٔس ٘ظط لطاض ز.اْ وطزواضايي زض ٔثاحث ٟٔٙسؾي ، تٝ ا٘ساظٜ ٌيطي واضايي تطاي ٚاحس تِٛيسي الس

 .تٛز يذطٚج ٚضٚزي ٚ يه  يه

ايٗ اٍِٛ .زاقت  چاض٘ع ،وٛپط ٚ ضٚزظ زيسٌاٜ فاضَ ضا تٛؾؼٝ زاز٘س ٚ اٍِٛيي ضا اضايٝ وطز٘س وٝ تٛا٘ايي ا٘ساظٜ ٌيطي واضايي تا چٙسيٗ ٚضٚزي ٚ ذطٚخي ضا

زازٜ ٞا ،٘اْ ٌطفت ٚ اَٚ تاض ،زض ضؾاِٝ زوتطاي ازٚاضز ضٚزظ ٚ تٝ ضإٞٙائي وٛپط تحت ػٙٛاٖ اضظياتي پيكطفت تحهيّي ،تحت ػٙٛاٖ تحّيُ پٛقكي 

 (.1383:ٟٔطٌاٖ)،زض زا٘كٍاٜ واضٍ٘ي ٔٛضز اؾتفازٜ لطاض ٌطفت  1976زا٘ف آٔٛظاٖ ٔساضؼ ّٔي آٔطيىا زض ؾاَ 

وٝ اظ حطٚف اَٚ ٘اْ ؾٝ فطز ياز قسٜ تكىيُ قسٜ اؾت ،ٔؼطٚف ( CCR)ٜ ٌطزيس ،تٝ اٍِٛي اظ آٖ خا وٝ ايٗ اٍِٛ تٛؾظ چاض٘ع ،وٛپط ٚ ضٚزضظ اضائ

 (.1978:چاض٘ع)زض ٔماِٝ اي تا ػٙٛاٖ ا٘ساظٜ ٌيطي واضايي ٚاحس ٞاي تهٕيٓ ٌيط٘سٜ اضائٝ قس 1978ٌطزيس ٚ زض ؾاَ 

ٜ ضيعي ذغي ٔي تاقس وٝ تٝ آٖ ضٚـ ٘اپاضأتطيه ٘يع ٌفتٝ ٔي زض ٚالغ تحّيُ پٛقكي زازٜ ٞا ٔثتٙي تط يىؿطي تٟيٙٝ ؾاظي تا اؾتفازٜ اظ تط٘اْ

تطاي تؼييٗ ايٗ ٘ماط ٔي تٛاٖ .زض ايٗ ضٚـ ٔٙحٙي ٔطظي واضا اظ يه ؾطي ٘ماط وٝ تٛؾيّٝ تط٘أٝ ضيعي ذغي تؼييٗ ٔي قٛز ايداز ٔي ٌطزز .قٛز 

ي ذغي پؽ اظ يه ؾطي تٟيٙٝ ؾاظي ٔكرم ٔي وٙس وٝ آيا ضٚـ تط٘أٝ ضيع.اظ زٚ فطو تاظزٞي ثاتت ٚ ٔتغيط ٘ؿثت تٝ ٔمياؼ اؾتفازٜ وطز 

تفىيه ٔي ٚاحس تهٕيٓ ٌيط٘سٜ ٔٛضز ٘ظط ضٚي ٔطظ واضايي لطاض ٌطفتٝ اؾت ٚ يا ذاضج آٖ لطاض زاضز؟ تسيٗ ٚؾيّٝ ٚاحس ٞاي واضا ٚ ٘اواضا اظ يىسيٍط 

(. {4}1382اِسيٙي  ٔؼيٗ.)قي زازٜ ٞا ٘أيسٜ قسٜ اؾتـتٕاْ زازٜ ٞا ضا تحت پٛقف لطاض زازٜ ٚ تٝ ٕٞيٗ زِيُ تحّيُ پٛ DEAتىٙيه .قٛ٘س

اي ٘ؿثت ٞا زض ظٔيٙٝ ٞاي ٔرتّف .يىي اظ اتتسايي تطيٗ ٚ زض ػيٗ حاَ ٔؼَٕٛ تطيٗ ضٚـ ٞاي ا٘ساظٜ ٌيطي واضايي ،اؾتفازٜ اظ ٘ؿثت ٞا ٔي تاقس 

اظ ذطٚخي ٞا تٝ ٚضٚزي ٞا تؼطيف قٛز ،ٔحاؾثٝ ٚ تحّيُ آٖ زض نٛضتي وٝ واضايي تٝ ػٙٛاٖ ٘ؿثتي .ٔاِي ،التهازي ٚ نٙؼتي تىاض ٌطفتٝ ٔي قٛ٘س 

٘ه ذطٚخي آؾاٖ ذٛاٞس تٛز أا زض اوثط ٔؿازَ ز٘ياي ٚالؼي تا ٚاحسٞايي تا چٙسيٗ ٚضٚزي ٚ ذطٚخي ضٚ تٝ ضٚ تٛزٜ ٚ -تطاي ٚاحسٞاي ته ٚضٚزي

اذم ٚاحس،تٝ ٔؼياض ٔٙاؾثي خٟت ؾٙدف واضايي زؾت زض ٘تيدٝ ٘ياظٔٙس ضٚـ ٞايي ٞؿتيٓ وٝ تا تطوية ٚضٚزي ٞا ٚ ذطٚخي ٞا تٝ نٛضت يه ـ

. ياتيٓ

 (DEA)دو هطخصه اساسي تراي الگوي 

،تطاي اضظياتي ٘ؿثي ٚاحسٞا ،٘ياظٔٙس تؼييٗ زٚ ٔكرهٝ اؾاؾي ،ٔاٞيت اٍِٛ ٚ تاظزٜ تٝ ٔمياؼ اٍِٛ ٔي تاقس وٝ زض ظيط تٝ  DEAاؾتفازٜ اظ اٍِٛي 

 :ٔٛضز اؾتفازٜتكطيح ٞط يه پطزاذتٝ ٔي قٛز؛ ٔاٞيت اٍِٛي 

زض نٛضتي وٝ زض فطايٙس اضظياتي ،تا ثاتت ٍ٘ٝ زاقتٗ ؾغح ذطٚخي ٞا ،ؾؼي زض حسالُ ؾاظي ٚضٚزي ٞا زاقتٝ تاقيٓ ٔاٞيت : هاهیت ورودي: الف

 .اٍِٛي ٔٛضز اؾتفازٜ ٚضٚزي اؾت

افعايف ؾغح ذطٚخي زاقتٝ تاقيٓ ٔاٞيت زض نٛضتي وٝ زض فطايٙس اضظياتي تا ثاتت ٍ٘ٝ زاقتٗ ؾغح ٚضٚزي ٞا،ؾؼي زض  :هاهیت خروجي:ب 

. اٍِٛي ٔٛضز اؾتفازٜ ذطٚخي اؾت
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،تازيسٌاٜ ٚضٚزي ،تٝ ز٘ثاَ تٝ زؾت آٚضزٖ ٘اواضايي فٙي تٝ ػٙٛاٖ ٘ؿثتي ٔي تاقيٓ وٝ تايؿتي زض ٚضٚزي ٞا واٞف زازٜ قٛز تا  DEAزض اٍِٛي 

اٜ ذطٚخي ،تٝ ز٘ثاَ ٘ؿثتي ٞؿتيٓ وٝ تايس ذطٚخي ٞا افعايف ياتٙس،تسٖٚ آ٘ىٝ زض زيسي.ذطٚخي ،تسٖٚ تغييط تٕا٘س ٚ ٚاحس زض ٔطظ واضايي لطاض ٌيطز 

 .تطؾس واضايي ٔطظ تٝ ٘ظط ٔٛضز ٚاحس تا   تغييط زض ٚضٚزي ٞا تٝ ٚخٛ آيس

 ذاب زيسٌاٜػّت ا٘ت.ايٗ ٔمازيط ٔتفاٚت ٞؿتٙس  BCC،ٔمازيط تٝ زؾت آٔسٜ تطاي واضايي زض زٚ زيسٌاٜ ٔؿاٚي ٞؿتٙس ِٚي زض ٔسَ  CCR اٍِٛي زض

،زض اضظياتي ٘ؿثي ػّٕىطز ٚاحسٞا اي اؾت وٝ زض تؼضي ٔٛاضز ٔسيطيت ٚاحس ٞيچ وٙتطِي تط ٔيعاٖ ذطٚخي ٘ساضز ٚ ٔمساض آٖ اظ  DEAتطاي يه اٍِٛ 

زض ٔتغيط تهٕيٓ اؾت ٚ ( ذطٚخي)لثُ ٔكرم ٚ ثاتت ٔي تاقس ٚتطػىؽ زض تؼضي اظ ٔٛاضز ٔيعاٖ ٚضٚزي ثاتت ٚ ٔكرم اؾت ٚ ٔيعاٖ تِٛيس

زض ٟ٘ايت ا٘تراب ٔاٞيت ٚضٚزي ٚ ذطٚخي تط اؾاؼ ٔيعاٖ وٙتطَ ٔسيط ،تط ٞط يه اظ ٚضٚزي ٞا ٚ .چٙيٗ قطايغي ،زيسٌاٜ ذطٚخي ٔٙاؾة ٔي تاقس 

( 1998:وِٛي ٚ تاتيؽ )ذطٚخي ٞا تؼيي ٔي ٌطزز

 تازده ته هقیاس الگوي هورد استفاده

،واضتطز اٍِٛٞاي ٔرتّف  DEAيىي اظ تٛا٘ايي ٞاي ضٚـ . ذطٚخي ٞاي يه ؾيؿتٓ ٔي تاقستاظزٜ تٝ ٔمياؼ تياٍ٘ط پيٛ٘س تيٗ تغييطات ٚضٚزي ٞا ٚ 

. ٔتٙاظط تا تاظزٜ تٝ ٔمياؼ ٞاي ٔتفاٚت ٚ ٕٞچٙيٗ ا٘ساظٜ ٌيطي تاظزٜ تٝ ٔمياؼ ٚاحسٞاؾت

تاظزٜ تٝ ٔمياؼ ٚاحس ٞا ضاثاتت  CCRاٍِٛي .يؼٙي ٞط ٔضطتي اظ ٚضٚزي ٞا ٕٞاٖ ٔضطب اظ ذطٚخي ٞا ضا تِٛيس ٔي وٙس:تاظزٜ تٝ ٔمياؼ ثاتت: اِف

. تٙاتطايٗ ٚاحسٞاي وٛچه ٚ تعضي ،تا ٞٓ ٔمايؿٝ ٔي قٛ٘س.فطو ٔي وٙس 

يؼٙي ٞط ٔضطتي اظ ٚضٚزي ٞا ،ٔي تٛا٘س ٕٞاٖ ٔضطب اض ذطٚخي ٞا يا وٕتط اظ آٖ ٚ يا تيكتط اظ آٖ ضا ،زض ذطٚخي ٞا تِٛيس : تاظزٜ تٝ ٔمياؼ ٔتغيط: ب

 (1992:تا٘ىط ٚ تطاَ)ٔمياؼ ضا ٔتغيط فطو ٔي وٙس  تاظزٜ تٝ BCCاٍِٛي.وٙس 

 چیست؟( BSC)کارت اهتیازي هتوازى

، زض ظٔيٙٝ زيٛيس ٘ٛضتٖٛٚ  ضاتطت واپالٖ، زض ذالَ تحميمات 1990اؾت وٝ ايسٜ اِٚيٝ آٖ ؾاَ  ٔسيطيت ػّٕىطزواضت أتياظي ٔتٛاظٖ ٘ظأي تطاي 

ايٗ ايسٜ زض عَٛ ظٔاٖ تٛؾؼٝ ٚ تىأُ فطاٚاٖ يافت تا خايي وٝ اظ يه اتعاض ؾٙدف ٚ . ٞا قىُ ٌطفت ٞاي ٘ٛيٗ ؾٙدف ػّٕىطز ؾاظٔاٖ ضٚـ

ظٔاٖ ضا اظ چٟاض خٙثٝ وّيسي واضت أتياظي ٔتٛاظٖ اؾتطاتػي ؾا. اؾت ٌيطي ػّٕىطز، اوٖٙٛ تٝ يه ٘ظاْ ٔسيطيت اؾتطاتػيه تثسيُ قسٜ ا٘ساظٜ

ضٚـ واض تٝ ايٗ نٛضت اؾت وٝ اتتسا زض ٚخٝ . وٙس تٙسي ٔي تطضؾي ٚ نٛضت« ضقس ٚ يازٌيطي»ٚ « فطايٙسٞاي زاذّي»، «ٔكتطياٖ»، «ٔاِي»

ٞاي  ظط زض ٔٛضٛعتط ٘حٜٛ أىاٖ زؾتياتي تٝ اٞساف ٔٛضز ٖ ؾپؽ تطاي قٙاذت زليك. قٛز ٞاي اؾتطاتػيه تؼييٗ ٔي ٔؿايُ اؾتطاتػيه، ٔٛضٛع

ٞاي اؾتطاتػيه،  ٘فؼاٖ ٚ تحمك ٔٛضٛع وٙيٓ وٝ تطاي تطآٚضزٜ ؾاذتٗ ا٘تظاضٞاي شي ٚ ػّٕيات ضفتٝ، ٔكرم ٔي فطايٙساؾتطاتػيه، تٝ ؾطاؽ ٚخٝ 

زض ٟ٘ايت زض ٚخٝ ضقس ٚ يازٌيطي . ٞايي زاقتٝ تاقٙس ٚ زض ايٗ حٛظٜ تايس تٝ چٝ اٞسافي زؾت ياتيٓ ٖ تايس چٝ قطايظ ٚ ٚيػٌيفطايٙسٞاي زاذّي ؾاظٔا

پطزاظيٓ تا أىاٖ ٚ تؿتط زؾتياتي تٝ اٞساف  ٔي فطًٞٙ ؾاظٔا٘يٚ  ٞاي اعالػاتي ؾيؿتٓ، ٔٙاتغ ا٘ؿا٘يٞاي الظْ تط ضٚي  ٌصاضي تٝ قٙاؾايي ؾطٔايٝ

 .قسٜ زض ٚخٝ فطايٙسٞاي زاذّي فطاٞٓ قٛز تؼييٗ

ٞاي ؾاظٔاٖ ذٛز اؾتفازٜ  ٌيطي ٚ اِٚٛيت ز خٟتتٛا٘ٙس اظ آٖ تطاي تحث زض ٔٛض واضت أتياظي ٔتٛاظٖ ظتاٖ ٔكتطوي ضا پسيس آٚضزٜ وٝ ٔسيطاٖ ٔي

اتعاضي اؾت وٝ تا  ٘مكٝ اؾتطاتػي. ػّٕىطزي زض چٟاض ٚخٝ ٔؿتمُ ٘يؿتٙس ٚ اضتثاعات ػّت ٚ ٔؼِّٛي تيٗ آٟ٘ا ٚخٛز زاضز ٞاي قاذماٞساف ٚ . وٙٙس

تٛؾؼٝ (. 1384واپالٖ ٚ ٘ٛضتٖٛ، ٘مكٝ اؾتطاتػي )وٙس  تط ٔي خاز تهٛيطي اظ ايٗ اضتثاعات، ٌفتٍٛ ٚ تؼأُ ٔسيطاٖ زضتاضٜ اؾتطاتػي ؾاظٔاٖ ضا آؾاٖاي

ؾاؾي ٚ زض عّثس، أا زض ٔماتُ ٘تيدٝ آٖ قٙاؾايي ػٛأُ وّيسي اؾت وٝ زض چٟاض ٚخٝ ا واضت أتياظي ٔتٛاظٖ زض ؾاظٔاٖ تالـ ٚ اٞتٕاْ ظيازي ٔي

زض ٟ٘ايت، تٕأي ػٛأُ ٚ ضٚاتظ ػّت ٚ ٔؼِّٛي . يافتٙي ذٛاٞٙس وطز لاِة ضٚاتظ ػّت ٚ ٔؼِّٛي ٔكرم، اؾتطاتػي ؾاظٔاٖ ضا اخطايي ٚ زؾت
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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٘مكٝ اؾت وٝ ٕٞچٖٛ  ٘مكٝ اؾتطاتػي اظ ٔسَ چٟاض ٚخٟي واضت أتياظي ٔتٛاظٖ پسيس آٔسٜ. آيٙس اي، ٌطز ٞٓ ٔي قسٜ زض عطحي يه نفحٝ قٙاؾايي

وٙس تا اٞساف ٚ ٔؼياضٞا لاتُ  ٘مكٝ اؾتطاتػي ضٚقي يىؿاٖ ٚ ثاتت تطاي تٛنيف اؾتطاتػي ايداز ٔي. زٞس ضاٜ ٔؿيط پيكثطز اؾتطاتػي ضا ٘يع ٘كاٖ ٔي

(. 1384واپالٖ ٚ ٘ٛضتٖٛ، ٘مكٝ اؾتطاتػي )ؾٙدف ٚ ٔسيطيت تاقٙس 

 ریسي استراتژیک جایگاه کارت اهتیازي هتوازى در ترناهه

 ٞا ٚ تٟسيسٞاي ٔحيغي تطضؾي فطنت : -قس ضيعي اؾتطاتػيه تٝ ٔٛاضز ظيط ٔحسٚز ٔي زٞٝ لثُ تط٘أٝتا زٚ 

 ٞاي زضٚ٘ي ٞاي ٚ ضؼف تطضؾي لاتّيت -

 ا٘ساظ تيا٘يٝ چكٓ -

ٞا ٚ  ايٗ ٔٛضٛع. قس ٌيطي اؾتطاتػيه ػٕٛٔي ٔحسٚز ٔي ٚع يا خٟت٘يع تا تطضؾي ٔٛاضز تاال تٝ ا٘تراب چٙس ٔٛو ضيعي اؾتطاتػيه تط٘أٝذطٚخي 

زض . تٛا٘ؿتٙس تطاي ٞط ؾاظٔا٘ي تٝ واض ضٚ٘س قسٜ ـ وٝ ٔي ٞاي آٖ لسض وّي تٛز٘س ـ تطاي ٔثاَ، ٘فٛش تٝ تاظاضٞاي خسيس يا واٞف ليٕت تٕاْ ٌيطي خٟت

حُ ايٗ ٔكىالت زض ٌطٚ اضايٝ . ٞاي پطٚغٞا اضتثاط ٘ساقت تٝ ؾايط ذطٚخي قس وٝ زض اغّة ٔٛالغ اي ػّٕياتي تٛنيٝ ٔي تطذي ٔٛاضز ٘يع تط٘أٝ

ضيعي اؾتطاتػيه  ػثاضت زيٍط، آٔاَ ٚ آضظٚٞايي وٝ زض تط٘أٝ تٝ. ٞاي ضٚظٔطٜ پيٛ٘س تع٘س ضا تٝ ػّٕيات اؾتطاتػيحّي تٛز وٝ ٘تايح حانُ اظ ا٘تراب  ضاٜ

٘مكي وٝ . اؾت واضت أتياظي ٔتٛاظٖ تا چٙيٗ ٞسفي تٛؾؼٝ يافتٝ. قس ٌيطي تطخٕٝ ٔي ٞاي ػّٕياتي ٚ لاتُ ا٘ساظٜ تسٚيٗ قسٜ تٛز٘س، تايس تٝ ػثاضت

اي اظ ضٚاتظ ػّت ٚ  ٞاي اخطايي زض ظ٘ديطٜ ؾاظٔاٖ ٚ الساْ اؾتطاتػيوٙس ايداز اضتثاط ٔياٖ  تاظي ٔي ضيعي اؾتطاتػيه تط٘أٝواضت أتياظي ٔتٛاظٖ زض 

واضت أتياظي ٔتٛاظٖ . ذٛض٘س ٔا٘ٙس ٚ تٝ قىّي ضٚقٗ ٚ قفاف تٝ الساْ پيٛ٘س ٔي ٔؼّك ٕ٘ي ضيعي اؾتطاتػيه تط٘أٝتٝ ايٗ تطتية، ٘تايح . ٔؼِّٛي اؾت

وٙس ٚ  يتٙسي ْ ٞاي اؾتطاتػيه ضا نٛضت ٘يؿت، تّىٝ ٔٛضٛع ؾاظٔاٖٞاي  يا تٛؾؼٝ اؾتطاتػي ٞاي اؾتطاتػيه ٔٛضٛعاتعاضي تطاي قٙاؾايي 

ٞاي ػّٕياتي تطخٕٝ  ؾاظز ٚ تٝ ايٗ تطتية اؾتطاتػي ؾاظٔاٖ ضا تٝ الساْ ٚ ػثاضت ٞاي ػّٕي ضا ضٚقٗ ٔي ٌيطي تحمك اٞساف ٚ الساْ ٞاي ا٘ساظٜ ؾٙدٝ

 .وٙس ٔي

 ویژگیهاي کارت اهتیازي هتوازى

ٞاي ٔاِي تٝ تداضب  زض ٚالغ ػالٜٚ تط ؾٙدٝ. وٙس ايداز ٔيتٝ خاي تٕطوع تٟٙا تط لؿٕتي اظ ػّٕىطز يه زيس وّي اظ ػّٕىطز ٔدٕٛػٝ تطاي ٔسيطاٖ 

واضت أتياظي ٔتٛاظٖ اظ تطٚظ ٔكىالت زض يه لؿٕت تٝ ٚاؾغٝ ٘ازيسٜ ٌطفتٗ ؾايط . ٔكتطياٖ، ضقس واضوٙاٖ ٚ تٟثٛز ٚ تٟطٜ ٚضي فطآيٙس تٛخٝ زاضز

زضن ٚ پاؾرٍٛيي تٝ ٘ياظ ٔكتطياٖ ػأُ حياتي . وٙس ٔكرم تط ٔيواضت أتياظي ٔتٛاظٖ ا٘تظاضات ٔكتطياٖ ضا تطاي ٔا . وٙس لؿٕتٟا خٌّٛيطي ٔي

وٙٙس، زض  تٝ ػالٜٚ ٔسيطا٘ي وٝ اظ واضت أتياظي ٔتٛاظٖ اؾتفازٜ ٔي. ٞاي ٔسيطيت ويفيت اؾت ٚ الظٔٝ تٟثٛز فطآيٙسٞا ٚ ٔحهٛالت اؾت زض ؾيؿتٓ

ٌيطي اعالػات الظْ زض ٔٛضز ضضايت واضوٙاٖ ٚ ػسْ خاتدايي آٟ٘ا ٞاي ضقس ٚ ياز ؾٙدٝ. وٙٙس ذهٛل تداضب واضوٙاٖ ذٛز تيٙف الظْ ضا وؿة ٔي

 .زٞٙس اظ ؾاظٔاٖ وٝ ٞط زٚ ايٗ ػٛأُ ٔٙدط تٝ تٟطٜ ٚضي ٚ ؾٛز تيكتط اؾت، تٝ ٔسيطاٖ ٔي

  BSCهراحل پیاده سازي 

 .ٌطز٘سٔي پيازٜ ؾاظي ٚزض ازأٝ ايٗ قف لسْ ٔؼطفي ٚ تطضؾي . ٌيطز ايٗ أط زض قف ٌاْ ا٘داْ ٔي

 -4ٔٛلؼيت ٔاِي  -3ضلثا  -2ٞاي تاظاض  فطنت -1ٔا٘ٙس . اي ؾاظٔاٖ ٔٛضز اضظياتي لطاضٌيطز زض ٌاْ اَٚ تايس تٙيازٞا ٚ اػتمازات ٞؿتٝ: اولقذم 

 وٙس قٙاؾايي آ٘چٝ ضضايت ٔكتطي ضا خّة ٔي -5اٞساف تّٙس ٚ وٛتاٜ ٔست 
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
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 .«٘أٙس ضا ٔأٛضيت ؾاظٔاٖ ٔي( چطائي)فّؿفٝ ٚخٛزي ؾاظٔاٖ »

تاقس تٙاتطايٗ لثُ اظ ٞط الساْ تايس ٔكرم قٛز وٝ چٝ ٘ياظٞائي  قٛز ٚ ٞسف آٖ ضفغ آٖ ٘ياظ ٔي ٔاٖ زض پاؾد تٝ يه ؾطي ٘ياظ ايداز ٔيٞط ؾاظ

 اخعا ٔأٛضيت ؾاظٔاٖ ػثاضتٙس اظ. اؾت ٔٙدط تٝ تكىيُ ؾاظٔاٖ ٌطزيسٜ

 حٛظٜ خغطافيايي ؾاظٔاٖ 7 -تٝ واضوٙاٖ  تٛخٝ -SWOT 6تٛخٝ تٝ ٔطزْ  -5تاظاضٞا  -4فٙاٚضي  -3ٔحهَٛ  -2ٔكتطياٖ  -1

 .ٌطزز ٞا ٚ تٟسيسات ؾاظٔاٖ ٔؼطفي ٚ اضظياتي ٔي زض ايٗ پطٚفايُ ٘ماط لٛت ٚ ضؼف، فطنت. 

 :ا٘ٛاع ٔتساَٚ اؾتطاتػي ػثاضتٙس اظ. زض ايٗ ٌاْ تايس اؾتطاتػي والٖ وؿة ٚ واض تسٚيٗ ٌطزز: قذم دوم

. 5ٞاي ثثات  اؾتطاتػي. 4ٞاي ضقس  اؾتطاتػي. 3ٞاي تٕطوع  اؾتطاتػي. 2( افمي –تٝ ػمة  ضٚ –ضٚ تٝ خّٛ )ي يىپاضچٍي ٞا اؾتطاتػي. 1

 ٞاي واٞف اؾتطتػي

ٞاي  اٞساف لؿٕت. ايٗ ِٔٛفٝ اٞساف ٘اْ زاض٘س. ٞاي وٛچىتطي تمؿيٓ قٛ٘س پؽ اظ تسٚيٗ اؾتطاتػي، الظْ اؾت ايٗ اؾتطاتػي تٝ ِٔٛفٝ: قذم سوم

تطاي ٔثاَ يه قطوت ٞٛاپيٕايي اؾتطاتػي ذٛز ضا زض خٟت ضلاتت ٔٛفك زض تاظاض ذغٛط پط خٕؼيت خاضي تسٚيٗ . اؾاؾي اؾتطاتػي ٞؿتٙس

 •زضنس تاالي اخاضٜ ٞٛاپيٕا  •ٞاي تسٖٚ تّيظ  ٔؿافطت•تؼٕيطات ؾطيغ  •٘ٛآٚضي  •: ي اؾاؾي اؾتطاتػي ايٗ قطوت ػثاضتٙس اظٞا تّٛن. اؾت وطزٜ

 فطوا٘ؽ تاالي پطٚاظ

تطؾيٓ زض لسْ چٟاضْ ٘مكٝ اؾتطاتػيىي اظ اؾتطاتػي والٖ ؾاظٔاٖ . أا واض تا تطخٕٝ اؾتطاتػي تٝ اٞساف تٝ پاياٖ ٘رٛاٞس ضؾيس: قذم چهارم

ٞطيه اظ اٞساف تايس زضيىي اظ . ٌطزز ٘مكٝ اؾتطاتػيه تا اؾتفازٜ اظ اعالػات ٌاْ لثُ ٚ چاضچٛب واضت أتياظي ٔتٛاظٖ تطؾيٓ ٔي. قٛز ٔي

 .ٞاي چٟاضٌا٘ٝ ٔسَ لطاضٌيط٘س ترف

 قٛ٘س ٞا ٚ ٔمازيط ٞسف آٟ٘ا تؼييٗ ٔي پؽ اظ لطاضزازٖ اٞساف زض چاضچٛب قاذم: قذم پنجن

 .ٌطز٘س تاقٙس تؼييٗ ٔي ٞايي وٝ تطاي زؾتياتي تٝ اٞساف ٔٛضز ٘ظط ضطٚضي ٔي آذطيٗ لسْ عطحٟا ٚ تط٘أٝزض : قذم ضطن

 (ٚخٜٛ)ٔٙظطٞاي واضت أتياظي ٔتٛاظٖ 

  ايٗ چٟاض ٔٙظط، ؾاظٔاٖ ضا اظ وؿة ٔٛفميت يا قىؿت، آٌاٜ. وٙٙسٌاٖ واضت أتياظي ٔتٛاظٖ چٟاض ٔٙظط يا ٚخٝ اؾاؾي ضا ٔغطح ٕ٘ٛز٘س ذّك

  :ٌطزز ٚظايف چٟاضٌا٘ٝ ظيط تا ٍ٘اٜ تٝ چٟاض ٔٙظط شوط قسٜ، اضائٝ ٔي. ٕ٘ايس يْ

 :ـ کارت اهتیازي هالي1 

تٝ . ٔؼياضٞاي ٔاِي اظ ٟٕٔتطيٗ اخعاي ٘ظاْ اضظياتي ٔتٛاظٖ ٞؿتٙس. ٌيطز ٔاِي ؾاظٔاٖ ٔٛضز اؾتفازٜ لطاض ٔي ٔٙظٛضقٙاذت ٘ياظٔٙسي ٞا ٚ ػّٕىطز تٝ 

ا٘س، زض ٟ٘ايت، ٔٛخة  آٔيع اٞسافي وٝ زض ؾٝ ٔٙظط لثّي تؼييٗ ٌطزيسٜ ٌٛيٙس وٝ اخطاي ٔٛفميت فاػي ايٗ ٔؼياضٞا تٝ ٔا ٔيا٘ت ٞاي ٚيػٜ زض ؾاظٔاٖ 

ٔحهٛالت ٚذسٔات ذٛز  تحٛيُ   ظٔاٖ  ٚ واٞف ويفيت  ٔكتطياٖ، اضتماي ضضايتٕٙسي تٟثٛز تطاي وٝ تالقي تٕاْ. ذٛاٞسقس ٔاِي ٘تايح ٚ زؾتاٚضزٞاي چٝ

 .زٞيٓ؛ اٌط تٝ ٘تايح ٔاِي ّٕٔٛؼ ذتٓ ٘كٛ٘س، ٞيچ اضظقي ٘رٛاٞٙس زاقت ٔيا٘داْ 
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 :ـ کارت اهتیازي هطتري2 

 .ٔٛضز اؾتفازٜ لطاض ٔي ٌيطز( ٞاي وٕي ٚ ويفي زض ٔٛضز واال ٚ يا ذسٔات اضائٝ قسٜ اظ عطيك ؾٙدف)ٔٙظٛض آٌاٞي اظ ؾغح ضضايت ٔكتطياٖ تٝ 

 :داخلي ـ کارت اهتیازي فراینذهاي3 

تايس فطايٙسٞايي ضا ٔكرم ٕ٘ايٙسوٝ تا تطتطي يافتٗ زض  ٞا  زض ايٗ ٔٙظط ؾاظٔاٖ. قٛز واضٌطفتٝ ٔي فطايٙسٞاي ٔٛضز ٘ياظ زض ؾاظٔاٖ تٝ خٟت اضظياتيزض 

قٛز، ٘ياظٔٙس  ٖ ٔيتحمك ٞطيه اظ اٞسافي وٝ زض ٔٙظط ٔكتطي تؼيي. زٞٙس آفطيٙي تطاي ٔكتطياٖ ٚ ٟ٘ايتاً ؾٟأساضاٖ ذٛز ازأٝ ٞا، تتٛا٘ٙس تٝ اضظـ آٖ

ايٗ فطايٙسٞا تايس زض ٔٙظط فطايٙسٞاي زاذّي تؼييٗ ٌكتٝ ٚ ٔؼياضٞاي ٔٙاؾثي . ا٘داْ يىؿطي اظ فطايٙسٞاي ػّٕياتي تٝ نٛضت واضا ٚ اثطترف اؾت

 .٘يع تطاي وٙتطَ پيكطفت آٟ٘ا تٛؾؼٝ زاز

 :ـ کارت اهتیازي دانص، رضذ و یادگیري4 

ٚلتي . ٕ٘ايس ٔٙظٛضحضٛض ٚ تماء زض تاظاض ضلاتتي ٔٛخٛز، تٕطوع ٔي ٖ ، وؿة زا٘ف ٚ چٍٍٛ٘ي اؾتفازٜ اظ آٖ، تٝي آٔٛظـ واضوٙا ايٗ ٚخٝ تط ٘حٜٛ 

ٞاي  ٞا ٚ لاتّيت ٕ٘اييس، تالفانّٝ ٔتٛخٝ قىاف ٔٛخٛز تيٗ ٟٔاضت قٕا اٞساف ٚ ٔؼياضٞاي ٔطتٛط تٝ ٔٙظط ٔكتطي ٚ فطايٙسٞاي زاذّي ضا تؼييٗ ٔي

ٞا  تٙاتطايٗ اٞساف ٚ ٔؼياضٞاي ايٗ ٔٙظط تايس زض خٟت پط وطزٖ ايٗ قىافٟا ٚ فانّٝ. قٛيس فؼّي ٟٔاضتٟا ٚ لاتّيتٟا ٔئٛضز ٘ياظ واضوٙاٖ ٚ ؾغح 

تٝ ٞط حاَ ٘ٛضتٖٛ ٚ واپالٖ تا ٔؼطفي ؾيؿتٓ اضظياتي ػّٕىطز ذٛز .ٌطز٘س ٚ زض ازٔٝ ٔؼياضٞاي ٔٙاؾثي تطاي وٙتطَ پيكطفت آٟ٘ا ٘يع تؼييٗ قٛز تؼييٗ

ٞا ٘ظطيٝ ذٛز ضا تا  آٖ.ضا تٝ ايٗ ٘ىتٝ خّة وطز٘س وٝ تٟتط اؾت ػّٕىطز واضوٙاٖ ضا تا يه ضٚـ وُ ٍ٘طا٘ٝ تط ٔٛضز تطضؾي لطاض زٞيٓ تٛخٝ ٔسيطاٖ

اثط زيٍط ٘ٛضتٖٛ ٚ واپالٖ تا ٘اْ ٘مكٝ اؾتطاتػي، تٝ .چٟاض ٔٙظط يا ٚخٝ ٔؼطفي وطز٘س، وٝ زض حاَ حاضط تٝ قف ٔٙظط يا ٚخٝ افعايف پيسا وطزٜ اؾت

 .إٞيت ٚخٝ ضضايت واضوٙاٖ ٚ ٘يع ٚخٝ ٔحيظ ٚ اضتثاعات ٔي پطزاظز

 ها داده پوضطي تحلیل روش

 .ٌيطز ٔي ٘ظط زض ضا ٞا اؾت ٚضٚزي تٝ ٞا ذطٚخي ٚظ٘ي ٔدٕٛع قأُ وٝ وؿط يه تٝ تٍٙاٜ ٞط واضآيي ٔحاؾثٝ تطاي ٞا زازٜ پٛقكي تحّيُ ضٚـ

ٞط  وٝ اؾت ٔٛخٛز ٌيط٘سٜ تهٕيٓ ٚاحس nوٙيس  فطو. پيكٟٙاز وطز  ذغي ضيعي تط٘أٝ اظ اؾتفازٜ تا ضا ضٚـ غيطپاضأتطي وٝ تٛز وؿي اِٚيٗ فاضَ

 = i اْ  iٚضٚزي  ٚ r = (1,…….s)اْ  rذطٚخي  تطتية تٝ yrj   ٚxijٚ  .وٙٙس اؾتفازٜ ٔي ذطٚخي sتِٛيس  خٟت ٔرتّف ٚضٚزي mاظ  وساْ

(1,…….m) ٌيط٘سٜ  تهٕيٓ ٚاحس اظj  ْاj= (1,…….n) چٙيٗ زض تاقس ٚضٚزي ٔي تٝ ذطٚخي ت ٘ؿة وٝ واضايي تؼطيف تٝ تٛخٝ تا .تاقٙس ٔي 

 چٍٛ٘ٝ ضا ٞا ٚضٚزي ٚ ٞا ذطٚخي أا .قٛز تكىيُ ٔي ( ٞا ٚضٚزي ٚ ٞا ذطٚخي) ٞا  ٟ٘ازٜ ٚ ٞا ؾتا٘سٜ اظ خٕغ وؿط ٔرطج ٚ نٛضت ٞايي ؾاظٔاٖ

 ٞا ٚ ذطٚخي ٞا ٚضٚزي تٕاْ تطاي ٔٙاؾة ٚظٟ٘ايي ز٘ثاَ تٝ ٔا ٘يؿت ِصا ٔؼّْٛ ٞا ذطٚخي ليٕت ٚ ٞا ٚضٚزي ٞعيٙٝ وطز؟ چٖٛ ٞٓ خٕغ تا تٛاٖ ٔي

 ظيط نٛضت تٝ واضايي نٛضت ايٗ زض .تثسيُ وٙيٓ ذطٚخي يه ٚ ٚضٚزي يه تٝ ٔتٙاظط ٞاي تا ٚظٖ ضا ٞا ذطٚخي ٚ ٞا ٚضٚزي تتٛا٘يٓ تا ٞؿتيٓ

 .قٛز ٔي تؼطيف
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 ضا واضايي تاقس ٞا ٚضٚزي ٚ ٞا ٞاي ذطٚخي ٚظٖ تطزاضٞاي تطتية تuٚ(v1,v2,……..vm) ;vٝ; (u1,u2,……..us)وٙيس فطو اٌط يؼٙي

: زاقت ذٛاٞيٓ

 

 

 

 

 ضٚـ.  وٙٙس تطعطف ضا ضطاية تٛا٘ؿتٙسٔكىُ ضٚزظ ٚ وٛپط چاض٘ع، ، 1978 ؾاَ زض . تاقس ضطاية ٔي ٘ثٛزٖ ٔكرم واضايي ٔحاؾثٝ ٔكىُ

ذطٚخي  يا ٚضٚزي تطاي ذٛاٞس ي ْ وٝ ضا ٚظ٘ي ٞط تهٕيٓ ٌيط٘سٜ، ٚاحس ٞط وٝ ٌطزيس پيكٟٙاز ٔٙظٛض ايٗ تطاي .قس ٘أيسCCRٜٔسَ آٟ٘ا پيكٟٙازي

 ايٗ.  ٘ؿاظز يه اظ تيكتط ضا آٟ٘ا قٛزواضآيي ٔي ِحاػ زيٍط ٚاحسٞاي ؾايط واضآيي زضٔحاؾثٝ اٚظاٖ، ايٗ ٚلتي وٝ آٖ قطط تٝ تٍيطز ٘ظط زض ذٛز

: ٔي تاقس ظيط نٛضت تDmuoٝاضظياتي ذطٚج تطاي ٔاٞيت زضCCRٔسَ .ٞاؾت زازٜ پٛقكي ضٚـ تحّيُ زض واض اؾاؼ

 

 

:ٔي قٛز تؼطيف ظيط تهٛضت(  2) ٔسَ ٌؿتطزٜ فطْ زٚآَ وٝ  

 

mتؼساز ٚضٚزي ٞا s-ٞاؾت ذطٚخي تؼسازٚ  ٔٙاتغ ٔهطف ٔاظاز ٚs+ٚضٚزيٟا ػسازٔؼطف وٕثٛز ت ٚmٝقٛز خثطاٖ تايؿتي تاقسوٝ ٔي تِٛيس وٕثٛز ٔؼطف  و. 

 أا   S- =0 S+=0    زاضيٓواضا ٘يؿتٙسٚ تطاي آٖ ٚ تطاي آٖ  (Xk, Yk) = (*X*, Y)تاقس آٍ٘اٜ  واضا پاضاتٛ ٔفْٟٛ تٝاْ  kزض نٛضتيىٝ ٚاحس 

 ايٗ تا ٚ وطز٘س اي ٔالحظٝ لاتُ پيكطفتٟاي أطٚظٜ واضايي ٔحاؾثٝ ٔسِٟاي : +(Xk- S- , θYk+ S) = (*X*, Y)  : زاضيٓ ٘يؿتٙس واضا تطاي ٚاحس ٞايي وٝ

 .ضٚز ٔي قٕاض تٝ واضآيي ٌيطي ا٘ساظٜ زض پػٚٞكي ٞاي حٛظٜ اظ يىي DEA حاضط حاَ زض تىأُ، ٚ پيكطفت
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 : DEA-BSC ترکیة

 تّىٝ.  ٕ٘ٛز ٔغطح خايٍعيٗ ٞٓ ٞاي ن تىٙي ػٙٛاٖ تٝ ضا آٟ٘ا تٛاٖ ٕ٘ي وٝ اتعاضٞاييٟؿتٙس ػٙٛاٖ تDEAٚBSCٝٔا٘ٙس ٞايي تىٙيه

 ٔسَ زٚ تيٗ ؾيؿتٕاتيه اضتثاط يه تٛاٖ زيٍطٔي ػثاضت تٝ.  ضؾس ٔي ٘ظط تٝ الظْ ػّٕىطز ٘ظاْ اضظياتي زض آٟ٘ا اظ تّفيمي اؾتفازٜ

 تٝ واضٌيطي، ايٙطٚ اظ.  وطز اؾتفازٜ زيٍط ٔسَ ضؼف ٘ماط ٚپٛقا٘ٙسٜ ٔىُٕ ػٙٛاٖ تٝ آٟ٘ا اظ يىي اظ تغٛضيىٝ.  ٕ٘ٛز قسٜ ايداز ياز

 زض اي ٔمايؿٝ تىٕيّي ؾاذتاض .تاقس ؾاظٔاٟ٘ا زض ػّٕىطز اضظياتي ٟٔٓ ٔؿائُ اظ تٛا٘س ٔي آٟ٘ا زضؾت تطوية ٚ نحيح

 .اؾت قسٜ آٚضزٜ ٚ ذالنٝ قىُ تٝ( 2)  زضخسDEAٚBSCَٚٔٛضز

 

 

 

 

 

 

 

 

 اؾت قسٜ اؾتفازٜ ػّٕىطز اضظياتي تطاياتعاضي  ػٙٛاٖ تDEAٝاظ ٚ ػّٕىطز اضظياتي ٞاي عطاحي قاذم تطاي اتعاضي ػٙٛاٖ تBSCٝاظ تحميك ايٗ زض

. اؾت آٚضزٜ قسٜ( 2)  قىُ تهٛضت پيكٟٙازي ٔسَ زض تىٙيه ايٗ زٚ تيٗ اضتثاط وٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

BSC DEA لاتّيت 

ٚاحس يه تا ٔمايؿٝ  

اَ ايسٜ ٔداظي  

٘ؿثي ٔمايؿٝ  

ٔكاتٝ ٚاحسٞاي  

ٔمايؿٝ ٘حٜٛ  

زيسٌاٞي چٙس ؾتازٜ ٟ٘ازٜ   ؾاذتاض 

ضياضي ضتثٝ انَٛ لٛي ضؼيف  

ؾاظٔاٖ اضظياتي ذٛز واضايي تؼييٗ   

 تىٙيىي
 فطآيٙسٞاي

 واضتطزي

ٌيطي ا٘ساظٜ زلت تاال ٔتٛؾظ  

اضائٝ زض تٛا٘ايي تاال ٔتٛؾظ  

تٟثٛز ضاٞىاضٞاي  

تٙسي ضتثٝ أىاٖ زاضز ٘ساضز  

ٍ٘طي آيٙسٜ ٘ساضز زاضز  

 ِحاػ اؾتطاتػي ؾاظٔا٘ي ٘ساضز زاضز
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 .قسٜ اؾت تؼطيف ٘تايح ٚ تٛإ٘ٙسؾاظٞا حٛظٜ ٔسَ،زٚ ٔغاتك

 زض ؾاظٔاٖ ٞط تايؿتي وٝ ايؿت اؾت حٛظٜ زاذّي فطايٙسٞاي ٚ ضقس ٚ يازٌيطي زٚلؿٕت تٛإ٘ٙسؾاظٞاقأُ حٛظٜ :هاساز توانونذ حوزه – الف

 تاػث وٝ ٞايي ضقسقاذم ٚ يازٌيطي حٛظٜ زض ؾاظز فطاٞٓ ضا فطآيٙسٔغٕيٗ وٙاض زض لٛي ٚ اٍ٘يعٜ تا پطؾّٙي تتٛا٘س تا ٌصاضي زاقتٝ ؾطٔايٝ آٖ

 تاقسٔس ٔكتطتاٖ خٛاتٍٛي ذٛتي تٝ ؾاظٔاٖ فطايٙسٞاي زاذّي تا ٌطزز ٔي واضٔٙساٖ واضي ؾالٔت ٚ ضفتٗ ٟٔاضت تاال ٚ پطؾُٙ ػُٕ ؾطػت

 تايؿتي ٌطز٘س ٔٙس تٟطٜ تأكتطياٖ ؾاظز ٔي فطاٞٓ ضا فطآيٙسٞا تهحيح ٔٛخثات ٞايي وٝ قاذم زاذّي ٞاي فطآيٙس لؿٕت زض ٕٞچٙيٗ ٚ ٘ظطتٛزٜ

  .ٌيط٘س لطاض ٔالن

 ٔاِي اٞساف تا ؾاظز ٔي ضافطاٞٓ ٔكتطياٖ ٔٙسي تٟطٜ ٔٛخثات وٝ ٞايي قاذم ٔي تاقس ٔاِي ٚ ٔكتطي قأُ ٘تايح حٛظٜ : نتایج حوزه -ب

 وٝ قٛ٘س ذتٓ ٔي ٔاِي لؿٕت ٌيط٘ستٝ لطاض تاثيط تحت اٞساف اؾتطاتػيه تحمك نٛضت زض وٝ ٞايي قاذم ٚ لؿٕت ٔكتطي تٝ ٔطتٛط. تايس تحمك

 قٛ٘س قأُ ٔي ضا ٘تايح حٛظٜ لؿٕت زٚ ايٗ ٔدٕٛع

 حٛظٜ زض ٌصاضي ؾطٔايٝ ٚ تالـ قه ٘تيدٝ تي ٔغٕيٗ، ؾٛز حاقيٝ ايداز ِٚي قٛز ٔي ٘تايح ٔكرم حٛظٜ زض ؾاظٔاٖ ظياٖ ٚ ؾٛز ٘يؿت قىي

 .تٛإ٘ٙسؾاظٞأي تاقس

: وطز تياٖ نٛضت ظيط تٝ ضاDEAٚBSCتا ػّٕىطز اضظياتي ٚ ؾاظي قاذم ٔطاحُ تٛاٖ ٔي

 زض وٝ ٞايي قاذمBSCتىٙيه اظ تااؾتفازٜ ٚ قسٜ قٙاؾايي ٘ظط ٔٛضز ؾاظٔاٖ ٞاي ٚاؾتطاتػي اٞساف ٔطحّٝ؛ ايٗ زض: ؾاظٔاٖ قٙاؾايي .1

. قٛز ٔي ايداز ٔرتّف زيسٌاٟٞاي تا ٔتٛاظٖ ٚ عٛض تٝ ٞايي قاذم. قٛز ٔي عطاحي ٞطزيسٌاٜ

 عثمٝ ذطٚخي ٚ ٚضٚزي ٌطٜٚ زٚ حٛظٜ زض ٞط ٘تايح،ٚ ٚ تٛإ٘ٙسؾاظٞا حٛظٜ زٚ زضBSCتٛؾظ قسٜ اضظياتي يٞا قاذم:  ػّٕىطز اضظياتي .2

 يه زض ٔكاتٝ تاٚاحسٞاي ٔمايؿٝ زض)  ػٕٛزي اضظياتي يا ٚ ( ظٔا٘ي ٞاي زٚضٜ عَٛ زض(افمي اضظياتي زضDEAاظ اؾتفازٜ ٚتا قٛ٘س ٔي تٙسي

 .قٛ٘س ٔي اؾتفازٜ(  ظٔا٘ي زٚضٜ

 قاذم تطاي تٟثٛز ٚ انالح ٔؿيط . قٛز ٔي ٔكرم قاذم ٞط تطاي تٟثٛز ٚ ٔؿيطانالحDEAتٛؾظ:  تٟثٛز ٚ انالح ٔؿيط عطاحي .3

 .اؾت افعايف خٟت زض ذطٚخي ٞاي قاذم تطاي ٚ واٞف زضخٟت ٚضٚزي ٞاي

 تؼسي زٚضٜ تطاي ٞا قاذم اٞساف  ػٙٛاٖ تٝ ا٘س قسٜ تؼييٗ DEA تٛؾظ وٝ ٞا قاذم اٞساف:  تؼس زٚضٜ تطاي قاذم اٞساف تؼييٗ .4

  .لطاض ٔي ٌيطزBSCاخطاي

اضظياتي DEAتىٙيه تا ؾاظٔاٖ قٛز ٔي اضائٝ ٚ٘تايح قٛز ٔيBSCؾيؿتٓ ٚاضز ؾاظٔاٖ ٞاي زازٜ وٝ يؼٙي زض ٞط زٚضٜ ظٔا٘يBSCزض ٞط تاض اخطاي 

 ا٘تظاض ٔٛضز ٚ ٔغّٛب تٝ قطايظ ؾاظٔاٖ قسٜ تؼييٗ اٞساف تٝ زؾتياتي نٛضت زض . قٛز ٔي ٔكرم تؼس زٚضٜ زض ٞا قاذم اٞساف ٚ قٛز ٔي

 ٔي تؼييٗ اٞساف خسيس ٚ واضايي ٚ ٌطزيسٜ ٔمايؿٝ لثُ زٚضٜ اظ ا٘تظاض قطايظ ٔٛضز تا ؾاظٔاٖ قطايظ ػّٕىطز؛ اضظياتي تؼس زٚضٜ زض .ضؾس ٔي واضايي

 ؾٛي تٝ ضا ؾاظٔاٖ،ٞاي خسيس اؾتطاتػي تسٚيٗ تا وٝ ضٚز ٔي ا٘تظاض ٔسيط اظ ،اخطاء ٞطتاض اظ پؽ ٚ قٛز ٔي اخطاء اي زٚضٜ نٛضت تٝ ضٚـ ايٗ .قٛ٘س

 .ٞسايت وٙس واضايي ٔغّٛب قطايظ
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 :تجسیه وتحلیل

 لؿٕت ايٗ زض قس زازٜ قطح ٌيطز ٘ظطلطاض ٔس ٞا زازٜ پٛقكي تحّيُ ٚ أتياظي واضت ٘ظاْ تّفيمي يه عطاحي زض تايس وٝ ٔطاحّي لثُ زضتركٟاي

 تٛأٙس زضزٚحٛظٜ اعالػات قسٜ اضائٝ ٔسَ تٝ ٘ظط زٞيٓ ٔي قطح ضا اؾت قسٜ اخطا وكٛض تا٘ىٟاي اظ يىي زض وٝ تطويثي ايٗ ٘ظاْ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ يه

 حٛظٜ زض ضا آٟ٘ا تٝ ٔطتٛط اعالػات ٚ قاذهٟا)4( خسَٚ ٚ(  4)  قىُ اؾت قسٜ آٚضي خٕغ تاقس ٔي) 1385 ؾاَ تٝ ٔطتٛط وٝ ٘تايح ٚ ؾاظٞا

 .قس آٚضزٜ تٛإ٘ٙسؾاظٞا

 

  

 اا

 

  

 ؾاظٞا تٛإ٘ٙس تٝ ٔطتٛط اعالػات( 3)  خسَٚ

 افعايف 
 ؾطػت
 ذسٔات

 ذسٔات
 اِىتطٚ٘يىي

ٞاي ٞعيٙٝ  
 اٍ٘يعقي

 افعايف
 ترهم
 واضوٙاٖ

 افعايف
 ٟٔاضت
 واضوٙاٖ

 ذسٔات

online 

 ذسٔات
 پيكطفتٝ

DMU1 800 1305 03/23% 11/12 54/58 1376 91 

DMU2 692 1906 72/18% 96/11 80/30 1896 57 

DMU3 718 1758 5/18% 08/12 25/46 1832 8 

DMU4 682 1500 30/5% 07/12 55/18 1315 37 

DMU5 643 745 17% 96/11 10/39 787 34 

DMU6 555 517 3% 66/13 69 510 10 

 

: زٞس ٔي ٘كاٖ ضا ٘تايح حٛظٜ تٝ ٔطتٛط اعالػات ٚ قاذهٟا(  5)  خسَٚ ٚ(  5)  قىُ فٛق، ٔغاتك

 

 

 

 

 

 

 

خدمات افزایش سرعت  

 خدمات الکترونیکی    

 هزینه های انگیزش   

 افزایش تخصص کارکنان        

مهارت کارکنانافزایش   

 خدمات پیشرفته     

onlineخدمات 
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 ؾاظٞا تٛإ٘ٙس حٛظٜ ذطٚخيٟاي ٚ ٚضٚزيٟا –(  4)  قىُ

تٝ ٞعيٙٝ   
 زضآٔس

 ٘طخ
 تؿٟيالت

 ٔؼٛق

 ليٕت
 ٌصاضي
 ضلاتتي

ضقس ٘طخ  
 زاضايي

 تاظزٜ
 ؾطٔايٝ

 حاقيٝ
 ؾٛز

 ضضايت
 ٔكتطي

 ؾطٚيؽ
ويفيت تا  

 تاال

خصب ٘طخ  
 ٔكتطي

 ؾطٚيؽ
ؾطػت تا  

 تاال

DMU1 84/52% 68/2% 7/15% 42/17% 18/4% 48/1% 25/3% 19/3% 91/22% 13/3% 

DMU2 77/42% 5/9% 9/18% 98/12% 16/7% 62/2% 21/3% 61/3% 8/25% 41/3% 

DMU3 60% 15% 34% 59/47% 7% 8% 41/3% 34/3% 29% 25/3% 

DMU4 2/60% 8/5% 5/33% 9/18% 4/1% 7/2% 12/3% 41/3% 50/34% 32/3% 

DMU5 90/57% 3/7% 4/30% 13/20% 23/1% 3% 43/3% 93/3% 8/21% 25/3% 

DMU6 96% 14% 12% 28/10% 02/1% 4% 74/3% 5/3% 13% 35/3% 

 

    :تاقٙس ٔي (6)خسَٚ قطح ت1385ٝؾاَ زض تا٘ىي قؼة تٝ ٔطتٛطCCRٔسَ اظاخطاي حانُ ٘تايحgamsافعاض ٘طْ اظ اؾتفازٜ تا

 CCR َٚاخطاي ٔطتٛط آٔسٜ تسؾت ٘تايح( 6)  خس  

 زْٚ ؾتٖٛ زض ٚ ا٘س قسٜ ٔكرم ٚاحسٞا اَٚ ؾتٖٛ زض قف قٕاضٜ خسَٚ زض
 ؾْٛ ؾتٖٛ ٚ ٌطزيس ٔحاؾثٝ ؾاظٞا تٛإ٘ٙس حٛظٜ زض ٚاحس ٞط واضايي ٔمساض

 ٘تايح وؿة تٛزوٝ ٘رٛاٞس قىي تاقس ٔي ٘تايح حٛظٜ تٝ ٔطتٛط واضايي

 تا يؼٙي تاقس تٛإ٘ٙسؾاظٞأي زض تالـ ٚ ٌصاضي ؾطٔايٝ تٝ ٔٙٛط ٔغّٛب
 ٍ٘طزز واض ذٛتي تٝ زاذّي فطايٙسٞاي ضقسٚ ٚ يازٌيطي زٚلؿٕت زض وٝ ظٔا٘ي
 ٔٛفميت تطاي چٙس ٞط تٛز ٘رٛاٞس ٔيؿط قه تي آٔيع ٔٛفميت ٘تايح وؿة

 تا ِٚي تپصيطز ا٘داْ تايؿتي قسٜ ياز حٛظٜ زٚ زض ضيعي تط٘أٝ ؾاظٔاٖ يه
 تٛإ٘ٙس حٛظٜ زض ٔٙاؾة تٕٟيسات ٘ياظٔٙس ٘تايح ٚاحس ٌفت تٛاٖ ٔي نطاحت

 زض قسٜ واضا تٝ ٔٙٛط ٘تايح حٛظٜ زض واضايي وأّتط تؼثاضت تاقس ؾاظٞأي
 :ٌطزز ٔي ٔكاٞسٜ ٘تايح تٝ ٍ٘اٞي تا اؾت ؾاظٞا تٛإ٘ٙس حٛظٜ

 

 
 تٛاٖ ٔي قٛ٘س واضا تٛا٘ؿتٙس قسٜ وؿة تٛإ٘ٙسيٟاي اظ اؾتفازٜ تا ٘يع ٘تايح زض ا٘س واضاقسٜ تٛإ٘ٙسؾاظٞا زض وٝ ؾٝ ٚ زٚ قٕاضٜ ٚاحسٞاي .1

 .تاقس ٔي ؾاظٞاتٛإ٘ٙس حٛظٜ زض واضايي ٘تايح حٛظٜ زض قسٖ واضا قطط ٌفت

 .قٛ٘س ٘تٛا٘ؿتٙسواضا ٘يع ٘تايح زض ا٘س ٘كسٜ واضا زضتٛإ٘ٙسؾاظٞا وٝ قف ٚ پٙح يه،چٟاض، ٚاحسٞاي .2

 لؿٕت زض ضؼف ٘تايح،تسِيُ حٛظٜ زض واضا ٚاحسٞاي تٝ ٘عزيه أتياظات وؿة ٚ ظياز تالـ ٚخٛز تا چٟاض ٚ يه ٚاحسٞاي .3

 .قٛ٘س ٔي واضا ٘يع ٘تايح زض واضاقٛ٘س ؾاظٞا تٛإ٘ٙس حٛظٜ زض اٌط قسٜ ياز زٚٚاحس ٕ٘ٛز تيٙي پيف تٛاٖ ٔي قٛ٘س واضا تٛإ٘ٙسؾاظٞا٘تٛا٘ؿتٙس

4. ُ  ايٗ وٝ زاقت ذٛاٞس تٟٕطاٜ ٘تايح زضلؿٕت ضا ٘اواضاتط ٘تايح ؾاظٞا تٛإ٘ٙس زض ٘اواضايي وٝ تٛز ايٗ تط تيٙي پيف ٔحاؾثات ا٘داْ اظ لث

 ٔي تٛإ٘ٙسؾاظٞا حٛظٜ زض واضايي ٔمساض اظ تط پاييٗ ٘تايح حٛظٜ زض واضايي ٔمساض وٝ ٌطزز ٔي ٔكاٞسٜ قف ٚ پٙح ٚاحسٞاي زض ٔغاِة

زض CCRواضايي 
 ايحلؿٕت ٘ت

 CCRواضايي 

زضلؿٕت تٛإ٘ٙس 
 ؾاظٞا

 ٘اْ ٚاحس

9288/0 9222/0 DMU1 

1 1 DMU2 

1 1 DMU3 

9124/0 8101/0 DMU4 

7269/0 7883/0 DMU5 

6061/0 7087./ DMU6 
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 ؾاظٞا تٛإ٘ٙس حٛظٜ زض قسٖ واضا ٌفت تٛاٖ ٔي نطاحت تا ِٚي تاقس ٕ٘ي نازق چٟاض ٚ يه ٞاي ٚاحس ٔٛضز زض ٔٛضٛع ايٗ ِٚي تاقس

 .ٔي تاقس  ٘تايح حٛظٜ ض ز واضايي قطط

 

 

 

 

 نتیجه گیري

 ٔؿايُ خّٕٝ ؾاظٔاٟ٘ا،اظ زض ضٚقٟا ايٗ تداي ٚ نحيح تىاضٌيطي ٚ تكريم ٚ ػّٕىطز اضظياتي ٔرتّف ٔسِٟاي قٙاذت قس اقاضٜ لثالٌ ٕٞا٘غٛضيىٝ

 خايٍعيٗ ػٙٛاٖ تىٙيىٟاي تٝ ٘تٛا٘يٓ قايس وٝ ٞؿتٙس اتعاضٞايي تٝ ػٙٛاٖ DEA  ٚBSC  ٔا٘ٙس تىٙيىٟايي ٚ تاقس ٔي ٔمِٛٝ ايٗ زض ٟٔٓ تؿياض

 زيسٌاٜ تاقس زاقتٝ تٟٕطاٜ ضا تط ٔثثت ٘تايح تٛا٘س ٔي ػّٕىطز اضظياتي ٘ظاْ يه زض آٟ٘ا اظ تّفيمي اؾتفازٜ ٘رٛاٞس تٛز قىي ِٚي وٙيٓ ٔغطح ٞٓ

 تاقس ٔي اؾتطاتعي ٔؿيط زض ؾاظٔاٖ حطوت ضإٞٙاي ٚالغ زض اؾت قسٜ ياز آٟ٘ا اظ ٘تايح ٚ تٛإ٘ٙسؾاظٞا حٛظٜ تٝ وٝ ٚخٝ، چٟا زض BSC ؾيؿتٕاتيه

. اؾت ٘اپصيط اختٙاب أطي تهٛضت ٔٙاؾة ٌيطيٟاي تهٕيٓ اتراش خٟت حٛظٜ، زٚ ايٗ زض ؾاظٔاٖ ٚضؼيت اضظياتي تطاي DEA ٔىُٕ ٚ
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 مفهوم تحلیل پوششی داده ها:

مي باشد كه به معني تحليل پوششي داده ها يك مدل  Data Envelopment Analysisمخفف DEAواژه 

(است كه چندين ورودي و چندين (DMUبرنامه ريزي رياضي،براي ارزيابي كارايي واحدهاي تصميم گيرنده اي 

خروجي دارند.اندازه گيري كارايي به دليل اهميت آن در ارزيابي عملكرد يك شركت يا سازمان همواره مورد 

،با استفاده از روشي همانند اندازه گيري كارايي در مباحث 7591داشته است.فارل در سال توجه محققين قرار 

مهندسي ،به اندازه گيري كارايي براي واحد توليدي اقدام كرد.موردي كه فارل براي اندازه گيري كارايي مد نظر 

 (.7قرار داد شامل يك ورودي و خروجي بود)

وسعه دادند و الگويي را ارائه كردن كه توانايي اندازه گيري كارايي با چندين چارنز،كوپر و رودز،ديدگاه فارل را ت

ورودي و خروجي را داشت.اين الگو،تحت عنوان تحليل پوششي داده ها نام گرفت و اول بار در رساله دكتراي 

كا در سال ادوارد رودز به راهنمايي كوپر تحت عنوان ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس ملي آمري

 (.1577،در دانشگاه كارنگي مورد استفاده قرار گرفت)مهرگان:7511

( كه از حروف اول نام سه فرد ياد شده (CCRاز آنجا كه اين الگو توسط چارنز،كوپر و رودر ارائه گرديد به الگوي 

واحدهاي تصميم گيرنده در مقاله با عنوان اندازه گيري كارايي 7511تشكيل شده است،،معروف گرديد . در سال 

 (.7511ارائه شد)چارنز:

در واقع تحليل پوششي داده ها مبتني بر يكسري بهينه سازي با استفاده از برنامه ريزي خطي مي باشد كه به 

آن روش ناپارامتريك نيز گفته مي شود.در اين روش منحني مرزي كارا از يك سري نقاط كه به وسيله برنامه 

ود ايجاد مي گردد.براي تعيين اين نقاط مي توان از دو فرض بازدهي ثابت و متغير ريزي خطي تعيين مي ش

نسبت به مقياس استفاده كرد.روش برنامه ريزي خطي پس از يك سري بهينه سازي مشخص مي كند كه آيا 

احدهاي واحد تصميم گيرنده مورد نظر روي مرز كارايي قرار گرفته است و يا خارج آن قرار دارد؟بدين وسيله و

تمام داده ها را تحت پوشش قرار داده و به همين دليل DEAكارا و ناكارا از يكديگر تفكيك مي شوند.تكنيك 

 (.7تحليل پوششي داده ها ناميده شده است)

،براي ارزيابي نسبي واحدها،نيازمند تعيين دو مشخصه اساسي،ماهيت الگو و بازده به DEAاستفاده از الگوي 

 شد كه در زير به تشريح هر يك  پرداخته مي شود:مقياس الگو مي با
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، درصورتي كه درفرايند ارزيابي،با ثابت نگه داشتن سطح خروجي ها،سعي در حداقل سازي الف:ماهیت ورودي

 ورودي ها داشته باشيم ماهيت الگوي مورد استفاده ورودي است.

سطح ورودي ها، سعي در افزايش سطح  ، درصورتي كه درفرايند ارزيابي،با ثابت نگه داشتنب:ماهیت خروجی

 خروجي داشته باشيم ماهيت الگوي مورد استفاده خروجي است.

با ديدگاه ورودي،به دنبال به دست آوردن ناكارايي فني به عنوان نسبتي مي باشيم كه بايستي در DEAدر الگوي 

ي قرار گيرد.در ديدگاه خروجي، به ورودي ها كاهش داده شود تا خروجي ،بدون تغيير بماند و واحد در مرز كاراي

دنبال نسبتي هستيم كه بايد خروجي ها افزايش يابند،بدون آنكه تغييري در ورودي ها به وجود آيد تا واحد 

 مورد نظر به مرز كارايي برسد.

بيانگر پيوند بين تغييرات ورودي ها و خروجيهاي يك سيستم مي باشد.يكي از توانايي هاي  بازده به مقیاس

،كاربرد الگوهاي مختلف متناظر با بازده به مقياس هاي متفاوت و همچنين اندازه گيري بازده به DEAش رو

 مقياس واحدهاست.

يعني هر مضربي از وروديها همان مضرب از خروجي ها را توليد مي كند.الگوي الف:بازده به مقیاس ثابت:

CCRاحدهاي كوچك و بزرگ،با هم مقايسه مي شوند.بازده به مقياس واحدها را ثابت فرض مي كند.بنابراين و 

يعني هر مضربي از ورودي ها،مي تواند همان مضرب از خروجي ها يا كمتر از آن و يا ب:بازده به مقیاس متغیر:

 .(7)بازده به مقياس را متغير فرض مي كندBCCبيشتر از آن را ،در خروجي ها توليد كند.الگوي 

مدل جديدي را عرضه كردند كه بر اساس حروف اول نام CCRبا تغيير در مدل ،بنكر،چارنز و كوپر 7511در سال 

مدلي از انواع مدلهاي تحليل پوششي داده هاست كه به BCCشهرت يافت.مدل BCCخانوادگي آنان به مدل 

 (.7157ارزيابي كارايي نسبي واحدهاي با بازده متغير نسبت به مقياس مي پردازد)مهرگان:

 :انواع مدل ها

و  CCRاگر چه تعداد مدل هاي تحليل پوششي داده ها روز به روز افزايش يافته ، اما مبناي همه آنها مدل 

BCC .است كه در ادامه آورده شده است 

 : CCRمدل 
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از طريق انتخاب  pاين مدل يك الگوي برنامه ريزي خطي است كه به دنبال حداكثر كردن كارايي نسبي واحد

اي تمامي ورودي ها و خروجي هاست ، به طوريكه امتياز هر واحد بايد كوچكتر يا مساوي مجموعه اي از اوزان بر

 شود . 7

 مضربي ورودي محور: CCRمدل 

 

𝑀𝑎𝑥 𝑒𝑝 = ∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑝

𝑠

𝑟=7

 

𝑠. 𝑡:  ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑝

𝑚

𝑖=7

= 7 

         ∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗

𝑠

𝑟=7

− ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗

𝑚

𝑖=7

≤  0    j =  7, … , n 

          𝑢𝑟 , 𝑣𝑖 ≥ 0      r =  7 , … , s     , i =  7 , … , m 

 مدل فوق براي هر يك از واحد ها بايد اجرا شود.

تعداد واحد ها در مقايسه با مجموع تعداد ورودي ها و خروجي ها اختالف چنداني نداشته  CCRاگر در مدل 

بود . براي اجتناب  باشد پس از حل مسئله خواهيم ديد كه اكثر واحدها كارا خواهد شد و مدل غير واقعي خواهد

از اين مشكل از مدل دوگان استفاده مي شود . عالوه بر اين ، حل مدل دوگان راحتتر نيز مي باشد و مهمتر 

 اينكه متغيرهاي دوگان ، بهبودهاي هدف را براي يك واحد ناكارا مستقيماً توليد مي كنند.

 ورودي محور: پوششيCCRمدل 

Min 𝑧𝑝  =  Ѳ  

𝑠. 𝑡:    ∑ 𝜆𝑗 𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=7

≤  Ѳ𝑥𝑖𝑝   i = 7, … , m  
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          ∑ 𝜆𝑗 𝑦𝑖𝑗

𝑛

𝑗=7
≥  𝑦𝑟𝑝      𝑟 = 7, … , 𝑠 

 𝜃 آزاد در عالمت و          𝜆𝑗 ≥ 0    

به منظور اطمينان از اينكه به هيچ وزني عدد صفر تعلق نگيرد و بتوانيم تمام ورودي ها و خروجي ها را در حل 

در نظر گرفته مي شود مدل  0007/0يا  007/0كه معموالً مقدار كوچكي مثل  εمدل داشته باشيم با استفاده از 

 به صورت زير اصالح مي شود.

 

 مضربي اصالح شده: CCRمدل 

 

𝑀𝑎𝑥 𝑒𝑝 = ∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑝

𝑠

𝑟=7

 

𝑠. 𝑡:     ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑝

𝑚

𝑖=7

= 7 

           ∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗

𝑠

𝑟=7

− ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗

𝑚

𝑖=7

≤  0      j =  7, … , n 

              𝑢𝑟 ≥ 𝜀      r =  7 , … , s 

             𝑣𝑖 ≥ 𝜀      i =  7 , … , m 

 پوششي اصالح شده: CCRمدل 

Min 𝑧𝑝  =  Ѳ –  ε[ ∑ 𝑠𝑟
+

𝑠

𝑟=7

+  ∑ 𝑠𝑖
−

𝑚

𝑖=7

]  

𝑠. 𝑡:    ∑ 𝜆𝑗 𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=7

+ 𝑠𝑖
− =  Ѳ𝑥𝑖𝑝   i = 7, … , m   
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           ∑ 𝜆𝑗 𝑦𝑖𝑗

𝑛

𝑗=7
− 𝑠𝑟

+ =  𝑦𝑟𝑝     𝑟 = 7, … , 𝑠 

𝜃  0آزاد در عالمت و ≤𝑠𝑖
𝑠𝑟و −

+        0 ≤          𝜆𝑗  

 : BCCمدل 

∑اين مدل با اضافه كردن  قيد تحدب 𝜆𝑗 = حاصل مي شود . بدين  CCRبه برنامه ريزي خطي اوليه    7

باعث  CCRترتيب بازده به مقياس مي تواند ثابت ، افزايشي و يا كاهشي باشد . افزودن اين محدوديت به مدل 

 خواهد شد. BCC( در مدل دوگان wظاهر شدن متغير جديدي )

 مضربي ورودي محور: BCCمدل 

𝑀𝑎𝑥 𝑒𝑝 = ∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑝

𝑠

𝑟=7

+ 𝑤 

𝑠. 𝑡:  ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑝

𝑚

𝑖=7

= 7 

      ∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗

𝑠

𝑟=7

− ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗

𝑚

𝑖=7

+ w ≤  0 j =  7, … , n 

          𝑢𝑟 , 𝑣𝑖 ≥ 0      r =  7 , … , s     , i =  7 , … , m ,آزاد در عالمت 𝑤 

 پوششي ورودي محور: BCCمدل 

 Min 𝑧𝑝  =  Ѳ  

𝑠. 𝑡:    ∑ 𝜆𝑗 𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=7

≤  Ѳ𝑥𝑖𝑝   i = 7, … , m  

         ∑ 𝜆𝑗 𝑦𝑖𝑗

𝑛

𝑗=7
≥  𝑦𝑟𝑝     𝑟 = 7, … , 𝑠 
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        ∑ 𝜆𝑗 

𝑛

𝑗=7

= 7  

𝜃  آزاد در عالمت. 𝜆𝑗 ≥ 0   , 

 

 DEAدر  NETWORKکاربردهاي 
 

مطرح شد و در ادامه  7597( در ابتدا توسط كوپمنز در سال Network DEAتحليل پوششي شبكه اي داده ها  )تكنيك 

( به توسعه آن پرداختند. در اين مدل هدف تعيين كارايي واحد تصميم گيري 7519( و شفارد و فاير )7591همكارانش )دورفمن و 

باشد. در اين صورت كارايي زير واحدها نيز عالوه بر كارايي واحد اصلي مي اصلي و نيز واحدهاي تصميم گيري فرعي يا زير واحدها

به مديران  Network DEAشود و زير واحدهاي ناكارا از زير واحدهاي كارا مشخص مي گردد. از اين رو مدل ارزيابي مي

هاي از فرايند تمركز كنند. مدلهاي خاصي هاي افزايش كارايي بخشدهد كه روي استراتژيواحدهاي تصميم گيري اجازه مي

Network DEAپردازد كه به طور عمودي و افقي براي هم مرتبط در مدل تحليل عمل خطي ميهاي پيچيده  و بهتكنولوژي به

نمايد كه توسط محققين براي اي از تكنولوژي ارايه ميشود و بدين وسيله بازنمود چند مرحلهساختارهاي توليد منسجم، منظور مي

محاسبه كارايي در دوره هاي  Network DEAشود. از جمله ديگر مزاياي هاي رقابتي و مستقل استفاده ميقايسات بين شركتم

 (1باشد.)زماني مختلف مي

 DEAيك مدل  DMUدو مرحله اي است كه در آن ابتدا براي هر  DEAبه عبارتي توسعه مدل  Network DEAرويكرد مدل 

كنيم ، تا نظم ارايي آن واحد به دست آيد. سپس از يك ساختار غيرچرخشي گراف مورد نظر استفاده ميتشكيل و حل گرديده تا ك

 (9كنيم.)بخشي واحدهاي فرعي بر مبناي وابستگي هرواحد فرعي به ستاده  ديگر واحدهاي فرعي را تعريف مي

را ارايه نمودند كه در  "وششي داده هاي شبكه اي تحليل پ"فارل و گرسكوپف مقاله اي تحت عنوان  0000براي اولين بار در سال 

مقاله اي  0007(كاستلي، پسنتي و اكويچ در سال 1اين مقاله اهميت تحليل پوششي داده هاي شبكه اي را خاطر نشان شده بود. )

د. در اين مقاله، ارائه كردن "مدل هاي تحت تحليل پوششي داده ها براي ارزيابي كارايي واحدهاي معين و وابسته "تحت عنوان 

مسئله ارزيابي كارايي مجموعه زير واحدهاي تصميم گيري معين و به هم وابسته را كه واحدهاي تصميم گيري بزرگتري مي سازند 

روش تحليل پوششي داده هاي دو مرحله اي را براي اندازه گيري  0001(. لويس و سكستون در سال 1مورد بررسي قرار گرفت)

تحليل پوششي "مقاله اي تحت عنوان  0001(. سپس در سال 1در دو مرحله توليد مي كنند، ارائه كردند) كارايي واحدهايي كه

را ارائه نمودند؛ مدل پيشنهادي آنها در اين مقاله  "داده هاي شبكه اي :  تحليل كارايي سازمان ها با ساختار دروني پيچيده 

شد  كه در آن برخي از زير واحدها، منابعي را براي ديگر زير واحدها  واحدهايي شامل يك شبكه از زير واحدهاي مرتبط مي با

توليد و برخي ديگر از منابع توليد شده توسط ديگر زير واحدها مصرف مي شوند. آنها مدل تحليل پوششي داده هاي شبكه اي را 

مقاله اي به منظور ارزيابي كارايي كاستلي، پستني و اكويچ  0001(. در سال 5براي ماهيت خروجي و ورودي فرموله نمودند.)

كارايي تكنيكي بالقوه را با مقايسه تكنولوژي  0001(. پريتو و زفيو در سال 70واحدهاي سازمان يافته سلسله مراتبي ارائه نمودند )

بخشي عملكرد راه يو و لين مقاله اي با عنوان كارايي و اثر 0001(. در سال 77هاي متناسب با اقتصادهاي مختلف، ارزيابي نمودند)

تجزيه كارايي در تحليل "(. مقاله 70آهن با استفاده از يك مدل تحليل پوششي داده هاي شبكه اي چند فعاليته ارائه نمودند )
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ارائه گرديد. در اين مقاله هر سيستم شبكه اي با استفاده  0005توسط كائو در سال  "پوششي داده هاي شبكه اي: يك مدل واقعي

مجازي به يك سيستم سري تبديل مي شود كه هر مرحله از اين سيستم سري شامل ساختار موازي است؛ بدين  از فرايندهاي

ترتيب براساس ساختارهاي سري و موازي، كارايي سيستم توليد به كارايي مراحل سري  وناكارايي هاي هر مرحله اين سري، به 

(. روش لويس و 71همديگر متصل شده اند، تقسيم مي شود ) مجموع ناكارايي هاي فرايندهاي جزء كه به صورت موازي به

اي است؛ اين روش با حركت ارائه شد ، يكي از مفيدترين روش هاي تحليل پوششي داده هاي شبكه 0001سكستون كه در سال 

قابل سازمان هاي هاي نهايي و ورودي هاي اوليه كالسيك، كارايي هر سازمان را در مروي مسيرهاي كارا و سپس محاسبه خروجي 

 (.5مشابه اندازه گيري مي كنند)

 

اكرم ديني تركماني و همكاران براي ارزيابي عملكرد  زنجيره تامين زنجيره استفاده كرده اند. از آنجاييكه زنجيره تامين، زنجيره اي 

كننده مرحله تحويل كاالي نهايي به مصرفهاي مرتبط با جريان كاال و تبديل مواد از مرحله تهيه ماده اوليه تا است كه همه فعاليت

 گردد.استفاده مي Network DEAشود، براي محاسبه كارايي اين سيستم از را شامل مي

-ها استفاده كردهبراي سنجش و مقايسه كارايي بيمارستان  ServQualو Network DEAزاده و حامد يزدي از ناز حلواچيدل

هاي استان يزد وتهران را انتخاب و مورد مطالعه قرار دادند كه چهار بيمارستان از بيمارستان 71است. آنها در اين پژوهش تعداد 

ها در نظر گرفته شد و به منظور هر كدام از اين بيمارستان به عنوان زير واحدهاي بيمارستان  CCUو  ICUبخش قلب، داخلي، 

( در 0ها لحاظ گرديد.)نيز به عنوان بخشي ديگر در بيمارستان SINKبخش مجازي  DEA workNetسازي براي تكنيك مدل

 اند:ها نشان داده شدهشكل زير اين بخش

  

از نوع خروجي گرا است كه در چنين مدل هايي به دنبال افزايش در ميزان   Network DEAدر اين پژوهش رويكرد مدل 

 (1كارايي مي باشيم . )ها با هدف افزايش خروجي ها بدون تغيير در ميزان ورودي

توسههط مههريم موحههدي    "ارائههه مههدل شهه ته اي تحلیههل پوششههی داده ههها     "در ادامههه تحقيههق مقالههه اي بنههام   

 مهر و دكتر اسماعيل نجفي رو مياريم:

 واحهدهاي  از برخهي  .نمهود  ارزيهابي  را مختلهف  واحهدهاي  كههارايي تهوان  مهي  هها  داده پوششهي  تحليهل  كمهك  بهه 

 .كننهد  مهي  ايجهاد  را زيرفراينهدها  از شهبكه  يهك  كهه  انهد  شهده  تشهكيل  مرحلهه  يها  بخهش  چنهد  از گيهري  تصهميم 

 مههي اسههتفاده اي شههبكه هههاي داده پوششههي تحليههل هههاي روش از واحههدها از نههوع ايههن كههارايي ارزيههابي بههراي
 .شهود  مهي  ارائهه  زيرفراينهدها  از مرحلهه  P بها  سهري  شهبكه  يهك  كهارايي  ارزيهابي  بهراي  مهدلي  مقالهه  ايهن  در .شهود 
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 روي مههدل ايههن سههپس .اسههت چندفعاليتههه اي شههبكه هههاي داده پوششههي تحليههل روش از برگرفتههه مههدل ايههن

 .شود مي اجرا مرحله دو با تامين زنجيره يك

 عمههل در .اسههت گيرنههده تصههميم هههاي واحههد كههارايي ارزيههابي بههراي روشههي (DEA) ههها داده پوششههي تحليههل

 واحدتصهميم  يهك  كهه  ترتيهب  ايهن  بهه  .باشهند  داشهته  تهري  پيچيهده  روابهط  تواننهد  مهي  گيهري  تصهميم  واحهدهاي 

 .باشههند ديگههر زيرواحههد ورودي واحههدها، زيههر از برخههي خروجههي و شههده تشههكيل واحههد زيههر چنههد از گيههري

 داده پوششههي تحليههل روشهههاي از اسههتفاده بهها .دهنههد مههي تشههكيل شههبكه يههك زيرواحههدها، مجموعههه بنههابراين

 .پرداخت واحدها از نوع اين بررسي به توان مي اي شبكه هاي

 يهو  مهين  مينه   .دادنهد  ارائهه  را اي شهبكه  ههاي  داده پوششهي  تحليهل  مهدلهاي  ،(7) گروسهكف  شهاونا  و فهار  رالهف 

 اي شهبكه  ههاي  داده پوششهي  تحليهل  روش از اسهتفاده  بها  آههن  راه شهبكه  كهارايي  ارزيهابي  ( بهه 0) لهي  ارويهن  و
 مضههربي فههرم بههه مههدلهايي مههوزون، مجمههوع روش از اسههتفاده ( بهها1) همكههاران و كههو  .پرداختنههد چندفعاليتههه

 .دادند ارائه مختلف هاي شبكه كارايي محاسبه براي

 مهي  ارائهه  فعاليتهه  چنهد  اي شهبكه  ههاي  داده پوششهي  تحليهل  روش از اسهتفاده  بها  ديگهري  مهدل  مقالهه  ايهن  در
 در كهه  اسههت ايهن  مضههربي بهه  نسهبت  پوششهي  مهدلهاي  برتهري  .باشهد  مههي پوششهي  فههرم بهه  مههدل ايهن  .شهود 

 مههدل وارد را آنههها تههوان مههي تههري سههاده شههكل بههه ، نههامطلوب و كنتههرل غيرقابههل عوامههل وجههود صههورت
 ايجهاد  مهدل  بهه  محهدوديت  يهك  افهزودن  بها  را متغيهر  مقيهاس  بهه  بهازده  فهرض  تهوان  مهي  سهادگي  بهه  همچنهين .كهرد 

 گردد مي مدل شدن غيرخطي به منجر ، مضربي مدلهاي در عوامل اين كردن وارد درحاليكه .نمود

. 

 اي ش ته مدل

 

 ارائههه)مرحلههه(زيرواحههد P شههامل سههري شههبكه يههك كههارايي محاسههبه بههراي مضههربي مههدلي همكههاران، و كههو 

 ايهن  بهراي  پوششهي  فهرم  بهه  ديگهري  مهدل  مقالهه  ايهن  در .اسهت  شهده  داده نشهان  7 شهكل  در شهبكه  ايهن .دادنهد 

 وارد و كهرده  تهر   را سيسهتم  ، مرحلهه  ههر  ههاي  خروجهي  از تعهدادي  ، شهبكه  ايهن  در .شهود  مهي  ارائهه  شهبكه 

 .)اول مرحلهه  جهز  بهه (شهوند  مرحلهه  ههر  وارد تواننهد  مهي  جديهد  ههاي  ورودي درحاليكهه  شهوند  نمهي  بعهد  مرحلهه 

 و ورودي سهپس  و شهود  مهي  نگريسهته  زيرفراينهد  يهك  عنهوان  بهه  مرحلهه  ههر  بهه  كهارايي،  ارزيهابي  مهدل  ارائهه  بهراي 
 .گيرد مي قرار توجه مورد هرزيرفرايند هاي خروجي
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n شههمارنده بهها گيههري تصههميم واحههد (j=7,…,n) j ، واحههد هههر كنيههد فههرض. بگيريههد درنظههر 7 شههكل مطههابق 
𝑍𝑝 ، اول مرحلههه ورودي بههردار ، .𝑍0 باشههد مرحلههه P شههامل گيههري تصههميم

7  كههه ام p مرحلههه خروجههي بههردار 

𝑍𝑝 كنهد،  مههي تهر   را سيسهتم 
0 𝑍𝑝 و شههود مهي  ام p+7 مرحلههه وارد كهه  ام p مرحلهه  خروجهي  بههردار 

1  بهردار  

𝑍0𝑟كنيههد فههرض𝐷𝑀𝑈𝑗 (j=7,…,n) بههراي .اسههت ام p+7 مرحلههه جديههد ورودي
𝑗  ، r(r=7,…,𝑅0) امههين 

𝑍𝑝𝑟اول، مرحلههه بعههدي 𝑅0 ورودي بههردار عنصههر
7𝑗  ، r(r=7,…,𝑅𝑝) خروجههي بههردار عنصههر امههين  𝑅𝑝بعههدي 

𝑍𝑝𝑘بهههود. نخواههههد ام p+7ام اسهههت كهههه سيسهههتم را تهههر  مهههي كنهههد و ورودي مرحلهههه       p(p=7,...,p)مرحلهههه 
0𝑗 

،k(k=7,…,𝑘𝑝) خروجههي بههردار عنصههر امههين 𝐾𝑝  مرحلهههبعههدي p مرحلههه وارد ، ورودي عنههوان بههه كههه اسههت 

p+7 شههود مههي. 𝑍𝑝𝑖
1𝑗،i(i=7,…,𝐼𝑝) ورودي بههردار از عنصههر امههين 𝐼𝑝 مرحلههه بعههدي p+7 ابتههداي از كههه اسههت 

𝛽0   كنيههد فههرض همچنههين .شههود مههي شههبكه وارد p+7 مرحلههه
𝑝, …, 𝛽0

 P تهها ا مراحههل هههدف تههابع مقههادير  7

𝑊0و بههوده) ارزيههابي تحههت گيههري تصههميم واحههد𝐷𝑀𝑈0 (بههراي
𝑝, … , 𝑊0

 ايههن بههه مربههوط نسههبي وزنهههاي  7

𝑊0 ه:طوريك به دهند مي نشان را مرحله هر نسبي اهميت ميزان كه باشند مراحل
7+ … +𝑊0

𝑝=7 . 

 :بود خواهد زير صورت به واحدها اين فعاليته چند اي شبكه هاي داده پوششي تحليل مدل

 
 

 .ناكاراسهت  واحهد  باشهد،  صهفر  از بزرگتهر  اگهر  و كهارا  واحهد  آيهد،  بدسهت  صهفر  ههدف  تهابع  مقهدار  اگهر  مهدل،  ايهن  در

 ناكهارايي  ايهن  كهه  فهميهد  تهوان  مهي  گيهري،  تصهميم  واحهد  بهودن  ناكهارا  درصهورت  ، مهدل  ايهن  كمهك  بهه  همچنهين 
 .است زيرفرايند يا مرحله كدام به مربوط
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