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 چکيده

تخصيص بهينه منابع در یک سازمان مستلزم سنجش مستمر عملکرد واحدهای آن است. برای محاسبه کارایی دو روش کلی، پاارامتری و  
غيرپارامتری وجود دارد. تحليل پوششی داده ها که روشی غير پارامتریست با استفاده از بهينه ساازی ریایای ااادام باه سانجش کاارایی       

از سویی دیگر، شرایط و عوامل تاثير گذار بر فعاليتها و کارکرد سازمانها روز به روز پيچيده تر می گاردد باه   می نماید.  واحدهای مورد نظر
طوریکه پدیده های وااعی همواره مبهم و غير دايق هستند. همچنين ميزان ستانده ها و نهاده های بنگاهها تحت شرایط مختلا  ممکان   

در این تحقيق اادام به اندازه گيری کارایی در سازمان ها با استفاده از مدل های تحليل پوششی داده هاا   د.است مقدار ثابت و معينی نباش
گردیده است. اندازه گيری کارایی به این روش، ابزاری کارآمد برای کنترل سازمان در اختيار مدیران ارار می دهد،  و اطعی در حالت فازی

رجه انحراف عملکرد را از مرز کارایی در دوره های ابل تشخيص داده و پيش از مواجه شدن با مواعيات  به طوریکه آنان اادر خواهند بود د
مدل، نهااده هاا و ساتانده هاای      ایش کارایی انجام دهند. به منظور اجرایجدید با بررسی علل انحرافات، برنامه ریزی الزم را به منظور افز

 فته است.شرکت سيمان مورد استفاده ارار گر 81محسوس 
 

 کليدی کلمات
 .کارایی، تحليل پوششی داده ها، منطق فازی
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 مقدمه -1
اساس پيشرفت جوامع مختل  در گرو توليد به مفهوم کلی آن می باشد، که در این فرآیند، مجموعه           

آالت، مواد و مدیریت بين بنگاههای ااتصادی برای تبادیل   ای از منابع شامل نيروی انسانی، سرمایه، ماشين
منابع مزبور به کاالها و خدمات توزیع شده است. در سال های اخير باا توجاه باه راابات شادید در صاحنه       
ااتصادی، به دليل افزایش بنگاههای ااتصادی و نيز محدودیت و گران بودن منابع، استفاده بهيناه و کاارآ از   

ل آنها به کاالها و خدمات بيش از گذشته احساس می شود، به طوریکه عدم توجه باه ایان   منابع جهت تبدی
ارزیاابی عملکارد باه عناوان یکای از عناصار       مهم  بقاء و ادامه حيات سازمان ها را دچار تردید خواهد نمود. 

ابراین امکاان  فرآیند بهبود بهره وری می باشد، زیرا بدون اندازه گيری، امکاان ااااوت وجاود نداشاته و بنا     
 کنترل و برنامه ریزی صحيح در سازمان فراهم نمی شود.

اندازه گيری کارایی به خاطر اهميت آن در ارزیابی عملکرد یک شرکت یا سازمان همواره مورد توجه           
کارایی بيانگر این مفهوم است که یک ساازمان باه چاه خاوبی از مناابع خاود در       محققين ارار داشته است. 

تای توليد نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان استفاده کرده است. کارایی به عنوان یک نسابت  راس
در اندازه گيری کارایی واحدها روش های مختلفی باه  عموماً از راه تقسيم ستاده بر نهاده محاسبه می گردد. 

ری وجاود دارد. ایان دو گاروه    کار گرفته می شود. به طور کلی دو گروه از روش های عمده برای انادازه گيا  
عبارتند از: روش های پارامتری و روش های غير پارامتری. در روش های پارامتری، تابع تولياد مشخصای باا    
استفاده از روش های مختل  آماری و ااتصاد سنجی تخمين زده شده سپس با بکارگيری این تابع نسبت به 

، 8591تری نيازمند تخمين تابع توليد نمی باشد. در ساال  تعيين کارایی اادام می گردد. روش های غيرپارام
با استفاده از روشی مانند اندازه گيری کارایی در مباحث مهندسی اادام به اندازه گيری کاارایی بارای    8فارل

یک واحد توليدی نمود. موردی که فارل برای اندازه گيری کارایی مدنظر ارار داده بود، شامل یاک ورودی و  
 . [8] خروجی بود

 
 تحليل پوششی داده ها -2

، روشی غير پارامتری است که کارایی نسبی واحدها را در مقایسه با یکادیگر  2تحليل پوششی داده ها          
ارزیابی می کند. در این تکنيک نيازی به شناخت شکل تابع توليد نيست و محدودیتی در تعداد ورودی ها و 

ششی داده ها یک روش برنامه ریازی خطای اسات کاه باا اساتفاده از       . تحليل پو[2] خروجی ها نمی باشد
اطالعات سازمان ها و واحدهای توليدی به عنوان واحدهای تصميم گيرنده, اادام به سااخت مارز کاارا مای     
کند. مرز فوق براساس اطالعات در االب نهاده ها و ستانده ها و بر اساس نتایج برنامه ریازی خطای متاوالی    

                                                 
1 Farel 
2 Data Envelopment Analysis (DEA)  
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و در وااع درجه عدم کارایی هر واحد تصميم گيرنده به ميزان فاصاله واحاد مزباور تاا مارز       ساخته می شود
 . [3]کارایی است 

چارنز ، کوپر و رودز دیدگاه فارل در اندازه گيری کارایی توسعه داده و مدلی ارایه کردند کاه تواناایی             
ن مدل تحت عناوان تحليال پوششای داده هاا     اندازه گيری با چندین ورودی و چندین خروجی را داشت، ای

 نام گرفت. (  CCR)مدل 
ساختار بازده به مقياس آن می باشد. بازده باه مقيااس    "تحليل پوششی داده ها"یکی از ویژگی های مدل  

می تواند ثابت یا متغير باشد. بازده به مقياس ثابت بدان معنی است که افزایش در مقادار ورودی منجار باه    
وجی به همان نسبت می شود. در بازده متغير، افزایش خروجی بيشتر یا کمتر از نسابت افازایش   افزایش خر

از جمله مدل ای بازده ثابت نسبت به مقياس است. مدل هاای باازده ثابات باه      CCRمدل  در ورودی است.
ع مادل  مدلی از انوا BCCمقياس زمانی مناسب است که همه واحدها در مقياس بهينه عمل می کنند. مدل 

های تحليل پوششی داده هاست که در ارزیابی کارایی نسبی واحدهایی با بازده متغير نسبت به مقياس مای  
پردازد. مدل های بازده به مقياس ثابت، محدودکننده تر از مدل های بازده به مقياس متغير می باشاد، زیارا   

رد و مقدار کارایی نيز کمتر می گاردد،  مدل بازده به مقياس ثابت واحدهای کارایی کمتری را در نظر می گي
 .مای باشاد   "بازده متغير باه مقيااس  "از مدل  "بازده ثابت به مقياس"علت این امر حالت خاص بودن مدل 

(، کارایی را با توجه به دو دیدگاه )ورودی محور، خروجی محور( باه صاورت زیار    8518چارنز، کوپر و رودز )
 تعری  کردند:

 ،یک واحد در صورتی ناکاراست که امکان کاهش هر یک از ورودی هاای   در یک مدل ورودی محور
 بدون افزایش ورودی های دیگر و یا کاهش هر یک از خروجی ها وجود داشته باشد.

  در یک مدل خروجی محور یک واحد در صورتی ناکاراست که امکان افزایش هر یک از خروجی های
 وجود داشته باشد. بدون افزایش یک ورودی یا کاهش یک خروجی دیگر

یک واحد واتی کارا خواهد بود اگر و فقط اگر هيچ کدام از دو مورد فوق امکان تحقق نيابد. کاارایی            
کمتر از یک برای یک واحد بدین معنی است که ترکيب خطی واحدهای دیگر می تواند همان مقدار خروجی 

 کارا بودن دو شرط زیر باید برارار باشند: را با بکار گيری ورودی های کمتر ایجاد کنند. برای
* 1q 0rو تمامی متغيرهای کمکی مقدار صفر )  = is s+ -=  [.8] ( داشته باشند =

 
 تحليل پوششی داده های فازی  -3
 رویکردها  -8-3
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ه بنادی  کاربردهای تئوری مجموعه فازی در تحليل پوششی داده ها به طور کلی در چهار گروه دست         
( رویکرد رتبه بنادی فاازی.   3پایه. ) α( رویکرد سطح tolerance( .)2( رویکرد دامنه تغييرات )8می شود: )

 ( رویکرد احتماالت.4)
 رویکرد دامنه تغييرات 

در ساال   8این رویکرد از مدل های تحليل پوششی داده های فازی  توساعه یافتاه توساط سانگوپتا              
ایده اصلی این رویکارد بار دخالات دادن     است. 8551در سال  3و تولگا 2توسط کارامنو بهبود یافته  8552

عدم اطمينان در مدل های تحليل پوششی داده هاا باه وسايله تعریا  ساطون دامناه تغييارات بار نقا           
ر ( است. این رویکرد نشانه های برابری یا نابرابری را فازی می کند امابه طوconstrain violationمحدودیت )

 مستقيم با یرایب فازی سرو کار ندارد و به آن نمی پردازد.
  رویکرد سطحα پایه 
این رویکرد احتماال محبوبترین مدل تحليل پوششی داده های فازی است. ایده اصلی در این رویکرد،           

ر یاافتن  تبدیل مدل تحليل پوششی داده ها ی فازی به یک جفت از برنامه های پارامتریک اسات باه منظاو   
توابع عاویت امتيازات کارایی است. در این مدل ورودی ها می توانند بين حدود  αحدود باال و پایين سطح 

-از-مخاطره )باال( و حدود غير ممکن )پایين( نوسان داشته باشند و خروجی ها نيز باين حادود آزاد  -از-آزاد
 مخاطره )پایين( و حدود غير ممکن )باال( نوسان داشته باشند.

 رویکرد رتبه بندی فازی 
از تکنيک های محبوبی است که توجهی  ویژه را در ادبيات تحليل پوششی داده های فازی  باه خاود           

جلب کرده است. ایده اصلی این رویکرد یافتن امتيازات کارایی واحدهای تصميم گيری با اساتفاده از برناماه   
4دی نياز دارد. این رویکرد ابتدا توسط گوریزی خطی است که به مجموعه های فازی رتبه بن

( 2008)9وتانکا 
فازی را که محدودیت های فازی را به محادودیت هاای فاازی خارد     -CCRبکار گرفته شد. آن ها یک مدل 

شده به وسيله پيش تعری  سطح احتمال و استفاده از اانون مقایسه برای اعداد فازی تبدیل می کارد، اراهاه   
 دادند.
 لیرویکرد احتما 
( وارد شده است. او اظهار داشت 8511) 6اصول بنيادین تئوری احتمال در تئوری مجموعه فازی زاده         

که متغير فازی با توزیع احتمال ارتباط دارد، در همان رفتاری که متغير تصادفی باا توزیاع احتماال ارتبااط     

                                                 
1
 Sengupta 

2
 Khahrman 

3
 Tolga 

4
 Guo 

5
 Tanka 

6
 Zadeh 
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صورت متغيرهای فازی و محدودیت را به دارد. درمدل برنامه ریزی خطی فازی، یرایب فازی را می توان به 
ده از نظریاه  صورت رخدادهای فازی در نظر گرفت؛ بنابراین احتماالت رخدادهای فازی را می توان باا اساتفا  

 [.4]احتماالت تعيين کرد 
 
 پيشينه تحقيق  -8-3

طای هساتند،   حالت خاصی از برنامه ریایی و به ویاژه برناماه ریازی خ    DEAاز آنجا که مدل های           
بنابراین آنچه را درباره برنامه ریزی خطی فازی در حالت کلی مطرن می گردد، می توان در مورد مدل هاای  

DEA    نيز صادق دانست. اما مشکل اساسی که در این زمينه وجود دارد این اسات کاهDEA    دارای تعااری
 رناماه ریازی خطای تبادیل نمای گاردد      ، دیگر به سادگی باه ب   اوليه ایست که با فازی کردن پارامترهای آن

اولين نفری بود کاه رویکارد    8"سنگوپتا"در این مورد انجام گرفته است که  یتحقيقات .(8313)غالمریایی، 
برنامه ریزی فازی را اراهه داد که در آن محدودیت ها و همچنين تابع هدف به صاورتی اطعای اریااء نمای     

را مورد مالحظه ارار داد و دو نسخه از برنامه ریزی فازی، با چندین ورودی و یک خروجی  DEAشوند. وی 
دراالب تحليل پوششی داده ها را مدنظر ارار داد. ابتدا از تابع عاویت خطی استفاده نمود و در دیگری تابع 

. در مدل پيشنهادی او سطون نق  محدودیت ها و تابع (8552)سنگوپتا،  عاویت غيرخطی را به کار گرفت
)کوچک زاده و ساعتی،  معلومی فرض می شوند که این فرض در بسياری از موارد عملی نيستهدف مقادیر 

رویکرد خوشه بندی را به عنوان ابزاری برای تعيين رفتار کارایی حدی و یا  3"سيور"و  2"تریانتيس" .(8314
 .[9] غير معمول اراهه دادند

لفا که یک مدل تحليل پوششی داده های فازی را به رویکردی بر مبنای برش آ 9"گيو "و  4"تاناکا"          
مدلی دو سطحی از نوع برنامه ریزی خطی تبدیل می کند، اراهه کردند. رویکرد اراهه شده توسط آنهاا تحات   
شرایط محدود کننده ویژه ای جواب بهينه دارد، لذا روشی عمومی نمی باشد. یامن آنکاه اساتفاده از ایان     

رنامه ریزی خطی متعدد به منظور تخمين تابع عاویت جهت ارزیاابی عملکارد   تکنيک نيازمند حل مساهل ب
 .   [6] یک واحد تصميم گيرنده است

مدل تحليل پوششی داده های غير داياق را بساط و توساعه دادناد. در      1"یو"و  1"پارک"، 6"کوپر"         
 داده های دايق استفاده شده اسات  روش پيشنهادی آنها از ترکيبی از داده های غير دايق با حدود معلوم و

                                                 
1 Sengupta 
2 Triantis 
3 Seaver 
4 Tanaka 
5 Guo 
6 Cooper 
7 Park 
8 Yu 
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با استفاده از بعای روش های رتبه بندی بر مبنای ايااس   4"سيرونت"و  3"رویز"،  2"ليرن"،  8"لئون" .[1]
 BCCرا به مدلی از نوع تحليل پوششی داده های فازی تبدیل نمودند. روش آنها مدل  BCCبرش آلفا، مدل 

محدودیت تبدیل  4m + 4s + 1دل برنامه ریزی خطی اوليه با محدودیت را به یک م m + s + 1فازی با 
می کند. همچنين استفاده از روش آنها نيازمند حل مساهل برنامه ریزی خطی متعدد به منظور تخمين تابع 

و  6"ساليمانی داماناه  "، 9"جهانشااهلو " .   [1] عاویت جهت سنجش کارایی یک واحد تصميم گيرناده اسات  
را به مدل تحليل پوششی داده هاای فاازی    SBMای از اعداد فازی اراهه نموده و مدل مقایسه  1"نصرآبادی"

توسعه دادند. استفاده از روش آنها مستلزم برنامه ریزی چند هدفه غيرخطی برای ارزیابی هر واحاد تصاميم   
در متغيار گيرنده می باشد. هرچند که مدل اراهه شده می تواند با ثابت نگه داشتن یکی از متغيرهای آن )

 [.2] مدل اراهه شده آنها( به مدلی از نوع برنامه ریزی خطی تبدیل می شود
رویکردی امکان پذیر برای  88"ناتلی"و  80"جونز"، 5"فنگ"، 1"لتوارسيریکال"در مدل اراهه شده توسط          

ند. آنهاا روش خاود را باا حال مادل      برای برخورد با مدل های تحليل پوششی داده های فازی پيشنهاد کرد
CCR  فازی اراهه کردند. هرچند این روش برای مدلBCC   فازی امکان پذیر نمی گردد و از اینرو مدل آنهاا

 .  [5] یک روش عمومی نمی باشد
روشی را اراهه کردند که با استفاده از رویکرد برش آلفا، مدل تحليال پوششای داده هاای     83"لی"و  82"کااو"

به مدل  اطعی اوليه تبدیل می نماید. استفاده از این تکنيک نيازمند حل مساهل برنامه ریزی خطی فازی را 
 84"تاناکا".  [80] متعدد به منظور تخمين تابع عاویت جهت ارزیابی عملکرد یک واحد تصميم گيرنده است

نها پس از بهره گيری از . آاستفاده کردنداعداد مثلثی فازی در تحقيق خود از  86"آسایی"و  89"ایشيهاشی"، 
روش برش آلفا و مقایسه فواصل، از یک جفت برنامه ریزی خطی برای ارزیابی کاارایی واحاد تحات بررسای     
استفاده کردند. آنها همچنين با بهره گيری از ارتباط بين مدل تحليل پوششی داده ها و تحليال رگرسايون،   

                                                 
1 Leo´n 
2 Liern 
3 Ruiz 
4 Sirvent 
5 Jahanshahloo 
6 Soleimani-damaneh 
7 Nasrabadi 
8 Lertworasirikul 
9 Fang 
10 Joines 
11 Nuttle 
12 Kao 
13 Liu 
14 Tanaka 
15 Ichihashi 
16 Asai 
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در مقاله خود از داده هایی کاه دارای   2"سپاتيسد"و  8"اسميرليس" .[88] را بسط دادند DEAمدل فازی 
کران باال و پایين هستند استفاده کردند. آنگاه متغيری را در بازه مذکور به عناوان ساطح مصارفی ورودی و    

، مدل ماذکور باه مادلی غيار     CCRميزان خروجی در نظر گرفتند. با وارد کردن این متغير در مدل پایه ای 
ر خطی کردن آن از تغيير متغير استفاده نمودند. درنهایت با استفاده از دو نوع خطی تبدیل شده که به منظو

و  4"ساااعتی"، 3"معماریااانی"[. 82] روش باارای اناادازه کااارایی، حاادود باااال و پااایين را محاساابه نمودنااد 
دها در تماامی واحا   9در مقاله ای که اراهه دادند اادام به یافتن مجموعاه ای از اوزان مشاترک   "جهانشاهلو"

فاازی، باا    DEAبرای ورودی ها وخروجی ها پرداخته اند. آنها برای یافتن مجموعه ای مشترک از اوزان در 
اختصاص حد باالی اوزان به عوامل، انعطاف پذیری اوزان را محدود کرده و سپس با استفاده از ایان فواصال   

ستفاده از برش آلفای محدودیت ( را بدست آورده اند. سپس با اCSWمحدود شده، مجموعه مشترک اوزان )
 [.83] مدل را حل کردند ها و تابع هدف، آنها را به فواصل اطعی تبدیل و

فازی را با داده های کراندار رتبه ای مورد توجه ارار داد. با لحاظ کردن این گوناه   CCRمدل  6"ژو"         
مدل پيشنهادی، از دونوع رویکارد  داده ها مدل خطی به مدلی غير خطی تبدیل می شود. برای خطی کردن 

استفاده شده است. نخست تبدیل مقياس و دوم تغيير متغير. وی روش پيشنهادی خود را در محاسبه کارایی 
سليمانی دامانه  "،   2001در سال  یکی دیگر از اینها. در [84] مجموعه ای از مراکز مخابراتی به کار گرفت

در مقاله ای یمن بررسی مشکالت تئاوریکی و محاساباتی برخای از     "عباس بندی  "و  "جهانشاهلو  "،  "
، رویکرد جدیدی را بدون اشکاالت مدل های پيشاين باا اساتفاده از      تکنيک های اندازه گيری عملکرد فعلی

1و ربای 1تليگ .[84] تحليل پوششی داده های فازی اراهه نموده اند
رویکردی بر مبنای مرتب سازی رواباط   

  .[86] پيشنهاد دادند  و دوگانه primal)) فازی اوليه CCRرنامه ریزی خطی فازی برای حل بين اعداد ب
( و استفاده از ابعاد فازی مدل های تحليل پوششی 2003)88و تریانتس80با الهام از پژوهش شث 5لبان         

اهاداف  نی و مارز  ( عاویت، مرز ورودی ها و خروجای هاا، اهاداف جهاا    functionداده ها برای انتخاب تابع)
وانگ و همکاران دو مدل فاازی تحليال پوششای داده هاا  باه وسايله        . [81] جهانی روشی را پيشنهاد کرد

پيشنهادی را به منظور محاسابه کاارایی    CCR( فازی اراهه دادند. آن ها هر مدل فازی arithemicمحاسبات)
تبادیل کردناد.    ( LPنامه ریزی خطای ) های واحد های تصميم گيری  به صورت اعداد فازی، به سه مدل بر

                                                 
1 Smirlis 
2 Despotis 
3 Memariani 
4 Saati 
5 Common Set of Weights 
6 Zhu 
7
 Tlig 

8
 Rebai 

9
 Luban 

10
Sheth 

11
Triantis 



 

 

8 

 

حادهای تصاميم   عالوه بر این آن ها یک رویکرد رتبه بندی فازی را برای رتبه بندی کاارایی هاای فاازی وا   
ظرافت انگيز و همکاران رویکرد رتبه بندی جایگزینی را بر پایاه تحليال پوششای    . [81] گيری اراهه داده اند

( گروهای از تصاميم گياران    aggregateی هاای امتياازات جمعای )   داده ها در محيط فازی برای رتباه بناد  
پيشنهاد داده اند. آن ها روش پيشنهادی خود را  برای سيستم رای گيری امتيازی با چهاار مرحلاه باه کاار     

تاابع عااویت فاازی را     8. گرچه آن ها از اعداد به عنوان روابط ترتيبی استفاده کردند، مرحله [85] گرفتند
دی مجموعه ای از جایگزین ها به منظور یافتن جایگزین ایده آل تعری  کرده است. در مرحلاه  برای رتبه بن

( برای بدست آوردن راه حال ایاده آل اساتفاده    2006، آن ها از مدل پيشنهادی ظرافت انگيز و همکاران )2
از اوزان ذهنی  بدست  کرده اند. در دو مرحله نهایی، آن ها روشی برای اجماع نتایج در یک امتياز با استفاده

           [4]آمده از اااوت های مقایسه ای برای رتبه بندی جایگزین ها پيشنهاد دادند 
مدل تحليل پوششی داده ها ی گروهی فازی برای انتخاب پروژه  "پژوهشی با عنوان همکاران توانا و          

8های با فناوری باال: مطالعه موردی در ناسا
د. انتخاب پروژه های با فناوری باال در ناسا به علت صورت داده ان  

های غير اطعی موجاود در فرایناد   -اهداف متعدد و ناسازگار بعالوه پيچيدگی های فنی ذاتی و ارزش گذاری
با ابهام پيشنهاد کارده اسات.    ییک مدل تحليل پوششی داده ها ارزیابی با سختی همراه است. این پژوهش

يله برنامه ریزی خطی فازی چند هدفه  مدلساازی شاده اسات.  ابهاام در داده هاای      ابهام توابع هدف به وس
مدلساازی شاده اسات. مادل پيشانهادی،        α-ورودی و خروجی با مجموعه های فازی و روش جدید بارش 

، و اادر به حداکثرسازی سطح ریایت اهداف فازی و امتيازهای کاارایی  α-خطی، مستقل از متغيرهای برش
مدل فازی نوین بارای ارزیاابی کاارایی و     "آزادی و همکاران پژوهشی با عنوان  .[20] ن استبه طور همزما

صورت دادناد. ایان پاژوهش یاک مادل        "اثربخشی تأمين کنندگان در زمينه مدیریت زنجيره تأمين پایدار
 تحليل پوششی داده ها ی یکپارچه بهبودیافته را که مادل سانجش راسال در محايط فاازی بارای انتخااب       

مشایخی و عمرانی پژوهشی با عنوان  .[28] بهترین تأمين کننده پایدار بهبود داده است را توسعه داده است
مدل کارایی متقاطع تحليل پوششی داده ها ی مارکویتز چند هدفه یکپارچه با باازده فاازی بارای مسائله     "

ای انتخاب پورتفوليو پيشانهاد  صورت داده اند. این پژوهش یک مدل چند هدفه جدید بر "انتخاب پورتفوليو
مياانگين ماارکوویتز    -تحليل پوششی داده ها را با مدل واریاانس  مدل پيشنهادی، بازده متقابل .کرده است

همچنين، برای ورود عدم اطمينان در  ترکيب کرده و بازده، ریسک و کارایی پورتفوليو را در نظر گرفته است.
با توجه به پيچيادگی   ی ذوزنقه ای در نظر گرفته شده است.عدد فازمدل پيشنهادی، بازده دارایی به عنوان 

NSGA-II) محاسباتی مدل پيشنهادی، نسخه دوم الگوریتم ژنتيک مرتب سازی غير غالب
2
مورد اساتفاده   (

 .[22] ارار گرفته است

                                                 
1
 NASA 
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 Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II 
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سنجش کارایی فازی در تحليال پوششای داده هاا باا     "ربينی و همکاران پژوهشی با عنوان حاتمی م         
صورت دادند. این پژوهش یک رویکرد کامالً  "(lexicographicاستفاده از رویکرد چند هدفی ترتيب الفبایی )

متغيرها حتی فازی تحليل پوششی داده ها را پيشنهاد کرده است که عالوه بر ورودی ها و خروجی ها، تمام 
نتایج امتياز کارایی، فازی در نظر گرفته شده است. یک رویکرد برنامه ریزی خطی چندهدفی ترتيب الفبایی 

 .[23] برای حل مدل پيشنهادی این پژوهش، پيشنهاد شده است
به توسعه مدل تحليل پوششی داده های فازی برای سنجش کارایی عملکرد  واحد های تصميم  2و شيو 8آریا
يری اادام کردند. این پژوهش با گسترش تحليل پوششی داده ها به تحليل پوششی داده های فازی که در گ

آن ورودی ها و خروجی ها به صورت اعداد فازی در نظر گرفته شده است.  در این پاژوهش دو مادل بارای    
ی با اساتفاده  سنجش کارایی های عملکرد مرتبط با راست دست و چپ دست بودن در هر واحد تصميم گير

 .[24] برش توسعه یافته است-αاز رویکرد 
پور محمود و شارک مدل تحليل پوششی داده های فازی برای سنجش کارایی هزینه را توسعه داده           

اند. پژوهش صورت گرفته برای ارزیابی کارایی هزینه مدل حداال سازی هزینه فازی را کاه باه عناوان یاک     
ها به صورت اعاداد  -طی احتمالی شناخته شده، پيشنهاد می کند. در این پژوهش دادهمسئله برنامه ریزی خ

پایه، مدل به صورت یاک مسائله برناماه ریازی     -αفازی مثلثی در نظر گرفته شده اند. با استفاده از رویکرد 
 .[29] فاصله ای که به صورت مدل  برنامه ریزی خطی پارامتریک خرد شده حل شده است

 
 يقمدل تحق -4
 اطعی تحليل پوششی داده های مدل  -8-4

اصالن شده ورودی محور به عنوان مدل اطعی انتخاب گردید. علت انتخاب مدل  BCCمدل پوششی          
( آن بود که فرض بازدهی ثابت نسبت به مقياس تنها  BCC-Iاصالن شده ورودی محور )  BCCپوششی 

اس بهينه عمل نمایند. مساهل متفاوتی از ابيل اثرات راابتی، درصورتی اابل اعمال است که بنگاهها در مقي
مدل ورودی محور نيز با [. 26]محدودیت ها و غيره موجب می شوند بنگاه در مقياس بهينه عمل ننماید 

ثابت نگه داشتن خروجی، اادام به کاهش ورودی ها می نماید. همچنين مدل اصالن شده مانع از انتخاب 
 ی از متغيرهای ورودی و خروجی و غير موثر شدن آنها در تعيين کارایی می گرددیریب صفر برای بعا

 می باشد: 8رابطه . مدل فوق به صورت [8]
 

  

  

(8) 
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کاارایی نشاان مای    ، نسبت کاهش ورودی های واحد تحت بررسی را جهت بهباود  8مدل ریایی در          
دهد. یک واحد در این مدل کاراست در صورتيکه دو شرط برای آن برارار باشد: و تمامی متغيرهاای کمکای   

 مقدار صفر داشته باشند.
 شناساایی  "غير کارا  "و "واحدهای کارا"برای واحدهای تحت بررسی، دو گروه  و 8 ریایی با حل مدل

ياز کارایی اابل رتبه بندی هستند اما واحدهایی که امتياز کاارایی  می شوند. واحدهای غير کارا با کسب امت 
آنها برابر یک می باشد با استفاده از مدل های کالسيک تحليل پوششی داده ها اابل رتبه بندی نيستند لاذا  

ارایه شده و امکان تعيين کاراترین واحدها را ميسر  8که توسط اندرسون و پيترسون APبه این منظور روش 
سازد، مورد استفاده ارار می گيرد. با این روش امتياز واحدهای کارا می تواند از یک بيشتر شود. به ایان   می

 [.21]کارا می توانند رتبه بندی گردند ترتيب واحدهای کارا نيز مانند واحدهای غير 
 

 تحليل پوششی داده های فازی مدل  -2-4 
 

فاازی کاه باه     و خروجای  ( را با ورودی DMUjيرنده )اگر مجموعه ای از واحدهای تصميم گ         
 ورودی محاور فاازی باه    BCCمجموعه اعداد فازی مثبت تعلق داشته باشند فرض نماهيم، آن گاه یک مدل 

 است : 2رابطه ریایی  صورت
(2) 

 
                                                 

1 Andersen & Petersen 
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 داشته باشيم :را  3رابطه فازی در نظر گرفته شوند و  LRاگر مقادیر ورودی وخروجی اعداد         
(3) 

 
 

 تبدیل می شود : 4به صورت رابطه  8آنگاه رابطه ریایی 
(4) 

 
 را انجام می دهيم : 9رابطه حال جایگزینی 

(9)  
 

 تبدیل می گردد : 6ریایی  مدلبا این تغييرات بصورت  4بطه ریایی را
(6) 

 
( تخصيص می 0و 8هميشه امکان پذیر است و مقدار بهينه ای دربازه  6ریایی  به طور مشهود، مدل          
 دهد.

DMU0  واحدی کاراست اگر* 1q *و واحدی ناکاراست اگر  = 1q اولياه   DEA، و این تشابه تئوری مدل >
شده توسط کوپر و دیگران است. هم چنين حداال یک واحد تصميم گيرنده کاارا در مقایساه باا دیگار     اراهه 

 

 



 

 

02 

 

 :، یااااک یااااا چنااااد واحااااد مرجااااع وجااااود دارد کااااه    DMU0واحاااادها وجااااود دارد. باااارای  
 [.89] است DEAو دليل این ادعا، مشابه تئوری اوليه  

 
 اجرای مدل و تجزيه و تحليل -5
 ی مدلا و ستانده هانهاده ه - 8-9

تحقيق، جنباه ریاالی داشاته و از ترازناماه و صاورت       مدل ها( یی )خروجو ستانده ها )ورودی ها( نهاده ها
  ااتباس شده است. در بورس اوراق بهادار تهران حساب سود و زیان شرکت های فعال صنعت سيمان کشور
 2و  8های شکل  در دو حالت اطعی و فازی درچگونگی انتخاب نهاده ها و ستانده ها به منظور اجرای مدل 

 نشان داده شده است.
 
 
 
 
 
 

 ستانده های قطعی نهاده های قطعی

I1 

I2 

I3 

I4 

 بهای تمام شده کاالی فروش رفته
 هزینه های توزیع و فروش / عمومی و اداری

 هزینه های مالی
 سرمایه گذاری های بلند مدت

O1 

O2 

 

 درآمد حاصل از فروش
 مواد و کاال موجودی

 

 

 نهاده ها و ستانده های مدل در حالت قطعی :1شکل 
 

 
 
 
 
 
 

 نهاده ها و ستانده های فازی نهاده ها و ستانده های قطعی

 
 کارايی شرکت ها

 )مقدار قطعی(

 

 ستانده هاو   نهاده ها
 ) مقدار اطعی(

 
 کارايی شرکت ها

 )مقدار قطعی(

 
 قطعی APو  BCCمدل 

 

 مقدار اطعی      نهاده ها
 و   

 مقدار فازی     ستانده ها

 
 فازی APو  BCCمدل 
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I1 

I2 

I3 

O2 

 بهای تمام شده کاالی فروش رفته
 هزینه های توزیع و فروش / عمومی و اداری

 هزینه های مالی
 درآمد حاصل از فروش

I4 

O1 

 

 یه گذاری های بلند مدتسرما
 موجودی مواد و کاال

 

 فازی نهاده ها و ستانده های مدل در حالت :2شکل 
 
 تجزيه و تحليل -6

بياان  دل های برنامه ریازی خطای   متجزیه و تحليل اطالعات جمع آوری شده در این پژوهش با استفاده از 
باا اجارای مادل    اساتفاده شاد.    EMSو  Lingoاز نرم افزارهاای  های ابلی انجام گرفت و شده در اسمت

BCC وAP  ( 8جاداول ) محاسبه گردید که  چهار دوره زمانیدر در حالت اطعی و فازی، کارایی شرکت ها
 (  نتایج اجرای این مدل ها را نشان می دهد. 2و )

 

 و دوم اول دوره های زمانیدر  کارايی شرکت های مورد تحقيق :1جدول 

 

 

 

iDMU  

 

اول زمانی دوره   
 دوم زمانی دوره 

 مدل فازی مدل قطعی مدل فازی مدل قطعی

BCC AP BCC AP BCC AP BCC AP 

 اردبيلسيمان  1
800%  61/141%  

800%  84/851%  
800%  01/551%  

800%  20/849%  

 اروميه سيمان 2
800% 01/802%  

800% 22/800%  
800% 53/821%  

800% 99/800%  

 ناصفها سيمان 3
800% 20/803%  

800% 82/808%  
89/51% 

- 
24/18% 

- 

 بجنورد سيمان 4
92/15%  

- 
00/11%  

- 
11/50%  

- 
21/14%  

- 

 بهبهان سيمان 5
800% 08/806%  

800% 18/802%  
800% 81/833%  

66/50% - 

 سيمان تهران 6
99/13% 

- 
83/13% 

- 
48/19% 

- 
82/19% 

- 

 خاش سيمان 7
800% 59/828%  

800% 19/808%  
800% 54/35194%  

800% 11/334%  

 خزر سيمان 8
91/16% 

- 
91/16% 

- 
06/95% 

- 
06/95% 

- 

 داراب سيمان 9
85/16%  

- 
85/18%  

- 
02/15% - 51/16% - 

 دورود سيمان 10
800% 14/241%  

800% 24/889%  
800% 44/215%  

800% 94/818%  
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 سپاهان سيمان 11
800% 25/821%  

800% 28/881%  
800% 50/820%  

800% 02/800%  

 شاهرود سيمان 12
800% 43/803%  

25/50% - 800% 38/888%  
33/58% - 

 %16/59 صوفيان سيمان 13
- 

03/19% 
- 

14/13% 
- 

54/15% 
- 

 غرب سيمان 14
40/58% 

- 
43/12% 

- 
09/55% - 48/15% - 

 فارس سيمان 15
18/19%  

- 
88/19%  

- 
45/66%  

- 
08/66%  

- 

%02/800 %800 کرمان سيمان 16  22/11% - 800% 15/820%  800% 04/820%  

 مازندران سيمان 17
800%  81/802%  

800%  01/800%  
46/53%  

- 
40/19%  

- 

 هرمزگان سيمان 18
55/18%  

- 
08/16%  

- 
10/65%  

- 
29/61%  

- 

 
 دوره های زمانی سوم و چهارمدر  کارايی شرکت های مورد تحقيق :2جدول 

 

 

 

iDMU  

 

مزمانی سودوره   

 

 زمانی چهارمدوره 

 مدل فازی مدل قطعی مدل فازی مدل قطعی

BCC AP BCC AP BCC AP BCC AP 

 اردبيلسيمان  1
800%  66/412%  800%  15/462%  

800%  12/344%  800%  05/862%  

 اروميه سيمان 2
800% 58/829%  800% 51/823%  

800% 51/830%  800% 55/803%  

 اصفهان سيمان 3
800% 01/888%  800% 11/805%  

19/51% - 23/56% - 

 بجنورد سيمان 4
98/11%  - 49/11%  

- 
22/51%  - 80/16%  - 

 بهبهان سيمان 5
800% 38/822%  42/14% - 10/19% - 02/10% - 

 سيمان تهران 6
800% 04/883%  800% 04/883%  

64/55% - 60/11% - 

 خاش سيمان 7
800% 83/911%  15/11% 

- 
800% 10/801%  06/51% - 

 خزر سيمان 8
800% 93/253%  800% 93/290%  

84/91% - 84/91% - 

 داراب سيمان 9
61/12%  - 98/69% - 23/14%  - 50/16%  - 

 دورود سيمان 10
800% 19/642%  800% 16/350%  

58/14% - 98/10% - 
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 سپاهان سيمان 11
800% 12/151%  800% 50/120%  

800% 45/821%  800% 45/821%  

 شاهرود سيمان 12
68/50%  - 32/69% - 95/50%  - 90/15%  - 

%15/228 %800 صوفيان سيمان 13  52/13% 
- 

12/54% - 46/58% - 

 غرب سيمان 14
800% 28/809%  18/19% - 800% 31/829%  22/59% - 

%03/18 فارس سيمان 15  - 41/68%  - 21/11%  - 21/11%  - 

%89/56 کرمان سيمان 16  - 30/60% - 62/11%  - 49/18%  - 

 مازندران مانسي 17
800%  50/880%  51/18%  

- 
800%  16/413%  800%  09/822%  

 هرمزگان سيمان 18
95/68%  - 25/65%  

- 
14/12%  - 59/18%  - 

          
 نتایج حاصل از مدل تحقيق در دو حالت اطعی و فازی مورد مقایسه ارار گرفته شده است. 3در جدول  

 

 در دو حالت قطعی و فازیمدل اجرای مقايسه نتايج حاصل از  :3جدول 
 

 دوره های زمانی
 تعداد واحد های کارا ميانگين کارايی شرکت های سيمان

 فازی قطعی فازی قطعی

%11/53 اول زمانی دوره   04/18%  82 1 

%69/15 دوم  زمانی دوره  69/11%  6 4 

%56/52 زمانی سومدوره   11/15%  80 1 

%94/11 زمانی چهارمدوره   15/14%  1 6 

 
 و پيشنهاداتنتيجه گيری  -7

مشاهده گردید، نتایج حاصل از حل مدل در رویکرد فازی با مدل اطعی  3همانگونه که در جدول          
متفاوت است. .مدل تحليل پوششی داده ها در حالت فازی، کارایی و عدم کارایی را بهتر از حالت اطعی 

ی اندازه گيری کارایی واحدهای تصميم گيرنده می باشد نشان داده و به عبارت بهتر ذره بين دايق تری برا
 به طوری که تفکيک امتيازات کارایی بهتر صورت می پذیرد. 

کارای کمتری را برای نمونه تعداد واحدهای مدل تحليل پوششی داده ها در حالت فازی، همچنين          
که ناشی از غير اطعی فرض کردن های تحقيق نسبت به مدل در حالت اطعی نشان می دهد. این مویوع 
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متغيرهای مدل می باشد، به وااعيت نزدیکتر است. زیرا در دنيای وااعی تعداد واحدهای کارا کم بوده و 
عيت نزدیکتر انتظار می رود که نتایج مدل هایی که اادام به ارزیابی عملکرد می نمایند، از این حيث به واا

های هلدینگ فراهم می شود تا شرکتهای مختل  تحت پوشش . همچنين این امکان برای شرکت باشند
 خود را با استفاده از مدلهای تحليل پوششی داده ها مورد سنجش کارایی ارار دهند.

به منظور توسعه و گسترش راهبردها و دستاوردهای تحقيقاتی که در این پژوهش مطرن شده است،          
توسط محققين برای استفاده از نتایج کاربردی آن توصيه می پيشنهادهای زیر جهت انجام تحقيقات آتی 

 شود :

  در برنامه ریزی استراتژیک با هدف گذاری ميزان کارایی  مورد استفاده در تحقيقاستفاده از مدل
 ایده آل.

 8طراحی واحد تصميم گيرنده آرمانی (
G

DMU با نظر خبرگان به منظور مقایسه با واحدهای )
 صميم گيرنده در طول زمان و ارزیابی نتایج آن.ت
 شده در ارزیابی عملکرد شرکت های هلدینگ. استفاده از مدل استفاده 
  استفاده از نهاده ها و ستانده های نامحسوس و یا ترکيبی از عوامل محسوس و نامحسوس در

 ارزیابی عملکرد سازمانها.
 انی و مدیریت، تکنولوژی، فرآیندها و... به منظور تجزیه و تحليل واحدهای کارا از منظر نيروی انس

 اراهه الگو جهت بهبود عملکرد واحدهای ناکارا.
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