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 چکیده 
 های کارایی نسبی مجموعه ای از واحد گیری یک تکنیک تحلیلی قدرتمند برای اندازه ها تحلیل پوششی داده

 هایی ضعف ها داده یپوشش لیلمرسوم تحهای  مدلاست. در  هایشان ها و خروجی تصمیم گیری براساس ورودی

 های واحد ییشود کارا یاست که باعث م ها یو خروج ها یوزن ورود رییتغ ها آن نیوجود دارد که مهمتر

 ای به شبکه ها داده یپوشش لیمرسوم تحلهای  مدل نیهمچنشود.  دهیمختلف سنج های با وزن گیرنده  میتصم

های  وزن مجموعه ها این مقاله برای برطرف کردن این ضعفدر اند.  نکرده یتوجهی ابیارزهای  بودن واحد

آزمون  یبراشود.  ی پیشنهاد میآرمان ریزی برنامه کردیبا رو ای شبکه های داده یپوشش لیمشترک در تحل

شده استفاده  نیفعال در استان قزو مهیبهای  شرکت یواقع های ارائه شده از داده یشنهادیپ و حل مدل ییکارا

از  ای با مجموعه کسانی اسیمق کی یرا رو گیرنده میتصم های واحدائه شده در این مقاله مدل ار .است

درک  گذاران استیتا س کند یکمک م ،مدل پیشنهادی .کند می یابیطرف ارز یمشترک به صورت ب های وزن

ند و از ها تالش کن نقاط قوت و رفع ضعف یترق یها داشته باشند و براDMU از نقاط قوت و ضعف  یبهتر

 ها را بهبود دهند.DMU ییکارا قیطر نیا

 ریزی برنامه ، ای شبکه های داده یپوشش لیتحل مشترک،های  ، وزن ها تحلیل پوششی داده واژگان کلیدی:

  یآرمان
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 مقدمه

 اثرات عوامل خارجی بر عملکرد، ، اطالعات حجم بسیار مسائل،گی   توجه به پیچید امروزه با

مسائل روشن  علمی با برخورد چه بیشتر  لزوم هر ، غیره بودن منابع و محدود جهانی، رقابت شدید

 ، ها قوت و ها است که ضعف ارزیابی عملکرد ، مدیریت نشدنی جدا عوامل موثر یکی از .باشد می

ابزارهای علمی  . استفاده ازسازد را برای بهبود و اصالح روندها قطعی می ها فرصت و تهدیدها

 های شیوه بهبود به منظور گیری برای مدیریت جهت تصمیم اطالعات مفید کننده ارائه تواند می

 (.1585،و نورالسناءی ادتیس منابع باشد)گیری  به کار انجام عملیات و

های  یکی از روش های مختلفی وجود دارد. گیری عملکرد و کارایی روش برای اندازه

 یپوشش لیمدل تحل است. ها پوششی داده روش تحلیل ها، پارامتریک ارزیابی کارایی شرکت نا

 کاربرد در های پر روش یکی از شد، ارائهتوسط چارنز ، کوپر و رودز  8791درسال که ها  داده

و  ها ورودی گیری همگن با واحدهای تصمیم ای از زمینه سنجش کارایی نسبی مجموعه

ها  داده یپوشش لیتحل کیدر تکن. (8791، کوپر و رودز،)چارنزهای یکسان است  خروجی

 نیکنند. ا یم لیچندگانه تبد یهایچندگانه را به خروج یها یورود یریگ میتصم یواحدها

 ییکند و با آن مرز نمره کارا یرا مشخص  م ییمرز کارا نیموجود بهتر یها از تمام داده کیتکن

ترین سواالت در  مهم یکی از (.1583،علی نژاد و زمانی )   کند یم نییرا تع یریگ میهر واحد تصم

های ورودی و خروجی  بحث پیرامون اوزان محاسبه شده برای شاخص  ،DEA خصوص کاربرد 

 های یکسان در محققین معتقدند محاسبه اوزان مختلف برای شاخص گروهی از است.

رسد و از این رو در جستجوی  نمی منطقی به نظر ،گیری همگن های تصمیم ای از واحد مجموعه

اولین بار رول  اند. آمده خروجی بر های ورودی و ی محاسبه اوزان مشترک شاخصهایی برا مدل

این تحقیقات  به طور خالصه هدف از موضوع اوزان مشترک را مورد بررسی قرار داد. ، (1881)

های ورودی و  یک از شاخص طریق آن تنها یک وزن برای هر هایی است که از ارائه مدل

   مبنایی مشترک اقدام شود. مقایسه کارایی واحدها بر محاسبه و نسبت به خروجی به دست آید و

گیری نسبت به سایر واحدها در بهترین   ها هر واحد تصمیم های معمول تحلیل پوششی داده در مدل

ها حل  خروجی ها و ها برای ورودی و مدل برای رسیدن به بهترین وزن گیرد شرایط قرار می
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معموال یکسان  ،ی بدست آمده در ارزیابی واحدهای متفاوتها ها وزن . در این مدلشود می

ی ها ی یکسان در ارزیابی واحدهای مختلف، ارزشها  نیستند. به عبارت دیگر ورودی )خروجی(

 .  متفاوت دارند و این واقع بینانه نیست

 شود، این می وارد ها داده پوششی تحلیل مرسوم های مدل به محققان سوی از که ایراد دیگری

 داخل و فرایندهای گیرند می نظر در بسته مجموعۀ یک مانند به را ها سیستم ها، مدل این که است

 دیدگاه به معروف که گاه دید این انگارند. می نادیده را ها آن میان روابط و عملکرد ، سیستم

 از دست گیرنده واحدهای تصمیم مورد در را ارزشمند اطالعات از بسیاری ه است،سیا ۀجعب

)  کند می محدود ینهای های یخروج و اولیه های ورودی به راها  DMU کارایی تحلیل و دهد یم

 واقع در (. 5010وبر، و فوکویاما ؛ 5008 تسوتسوی، و تُن ؛ 5008 کائو، ؛5009هوانگ،  و کائو

 که فرایندهایی و پیچیده های سیستم کارایی در محاسبۀ ها، داده پوششی تحلیل مرسوم های مدل

 هر کارایی توانند نمی و دارند مشکل هستند، میانی های و دارای اندازه اند مرحله چند از شکلمت

اطالعات  یممکن است مانع دستیاب کنند و محاسبه درستی به را داخلی های فرایند از یک

 واحدهای از بسیاری که اینجاست اساسی (. نکتۀ5011 یان، و چن (  با ارزش شود یمدیریت

 اجزا، این عملکرد و ساختار این نوع که دارند متنوعی و مرکب ساختارهای ده،گیرن تصمیم

 وجود ای گیری تصمیم واحدهای واقعی دنیای در گذارد. در واقع، می تأثیر سیستم کارایی بر

 نظر در ای مرحله چند یا دو فرایند یک صورت به توان می را تولید فرایند ها آن در که دارند

 است ممکن نهایی، های خروجی به اولیه های ورودیبرای تبدیل  اه DMUدرون . گرفت

 ها ورودی معمولی، یها مدل در که حالی در باشد؛ داشته زیادی وجود بسیار داخلی فرایندهای

 ها واحد داخلی های بخش ارتباطات به توجهی اینکه بدون روند، می به کار ها خروجی تولید برای

   (. 5010کوک و همکاران ( شود 

شود با  در این تحقیق سعی می ،ها داده های معمول تحلیل پوششی با توجه به ایرادات وارده بر مدل

 ،یآرمان یزیر برنامه کردیرو با یا شبکه یها داده یپوشش لیتحل در مشترک یها وزنتوسعه 

 ها برطرف گردد.  های مرسوم تحلیل پوششی داده نقایص مدل
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 ،گیری های تصمیم ارزیابی عملکرد واحد ،های مشترک گیری وزن با بکار ،اولبرای رفع نقیصه 

های  ها در بهترین حالت به واحد تحلیل پوششی داده معمولهای  شود. مدل تر می منصفانه

ها تمایزی بین  دهند، لذا این مدل کارایی یک را تخصیص می ی اندازه ،گیری کارا تصمیم

ریزی آرمانی به توسعه  آنست تا با یک رویکرد برنامه بر این تحقیق کنند. را ایجاد نمی کا یها واحد

 یها محاسبه اوزان مشترک شاخصها پرداخته و مشکل  های مشترک در تحلیل پوششی داده وزن

 ی را حل نماید.      و خروج یورود

 یرا رو رندهیگ میتصم یها واحد ،یا شبکه DEAبا استفاده از مدل شود  در این تحقیق سعی می

این  نمود. یابیطرف ارز یمشترک به صورت ب یها از وزن یبا مجموعه ا کسانی اسیمق کی

ها و ارتباطات موجود در آن، به صورت  زیر واحد یگیرنده را با تمام مدل یک واحد تصمیم

شامل  ،یشود که سیستم تحت ارزیاب یگیرد . در این مدل فرض م یای در نظر م ساختار شبکه

 .واحد به هم مرتبط دارد مشابه است که هر واحد نیز، چندین زیر ۀگیرند چندین واحد تصمیم

 

 ادبیات و پیشینه تحقیق

 هاتحلیل پوششي داده

 بمحسو ها شرو این ترین کاربرد پر و از است یکارای یارزیاب پارامتریک نا های شرو از ییک

 برای و است یخط یریز برنامه از دهفااست با سازی بهینه رویکرد بر یمبتن یروش،DEA .شود می

 رود می کار به دهند، یم مانجا را ییکسان وظایفکه  گیرنده متصمی های واحد ینسب یارزیاب

 (.  5019)کاریلو و جورگه، 

 واحد تصمیم گیرنده 

آیند  شود و دارای فر  رئیس یا مسئول اداره می ،یک واحد سازمانی مجزا است که توسط مدیر

 (.1599 ،انمند است ) امیری و همکار نظام
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 عملکرد ارزيابي

در خصوص استفاده بهینه  اتخاذ شدهمیزان کارایی تصمیمات ، ارزیابی و سنجش ارزیابی عملکرد

 (. 5019باشد )پاناگیوتیس و همکاران،  میاز منابع و امکانات 

 کارايي 

(.  5005 ،) ویتزل دارد مدیریت علم در طوالنی ای سابقه که است مدیریتی مفهوم یک ،کارایی

 بهترین به راستای تولید نسبت در خود منابع طور از چه سازمان یک که دهد می نشان کارایی

 (. 5019 ،)یانگ ژوا و همکاراناست  کرده استفاده زمان از مقطعی در ،عملکرد

 برنامه ريزی آرماني 

 هر برایمدل  این . است  شده ارائه کوپر و چارنز توسط 1833سال در آرمانی ریزی برنامه روش

 پی مختلف در اهداف اولویت به توجه با و تعیین آرمانی مقدار یک هدف توابع از یک

 (. 5019است ) زوگرافیدو و همکاران  آرمانی مقادیر از اهداف مجاز انحرافات ساختن حداقل

های اخیر تحقیقاتی مرتبط با موضوع این مقاله انجام شده است که در این بخش به برخی  در سال

 شود. ها پرداخته می آناز 

 اوزان مشترک:  مرتبط با انجام شدهتحقیقات 

( ، با اثبات اینکه اگر یکی از اجزای بردارهای ورودی یا خروجی 5002جهانشاهلو و همکاران )

یک واحد تصمیم گیری، بر اجزای مشابه واحدهای دیگر غلبه کند، سایر اجزای این واحد هر 

کارا خواهد بود، روشی ارائه داده اند   DEAی ها در برخی مدل مقداری داشته باشند، آن واحد

که با حل تنها یک مدل، مجموعه اوزان مشترک واحدها به دست آید و در نهایت با یک مدل دو 

 مرحله ای واحدهای کارا رتبه بندی شوند.  

های  ها برای بدست آوردن وزن ی در تحلیل پوششی دادهمدل ،(  1599امیری و همکاران ) 

نقاط ضعف  ، مدل پیشنهادی در این تحقیق اند. مشترک با استفاده از منطق فازی ارائه کرده

چند هدفه  یریگ میتصم یها مدل ی. مدل ارائه شده بر مبناکند میبرطرف  را گذشته یها مدل
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حل شده و  یفاز یمدل با روش حل مسائل چند هدفه به کمک تئور نیشده است که ا یطراح

 یها واحد ی ازبهتر یبند مدل رتبه نیا از یریگ شود. با بهره یمشترک م یها وزن جادیمنجر به ا

  شده است.محقق  هیپا یها نسبت به مدل یریگ میتصم

های  ها به واحد با ذکر این نکته که تحلیل پوششی داده، ( 5001)همکاران ماکوئی و 

دهد، برای حل این  ر کارایی را میگیری امکان اختیار بهترین اوزان برای محاسبه مقادی تصمیم

اند که خطی بودن، قدرت تمایز  گانه خطی پیشنهاد داده ریزی با اهداف چند مساله یک مدل برنامه

فرد برای سنجش کارایی نسبی  به گیری و استفاده از مدلی منحصر بیشتر میان واحدهای تصمیم

   تمامی واحدها از مزایای آن است.

محاسبه اوزان  یبرا یآرمان یزیر  برنامهجدید  یک مدل ، ( 8811صدقیانی و همکاران ) 

ای از اوزان معیارهای  . این مدل بر روی مجموعهاند ارائه کرده ها در تحلیل پوششی دادهمشترک 

ای از  ها بر روی مجموعه حل یک مدل اولیه تحلیل پوششی داده ورودی و خروجی ناشی از

های  دهد. خروجی های مدل را شکل می د که همان ورودیشو برازش می گیری های تصمیم واحد

 ای از اوزان مشترک معیارهای ورودی و خروجی برای محاسبه کارایی نسبی مجموعه مدل نیز

ها تمایز بیشتری را میان  مدل تحلیل پوششی داده نتایج مدل حاضر در مقایسه با نتایجاست. 

اوزان  یدار یگسترده و معن یکاربرد تیقابلبودن،  یخط .شوند گیری قائل می واحدهای تصمیم

 است. یشنهادیمدل پ یایاز مزا یبرآورد

ریزی آرمانی جدید و کاربردی برای محاسبه  یک رویکرد برنامه( ، 5008) کیانی ماویو  نژاد علی

اند. مدل ارائه شده در این تحقیق قادر به  ها ارائه کرده های مشترک در تحلیل پوششی داده وزن

های متعدد و یک ورودی با  گیرنده با خروجی های تصمیم بی کارایی نسبی تمام واحدارزیا

 و مدل کالسیک  ماکس -نیم  باشد. مدل پیشنهادی در این تحقیق با مدل های مشترک می وزن

DEA  است. یشنهادیدهنده کارا بودن مدل پ نشان جینتامقایسه شده و 

 ایده خط در روش اول یک به بندی ارائه نمودند.دو روش رت ( ،5080همکاران ) و جهانشاهلو

ی کارا تعیین گردید، سپس یک امتیاز کارایی ها برای واحد ها و یک مجموعه مشترک وزن آل
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کردند. در روش دوم یک خط ویژه  بندی رتبه آن با توجه به را جدید بدست آمد که واحدها

 پس رتبه بندی شدند.ی کارا با آن مقایسه شده و سها تعیین شد و تمامی واحد

های مشترک برای تخصیص منابع  وزنDEA ( ، یک روش 5015زاده لطفی و همکاران )  حسین

های  ثابت و تنظیم اهداف ارائه کرده اند. در این مقاله یک مکانیزم تخصیص بر پایه روش وزن

ها در  خروجیها و  تواند ارزیابی درونی برابر ورودی همزاد مشترک ارائه شده است. این مدل می

مجموعه مرجع را ارائه نماید. روش پیشنهادی در این مقاله تخصیص داخلی سازگار و عادالنه را 

 کند.  تضمین می

ارائه ها  داده یپوشش لیهای مشترک در تحل وزن جدید کردیرویک  ،(  1581امیری و همکاران ) 

مثبت شده است و در ادامه  ل،یبدت کیها با  یخروج یتمام تی، ابتدا ماهتحقیق نیدر ااند.  کرده

محاسبه شده است. با به  رییگ میواحدهای تصم یبرای تمام ورودی به هر ینسبت هر خروج

 یهای اصل رفته و مؤلفه نیاز ب رهایمتغ نیب یاحتمال یوابستگ ،یهای اصل به عامل هیتجز رییگ کار

از  ده شده است. در انتها ها استفا داده یپوشش لیتحل های مدل شده به عنوان ورودی جادیا

نتایج  های مشترک استفاده شده است. وزن کردن دایماکس برای پ -نیم ۀچند هدف زییر برنامه

  دهنده کارا بودن مدل پیشنهادی است. تحقیق نشان

شعب  یا و دو مرحله یکل ییکارا( ، مدل جدیدی را جهت محاسبه  1581) و همکاران  اصغریان

هدف از این تحقیق محاسبه  اند. ی ارائه نمودهشترک وزن با روش فازبانک به کمک مجموعه م

 مرحله تخصیص منابع و کارایی کل شعب بانک با استفاده از مدل  ،کارایی مرحله تجهیز منابع 

DEAریزی چند هدفه و حل آن به  با ساختن برنامه ،ویکرد مجموعه مشترک وزنر با و ای شبکه

زمان  کارایی کلیه شعب با یک وزن ارزیابی و هم ،این روش . درباشد میکمک تئوری فازی 

    شود. ها حداکثر می کارایی آن

 : ها های شبکه ای تحلیل پوششی داده مدل مرتبط با انجام شدهتحقیقات 

 لیبا استفاده از مدل تحل نیتام رهیعملکرد زنج یابیجهت ارز یمدل ،(  1581الفت و همکاران ) 

و چند  یا شبکه تیاز مدلی متناسب با ماه تحقیقدر این  اند. ی ارائه کردها شبکه یها داده یپوشش

را در قالب یک مدل ریاضی و با استفاده از  رهیاستفاده شده که عملکرد کل زنجی ا مرحله
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 قیتحق نیا جهینت کند. ارزیابی می ن،یتام رهیدانشی، مشارکت و پاسخگویی زنج مالی،ی ها شاخص

برخوردار  ییباال یریپذ کیاز قدرت تفک زیرا ،ی استائه شده، مدل مناسبکه مدل ار داد نشان

  است.

چند هدفه چند  یفاز یا شبکه یها داده یپوشش لیمدل تحل کی ، (1583حسینی و همکاران )

اوزان  ،یفازی ا شبکه یها داده یپوششیل تحل کردیرو کی، این تحقیق در اند.  ی ارائه کردها دوره

در  یطیمح ستیز   - یفن ییکارا عملکرد یابیارز یو برا شنهادیپ یا چند دوره مشترک، چند هدفه

 کیقدرت تفک شیافزا شده است. هیها توص شگاهیپاال های نامطلوب ارزیابی خروجیر ضوح

از جمله  ،یفازریاضی  یزیر فاده از برنامهتسازشکارانه با اس لح راه کیبه  افتنیدست و  پذیری

 این تحقیق بوده است. های ترین نوآوری مهم

ی ارائه ا سه مرحله یا شبکه یها داده یپوشش لیتحلیک مدل  ، (1583خلیل دامغانی و همکاران )

هدف اصلی در این مقاله، ارزیابی کارایی نسبی هر کدام از مراحل ارائه خدمت به اند.  کرده

ه عنوان نتایج متوالی ای ب فرایند سه مرحله یکدر این تحقیق مشتریان در شعب بانک ملی است. 

 مورد استفاده از نوع مضربی DEA از ارائه خدمات به مشتریان بانک تعریف شده است. مدل

CCR باشد.  می محور با بازدهی ثابت نسبت به مقیاس خروجی 

های مشترک ارائه داده است. در  ای با ورودی شبکه DEA( ، یک روش جدید  5013لوزانو ) 

 DEAهای موازی روش  های مشترک برای فرمول بندی فرآیند ید ورودیاین مقاله از مفهوم جد

گیری کند.  های مجزا را اندازه ای استفاده شده است تا بتواند کارایی کل سیستم و فرآیند شبکه

ای است. همچنین  شبکه DEAهای مشترک در روش  بررسی ورودی ،ویژگی اصلی این تحقیق

ریزی خطی  های قبلی را بهبود داده و با استفاده از برنامه مدل ،مدل پیشنهاد شده در این تحقیق

 کارا را شناسایی کند.   های نا ها و خروجی تواند تمامی ورودی می

ای پویا مبتنی بر تولید کیفیت و کمیت محور  شبکه  DEAیک مدل، (  5019لی و ورتینگتون ) 

ای  شبکه DEAدر این مقاله یک مدل های دانشگاهی استرالیا ارائه نمودند.  برای ارزیابی پژوهش

باشند. نتایج این تحقیق  های کمی و هم کیفی قابل محاسبه می ارائه شده است که هم خروجی
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نمایی کارایی پژوهش دارد که  استاندارد تمایل به اغراق و بزرگ DEAدهد که مدل  نشان می

  .ای در این مقاله برطرف شده است شبکه DEAاین مشکل با ارائه مدل 

ای  برخی تحقیقات به بحث اوزان مشترک و برخی دیگر به ساختار شبکه ،قیتحق نهیشیپبا توجه به 

مشترک در  یها با توسعه وزن شود یم یسع قیتحق نیدر ا اند. ها پرداخته تحلیل پوششی داده

 لیتحل پیشین یها مدل صینقا ،یآرمان یزیر برنامه کردیبا رو یا شبکه یها داده یپوشش لیتحل

های پیشین یا در مرحله اول و یا در  در واقع بدلیل اینکه اکثر مدلها برطرف گردد.  داده یپوشش

مدل ارائه شده در این تحقیق تاکید بر اوزان مشترک به  ،مرحله دوم تاکید بر وزن مشترک دارند

 طور همزمان هم در مرحله اول و هم در مرحله دوم دارد.

 

 روش تحقیق

های مشترک در  در این تحقیق سعی بر آن است که با توسعه وزنی است زیرا نوع تحقیق کاربرد

و روش تحقیق توصیفی )تحلیل های شبکه ای یک رویکرد جدید ارائه گردد  تحلیل پوششی داده

چون تحقیق ریاضی است جامعه آماری مفهوم ندارد ولی برای آزمون کارایی و  باشد. ریاضی( می

 گردد. های بیمه فعال در استان قزوین استفاده می های واقعی شرکت حل مدل ارائه شده از داده

 مراحل طراحي و حل مدل پیشنهادی

 ها های مشترک در تحلیل پوششی داده های موجود در حوزه وزن مطالعه مدل .8

های مشترک در تحلیل پوششی  ریزی آرمانی برای توسعه مدل وزن استفاده از برنامه .5

 ای  های شبکه داده

 ای  های مورد نیاز برای ساختارهای شبکه ری دادهآو جمع .8

  LINGOآوری شده با نرم افزار  های جمع حل مدل پیشنهادی با استفاده از داده .4

 ها تعیین میزان انحراف نامطلوب کارایی واحد .5

 ارائه راهکارهایی برای بهبود واحدهای ناکارا .6
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 مدلسازی تحقیق

نشان داده شده است.  1گیرنده در شکل د تصمیممرحله ای برای هر واح ساختار شبکه ای دو

 mاز  در مرحله اول (j=1, 2,…, n) ,     گیرنده  شود هر واحد تصمیم فرض می

شود و  تشکیل می (d=1,2,…, D) ,    خروجی  Dو   (i=1,2,…, m) ,   ورودی

دوم مرحله  شوند. گرفته می های مرحله دوم در نظر های مرحله اول به عنوان ورودی خروجی

 .شود یم لیتشک  (r =1,2, …, s) ,   خروجیs نیز از 

 یها یخروج ای ها یبدون ورود ای مرحلهدو مدل این تحقیق یک ساختار سری پیش فرض: 

مرحله دوم  یها یمرحله اول به عنوان ورود یها یخروج یتمام باشد که می یا مستقل واسطه

  .وندش یدر نظر گرفته م

 

 

 

 

 

 

 

 
 . فرآیند دو مرحله ای1شکل 

 

 آید. دست می به 1 مدلحل با دو مرحله  کلی ییکارا

 

  
            ∑     

 

   

 

     

∑     

 

   

 ∑     

 

   

                                                   

 

 

 

 مرحله اول
 

 مرحله دوم
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∑     

 

   

 ∑   

 

   

                     

 

∑  

 

   

      

                                                   
        .  

 

احد تحت بررسی را به های نهایی و خواهد مجموع موزون خروجی می 1تابع هدف مدل 

 حداکثر برساند.

دهد که کارایی مرحله دوم هر واحد حداکثر برابر  محدودیت اول : محدودیت اول نشان می

 یک است.

دهد که کارایی مرحله اول هر واحد حداکثر برابر  محدودیت دوم : محدودیت دوم نشان می

 یک است.

مرحله اول واحد تحت بررسی  های محدودیت سوم : محدودیت سوم مجموع موزون ورودی

گیرد که همان تبدیل خطی چارنز برای تبدیل مدل کسری به  را برابر یک در نظر می

 باشد. ریزی خطی می برنامه

 آید. می دست به 5با حل مدل (    )   کارایی مرحله اول

      ∑     

 

   

 

     

∑     

 

   

 ∑     
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∑     

 

   

 ∑   

 

   

                     

 

∑     

 

   

   
        ∑   

 

   

                         

 

∑  

 

   

      

 

                                                  
          

 

های مرحله اول واحد تحت بررسی را به  خواهد مجموع موزون خروجی می 5تابع هدف مدل 

 حداکثر برساند.

م هر واحد حداکثر برابر دهد که کارایی مرحله دو محدودیت اول : محدودیت اول نشان می

 یک است.

دهد که کارایی مرحله اول هر واحد حداکثر برابر  محدودیت دوم : محدودیت دوم نشان می

 یک است.

کند که کارایی کلی واحد تحت بررسی از  محدودیت سوم تضمین میمحدودیت سوم : 

 شود. کمتر نمی 1مقدار محاسبه شده خود در مدل 

های مرحله اول واحد تحت  چهارم مجموع موزون ورودی محدودیت چهارم : محدودیت

گیرد که همان تبدیل خطی چارنز برای تبدیل مدل کسری به   بررسی را برابر یک در نظر می

 باشد. ریزی خطی می برنامه

 آید. می دست به 5( با حل مدل    کارایی مرحله دوم )
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      ∑     

 

   

 

     

∑     

 

   

 ∑     

 

   

         

                                                  
 

 

∑     

 

   

 ∑   

 

   

                     

 

∑     

 

   

   
        ∑   

 

   

                         

 

∑     

 

   

   

 

                                                  
          

 

های مرحله دوم واحد تحت بررسی را  خواهد مجموع موزون خروجی می 5تابع هدف مدل 

 به حداکثر برساند.

دهد که کارایی مرحله دوم هر واحد حداکثر برابر  اول نشان میمحدودیت اول : محدودیت 

 یک است.

دهد که کارایی مرحله اول هر واحد حداکثر برابر  محدودیت دوم : محدودیت دوم نشان می

 یک است.
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که کارایی کلی واحد تحت بررسی از  کند یم نیتضممحدودیت سوم محدودیت سوم : 

 تر نمی شود.کم 1مقدار محاسبه شده خود در مدل 

های مرحله دوم واحد تحت  محدودیت چهارم : محدودیت چهارم مجموع موزون ورودی

گیرد که همان تبدیل خطی چارنز برای تبدیل مدل کسری به  بررسی را برابر یک در نظر می

 باشد. ریزی خطی می برنامه

حلیل پوششی های مشترک در ت کردن وزن  ریزی آرمانی برای پیدا در این بخش مدل برنامه

 شود. این مدل به صورت زیر است:  ای ارائه می های شبکه داده

    [∑(  
    

 )

 

   

 ∑(  
    

 )

 

   

] 

 

       
 

∑     

 

   

 ∑       

 

   

   

 

 ∑     

 

   

 ∑          
    

 

 

   

                                                    
 

∑     

 

   

 ∑     

 

   

      

 

∑     

 

   

 ∑          
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∑  

 

   

 ∑  

 

   

   

 

∑  

 

   

 ∑  

 

   

   

                                                  
          

  
    

    
 
   

                  

 

ه مجموع انحرافات مطلوب و نامطلوب کارایی تمامی دهد ک نشان می 1تابع هدف مدل 

 ها باید به حداقل برسد. واحد

دهد که کارایی مرحله دوم هر واحد حداکثر برابر  محدودیت اول : محدودیت اول نشان می

 باشد. می 5مقدار محاسبه شده کارایی در مدل 

  باشد که در آن محدودیت آرمانی می ،دوم تیمحدودمحدودیت دوم : 
دهنده  نشان   

  انحراف نامطلوب و
دهنده انحراف مطلوب کارایی مرحله دوم هر واحد از حداکثر  نشان  

 باشد. می 5مقدار کارایی محاسبه شده در مدل 

دهد که کارایی مرحله اول هر واحد حداکثر برابر  محدودیت سوم : محدودیت سوم نشان می

 باشد. می 5مدل مقدار محاسبه شده کارایی در 

  باشد که در آن محدودیت آرمانی می ،محدودیت چهارم : محدودیت چهارم
دهنده  نشان   

  انحراف نامطلوب و
دهنده انحراف مطلوب کارایی مرحله اول هر واحد از حداکثر  نشان  

 باشد. می 5مقدار کارایی محاسبه شده در مدل 

 باشد. برای نرمال کردن کارایی مرحله اول واحدها می محدودیت پنجم : این محدودیت
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 باشد. محدودیت ششم : این محدودیت برای نرمال کردن کارایی مرحله دوم واحدها می

 شود :  ها مراحل زیر انجام می DMUبندی تمامی های مشترک و رتبه برای پیدا کردن وزن

  )حل شده و کارایی 5و  5 ،1های  .مدل1
محاسبه ها  DMUبرای تمامی (               

 شود. می

 آید. بدست می (v1, v2, v3, w1, w2, u1, u2, u3)های مشترک  وزن 1.با حل مدل 5

 .یدآ یبدست م 3های مشترک نهایی با استفاده از معادله شماره  . امتیازات کارایی وزن5

Csw-  = ((w1* z1+w2*z2) / (v1*x1+v2*x2+v3*x3)) 

Csw-   = ((u1*y1+u2*y2+u3*y3) / (w1*z1+w2*z2))               (2)     

      

 .یدآ یبدست م  9با استفاده از معادله شماره  ها  DMU. کارایی نهایی 1

        Csw-  * Csw-                                                                                 (6) 

 ها. DMU  ی تمامیبند و رتبه 2معادله شماره  . محاسبه کارایی نرمال شده با استفاده از3

       
   

      
 

         
               i=1,…, 30                                                        (9) 

 

 ال عددی  مث

های  کند. ورودی را ارائه می 1581شرکت بیمه در استان قزوین در سال  50های  داده 1 جدول

باشد.  ای و تعداد نیروی کار می های بیمه هزینه ،های عملیاتی مرحله اول شامل هزینه

 نوشته بیمه  باشند شامل حق  های مرحله دوم نیز می های مرحله اول که در واقع ورودی خروجی

، سود یتعهد سودهای مرحله دوم شامل  مستقیم و حق بیمه اتکایی است و خروجی  شده 

 صادر شده است. مهیب و تعداد حق یگذار هیسرما
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 1031در سال  نیدر استان قزو مهیشرکت ب 03 یها داده . 1جدول 

 

DMU 
  یها نهیهز

 (x1) یاتیعمل

 یها نهیهز

 یا مهیب

(x2) 
 

 کار یرویتعداد ن

(x3) 

  مهیحق ب

 مینوشته شده مستق

(z1) 

 مهیحق ب

 (z2) ییاتکا

 یسود تعهد

 (y1) 

 هیسود سرما

 یگذار

(y2) 

 مهیتعداد حق ب

 (y3) صادر شده 

 

1 1712515 945625 10 9136584 1023659 1312469 916584 6200 

2 1836587 1896548 6 13115876 3265954 1695876 1036589 2150 

3 1614968 796582 11 6849520 796520 486536 923658 3400 

4 1025968 816952 8 4368597 625480 423658 396584 5000 

5 10568732 5569846 10 59864956 3965842 9968574 6985469 3600 

6 4269875 913654 8 19648759 1295684 4158696 596875 2200 

7 3598657 3469856 15 21598759 824596 3968576 612560 5200 

8 6158749 3695874 16 29875960 1695874 5689563 785429 7500 

9 35698740 1968753 7 19874952 712596 1312504 412698 3500 

10 2898542 2759865 19 9968576 695435 3365965 715986 6700 

11 3798526 915489 9 8895648 825489 2312659 34698 3850 

12 4598625 823695 11 11659826 1459865 1895486 1056985 3620 

13 3865987 2146958 14 16587496 926580 5264985 379658 4900 

14 3145286 1698547 6 8965984 635489 1913654 496895 2700 

15 4269857 846953 9 15203654 913564 4965872 736596 4100 

16 2895600 536987 10 7165982 602548 996587 415879 3650 

17 2965876 2365981 13 9265785 512896 4126958 569854 6150 

18 1046985 716594 12 5236598 1126589 826584 416598 2750 

19 326985 336900 7 2213658 596875 726598 75986 3300 

20 356987 72459 14 486958 325487 526489 50269 3800 

21 169857 40269 10 389650 71265 74569 9965 5200 

22 46985 29648 8 73695 42596 99854 8968 4000 

23 81698 49876 16 496875 80254 43658 56984 6000 

24 389567 413695 9 689578 903216 336528 38695 5500 

25 459862 384592 8 479859 402658 625478 526498 2800 

26 359687 312694 14 469852 512658 498560 376596 4200 

27 498620 469852 5 396587 356985 398651 496895 3900 

28 416852 528746 12 496545 296854 469875 463596 4200 

29 310695 274965 6 289658 569854 556980 356985 2500 

30 436985 413652 13 312560 498652 423156 423659 4900 

 

ریزی آرمانی(  های مشترک تولید شده بوسیله روش پیشنهادی )برنامه ه وزنمجموع 5 جدول 

 5 دهد. همچنین جدول ها را نشان می مقادیر واسطه و خروجی ،ها  را با در نظر گرفتن ورودی

ای استان قزوین که بوسیله مدل پیشنهادی در این  شرکت بیمه 50امتیازات کارایی و رتبه بندی 
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 دهد. د را نشان میان مقاله محاسبه شده

 
 یآرمان یزیر مهمدل برنا لهیبوس شده تولیدمشترک  یها . مجموعه وزن 2جدول 

v1 v2 v3 w1 w2 u1 u2 u3 

0.0396

9 

0.20241

2 

0.67544

6 

0.012452

1 

0.06999

5 

0.00000

1 

0.04608

8 

0.87146

4 

 

 
 ها بندی آن و رتبهها  DMU یی نها ییکارا.  0 جدول

DMU Csw-   Csw-                  Rank 

1 0.714855 0.23171 0.165639 0.220404 10 

2 0.858003 0.176048 0.15105 0.200992 11 

3 0.625904 0.381521 0.238796 0.317749 7 

4 0.476394 0.269303 0.128295 0.170713 18 

5 0.661351 0.22526 0.148976 0.198232 12 

6 0.946244 0.054932 0.051979 0.069165 21 

7 0.386506 0.059933 0.023164 0.030823 26 

8 0.494409 0.055488 0.027434 0.036505 25 

9 0.163801 0.065041 0.010654 0.014176 29 

10 0.256509 0.107971 0.027696 0.036853 24 

11 0.501523 0.01818 0.009118 0.012132 30 

12 0.708291 0.186677 0.132222 0.175939 16 

13 0.461557 0.037862 0.017475 0.023253 28 

14 0.333143 0.102836 0.034259 0.045586 23 

15 0.742901 0.069894 0.051924 0.069092 22 

16 0.58762 0.14057 0.082602 0.109912 19 

17 0.253556 0.078237 0.019838 0.026396 27 

18 0.771996 0.175499 0.135485 0.18028 15 

19 0.854236 0.081336 0.06948 0.092452 20 

20 8 0.131163 0.131163 0.174529 17 

21 0.660444 0.495556 0.327287 0.435498 2 

22 0.495362 0.493146 0.244285 0.325054 6 

23 0.884306 0.849846 0.751524 1 1 

24 0.723829 0.204616 0.148107 0.197076 13 

25 0.355443 0.536743 0.190782 0.25386 8 

26 0.53796 0.515793 0.277476 0.369218 4 

27 0.260454 0.800806 0.208573 0.277534 9 

28 0.218173 0.640532 0.139747 0.185952 14 

29 0.639692 0.437445 0.27983 0.37235 3 

30 0.383803 0.710104 0.272541 0.362651 5 

  0.199479 0.149913 0.2778 0.56527 میانگین
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 ،یی مرحله اولمشترک نها یها وزن ییکارا ازاتیامتدهنده  ستون دوم نشان،  5 در جدول

 چهارمستون  ،دوممرحله  ییمشترک نها یها وزن ییکارا ازاتیدهنده امت نشانستون سوم 

 ییکارادهنده  ستون پنجم نشان ،گیرنده  تصمیم های واحد یینها ییکارا ازاتیدهنده امت نشان

دهد.  ای فعال در استان قزوین را نشان می شرکت بیمه 50و ستون آخر رتبه بندی نرمال شده 

 ی وزن مشترک این احتمال وجود دارد که کارایی هیچ واحدی برابر با یک نشودها در مدل

. بدلیل اینکه (  5019کاران،  همصالحی و  ؛ 1581و همکاران،  انی؛ اصغر5010)کائو ، 

توان کارایی  ها نسبت به انتقال در مقیاس پایا هستند می ای تحلیل پوششی داده های پایه مدل

دهد که در  ها نشان می ها را نرمال نمود بدون اینکه به کلیت مساله خللی وارد شود. یافته واحد

ریزی آرمانی پیشنهادی  مدل برنامهکارا است و این قدرت  55ها فقط واحد  میان مجموعه داده

شود. از سوی  گیرنده تبعیض خوبی قائل می های تصمیم که بین واحد چرا ،دهد را نشان می

ها  های یکسان برای ورودی گیرنده با مجموعه وزن های تصمیم دلیل اینکه تمامی واحد دیگر به

های سنتی  که در مدل تعصبی ،مدل پیشنهادی این تحقیق ،اند بندی شده ها رتبه و خروجی

گذاران  استیکند تا س یکمک م تیقابل نیابرد.  ها وجود دارد را از بین می تحلیل پوششی داده

نقاط قوت و رفع  ترقی برایو ها داشته باشند  DMUنقاط قوت و ضعف از  یدرک بهتر

 ها را بهبود دهند. DMU کارایی تالش کنند و از این طریقها  ضعف

 

 پیشنهادی  اعتبار سنجي مدل

کائو موجود در این تحقیق با مدل ارائه شده توسط  یها داده ،سنجی مدل پیشنهادی برای اعتبار

 مقایسه و بررسی باآورده شده است.  1( نیز حل گردید که نتایج در جدول 5009) و هوانگ

یسه با اظهار نظر پرداخت. در مقا به آن نتایج اعتبار به نسبت توان  می پیشنهادی مدل نتایج

گیری  های تصمیم میان واحد بیشتری تمایز قدرت از مدل این نتایج ،کائو و هوانگمدل 

 گیری واحد تصمیم  4، در مرحله اول، کائو و هوانگ بر اساس نتایج مدل برخوردار است.

کارا و دارای  یریگ میواحد تصم 3همچنین در مرحله دوم نیز  ،باشند می 1کارا و دارای امتیاز 

واحد  1در مرحله اول تنها برای این وضعیت ،پیشنهادی در حالی که در مدل. باشند می 1ز امتیا
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وجود  55سازی تنها برای واحد  ( و در مرحله دوم نیز پس از نرمال 50گیری )واحد  تصمیم

دهد که مدل پیشنهادی در این مقاله از  دارد. همچنین مقایسه میانگین کارایی دو مدل نشان می

 و اعتبار خوبی برخوردار است. توانایی 

 (2332کائو و هوانگ )براساس مدل ها DMU یینها ییکارا.  1 جدول

DMU                      Rank 

1 0.9348433 0.4132735 0.386346 0.4630052 13 

2 1 0.2111127 0.2111127 0.2530019 28 

3 0.7704031 0.6965679 0.5366381 0.6431184 6 

4 0.659551 0.4228233 0.2788735 0.3342079 23 

5 0.8344312 1 0.8344312 1 1 

6 1 0.4582087 0.4582087 0.549127 9 

7 0.8645029 0.4446488 0.3844002 0.4606733 14 

8 0.5837703 0.4253055 0.2482807 0.2975449 25 

9 0.7495487 0.4101953 0.3074614 0.3684682 20 

10 0.3123394 0.7458123 0.2329466 0.2791681 26 

11 0.5317646 0.5091989 0.2707739 0.3245012 24 

12 1 0.4571484 0.4571484 0.5478563 10 

13 0.5356963 0.7112299 0.3810032 0.4566023 15 

14 0.4212305 0.4801505 0.202254 0.2423855 29 

15 0.8347094 0.7241595 0.6044627 0.7244009 4 

16 0.6584957 0.4330336 0.2851508 0.3417307 22 

17 0.3068621 1 0.3068621 0.36775 21 

18 0.8790406 0.2621008 0.2303972 0.2761129 27 

19 0.9931828 0.4011139 0.3983794 0.4774263 12 

20 1 0.7272166 0.7272166 0.8715118 2 

21 0.6823164 0.5071946 0.3460672 0.4147342 17 

22 0.5967159 1 0.5967159 0.715117 5 

23 0.884287 0.8172386 0.7226735 0.8660672 3 

24 0.8250003 0.1891557 0.1560535 0.1870178 30 

25 0.4871805 1 0.4871805 0.5838474 7 

26 0.7161029 0.5601556 0.401129 0.4807215 11 

27 0.3929983 0.8960836 0.3521593 0.4220352 16 

28 0.3327658 1 0.3327658 0.3987936 18 

29 0.7931202 0.5840216 0.4631993 0.5551079 8 

30 0.5279569 0.6133712 0.3238336 0.388089 19 

  0.4763374 0.3974708 0.60335 0.703627 میانگین
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 گیری و پیشنهادات نتیجه

 رییها تغ آن نیتر وجود دارد که مهم ییها ها ضعف داده یپوشش لیرسوم تحلم یها مدلدر 

با  رندهیگ میتصم یها واحد ییشود کارا یها است که باعث م یها و خروج یوزن ورود

 یا ها به شبکه داده یپوشش لیمرسوم تحل یها مدل نیهمچنشود.  دهیمختلف سنج یها وزن

های  ، نواقص مدل در این مقاله شنهادییطبق مدل پ د.ان نکرده یتوجهی ابیارز یبودن واحدها

با  شده است که شنهادیها پ وزن مشترک شاخص افتنی یبرا رویکرد جدیدی رفع شده و یقبل

نتایج مدل حاضر  .شود میها محاسبه  DMUتمام  ییوزن مشترک کارا کیبدست آوردن 

گیری  را میان واحدهای تصمیم ها تمایز بیشتری در مقایسه با نتایج مدل تحلیل پوششی داده

 ییرا همزمان با کارا ستمیس ییکاراتواند  می در این مقاله شنهادییمدل پ. شود قائل می

 ،شرکت ییکه برای بهبود کارا دده یامکان را م نیا ریهای آن محاسبه کرده و به مد بخش

 .دیل اتخاذ نماک ییکارا یبخش مناسب را جهت بهبود ماتیهای ناکارا را بشناسد و تصم بخش

که  ییکارا یابیرا در محاسبه و ارز ها ستمیرسیز انیروابط م شنهادیی، مدل پبه عبارت دیگر

با تغییرات مناسب و  ،در نهایت .گیرد میهستند در نظر  یو چندبخش دهیچیساختار پ یدارا

وششی های تحلیل پ توان به سادگی به سایر مدل مدل پیشنهادی در این تحقیق را می ،مقتضی

 ها تعمیم داد. داده

شود تحقیقات بعدی عامل پویایی را در مدل ارائه  به عنوان یکی از کارهای آتی پیشنهاد می

مدل ارائه شده در این مقاله را  ،توانند در صورت لزوم  تحقیقات بعدی می شده در نظر بگیرند.

ها کمی و کیفی به طور  داده از توانند   یم یبعد قاتیتحق نیهمچن صورت فازی ارائه نمایند.  به

  همزمان استفاده نمایند.

  



 89، تابستان 35 ، شمارههمسال هفد –مه علمی  مطالعات مدیریت صنعتی صلناف 519

 

 منابع
کارایی کلی و دو ، (1581) ، حامد. ،پور ، کاظمی.فرهاد ،زاده لطفی ، حسین.سولماز ،اصغریان

تحقیق  یو پژوهش یعلممجله  ،ای شعب بانک به کمک مجموعه مشترک وزن با روش فازی مرحله
 .109 – 98صفحات (،5) 15 هشمار ، در عملیات در کاربردهای آن

 ی، مدل ( 1581 ) .،یمصطف ، یپور ازبر می، ابراه مقصود. .، امیری، اریجهان ،یصوف ، بامداد .ای، لع الفت

مورد:  ( یا شبکه یها داده یپوشش لیبا استفاده از مدل تحل نیتام رهیعملکرد زنج یابیجهت ارز

مطالعات  یپژوهش یفصلنامه علمدار تهران، بورس اوراق بها یداروساز یها شرکت نیتام رهیزنج
 .59تا  1، صفحات  59، سال دهم، شماره یصنعت تیریمد

 یپوشش لیدر تحل ی( ، ارائه مدل 1599.، ) نیحس دی، س ی.، ابطحریام ،یمی، عل امیری، مقصود.

 یپژوهش یفصلنامه علم ،یمشترک با استفاده از منطق فاز یها بدست آوردن وزن یها برا داده
 .131تا  153، صفحات  12، سال ششم، شماره یصنعت تیریمطالعات مد

( ، 1599صدقیانی، جمشید. ، ) . ، صالحیرضا دیزادگان، حم .، مشاطیعل ،یعقوبی،  امیری،  مقصود.

 ،یبا اوزان فاز یتصادف یها داده یپوشش لیتحل کیبراساس تکن ییکارا نیتخم یبرا یمدل ی ارائه

 . 33-12، صفحات 18، شماره 53دوره  ،فیشر یو پژوهش یعلم مجله

محمد.، صالحی صدقیانی،  دیس ، روزآبادییف ی.، خاتمدی، رمضان زاده، سع امیری، مقصود.

های  وزن کردیبا رو نیام یهای دانشگاه علوم انتظام عملکرد دانشکده یابی، ارز ( 1581)  ، .جمشید

 منابع تیریمد یپژوهش  یعلم ۀفصلنام ،یهای اصل به مؤلفه هیها و تجز داده یپوشش لیمشترک در تحل
 .59تا  1، صفحات 5سال سوم، شمارۀ  ،یانتظام روییدر ن

 ییکارا لیو تحل هیتجز ، (1583) ، علی. ،امامی میبدی ، کاوه. ،خلیلی دامغانی  ، امینه.،ینیحس

 یشبکه ا یها داده یپوشش لیمدل تحل کیتوسط  رانینفت ا یها شگاهیپاال یطیمح ستیز -یفن

، شماره 11، دوره پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی  فصلنامه علمی،ی چند هدفه چند دوره ا یفاز

 . 869-858 ات، صفح15
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 کردیرو کیارائه   ، (1583) ، .ارثی، کی، کرباسچ ی.تق فرد، محمد ی، تقو .کاوه، یدامغان یلیخل

 یبرای ا سه مرحله یا شبکه یها داده یپوشش لیو تحل تیرضا ارهیچند مع لیبر تحل یمبتن یبیترک

 ،یصنعت تیریمطالعات مد یو پژوهش یفصلنامه علم ، رانیا یخدمات شعب بانک مل ییکارا یابیارز
 .108-23 ات، صفح10، شماره 11دوره 

، ارائه مدلی جهت ارزیابی و تحلیل عملکرد  (1585)، .نورالسناء، رسول ،.سامان  ،سیادتی

ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل ، (SDEA) ه از تحلیل پوششی داده تصادفیپیمانکاران با استفاد
 .ها پوششی داده

، حبیب  ، رضوی، سیدحسین.، هاشمی، شیده سادات. ، امیری، مقصود. صدقیانی، جمشید. صالحی

( ، ارائه مدل برنامه ریزی آرمانی خطی برای محاسبه اوزان مشترک در  8811، )  زاده، اصحاب.

 .804 – 17، صفحات    5، شماره 1 دوره  ،یصنعت تیریمجله مدها،  تحلیل پوششی داده مسائل

 ها داده پوششی تحلیل از ترکیبی رویکردی ارائه  ، (8872) ،سیدرضا. ،زمانی  ،علیرضا. ،نژاد علی

 سنجش در متوازن امتیازی کارت های شاخص تاثیرگزاری میزان بندی رتبه منظور به ها بازی نظریه و
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