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 چكيده

هاي مهم با پيشرفت علم و تكنولوژي, اهميت تعيين كارايي از جمله دغدغه
پذيري در گذاران و از اقدامات ضروري به منظور مقايسه رقابتمديران و سرمايه

هاي داخلي و خارجي يك كشور است. روند روزافزون رقابت, بهبود رصهع
است. از سوي كيفيت و كاهش هزينه را به عنوان شرط بقا در بازار معرفي نموده

بخشد افزايش كارايي و شود و آن را سهولت ميديگر آنچه موجب اين مهم مي
 بهره وري است.

ها, روش تحليل د؛ در ميان آنهاي متعددي وجود داربراي سنجش كارايي روش
هايي است كه به دليل استفاده از متون رياضي, ها از مهمترين روشپوششي داده

گيري, در اي و داشتن صحت باال در نتيجههاي ذهني و سليقهاجتناب از شيوه
گيري است؛ بنابراين واحدهاي تصميماي داشتههاي اخير جايگاه علمي ويژهدهه

 كنند.ارزيابي كارايي به صورت گسترده استفاده مي از اين روش جهت
, 90و 89, 88هاي سه سال در اين مقاله تالش بر اين است كه با استفاده از داده 

(كه از اين پس فذا  گيري شركت فوالدين ذوب آملگانه قالبخطوط سه كارايي
ن هاي مورد بررسي در ايشود. ورودياي بررسي مقايسه ناميده خواهد شد)

مطالعه شامل هزينه برق مصرفي هر خط، هزينه مواد اوليه، هزينه دستمزد نيروي 
نيز تعداد قطعه  انساني، هزينه تعميرات و قابليت اطمينان خط است و خروجي

 است. سالم در نظر گرفته شده
ارزيابي كارايي، رتبه بندي، تحليل پوششي داده ها، فرآيند تحليل كلمات كليدي: 

 .بيسلسله مرات
 

 مقدمه  -1

 .استهاي مديران بوده, همواره يكي از دغدغه]1[گيري كارآيى چگونگي اندازه
 علم مديريت دارد. اي طوالني دركارايي يك مفهوم مديريتي است كه سابقه

دهد كه يك سازمان به چه خوبي از منابع خود در راستاي توليد كارايي نشان مي
ي علم است. درحوزهزمان استفاده كرده نسبت به بهترين عملكرد در مقطعي از

ده به نهاده تعريف شده و مقدار آن نسبت ستا, كارايي به صورت ]2[اقتصاد 
شود كه براي در اين حالت نگاهي كاراتر تلقي مي همواره كوچكتر از يك است.

به عبارت ديگر  هاي كمتري استفاده كرده باشد.توليد محصوالت خود از نهاده
(يعني با حداقل نهاده، مقدار معيني ستاده توليد  يد قرارگرفته باشدروي مرز تول

كند). به عنوان يك اصل، عملكرد هر واحد سازماني و يا سازمان تا آنجا كه 
گيري شود. وجود يا عدم وجود نظام ارزيابي عملكرد مؤثر ميسر است بايد اندازه

به  توانمي فقدان آن راو كارآمد با حيات و مرگ سازمان رابطه مستقيم دارد و 
توان به . آنچه را كه نتوان ارزيابي نمود نمينمودعنوان بيماري سازماني قلمداد 

خوبي اداره كرد. هر سازماني براي اعمال مديريت صحيح بايد از الگوهاي علمي 
گيري كند تا بتواند ميزان تالش و نتايج حاصل از كاركرد ارزيابي عملكرد بهره

محقق  نجش قراردهد. يكي از ابزارهاي كارآمد كه اين مهم راخود را مورد س
-, يكي از تكنيك]3[ها هاست. تحليل پوششي دادهساخته تحليل پوششي داده

ريزي ناپارامتريك است كه به طور گسترده به منظور ارزيابي كارايي هاي برنامه
ي به كارايي هدف اين تكنيك دستياب .گيردواحدهاي مشابه مورد استفاده قرار مي

گيري مشابه، كه داراي چندين ورودي و چندين تصميم نسبي واحدهاي
 باشد.خروجي مشابه هستند، مي

 
 ها و كاربرد آن در ارزيابي كارايي  معرفي تكنيك تحليل پوششي داده -2

 كارايي سنجش زمينه در پركاربرد هايروش از يكي ,]1[ داده ها پوششي تحليل

 هايخروجي و هاورودي با همگن گيريتصميم دهايواح از اينسبي مجموعه

 معرفي رودز و كوپر چارنز، توسط 1978 سال در كه اين مدل است. يكسان

 و ورودي براي اوزاني گيري،تصميم از واحدهاي يك هر بر تمركز با گرديد،
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 مجموع نسبت از استفاده با و جداگانه محاسبه صورت به هاآن هايخروجي

  آورد.مي به دست را واحد هر كارايي ها،خروجي به اهورودي موزون
 مشابه واحدهاي هايخروجي از يك هر براي وزن تعيين با ,]3[ روش اين در

 خروجي، يعني داروزن تجمعي مقياس يك سازي،بهينه مسئلة يك حل ازطريق

 يعني ورودي؛ داروزن تجمعي مقياس يك و داروزن هايجمع خروجي حاصل

 تجمعي خروجي تقسيم با آنگاه شودمي ساخته دارهاي وزنورودي جمع حاصل

آيد. مي بدست مشابه واحدهاي از يك نسبي هر كارايي امتياز تجمعي ورودي به
-مي بنديرتبه كارايي كمترين امتياز به كارايي امتياز بيشترين از واحدها سپس

 واحدي و رتبه اول است كارايي امتياز بيشترين داراي كه واحدي شوند. بنابراين

كند( با فرض وجود ام را كسب ميnرتبه باشدمي كارايي امتياز كمترين داراي كه
n واحدهاي شده يك برابر هاآن كارايي امتياز كه گيري). واحدهاييواحد تصميم 

 ناكارا واحدهاي آمده، بدست يك از كمتر هاآن كارايي امتياز كه واحدهايي و كارا

 تغيير بايد ميزان چه به هاكه نهاده دهدمي نشان, ]4[ ين روشا شوند.مي معرفي

 داراي واحدهاي سمت به هستند ضعيفتر عملكرد داراي كه هاييآن كنند تا

نمونه  واحدهاي از مرجع مجموعه يك عالوه حركت كنند. به برتر عملكرد
 دهايواح از هريك كه كندمي ارائه قرار دارند) كارايي مرز روي كه (واحدهايي

 باشند. هاآن برتر به دنبال عملكرد براي بايد ترضعيف نسبتاً عملكرد داراي

عملكرد  توصيف براي كه هستند كارايي واحدهاي واقع در مرجع مجموعه
 داراي واحد يك كه دفعاتي گيرند. تعدادمي قرار استفاده مورد ناكارا واحدهاي

 نسبي عملكرد دهنده نشان د،گيرمي قرار نمونه واحد جايگاه برتر در عملكرد

 آن اساس بر عملكرد كه است معيارهايي در همه برتر عملكرد داراي واحد

 شود.مي گيرياندازه

هاي منحصر به فردي است كه , داراي ويژگي]5[ها روش تحليل پوششي داده
ها در زير كند. برخي از اين ويژگيبندي متمايز ميهاي رتبهآن را از ساير روش

عدادي را به عنوان گيرنده تاز مجموعه واحدهاي تصميم  DEAاست.ه شدهآورد
دهد. آنگاه اين ها مرز كارايي را تشكيل مينمايد و به كمك آنكارا معرفي مي

دهد. در اين ارزيابي واحدهاي مرز را مالك ارزيابي واحدهاي ديگر قرار مي
تعيين شده يا شكل تابعي  ناكارا، به دليل مقايسه با يك سطح استاندارد از قبل

گيرنده ها واحدهاي تصميماند بلكه مالك ارزيابي آنمعلوم، ناكارا ارزيابي نشده
ها هستند. ايط يكساني از بعد ورودي و خروجياند كه در شرديگري بوده

اي از عوامل ، ارزيابي توام مجموعهDEAويژگي مهم ديگر روش ارزيابي 
ه طور توام مورد ارزيابي اي باي و ستادههادهعوامل ن DEAاست. در الگوهاي 

اي وجود ندارد. از ديگر اي يا تك ستادهو محدوديت يك نهادهگيرند قرار مي
رت هاست. به عباخاصيت جبراني بودن آن DEAهاي اساسي الگوهاي ويژگي

-ضعف ستاده دهد كمبود ياگيرنده اجازه ميساده اين خاصيت به واحد تصميم

هاي ديگر جبران نمايد و يا مصرف اضافي در بعضي از ه كمك ستادههايش را ب
 DEA هاي ديگر جبران كند. بطور كليجويي در نهادههايش را با صرفهنهاده

ابتدا عملكرد سازمان را بر اساس الگوي منطقي و با ساختمان رياضي و در عين 
نمايد. سوم، مي كند. دوم، واحدهاي ناكارا را شناساييحال منعطف ارزيابي مي

كند. چهارم، يك سطح استاندارد از قبل ميزان ناكارايي واحدها را مشخص مي
ند كه در شرايط يكساني وجود ندارد و مالك مقايسه واحدهاي ديگري هست

حدهاي كارا الگو و كنند و پنجم، براي واحدهاي ناكارا از ميان وافعاليت مي
 نمايد.مرجع تعيين مي

 ارزيابي مورد واحدهاي تعداد كه است اين در, ]6[ روش اين هايضعف از يكي
 تعداد چه هر كه اين يعني. است مرتبط خروجي و ورودي متغيرهاي تعداد به

 ميان كمتري تمايز قدرت از پايه هايمدل باشد، بيشتر مسئله متغيرهاي
 واحدهاي تعداد كه زماني همچنين .است برخوردار غيركارا و كارا واحدهاي

 تحليل ايپايه هايمدل تمايز قدرت باشد، كمتر مشخصي ميزان از مانيساز
باشد كه يك روش صرفا رياضي مي ,]DEA  ]7يابد.مي كاهش ها داده پوششي

گهگاهي وزن قطعي حاصل از آن، با واقعيت در تعارض  به دور از عامل ذهنيت،
تا بيشترين تر ضروربطوريكه اين امكان وجود دارد كه شاخص پر اهميتاست. 

تر بيشترين وزن را داشته و برعكس شاخص كم اهميت اشته باشدوزن را ند
ها نيز زياد باشد ها و خروجيي تعداد واحدها كم و تعداد وروديوقت باشد.

مان مشكل اساسي تحليل تعداد زيادي از واحدها كامال كارا خواهند شد و اين ه
. دون تشخيص و تفكيك استها يعني توانايي ايجاد نتايج بپوششي داده

فاصله بين  شود كه دربنگاه يك نمره كارايي محاسبه مي براي هر  DEAدر
گيرد. بنگاهي كه نمره كارايي آن يك شود بنگاه كارا شناخته صفر و يك قرار مي

ها استفاده نمود بندي آناز نمره كارايي بنگاه براي رتبه تواننابرين ميشود. بمي
شود كه بيش از يك بنگاه داراي نمره كارايي يك ايجاد ميل زماني كاما مش

 .شود

 مروري بر پيشينه تحقيق  -3

مطالعات فراواني صورت  DEAدر مورد ارزيابي كارايي و استفاده از روش 
 شود: ها اشاره ميگرفته است كه در زير به برخي از آن

, براي صنعت , تحقيقاتي را به منظور تخمين كارايي فني در سطح]8[ اوم و يو
ها تحليل پوششي دادهبه روش  1989تا  1978هاي كشور طي سال 16آهن راه

آهن هاي راهن مطالعه اين است كه هرقدر سيستمانجام دادند. نتيجه حاصل از اي
باشند و درجه استقالل و آزادي  هاي عمومي داشتهاتكاي كمتري به يارانه

 تري برخوردارند.بيشتري را دارا باشند, از كارايي باال

براي ارزيابي عملكرد  DEA]، در تحقيقي تحت عنوان استفاده از 9[ چن و لين
 به بررسي عملكرد 2006مجتمع شركتهاي توليد كننده نيمه هادي در سال 

R&D  در شركت هاي توليد كننده قطعات نيمه هادي پرداختند. نتايج، نشان
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شده با هم تفاوت زيادي  شركتهاي مقايسه  R&Dدهنده آن است كه عملكرد
 دارد.

], در مطالعه خود كارايي نسبي شركتهاي توزيع برق برزيل را با 10رزنده [
استفاده از تحليل پوششي داده ها مورد بررسي قرارداد. نهاده ها و ستاده هاي 
مورد استفاده در اين پژوهش شامل سه نهاده تعداد كاركنان, ظرفيت انتقال 

كه و چهار ستاده شامل اندازه منطقه, تعداد مشتركان, دهندگان و اندازه شب
 فروش انرژي به مشتركان صنعتي و غير صنعتي است. 

وري صنايع چين را با استفاده از شاخص مالم ], تغييرات بهره11ياوچن [
مورد يررسي قرارداد. از بين اين چهار  1985تا  1966هاي كوئيست طي سال

هاي مذكور, بطور نمونه بهره وري در طي سال ساله 5برنامه توسعه اقتصادي 
هاي مورد استفاده براي مورد مطالعه قرارگرفت. نهاده 1973-1968براي سالهاي 

وري نيروي كار و سرمايه بوده و صنايع مورد مطالعه صنايع اندازه گيري بهره
 اصلي شيميايي و استخراج ذوب فلزات بوده است.

هاي اي تحت عنوان ارزيابي كارايي شركتقاله, در م]12[ زاده و پورربيتقي
ها, جهت ارزيابي توليدكننده سيمان با استفاده از مدل تحليل پوششي داده

آالت و مواردي ازقبيل نيروي انساني, مواد اوليه, ماشين كاراترين شركت,
 را به عنوان ورودي و مواردي چون فروش خالص, افزايش تجهيزات و انرژي

شده, افزايش در موجودي كاالي در جريان  ودي كاالي ساخته(كاهش) در موج
 اند. گذاري را به عنوان خروجي در نظر گرفتهساخت و سود حاصل از سرمايه

اي تحت عنوان ارزيابي كارايي , در مقاله]13[ و غضنفري پوركاظمي
ها, نيروي كار, سرمايه و كارخانجات قند كشور به روش تحليل پوششي داده

(توانايي كارخانه در  اضافه را به عنوان ورودي و ضريب استحصالزمان 
استحصال شكر), خريد به ظرفيت و ضايعات را به عنوان خروجي جهت 

 اند. مشخص نمودن كاراترين واحد توليدي در نظر گرفته

گيري كارايي مالي نسبي ازهاي تحت عنوان اند, در مقاله]14[ دادخواه و ديگران
در صنايع ساخت قطعات خودرو با استفاده از تحليل پوششي  هاي فعالشركت

هاي , سربار توليد, هزينهمزد مستقيم, دستمستقيم , مواردي از قبيل موادهاداده
هاي مالي را به عنوان ورودي و مواردي چون فروش و , فروش و هزينهتوزيع

  اند.سود خالص را به عنوان خروجي در نظر گرفته
 

 ستفاده در اين پژوهش مورد ا هايمدل -4

 كارايي سنجش براي كه], 15[ هاداده پوششي تحليل استاندارد هايمدل جمله از
 بودن ثابت فرض CCR مدل. است BCC و CCR هايمدل, هستند مناسب

 فرض BCC مدل آنكه حال, دهدمي قرار توجه مورد را) CRS(مقياس به بازده
 . گيردظر ميدر ن را) VRS(مقياس به بازده بودن متغير

توسط چارنز, كوپر و رودز ارائه شد كه  1978], در سال CCR ]13 مدل
ها شود كه بنگاهبراساس اين مدل پس از تعيين منحني مرزي كارا, مشخص مي

ساز در كجاي اين مرز قراردارند و براي رسيدن به مرز كارا يا واحدهاي تصميم
  خاب شود.ها بايد انتها و ستادهچه تركيبي از نهاده

 M داراي كدام هر كه واحد N كارايي بررسي هدف], 16[ كه درصورتي
) j=1,2,…n( امJواحد  كارايي, باشد مدنظر است خروجي N و ورودي
 .گرددمي محاسبه) 1( رابطه بوسيله

 

 )1رابطه ( 

 

ميزان  Yij) و i=1,2,…mام (jام براي واحد iميزان ورودي  Xijكه در آن 
) است. متغيرهاي اين مسئله وزن ها r=1,2,…sام (jواحد  ام برايrخروجي 

هاي واحد بوده و جواب مسئله مناسبترين و مساعدترين مقادير را براي وزن
صفر ارائه مي دهد كه مدل رياضي آن بصورت زير است: 

 

 

ها به جاي عدد يك هر عدد مثبت دلخواه الزم به توضيح است كه در محدوديت
توان قرارداد در اين صورت كارايي واحدها نسبت به مي Kديگري را مانند 

 شود. سطح آن سنجيده مي

], است كه با BCC ]6, "بنكر, چارنز و كوپر"مدل ديگر ارائه شده توسط 
است. اين مدل به ) طراحي شدهVRSفرض بازدهي متغير نسبت به مقياس (

 شود.صورت زير تعريف مي
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ها براساس ماهيت مورد استفاده به دو دسته هاي پايه تحليل پوششي دادهمدل
-گرا تقسيم ميها با ماهيت خروجيگرا و مدلهاي با ماهيت وروديتقسيم مدل

ها, شوند. در صورتي كه در فرآيند ارزيابي, با ثابت نگه داشتن سطح خروجي
ها باشد, ماهيت الگوي مورد استفاده ورودي محور سازي وروديهدف حداقل
ها, هدف افزايش سطح ورتي كه با ثابت نگه داشتن سطح ورودياست و در ص

 ها باشد, ماهيت الگوي مورد استفاده خروجي محور است. خروجي

است ورودي محور استفاده شده CCRو  BCCهاي در اين پژوهش, از مدل
 ها در ذيل آمده است.  كه تشريح كامل آن

 ]:17ورودي محور [ CCRمدل پوششي اصالح شده 

 

محدوديت هاي مدل فوق با اضافه كردن متغيرهاي كمكي به صورت زير در مي 

 آيند: 

 

 ورودي محور به شرح زير است:  BCCمدل پوششي اصالح شده 

 

-هاي اين مدل با اضافه كردن متغيرهاي كمكي به صورت زير در ميمحدوديت

 آيند:

 

 روش تحقيق, جامعه آماري و شيوه جمع آوري اطالعات  -5

تحقيق حاضر, تحقيقي توصيفي است. جامعه آماري اين پژوهش, شركت فذا 
با هدف اشتغال زايي و توسعه و خودكفايي در زمينه  1378است كه در سال 

توليد قطعات فوالدي و چدني مورد نياز صنايع مختلف كشور در شهرك 
گيري است. گانه قالبصنعتي آمل تاسيس گرديد. اين شركت داراي خطوط سه

و منبع  90و  89, 88هاي هاي مورد استفاده در اين پژوهش مربوط به سالداده
 باشد.  هاي مالي شركت مياخذ اين اطالعات صورت

 روش تجزيه و تحليل اطالعات  -6

ها با استفاده از نرم ها به نهادهبه منظور تجزيه و تحليل اطالعات نسبت ستاده
شوند. اين نرم افزار سطح مي محاسبه شده و باهم مقايسه DEAP2افزار  

كند. در كارايي هر يك از واحدها را با توجه به تابع مرزي كارايي تنظيم مي
اين روش به منظور الگوبرداري در افزايش كارايي, براي هريك از واحدها, 
يك مجموعه مرجع براي واحد ناكارا تعيين و كارايي واحدهاي مختلف نسبت 

شود. براي استفاده از اين مدل, الزم است يبه واحدهاي كارا مقايسه م
به عمل آمده در منابع مختلف  هايهاي مهم مشخص شوند. در بررسيشاخص

ها و از آنان خواسته شد تا ضمن تعيين داده فذاو مصاحبه با خبرگان شركت 
هاي مختلف ها و ستادههاي واحدهاي مورد نظر، اهميت هر يك از دادهستاده

تايي(خيلي كم تا خيلي  5جداگانه و در قالب طيف ليكرت را در دو ليست
توجه به اطالعات بدست . با زياد) و تحت عنوان رتبه داده يا ستاده بيان نمايند

ها به عنوان ورودي هاي متعددي شناخته شدند كه تعدادي از آنآمده شاخص
هاي ورودي و خروجي و بقيه به عنوان خروجي در نظر گرفته شدند. شاخص

 عبارتند از :  

 معيار تعريف عملياتي

 

ميزان برق مصرفي هر خط در هر ساعت هزينه 
 به عنوان انرژي مصرفي خط

 هزينه برق مصرفي

ود
ور

 هاي

اي كه سازي ماسه و هزينه ميزان ماسههزينه آماده
 گردد.در هر خط بر اساس اندازه قالب استفاده مي

هزينه ماسه 
 مصرفي

آماده سازي قالب و هزينه ميزان هاي كليه هزينه
 مصرف ذوب در هر خط

هزينه ذوب 
 مصرفي

جمع حقوق و دستمزد كليه كاركنان هر خط 
 توليد در طي يك دوره سه ماهه

 هزينه دستمزد

 هاي لوازم يدكي و دستمزد تعميراتكليه هزينه
هاي هزينه

 تعميرات خط

احتمال موفقيت خط توليدي بدون وقوع خرابي 
هاي مشخص ظايف تعيين شده با محدوديتبه و

 در طراحي، عمل نمايد.

قابليت اطمينان 
 خط

اي كه از ديد واحد تضمين كيفيت تعداد قطعه
 شود.سالم اعالم مي

 تعداد قطعه سالم

جي
رو

خ
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 اطالعات تحليل و تجزيه -7

 شده گيريبهره خطوط كارايي محاسبه براي DEAP2 افزار نرم از مقاله اين در
 از يك هر براي كارايي، افزايش در الگوبرداري منظور به روش اين در. است

 واحدهاي كارايي و تعيين ناكارا واحد براي مرجع مجموعه يك واحدها،
 شود. مي مقايسه كارا واحدهاي به نسبت مختلف

-1388 سالهاي طي در خروجي و ورودي متغيرهاي مقادير )1( جدول در
 است. شده ارائه تفكيك به فذا شركت گيري قالب خطوط1389-1390

برق  ميزان: x1ها نشانگر متغيرهاي ورودي (x با توجه به جدول فوق
هزينه : x4: ميزان ذوب مصرفي، x3: ميزان ماسه مصرفي،  x2مصرفي،
نشان دهنده متغير  y: قابليت اطمينان خط) و  x6هزينه تعميرات، :  x5دستمزد،

  ).: تعداد قطعه سالمy1خروجي مي باشد.(

 : CCRبرآورد مدل 

 CCR) و تكنيك هاي روش 1در اين بخش و با استفاده از داده هاي جدول (
به ارزيابي خطوط قالب گيري شركت فذا و تعيين كارا و ناكارا بودن آنها مي 

اين فرض در نظر گرفته مي شود كه بازده به مقياس  CCRپردازيم. در روش 
در  DEAP2فوق توسط نرم افزار ثابت است. نتايج حاصل از اجراي مدل 

) بطور خالصه آمده است. اين جدول نتايج مربوط به تجزيه و تحليل 2جدول (
) نشان CRSهاي هر يك از واحدها را تحت شرايط بازده ثابت به مقياس (داده

 مي دهد.

 BBCبرآورد مدل 

ش ) و رو1در اين بخش نيز همانند بخش قبل و با استفاده از داده هاي جدول (
BBC  به ارزيابي و تعيين كارا و ناكارا بودن واحدها مي پردازيم اما در اين

فرض ثابت بودن بازده به مقياس حذف مي شود  CCRروش بر خالف روش 
به واقعيت نزديكتر مي باشد. نتايج روش  CCRكه نتايج آن نسبت به روش 

BBC ) ربوط به ) نشان داده شده است. اين جدول نتايج كارايي م3در جدول
 ) نشان مي دهد.VRSهر يك از واحدها را تحت شرايط بازده متغير به مقياس (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .مقادير نرماليزه نهاده ها و ستانده شركت فذا1جدول
x1x2 x3x4x5 x6 y1واحد

10.100.370.480.080.090.710.40

20.140.450.570.080.080.760.48

30.180.450.570.070.060.750.48

40.090.500.580.100.120.820.49

50.110.410.470.070.230.670.40

60.250.510.610.080.180.740.52

70.230.670.840.070.281.000.71

80.200.650.810.100.220.980.68

90.190.560.680.100.320.920.57

100.220.560.670.100.230.830.57

110.250.640.820.210.240.960.69

120.550.680.830.220.210.990.70

130.130.730.700.070.490.720.66

140.190.770.780.060.270.780.91

150.230.810.840.130.560.720.88

160.130.870.850.170.560.780.91

170.140.730.690.110.580.640.83

180.330.890.850.140.480.680.86

190.310.940.960.140.360.761.00

200.260.991.000.210.440.790.94

210.250.840.840.220.790.760.89

220.300.890.800.210.630.660.90

230.330.950.991.000.990.760.85

240.730.940.950.240.640.760.95

250.180.580.610.090.660.510.45

260.260.700.750.090.440.630.55

270.320.930.930.100.690.750.69

280.171.000.900.170.540.770.66

290.200.620.650.120.540.580.48

300.450.880.770.130.570.580.57

310.430.890.850.110.610.640.63

320.360.870.950.150.610.700.70

330.350.580.560.140.820.440.41

340.410.670.580.140.920.470.43

350.450.870.840.230.710.610.62

361.000.820.760.241.000.580.56
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 و جهت گيري ورودي محور  CRSبا روشخطوط كارايي فني مقادير . 2جدول 

نام خط        
بهار 

88

تابستان

88 

پاييز 

88

زمستان

88 

بهار 

89

تابستان

89 

پاييز 

89

زمستان

89 

بهار 

90

تابستان

90 

پاييز 

90

زمستان

90 
0.9911.0001.0001.0000.8260.8630.8970.8900.8610.8610.8610.912خط قالب گيري فرمت 20

0.9531.0000.9561.0001.0001.0001.0000.9180.9241.0000.8400.943خط قالب گيري فرمت 21

0.6820.6940.7390.6780.6700.7390.7580.7560.6880.6750.7450.708خط قالب گيري فرمت 22

(CRS)بازده ثابت به مقياس

 
 

 گيري ورودي محورو جهت   VRSبا روشخطوط كارايي فني مقادير  .3جدول 

نام خط        
بهار 

88

تابستان

88 

پاييز 

88

زمستان

88 

بهار 

89

تابستان

89 

پاييز 

89

زمستان

89 

بهار 

90

تابستان

90 

پاييز 

90

زمستان

90 
1.0001.0001.0001.0001.0000.9610.9260.9070.8990.8990.9340.894خط قالب گيري فرمت 20

1.0001.0000.9621.0001.0001.0001.0000.9220.9341.0000.9460.947خط قالب گيري فرمت 21

1.0000.9850.8410.8330.9770.9920.9250.8831.0000.9720.9130.875خط قالب گيري فرمت 22

(VRS)بازده متغير به مقياس

 
 

)، تعداد دوره هاي كارا بودن خطوط در  3و 2طبق اطالعات حاصل از جدول(
 ) آورده شده است.4طي دوره مورد مطالعه استخراج و در جدول (

 
 تعداد دوره هاي كارا. 4جدول

تعداد دوره هاي فصلي كارا  بر اساس CRSتعداد دوره هاي فصلي كارا بر اساس VRSنام خط قالب گيري

53فرمت 20

76فرمت30

20فرمت 40
 

 
) نشان داده شده، 4، همانطور كه در جدول (DEAبا توجه به نتايج ارزيابي 

) و هم تحت VRS، هم تحت شرايط بازده متغير به مقياس(30گيري خط قالب
از  1390لغايت  1388)، طي سالهاي CRSشرايط بازده ثابت به مقياس (

به  40و 20كارايي بيشتري نسبت به دو خط ديگر برخوردار است. و دو خط
ترتيب در جايگاه دوم و سوم قرار گرفته اند. بنابراين نتيجه گيري مي شود كه 

از موقعيت و وضعيت مطلوب تري نسبت به دو خطوط  30گيري خط قالب 
 ديگر تحت بررسي برخوردار است. 

 
دهد كه ميانگين كارايي تحت فرض بازده متغير به ها نشان ميخروجي داده

درصد مي باشد. به عبارتي  0.951درصد و بازده ثابت به مقياس  0.863مقياس 
اي در ظرفيت شركت دون هيچ توسعهحتي اگر قرار باشد با امكانات فعلي و ب

بطور بهينه از امكانات موجود استفاده شود، كارايي كارخانه را مي توان در حالت 
 درصد افزايش داد.  4.9درصد و در حالت دوم تا  1.37اول تا 

) فرض بازدهي متغير نسبت به مقياس كه تنها كارايي فني را 3نتايج جدول(
واحد به صورت  14مي دهد و بيانگر اين است كه اندازه گيري مي نمايد، نشان 

كارا فعاليت مي نمايند. درحاليكه در حالت بازدهي ثابت نسبت به مقياس كه هم 
كارايي فني و هم كارايي مقياس را به عنوان شروط كارايي در نظر مي گيرد، تنها 

 5 واحد داراي مقدار كارايي واحد است. بنابراين مي توان استدالل كرد كه 9
 1واحدي كه در حالت بازدهي ثابت نسبت به مقياس مقدار كارايي كمتر از 

گرفته اند، عدم كارايي آنها ناشي از عدم فعاليت در مقياس بهينه بوده است و 
بقيه واحدها ناكارا هستند. بعضي از صنايع داراي بازدهي فزاينده نسبت به 

0Fمقياس

گاه اقتصادي، افزايش نسبي (يعني هنگاميكه افزايش در نهاده هاي يك بن1
و بعضي ديگر، داراي بازده كاهنده  بيشتري در ستاده ها به وجود مي آورد)

1Fنسبت به مقياس

(يه اين معني است كه افزايش در نهاده هاي يك بنگاه  2
اقتصادي باعث افزايش نسبي كمتري در ستاده هاي آن واحد مي گردد) هستند. 

 آماده است. )5كه نوع مقياس هر واحد در جدول(

تشخيص واحدهاي اقتصادي هم تراز براي  DEAيكي از فوايد استفاده از   
مقايسه واحد نهايي ناكارا و بهتر شدن وضعيت آنها از نظر كارايي است. يك 
واحد هم تراز واحدي است كه كارا شناخته شده است و تركيبهاي مشابه وزني 

رجع به وسيله واحدهايي با يك واحد ناكارا داشته باشد. مجموعه هاي م
مشخص مي شوند كه با توجه به مرز تعيين شده به وسيله داده هاي نمونه 

دهند. هر يك از واحدهاي غير كارا بايد تالش بهترين عملكرد را نشان مي
نمايند مقادير نهاده و ستاده هاي خود را بر طبق نهاده و ستاده هاي مورد استفاده 

 يند كه به مرز كارا دست پيدا كنند.توسط اين واحدها تعديل نما

، 89در طي زمستان  20بعنوان مثال مجموعه هاي مرجع پيشنهادي براي خط 
به ترتيب  88تابستان  30، خط 89پاييز  30، خط88بهار  40خط، 88بهار  20خط

مي باشند. پس اين واحدها مي توانند  0.218، 0.009، 0.701،0.073با وزنهاي 
را  88بهار  20خط به مقدار كارايي واحد برسند. اگر واحد با وزنهاي داده شده

 0.701هاي خود را در عدد ها و ستادهمجموعه مرجع خود قرار دهد بايد نهاده
رسيدن به كارايي يك به دست  ضرب كند تا مقدار بهينه نهاده ها و ستاده براي

 آيد. 

 12ز نهاده ها در ميزان افزايش و كاهش امكان پذير هر يك ا 6در جدول شماره 
واحد اول به تفكيك نشان داده شده است. با توجه به جدول فوق واحدهاي 

ها در سطح مطلوبي جهت توليد قطعه بهره توانسته اند از تمامي نهاده 1،2،3،4،5

                                                           
1 -IRS 
2 -DRS 
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هاي در دسترس خود ببرند، اما ساير واحدها مي توانند با استفاده بهينه از نهاده
براي دستيابي به سطح كارايي  6واحد براي مثال  كارايي بيشتري كسب نمايند
ماسه  0.037درصد از ميزان برق مصرفي و  0.119مناسب بايد بتواند با كاهش 

 .مصرفي به  اندازه واحدهاي كارا قطعه توليد كند

 جمع بندي -8

گيري  جهت( محور ورودي فني گيري كارايي اندازه رويكرد با مقاله اين در
 معيار عنوان به توليد قطعه فرايند ارتباط با در اهميت با عوامل از برخي )نهاده

هزينه برق مصرفي، هزينه ماسه مصرفي، هزينه  .است گرديده ارزيابي انتخاب
ذوب مصرفي، هزينه دستمزد، هزينه تعميرات خط، قابليت اطمينان خطوط، 

مي  شركت توليدي تأمين نيازهاي جهت اصلي هاي تعداد قطعه سالم شاخصه
بر توليد اين مجموعه اثر مي گذارند. نتايج نشان مي  مستقيم به طور كه دباشن

بعنوان  17، 33، 25، 14، 1دهد با توجه به تعداد دفعات تكرار واحدهاي 
واحدهاي مرجع واحدهاي ناكارا مي توان آنها را از جمله دوره هاي موفق در 

رسي ارزيابي توليد محصول نهايي شركت مذبور به شمار آورد. هدف از  بر
-يكمك به تخصيص بهينه منابع و سياستگذار فذاواحدهاي توليدي شركت 

هاي مناسب جهت بهبود امكانات انساني و فيزيكي و رفع فاصله مديريتي از 
طريق الگوگيري صحيح از ديگر بخش هاي كارا مي باشد. بنابراين از اين 

ي صحيح روش ميزان بهينه استفاده كردن و اجرا  DEAجهت كه مدل هاي
هاي مديريتي را با دخالت دادن منابع مورد بررسي مي كند مي تواند پايه گذار 

ريزي هاي ها و برنامهگذاريتحقيقات بيشتر و نگرش هاي جامع تر در سياست
 توسعه باشد.   

در پايان، توجه به اين نكته ضروري است كه مفهوم كارايي و عدم كارايي  
وهش نسبي بوده و تنها وضعيت خطوط سه گانه قالب مورد استفاده در اين پژ

 1388،1389،1390طي دوره هاي سه ماهه سالهاي 20،30،40هايفرمت گيري با
 را در مقايسه با يكديگر بيان مي كند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گيريكارايي خطوط قالب بررسي نتايج مقايسه و . خالصه5جدول 

نوع مقياسواحدهاي مرجعوضعيتواحدهاي مرجعوضعيتنام واحدرديف

irs-كارا1-14-4ناكاراخط20 بهار 188
--كارا-كاراخط20 تابستان 288
--كارا-كاراخط20 پاييز 388
--كارا-كاراخط20 زمستان 488
irs-كارا14ناكاراخط20 بهار 589
14irs-19-25-1ناكارا14ناكاراخط20 تابستان 689
3irs-1-14ناكارا14ناكاراخط20 پاييز 789
14irs-1ناكارا14-3ناكاراخط 20 زمستان 889
1irs-14ناكارا14ناكاراخط20 بهار 990
1irs-14ناكارا14ناكاراخط20 تابستان 1090
1irs-14ناكارا14ناكاراخط20 پاييز 1190
14irs-3-1ناكارا3-14ناكاراخط20 زمستان 1290
irs-كارا17-14ناكاراخط30 بهار 1388
--كارا14كاراخط 30 تابستان 1488
14drs-17-19ناكارا14-19-17ناكاراخط30 پاييز 1588
--كارا-كاراخط30 زمستان 1688
--كارا-كاراخط30 بهار 1789
--كارا-كاراخط30 تابستان 1889
--كارا-كاراخط30 پاييز 1989
17irs-19-25-18-1ناكارا14-17-19-18ناكاراخط30 زمستان 2089
19drs-17-14ناكارا17-14ناكاراخط30 بهار 2190
--كارا-كاراخط30 تابستان 2290
33irs-22-17ناكارا22-17ناكاراخط30 پاييز 2390
19drs-17-22ناكارا17-19-22ناكاراخط30 زمستان 2490
irs-كارا14-17ناكاراخط40 بهار 2588
25irs-19-1-14ناكارا14-19-17ناكاراخط40 تابستان 2688
25irs-17-14ناكارا14-19ناكاراخط40  پاييز 2788
18irs-25-33-1ناكارا17-14-18-19ناكاراخط40 زمستان 2888
18irs-1-33-25ناكارا14-17ناكاراخط40 بهار 2989
1irs-33-18-25ناكارا19-22ناكاراخط40 تابستان 3089
19irs-25-17-14ناكارا14-19ناكاراخط40 پاييز 3189
18irs-33-1-25ناكارا19-17-22ناكاراخط40زمستان 3289
irs-كارا17-22ناكاراخط40بهار 3390
5irs-33-25-17ناكارا22-19ناكاراخط40 تابستان 3490
18irs-33-1ناكارا22ناكاراخط40 پاييز 3590
33irs-22ناكارا22ناكاراخط40 زمستان 3690

BCC روش CCR روش

 
 

 ها در هر دوره   . ميزان كاهش ياافزايش هر يك از نهاده6جدول
قابليت اطمينانتعميراتدستمزدذوب مصرفيماسه مصرفيبرق مصرفيواحد

10.0000.000-0.0020.0000.003-0.002

20.002-0.002-0.001-0.005-0.0030.003

3-0.0040.0030.0010.003-0.002-0.004

40.0050.0040.0040.001-0.001-0.001

5-0.002-0.0010.000-0.0040.0000.004

60.1190.0370.0530.0070.0100.034

70.0510.0450.1570.0070.1100.235

80.0490.0590.1640.0280.0330.232

90.0610.0520.0950.0220.1720.189

100.0930.0530.0900.0280.0830.101

110.0970.0450.1690.1450.0500.213

120.3830.0670.1620.1500.0240.233 
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