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 چکیده

تواند پشـتیبان برنامـه رشـد،    کند که این نیروها میایجاد می افزاییها، نیروي عظیم همبهبود مستمر عملکرد سازمان
رویکـرد  هـا  ارزیابی عملکرد از طریـق مـدلهاي تحلیـل پوششـی داده    هاي تعالی سازمانی شود. توسعه و ایجاد فرصت

هـا داراي محـدودیتهایی مـی    اي کالسیک تحلیل پوششـی داده مناسبی براي بهبود عملکرد می باشد. استفاده از مدله
باشد. در این تحقیق سعی شده است بر برخی از این محدودیتها غلبه شود. بنابراین هدف تحقیـق حاضـر ارائـه مـدل     
تحلیل پوششی داده ها براي واحدهایی همگن مـی باشـد کـه در سـاختاري سلسـله مراتبـی قـرار دارنـد و همچنـین          

ارزیابی داراي اهمیتهاي متفاوتی می باشند. بدین منظور ابتدا مدل تحلیل پوششی داده هاي سلسله مراتبی شاخصهاي 
  موزون فرموله و در ادامه براي یک مورد مطالعه اجرا و نتایج تحلیل می شود.

  
واحدهاي ارزیابی  ه مراتبی،لموزون سلس زیابی عملکرد، تحلیل پوششی داده هايکلید واژه: ار

  ه سلسله مراتبی.شوند
  
  
  



 

 

  

  قدمهم
اي که ناپذیر کرده است؛ به گونهدر عصر کنونی تحوالت شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی را اجتناب

فقدان نظام ارزیابی در ابعاد مختلف یک سازمان، اعم از ارزیابی در استفاده از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و 
هر سازمان به منظور آگاهی از میزان د. هاي آن سازمان قلمداد کننیکی از عالئم بیماريعنوان  به را هااستراتژي

همچنین هاي پیچیده و پویا نیاز مبرم به ارزیابی دارد. هاي خود به خصوص در محیطمطلوبیت و مرغوبیت فعالیت
گذاري ذاري یا عدم سرمایهباره سرمایه گسطوح داخلی یک سازمان به جهت تصمیم گیري درواحدها و ارزیابی در 
 دلیلبه همچون فروشگاههاي بزرگ  آن ضرورت می یابد. در سازمانهاي بزرگ ها و حوزه هاي خاصروي بخش

اي براي سازمان یژههاي درون سازمانی از اهمیت و، کنترلو پیچیدگی فرآیند تامین و فروش آنها وسعت فرآیندهاي
و ارزیابی گیري ي مدیریتی از طریق اندازههاگیرياطالعات الزم براي تصمیمزیرا بخش زیادي از  ،برخوردار است

  آید.فراهم می بخش هاي مختلف سیستم عملکرد

کـه یـک روش چنـد معیـاره بـراي       1هاسـت ، روش تحلیل پوششـی داده واحدها عملکردیکی از روشهاي ارزیابی 
توان با استفاده از چندین متغیر ورودي و خروجـی،  باشد. در این روش، میمی واحدهاگیري و سنجش عملکرد تصمیم

اجراي ایـن روش منـوط بـه برقـراري     . اي ناکارا جدا کردواحدهکارا را از  واحدهايمحاسبه و  را واحدهامیزان کارایی 
ارزیـابی، تناسـب   شرایطی می باشد. این شرایط در مدلهاي کالسیک مشتمل بر همگنی واحدها به لحـاظ شاخصـهاي   

شـونده و  اهمیت یکسان واحـدهاي ارزیـابی   ،هامنطقی بین تعداد واحدهاي ارزیابی شونده و تعداد ورودي ها و خروجی
  می باشد. تک سطحی بودن واحدهاي ارزیابی شونده

از جمله می توان بـه سـاختارهاي سـازمانی     هستند،واحدها داراي ساختاري سلسله مراتبی در بسیاري از سازمانها، 
هاي علوم پزشکی از بخشـهاي  ، دانشگاهبانکها از شعبه تا سرپرستی منطقه، دانشگاهها از گروه آموزشی تا دانشکده ها

ه شاخصهاي ارزیـابی سـطوح مختلـف    شاره نمود کو فروشگاه هاي بزرگ از دپارتمان تا بخش ا درمانی تا بیمارستانها
آنچه در ارزیابی واحدهاي اینگونه سـازمانها در سـطوح مختلـف حـائز اهمیـت اسـت       تواند از یکدیگر متفاوت باشد. می

 وجود دارد می توانـد  سطوح مختلفارتباطی که بین واحدهاي ارزیابی شونده  اول،: نکته اصلی می باشد سهمشتمل بر 
اي شاخصـهاي ارزیـابی   نـد دار مجموعه هـر بخـش مـی توا   زیرواحدهاي سطح پایینی  دوم،، موثر باشد آنهاارزیابی  در

اینکـه بطـور معمـول     سومو  شکال ناهمگنی را در سطوح پایینتر ایجاد می کند،او این  متفاوتی با سایر بخشهاي باشد
محدود بوده و ایـن  و همچنین واحدهاي زیرمجموعه هر واحد باالیی  تعداد واحدهاي ارزیابی شونده در سطوح باالیی 

ارائه مدل هدف تحقیق حاضر  اشکاالتی را براي تمایز در کارایی اینگونه واحدها ایجاد می نماید. با توجه به این موارد،
سـله مراتبـی   براي واحدهاي سل CCRیا مدل ناحیه اطمینان  2موزون CCRتحلیل پوششی داده ها با محوریت مدل 

                                                
١ Data envelopment analyse 
٢  CCR-Assurance Region: CCR-AR 



 

 

نهـا  در سلسـله مراتـب سـازمان در ارزیـابی عملکـرد آ      مختلف سطوحاز رابطه بین واحدهاي  ،نخستباشد تا بتواند می
واحدهاي محدود سطوح مختلف شود باعث تمایز بهتر و ارائه یک روش جدید آنکه با استفاده از آنها  دوماستفاده نماید، 

-غلبـه مـی   کندفراکارا را با زیرکارا میسر نمی ترسون که امکان مقایسه واحدهايیپ- سونرو بر اشکال روشی مانند اند

، ا ارائه دو روش ابتکاري غلبه کنـد ، بر ضعف مدلهاي سلسله مراتبی پیشین در نشدنی بودن برخی جوابها بسوم نماید، 
مسـاله رتبـه بنـدي کامـل      ارائـه دهـد،   پـایینتر  بهبودهایی را در محاسبه نمره نهایی عملکرد واحدهاي سـطح ، چهارم

با تعریف ناحیه اطمینان براي جوابهـاي مـدل امکـان وزن دهـی بـه       نهایتو در  باالتر را مرتفع نمایدواحدهاي سطح 
 شاخصها را فراهم نماید.

  مبانی نظري
تحلیل پوششی داده ها، یک تکنیک برنامه ریزي ریاضی است که کارایی نسبی گروهی از واحدهاي تصمیم گیري 

گیري عملکرد نسبی واحدهاي سازمانی ها روشی براي اندازهعبارت دیگر، تحلیل پوششی دادهبه .کندگیري میاندازه	را 
 فورتوناوتیزیانا،(  هاي مختلف باشند و کار مقایسه و سنجش کارایی آن مشکل باشدها و ستاندهاست که داراي نهاده

رایی در مباحث مهندسی، به اندازه گیري کارایی استفاده از روشی همانند اندازه گیري کا ، فارل با1957 درسال). 1994
براي واحد تولیدي اقدام کرد. موردي که فارل براي اندازه گیري کارایی مدنظر قرار داد، شامل یک ورودي و یک 

با خروجی بود. چارنز، کوپر و رودز دیدگاه فارل را توسعه دادند و الگویی را ارائه کردند که توانایی اندازه گیري کارایی 
چندین ورودي و خروجی را داشت. این الگو، تحت عنوان تحلیل پوششی داده ها، نام گرفت و اولین بار، در رساله 
دکتراي ادوارد رودز و به راهنمایی کوپر تحت عنوان ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ملی آمریکا 

  ).1383هرگان دردانشگاه کارنگی مورد استفاده قرار گرفت (م 1976درسال 
) به گونه اي که ویزگی فرایند تولید با چند عامل تولید (نهاده) 1957این روش با جامعیت بخشیدن به روش فارل (

). کارایی به دست آمده در 1978 و همکاران و چند محصول (ستاده) را در بر گیرد، به ادبیات اقتصادي اضافه شد(چارنز
هاي کارا ایجاد می شود. بنابراین هر واحد ایی توسط ترکیب محدبی از واحدکارایی نسبی است و مرز کار		DEAروش 

که بر روي مرز فوق قرار داشته باشد کاراست و در غیر این صورت، ناکارا خواهد بود. جهت کارا کردن یک واحد ناکارا، 
 DEAاجراي مدلهاي  باید تغییراتی در نهاده ها و ستانده هاي آن واحد صورت گیرد. شایان ذکر است که پس از

مجموعه اي تحت عنوان مجموعه مرجع ارائه می گردد. در این مجموعه مشخص شده است که هر واحد ناکارا براي 
  ).1978 و همکاران رسیدن به مرز کارایی، باید با کدام یک از واحدهاي کارا مقایسه گردد (چارنز

که مقایسه بین واحدهاي تصمیم گیري بر اساس چندین به کارگیري و استفاده از تحلیل پوششی داده ها در جایی 
نهاده و ستاده و احتماال با ابزار سنجش متفاوت صورت می گیرد، بسیار سودمند است. همچنین در جایی که ماهیت 
دقیق روابط تبدیل نهاده به ستاده ناشناخته است یا به راحتی قابل شناسایی نیست ارزیابی بر اساس این رویکرد می 

ند واحدهاي تصمیم گیري را با توجه به عملکرد خاص هر واحد، رتبه بندي نموده، واحدهاي نمونه را براي آن دسته توا



 

 

تواند بهبود یابد، مشخص کند و براي واحدهاي تصمیم گیرنده داراي عملکرد ضعیف، بر  یاز واحدها که عملکرد آنها م
  ).1383ید(صفري و آذر، اساس عملکرد محقق شده واحدهاي نمونه تعیین هدف نما

  پیشینه تحقیق
به ارزیابی عملکرد  "اي لکرد فروشگاههاي زنجیرهارزیابی عم") در مطالعه 1390رفیعی و عباس آبادي (
پرداخته اند. نتایج حاصل از این تحقیق پس از اجراي  با روش تحلیل پوششی داده ها فروشگاههاي زنجیره اي اتکا

 32 و کارا هافروشگاه این درصد 68 دهدکهمی نشان واحدها، از یک هر کارایی نمره تعیین و گرا نهاده	CCRمدل 
  ستند.ه ناکارا آنها درصد
 و آموزش معیارهاي بر تاکید با: شهروند ايزنجیره هايفروشگاه بنديرتبه") در مطالعه1385پورکاظمی و نجفی ( 

 12در این پژوهش از مجموع  .پرداخته اندها بندي فروشگاهرتبهبه آل، حل ایدهاستفاده از روش راه با "خالقیت
فروشگاه آن انتخاب و بررسی شده است. فروشگاه آزادگان حائز رتبه اول شد و فروشگاه  هشتفروشگاه شهروند، 

  بهاران رتبه آخر را به خود اختصاص داد.
   "تحلیل پوششی داده ها گیري درهاي تصمیمبندي واحدروشی نوین براي رتبه"مطالعه ) در 1389شایسته (

است که شامل  دادهها ارایه گیري به کمک مجموعه مشترك وزنبندي واحدهاي تصمیمهاي نوینی براي رتبهروش
هاي هاي مدلده، برخی از ضعفهاي ارایه شباشد. در روشبندي واحدهاي کارا میچند روش ساده جهت رتبه
  .ها برطرف شده استاستاندارد تحلیل پوششی داده

مدلی جهت ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ") در مطالعه 1391الفت و همکاران (
مطالعه از مدل تحلیل پوششی داده براي ارزیابی عملکرد زنجیره تامین مدلی جامع ارائه کردند. در این  "هاي شبکه اي

 مورد	زنجیره 89زنجیره از  چهاري شبکه اي استفاده می شود. نتایج اجراي این تحقیق نشان می دهد که تعداد ها
 .است 0,43 شده مشاهده عملکرد میزان کمترین و بوده یک عملکرد داراي مطالعه

 مولفه اي شعب بانک مسکن در تجهیز منابع و تخصیصبرآورد کارایی  ") در مطالعه 1390قاسمی و جهانگرد ( 
ها و هاي تحلیل پوششی دادهبا استفاده از ترکیبی از روش"هاي وزنیتسهیالت: رویکرد مدل ابر کارایی با محدودیت

تحلیل سلسله مراتبی به محاسبه کارایی مولفه اي شعب بانک مسکن در تجهیز منابع و مصارف می پردازد. نتایج نشان 
 دهد بیشتر شعب از کارایی فنی پایینی در تجهیز منابع و تخصیص تسهیالت برخوردارند. یم

به منظور  "اندازه گیري بهره وري صنعت آب ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده ها ") در مطالعه 1390فاضلی (
وجی، تهیه و میان لحاظ نمودن اولویت ها و ترجیحات مدیران صنعت، پرسش نامه هایی به روش مقایسات ز

کارشناسان توزیع و نتایج را به صورت محدودیت هاي وزنی نسبی، وارد مدل کردند. نتایج نشان داد که میانگین 
 87نسبت به سال  85کارایی در پنجره اول نسبت به پنجره دوم باالتر است که نشان از عملکرد بهتر صنعت در سال 

  دارد. 



 

 

 عملکرد ارزیابی به	 "انگلستان	فروشیخرده بخش در عملیاتی کارایی ارزیابی" مطالعه در) 2008(3راماناتان و وی
وژي مرتبط: تحلیل پوششی داده متدول سه از مطالعه این در. استپرداخته انگلستان		فروشیخرده بخش هايشرکت

) و رگرسیون بوت استرپینگ استفاده شده است. نتایج نشان داد MPI)، شاخص بهره وري مالمکوئست (DEAها(
  کارا بودند. VRSفرض تحت شرکت 16 و		CRSشرکت تحت فرض  10که فقط 

 رویکرد یک: ايزنجیره فروشگاه کارایی ارزیابی براي فرایندي" درمطالعه) 1998( اسلکوم و بار،کرون ،4توماس
DEA		روش  با آمریکا در اي زنجیره هاي فروشگاه روي بر اي مطالعه "شده محدودDEA		یکی از  .دادند انجام

این تحقیق نشان می دهد که عوامل زیادي  اهداف این ارزیابی، ارزیابی مدیران براي ارتقا در آینده نام برده شده است.
  مثل موقعیت فروشگاه و مدیریت منابع انسانی در ارتباط با کارایی و مدیریت عالی در فروشگاه وجود دارد. 

 هايفروشگاه کارایی بررسی به "الغپرت در هایپرمارکت ايزنجیره فروشگاه کارایی" درمطالعه) 2003( 6وآلوز5باروز
الی، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها غی مارکت) پرتمولت( هایپرمارکت یک به وابسته فرد منحصربه ايزنجیره

  پرداخته است. نتیجه کلی تحقیق نشان داد که اکثریت واحدها کارا هستند.
براي ارزیابی کارایی واحدهایی با ساختار  DEAبه ش مدلهاي " درمطالعه) 2004( یوکوویچ و پسنتی ،7کستلی

. هر واحد ارزیابی اندبوده مراتبی سلسله ارزیابی مورد واحدهاي براي جدید مدل یک تعریف دنبال به "سلسله مراتبی
شونده، از عرصه هاي متوالی زیر واحدهاي موازي تشکیل می شود. در هر دو مورد (یک سطحی و دو سطحی)، این 

ده است که ماکزیمم کارایی نسبی یک واحد ارزیابی شونده بوسیله مقایسه آن با همه زیر واحدهاي تحقیق نشان دا
   موجود تعیین می شود.

 تحلیل پایه بر عملکرد ارزیابی براي مراتبی سلسله روش یک " در مطالعه )2011( عبدالعزیزبنفواد و دیا محمد
- دادهروش جدیدي براي ارزیابی عملکرد سلسله مراتبی ارائه  "اقتصاد در هاشرکت رقابت مطالعه مورد: هاداده پوششی

این رویکرد سبب شده است شرکت . روش مذکور به ارزیابی عملکرد شرکت هاي ناهمگون در اقتصاد می پردازد. اند
  بگیرند.ها در مقایسه با یکدیگر در یک بخش و همچنین مقایسه بخش ها در یک اقتصاد مورد سنجش قرار 

تحت عنوان  )1390(در اکثر مقاالت مانند مطالعه مخاطب رفیعی و عباس آبادي  پیشینه تحقیق:جمعبندي 
ي ارزیابی فرایندي برا "تحت عنوان  )1998( و مطالعه توماس و همکاران "ارزیابی عملکرد فروشگاههاي زنجیره اي"

و به ساختار سلسله مراتبی سازمان  شده استعملکرد در سطح شعب انجام ، ارزیابی "ايکارایی فروشگاه زنجیره
، در با ساختار سلسله مراتبی یک سازمان داخلی را براي واحدهايارزیابی عملکرد  حاضرتحقیق . توجهی نشده است

کارایی فروشگاه " تحت عنوان )2003( باروز و آلوز در مطالعه . همچنینداده استانجام بزرگ، فروشگاه  اینجا
براي ارزیابی عملکرد فروشگاه استفاده شده اما در فروشگاه مورد  CCRاز مدل  "ارکت در پرتغالاي هایپرمزنجیره

                                                
٣  Yu, W. Ramanathan 
٤  Thomas 
٥ Barros  
٦ Alvez 
٧ Castelli 



 

 

مطالعه به دلیل دوسطحی بودن ارزیابی شونده ها و اوزان متفاوت شاخص ها، نمی توان از این مدل ساده بهره گرفت. 
براي  DEAمدلهاي شبه  "تحت عنوان  )2004( کستلی و همکاراناز طرف دیگر مفهوم سلسله مراتب در مطالعه 

، در شاخص هاي ورودي و خروجی می باشد به نحوي که هر "ارزیابی کارایی واحدهایی با ساختار سلسله مراتبی
شاخص، از چندین زیر شاخص تشکیل شده است درحالی که در مطالعه پیش رو سلسله مراتب در واحدهاي ارزیابی 

یک روش "تحت عنوان ) 2011(ن خصوص مشابهت بیشتري با مطالعه دیا و عبدالعزیز شونده معنا پیدا می کند و در ای
خواهد داشت  "بت شرکتها در اقتصادموردمطالعه رقا: سلسله مراتبی براي ارزیابی عملکرد برپایه تحلیل پوششی داده ها

واحدهاي ارزیابی شونده  رخیکه سعی شده است با ارائه دو روش ابتکاري بر کاستی این تحقیق در جوابهاي ناشدنی ب
 غلبه شود و همچنین بهبودهایی در محاسبه کارایی واحدهاي سطوح مختف ایجاد شود.

  و نتایج فرموله کردن مدل
مدل تحقیق مشتمل بر تلفیق دو زیرمدل می باشد. زیرمدل اول مربوط به ارزیابی واحدهاي سلسله مراتبی می 

به همراه اصالحاتی در آن بوسیله محققین براي رفع اشکال ناشدنی  )2011(باشد که اقتباسی از مدل دیا و عبدالعزیز 
و زیرمدل  ارایی واحدهاي سطوح مختلف ایجاد کرده استو بهبودهایی در محاسبه نمره ک  بودن برخی جوابها می باشد

) استفاده شده 1986از روش ناحیه اطمینان (تامپسون و همکاران،دوم مربوط به وزن دهی به شاخصها می باشد که 
اولیه واحدهاي سطح ارزیابی عملکرد  - 1مرحله به شرح زیر تشکیل شده است:  چهارمراحل اجرایی تحقیق از است.  

 اولیه تمامی واحدهاي سطح پایینترارزیابی عملکرد  - 2 له شامل چهار گام اجرایی می باشد،که این مرحسازمانی  باالتر
بدست آوردن تلفیق نمرات عملکرد مرحله اول و دوم و  - 3 که این مرحله نیز خود شامل چهار گام اجرایی می باشد.

عملکرد مرحله اول و دوم و بدست آوردن نمره نهایی  تلفیق نمرات - 4 واحد سطح پایینترکارایی هر نهایی نمره 
  می باشد. 1یه شرح شکل پژوهش  واحدهاي ارزیابی شونده در اینساختار  کارایی هر واحد سطح باالتر.

   



 

 

  ساختار سلسله مراتبی واحدهاي ارزیابی شونده -1شکل

  

 معرفی  اندیس ها، متغیرها و پارامترهاي تصمیم

	푖. ارزیابی: بخش مورد  

	푖ها  : سایر بخش(푖 = 1, … ,푛) 

푑.  دپارتمان مورد ارزیابی مربوط به بخش :푖 

푑 سایر دپارتمان هاي مربوط به بخش :푖  (푑 = 1, … , 푙 ) 

푟  شاخص خروجی :푟 .ام  (푟 = 1, … , 푡)  

	푠 شاخص ورودي :푠  . ام(푠 = 1, … ,푚)  

푢  وزن شاخص خروجی :푟 ام  

 푣 وزن شاخص ورودي :푠 ام  

 푥 مقدار شاخص ورودي :푠  ام بخش푖 

سازمان

'iبخش 

'id'دپارتمان id'دپارتمان 

iبخش 

idدپارتمان  'idدپارتمان 



 

 

 푦 مقدار شاخص خروجی :푟  ام بخش푖 

푥 مقدار شاخص ورودي :푠  ام دپارتمان푑  در بخش푖 

푦  مقدار شاخص خروجیr  ام دپارتمان푑  در بخش푖 

 푃 عملکرد بخش :푖  از نظر بخش푖’  در فروشگاه  

 푃 عملکرد دپارتمان :푑  از نظر دپارتمان푑’  در بخش푖 

  هاي سطح باالترمحاسبه شاخص کلی رقابت ارزیابی شونده )1مرحله

هاي سطح (ارزیابی شونده iهاي بخش به ترتیب مقادیر ورودي ها و خروجی 푦 و 푥 فرض کنید): 1گام ( 
مقادیر ورودیها و خروجیهاي بخش می تواند از مجموع یا میانگین همان ورودیها و الزم به ذکر است  باشند.باالیی) 

خروجیهاي دپارتمانهاي زیرمجموعه خود و یا مقادیري کامال مستقل با شاخصهایی متفاوت از سطح پایینتر دپارتمانها 
 4و  3شود که محدودیتهاي میمدل زیر انجام در مقایسه با خودش (خود ارزیابی)، بوسیله  iارزیابی بخش باشد. 

 :باشدمربوط به تعیین اهمیت شاخصها می

푀퐴푋	푃 . . = 	
∑ 푢 푦 .1
∑ 푣1 푥 .

 

∑ 푢 푦1
∑ 푣1 푥

≤ 1	,					푖 = 1, … , 푛																														(1) 

푢 , 푣 	 ≥ 0																																																																		(2) 

퐿 ≤
푢
푢 ≤ 푈 																																																						(3) 

퐿 ≤
푣
푣

≤ 푈 																																																						(4) 

،  نمره کارایی آنها 1عالوه بر محاسبه نمره کارایی مطلق هر واحد در گام تمایز دقیقتر بین واحدهامنظور  به: )2(گام 
بدین . شودی انجام میبراي تکمیل فرایند امتیازده 4 و 3گامهاي  ،و در ادامه شودیاس با بقیه واحدها نیز تعیین میدر ق



 

 

که نمره کارایی هر  بخش، مدل طراحی و حل می گردد. روش کار بدین صورت است nترتیب که معادل ترتیب دو از 
 گرددلحاظ میدیگر بخشها  باه اي آن بخش وان محدودیت در مدلهاي مقایسبدست آمده از مرحله قبلی، به عن بخش

است، محاسبه  푃معادل    ’iبا این فرض که نمره کارایی بخش  i	نمره کارایی بخش. به عبارت دیگر، )9(معادله
  با استفاده از فرمول زیر محاسبه می گردد:’i در مقایسه با بخش iگردد. ارزیابی بخش می

푀퐴푋	푃 . = 	
∑ 푢 푦 .1
∑ 푣1 푥 .

 

∑ 푢 푦1
∑ 푣1 푥 ≤ 1	,					푖 = 1, … , 푛																																						(5) 

푢 , 푣 	 ≥ 0																																																																													(6) 

퐿 ≤
푢
푢

≤ 푈 																																																														(7) 

퐿 ≤
푣
푣

≤ 푈 																																																															(8) 

∑ 푢 푦1
∑ 푣1 푥 = 푃 																																																								(9) 

، فضاي منطقه موجه به شدت کوچک می شود که در برخی به شکل معادله )9(با توجه به اضافه شدن محدودیت 
حالت غیر موجه بودن می شود. براي رفع این مشکل، دو راهکار ذیل  ایجاد مدل ها باعث از بین رفتن منطقه موجه و 

دیت بزرگتر مساوي و کوچکتر محدو دواز حالت تساوي خارج گردد و به جاي آن،  )9(محدودیت الف)  :شده استارائه 
푃اوي جایگزین گردد و مس ± 휀  جایگزین푃  شود، مقدار휀  شروع و در صورت  0,0001از مقدار بسیار ناچیز

ضرب می گردد و بدین نحو میزان خطا افزایش می یابد و دوباره مدل اجرا  10در عدد  휀، مقدار ناشدنی بودن جواب
به صورت محدودیت آرمانی  )9(محدودیت ب)  2مطابق شکلمدل از حالت نشدنی خارج شود می گردد تا جایی که 

) آرمانی می باشد بنابراین روش لکسیکوگراف با 9. از آنجاییکه تابع هدف اصلی مدل سیستمی و معادله(تعریف گردد
اولویت قراردادن تابع هدف اصلی مدل اولویت اول در حل بوده که به عنوان محدودیتی سیستمی به محدودیتها در حل 

می باشد که قطر  2مطابق شکل nدر  nخروجی مرحله فوق، یک ماتریس  اضافه می گردد. )9دل با تابع آرمانی (م
 اي می باشد.هاي مقایسههاي مطلق و سایر عناصر کاراییاصلی آن ارزیابی

 
 



 

 

 
    1بخش  2بخش  ... nبخش 
푃1  ...  푃12 푃11 1بخش  
푃2  ...  푃22 푃21 2بخش  
        ...  
푃  ...  푃 2 푃  nبخش 1

  هاي سطح اول) ارزیابی شونده2اي (گام) و مقایسه1نمره کارایی مطلق (گام - 2شکل
می باشد،  ’i تر از بخشچقدر رقابتی iکه نشان می دهد بخش	′i	و  iبخش رقابتی بین دو جزئی شاخص : )3گام (

نسبی است که با استفاده از فرمول زیر محاسبه می گردد و در نهایت یک ماتریس متقارن جزیی بدست  یک اندازه
  :3مطابق شکل  خواهد آمد

퐼퐶 = 	 (푃 + 푃 ) − (푃 + 푃 ) 
  

    1بخش  2بخش  ... nبخش
퐼퐶1  ...  퐼퐶12   1بخش  
퐼퐶2  ...    퐼퐶21 2بخش  
        ...  
  ...  퐼퐶 2 퐼퐶  nبخش 1

  هاي سطح اولشاخص رقابتی جزئی ارزیابی شونده - 3شکل
هر  از شاخص جزیی رقابتی می توان شاخص کلی رقابت را بوسیله مجموع شاخص هاي نسبی رقابتی ):4گام (

 به دست می آید: از طریق فرمول زیر 푖استنتاج کرد. شاخص کلی رقابت براي بخش  شوندهارزیابی

퐼퐶 = 퐼퐶  

 هاي سطح پایینترمحاسبه شاخص کلی رقابت ارزیابی شونده )2مرحله

(ارزیابی شونده سطح  푑	دپارتمانهاي ها و خروجیوروديبه ترتیب مقادیر  푦و 푥فرض کنید : )1گام (
قرار می گیرند و اینکار  کدیگر مورد مقایسهبا ی푖	در این گام دپارتمانهاي درون بخش  .دباشمی푖		در بخش پایینتر) 

هر بخش شبیه به هم مقایسه دپارتمانهاي بنابراین شاخصهاي استفاده شده در  شود.براي کلیه بخشهاي تکرار می
استفاده شده براي ارزیابی دپارتمانهاي بخش دیگر متفاوت باشد. ارزیابی کلیه  تواند از شاخصهاي(شرط همگنی) و می

در مقایسه با خودش 푑  دپارتمانارزیابی نتر نسبت به هم در مراحل بعد اتفاق می افتد.  هاي سطح پاییارزیابی شونده
  می شود:و در بخش مربوط به خود، بوسیله مدل زیر انجام  (خود ارزیابی)



 

 

푀퐴푋	푃 . . 	 = 	
∑ 푢 푦 .1
∑ 푣1 푥 .

 

∑ 푢 푦1
∑ 푣1 푥

≤ 1	,					푑 = 1, … , 푙 												푖푛	푠푒푐푡표푟	푖							(10) 

푢 , 푣 	 ≥ 0																																																																														(11) 

퐿 ≤
푢
푢 ≤ 푈 																																																																(12) 

퐿 ≤
푣
푣

≤ 푈 																																																																	(13) 

دپارتمان هاي زیر مجموعه  سایردر مقابل  푖زیر مجموعه بخش  푑 دپارتماننمره کارایی در این گام ): 2گام (
وان بدست آمده از مرحله قبلی، به عن ’푑دپارتمان گیرد. بدین صورت که نمره کارایی مورد ارزیابی قرار می  푖بخش

(با این فرض که هر دو   ’푑 دپارتماندر مقایسه با  푑 دپارتمانگردد. ارزیابی محدودیت در مدل بعدي لحاظ می
 با استفاده از فرمول زیر محاسبه می گردد:می باشند)  푖دپارتمان مورد مقایسه در بخش 

푀퐴푋	푃 . . = 	
∑ 푢 푦 .1
∑ 푣1 푥 .

 

∑ 푢 푦1
∑ 푣1 푥

≤ 1	,				푑 = 1, … , 푙 																																			(14) 

푢 , 푣 	 ≥ 0																																																																														(15) 

퐿 ≤
푢
푢

≤ 푈 																																																																	(16) 

퐿 ≤
푣
푣 ≤ 푈 																																																																	(17) 

 



 

 

∑ 푢 푦1
∑ 푣1 푥

= 푃 																																																							(18) 

  
 دپارتمان چقدر رقابتی تر از  푑دپارتمان که نشان می دهد   ’푑و  푑دپارتمان شاخص رقابتی بین دو  ):3گام (

푑’شودمحاسبه می )19( بصورت باشدمی: 

퐼퐶 = 	 (푃 + 푃 )− (푃 + 푃 )																			(19) 

از شاخص جزیی رقابتی می توان شاخص کلی رقابت را بوسیله مجموع شاخص هاي نسبی رقابتی استنتاج ): 4گام (
  به دست می آید: )20(از طریق فرمول  푑 دپارتمانکرد. شاخص کلی رقابت براي 

퐼퐶 = 퐼퐶 														(20) 

  ترسطح پایین هايارزیابی شونده) محاسبه عملکرد 3مرحله
و نمرات دپارتمانها (سطح پایین تر) نیز به  1االتر) به صورت جداگانه در مرحلهنمرات کارایی بخش ها (سطح ب

 تا این مرحله هانتایج عملکرد ارزیابی شوندهد. شمحاسبه  2صورت جداگانه در بخش هاي مربوط به خود در مرحله
را فراهم  ي کلیه بخشهامقایسه بین دپارتمانها امکان باشد و همچنینبدون تاثیرگذاري سطوح باالتر یا پایینتر خود می

 ، زیرا هر دپارتمانی فقط در مقایسه با دپارتمانهاي همنمی آورد و صرفا دپارتمانها در هر بخش قابلیت مقایسه دارند
نیاز به تلفیق این نمرات وجود دارد. محققین در تحقیق حاضر پیشنهاد  ر. بدین منظوبخش خود امتیاز داده شده است

دهد و میکه مفهوم بهتري از سلسله مراتب را نشان  )21مطابق معادله ( حاصل ضرب این دو نمره را مطرح نموده اند
  تري بین واحدهاي مشابه ارائه می نماید.نیز تمایز دقیق

퐼푂퐶 = 퐼퐶 ∗ 퐼퐶 																					(21) 
باشند امکان از آنجاییکه شاخصهاي ارزیابی در سطح باالتر براي کلیه واحدها شبیه هم بوده و واحدها همگن می

  آید.هاي سطح پایینتر نیز باوجود غیرهمگن بود فراهم میمقایسه ارزیابی شونده
  ترسطح باال هاي) محاسبه عملکرد ارزیابی شونده4مرحله

توجه به مشکل مطرح شده درباره اینکه تعداد واحدهاي ارزیابی شونده در سطوح باالیی محدود بوده و این اشکاالتی با 
را براي تمایز در کارایی اینگونه واحدها ایجاد می نماید و نیز براي رتبه بندي و تفکیک بهتر واحدهاي سطوح باالیی 

تر از یک دارند، کم رقابت کلیهایی که نمره صورت که براي بخشگردد. به این رویه ذیل پیشنهاد میها)، (بخش
بندي و تمایز ی برابر یک دارند، به منظور رتبههایی که نمرات کارایلحاظ می نماید و براي بخش را 1همان نمره مرحله

گردد استفاده میها، به عنوان نمره کارایی بخش مربوطه سی دپارتمانهاي زیرمجموعه آن بخشبیشتر، از میانگین هند
  ).21مطابق معادله(

 



 

 

  

퐼푂퐶 = 	
∑ 퐼퐶1

푙
											(21) 

  مطالعه موردي
ورودیها و خروجی ها براي بخشها و  دپارتمان می باشد. 49مورد مطالعه تحقیق هایپرمارکت پرسون با هفت بخش و 

هاي ارزش فضا، حقوق کارمندان و سرمایه درگیر  مقادیر مربوط به وروديبراي بخشها  دپارتمانها یکسان بوده و
بخش بدست آمده است. هاي زیر مجموعه آن دپارتمان همین شاخص ها در از مجموع مقادیر ،بخش ها مربوط به

همچنین مقادیر مربوط به خروجی هایی مانند گردش مالی و سود ناخالص از مجموع مقادیر مربوط به خروجی هاي 
وعه به دست آمده و مقادیر مربوط به شاخص خروجی رشد درآمد از میانگین این شاخص در دپارتمانهاي زیر مجم

پذیري براي بررسی ادعاهاي مطرح شده در تحقیق از مقایسه تفکیکدپارتمانهاي مربوط به آن بدست آمده است. 
است. بدین ترتیب که براي  هاي کارایی بدست آمده براي بخشها و دپارتمانها در مراحل مختلف کار استفاده شدهنمره

 4و  1و براي دپارتمانها از نتایج گام 4و مرحله1لهحمر 4و 1گام   نتایج بدست آمده در بخشها از مقایسه تفکیک
هاي سطح باالتر و پایینی به ترتیب نتایج مقایسه تفکیک پذیري کارایی ارزیابی شونده استفاده شد. 3و مرحله 2مرحله

  است. آورده شده 2و1در جداول 
 نمرات کارایی محاسبه شده براي ارزیابی شوندگان باالیی در مراحل مختلف تحقیق - 1جدول

퐼푂퐶  퐼퐶  푃   شماره بخش 
4,20 1,01 0,69  1  
13,02 4,4 1  2  
3,59 4,04 1  3  

0  0 0,51  4  
12,12 4,21 0,89  5  
7,20 1,12 0,69  6  
3,77 5,31 1  7  

  کاراتعداد واحدهاي  3 0  0
  انحراف معیار 0,182 1,93  

  
   



 

 

 
 نمرات کارایی محاسبه شده براي ارزیابی شوندگان پایینی در مراحل مختلف تحقیق - 2جدول

퐼푂퐶  퐼퐶  푃 شماره   دپارتمان 	
퐼푂퐶  بخش  퐼퐶  푃 شماره   دپارتمان 	

  بخش
17,2189 4,09 1 Dmu01 5  4,3834 4,34 0,45 Dmu01 1  
8,2937 1,97 0,38 Dmu02  5  6,1408 6,08 0,65 Dmu02  1  
15,6612 3,72 1 Dmu03  5  0 0 0,04 Dmu03  1  
19,4502 4,62 0,9 Dmu04  5  4,5753 4,53 0,57 Dmu04  1  

0 0 0,16 Dmu05  5  5,9085 5,85 0,61 Dmu05  1  
9,0048 8,04 1 Dmu01 6  0 0 0,36 Dmu01 2  
5,936 5,3 0,54 Dmu02  6  18,48 4,2 0,93 Dmu02  2  
5,096 4,55 0,6 Dmu03  6  11,132 2,53 0,74 Dmu03  2  
4,8496 4,33 0,57 Dmu04  6  9,812 2,23 0,78 Dmu04  2  
3,0352 2,71 0,38 Dmu05  6  18,656 4,24 1 Dmu05  2  

0 0 0,36 Dmu06  6  15,884 3,61 1 Dmu06  2  
18,4016 16,43 1 Dmu07  6  18,48 4,2 0,82 Dmu07  2  
8,3776 7,48 0,55 Dmu08  6  21,824 4,96 1 Dmu08  2  
4,7936 4,28 0,45 Dmu09  6  2,948 0,67 0,63 Dmu09  2  
16,3296 14,58 1 Dmu10 6  4,1208 1,02 0,42 Dmu01 3  
13,6304 12,17 1 Dmu11  6  0,4848 0,12 0,35 Dmu02  3  

6,72 6 0,38 Dmu12  6  9,696 2,4 0,53 Dmu03  3  
8,8368 7,89 0,65 Dmu13  6  1,8584 0,46 0,42 Dmu04  3  
2,4864 2,22 0,41 Dmu14  6  0 0 0,33 Dmu05  3  
0,5264 0,47 0,4 Dmu15  6  5,4136 1,34 0,48 Dmu06  3  

0 0 0,73 Dmu01 7  0 1,88 0,35 Dmu01 4  
3,3984 0,64 0,97 Dmu02  7  0 2,34 0,56 Dmu02  4  
7,9119 1,49 1 Dmu03  7  0 2,16 0,24 Dmu03  4  

  تعداد واحدهاي کارا 10 0 0
0 0,55 0,21 Dmu04  4  
0 0,63 0,18 Dmu05  4  

  Dmu06  4 0,18 0 0  انحراف معیار 0,281 3,585 6,611
  

همانطور که تعداد واحدهاي قرارگرفته روي مرز کارایی و همچنین انحراف معیار نمرات ارزیابی شونده ها در مراحل 
  شود.شود بر تفکیک و تمایز ارزیابی شونده ها افزوده میمراحل محاسبه کامل میمختلف نشان می دهد همچنانکه 



 

 

  بحث و نتیجه گیري 
در این مطالعه عالوه بر کاربردي نمودن مدلهاي ریاضی در دنیاي واقعی، بهبودها و ایده هایی در مدل هاي موجود 

در ایـن  تحلیل پوششی داده ها مطرح نموده است و نیز ضعف ها و کاستی هـاي آن را در اجـرا مرتفـع نمـوده اسـت.      
)  با وجود 2011شده در روش پیشنهادي دیا و عبدالعزیز ( تحقیق سعی شد تا با  ارائه دو روش ابتکاري بر اشکال ایجاد

براي تمایز بیشتر در . همچنین غلبه شودبه مشکل نشدنی بودن برخی از مدلها برخورد می نمود  کهمحدودیت تساوي 
 ترکیب دو مدل سلسله مراتب و موزون، یکی دیگر هاي سطح باالتر روشی پیشنهادشد.نتایج عملکردي ارزیابی شونده

توان اهمیت بود که با توسعه روش ناحیه اطمینان بر مدل سلسله مراتبی می از چالش هاي محققین در تحقیق پیش رو
شاخصهاي مختلف در ارزیابی را لحاظ نمود. از نتایج این تحقیق می توان در توسعه واحدها، ارتقـاء و تنـزل مـدیران،    

  مدیران در سلسله مراتب مختلف سازمان استفاده نمود. ارت و توسعه یا کاهش حیطه نظ پرداخت حقوق و پاداش
هاي گردد در تحقیقباشد که پیشنهاد مییکی از مفروضات تحقیق در درنظرگرفتن دو سطح ارزیابی شوندگان می

دیگـر تحقیـق درنظرگـرفتن اوزان     تحقیـق  فروضاتاز مآتی مدلهایی با تعداد بیشتر سطوح ارزیابی شونده توسعه یابد. 
ها می شود در تحقیقات بعدي وزن شاخصپیشنهاد  باشد،در همه دپارتمانها و بخشها میرا به ازاي هر شاخص  یکسان

دپارتمانهـاي   در صـنعت هایپرمارکـت،   براي هر دپارتمان با دپارتمان دیگر متفاوت در نظر گرفته شود. به طـور مثـال  
زن بیشـتري در شـاخص فـروش داشـته باشـند و      سوپرمارکتی که حجم عظیمی از فروش را تشکیل می دهند بایـد و 

وش فصلی و تمرکز بیشتر بر سود، می تواننـد اهمیـت بیشـتري در    رفداشتن دپارتمانهاي غیر سوپرمارکتی با توجه به 
  داشته باشند.شاخص سود 

 

  فهرست منابع و ماخذ
 .). رتبه بندي فروشگاههاي زنجیره اي شهروند: با تاکید بر معیارهاي آموزش و خالقیت1385( نجفی، ر.پورکاظمی، م. و 

  76-50،  صفحات 5فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره 
اي شعب بانک مسکن در تجهیز منابع و تخصیص برآورد کارایی مؤلفه)، 1390( عبدالرسول قاسمی؛ اسفندیار جهانگرد

  128-113، صفحه 1390، بهار و تابستان 6، شماره 3دوره ، هاي وزنیل ابرکارایی با محدودیتتسهیالت: رویکرد مد
). اندازه گیري بهره وري صنعت آب ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده ها. اثر ارائه شده در سومین 1390لی، ع. (فاض

  همایش ملی تحلیل پوششی داده ها، دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه.
). مدلی جهت ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با 1391الفت ل، جهانیار بامداد، ص.  امیري، م. ابراهیم پور ازبري، م. (

، 26پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی سال دهم، شماره  -فصلنامه علمی .استفاده از مدل تحلیل پوششی داده هاي شبکه اي
  26تا  1صفحات  91پاییز 

پژوهشی  -). ارزیابی عملکرد فروشگاه هاي زنجیره اي، فصلنامه علمی1390باس آبادي، ف. (مخاطب رفیعی، ف.  ع
  27- 55، ص 5)، شماره 90(بهار وتابستان  کاوش هاي مدیریت بازرگانی، سال سوم

 - دانشگاه پیام نور استان تهران ، DEA گیري درهاي تصمیمبندي واحدروشی نوین براي رتبه)، 1389(علیرضا شایسته 
  ، کارشناسی ارشد. دانشکده علوم پایه



 

 

). ارزیابی عملکرد سازمانها: رویکرد کمی با استفاده ازتحلیل پوششی داده ها، چاپ اول، موسسه 1383مهرگان، م (
  انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

، مجله «DEA رویکرد - ن بر اساس شاخصهاي جوایز کیفیتارزیابی عملکرد سازما). «1383صفري، سعید و عادل آذر (
  .14 - 1، صص. 8دانشور رفتار، دانشگاه شاهد، سال یازدهم، شماره 

 
Barros, C. P. Alvez, c. a. (2003). Hypermarket retail store efficiency in Portugal. 

International Journal of Retail & Distribution Management, 11, 549-560. 
Castelli, L. Pesenti, R. Ukovich, W. (2004). DEA-like models for the efficiency 

evaluation of hierarchically structured units. European Journal of Operational 
Research, 154, 465-476. 

Thomas, R. R., Barr, R. S., Cron, W. L., & Slocum, J. W. (1998). A process for 
evaluating retail store efficiency: a restricted DEA approach. International Journal of 
Research in Marketing, 15(5), 487-503. 

Yu, W. Ramanathan, R. (2008). An assessment of operational efficiencies in the 
UK retail sector. International Journal of Retail & Distribution Management, 36 (11), 
861-88 

Fortuna, Tiziana, (1994).  A DEA Model for the Efficiency Evaluation of Non 
dominated Paths on a Road Network European. Journal of Operation Research, 549-558 

Farrel, M.J. (1957). The Measurement of Productive Efficiency. Journal of Royal 

Statistical Society. Series A, 120, Part 3, 81- 253. 
Charnes, W. W. Cooper and E. Rhodes, “Measuring the Efficiency of Decision-
Making Units,” European Journal of Operational Research, Vol. 2, No. 6, 1978, pp. 

429-444.  
Dia, M., Abdelaziz, F.B. (2011). “A Hierarchical Methodology for Performance 

Evaluation Based on Data Envelopment Analysis: The Case of Companies’ 
Competitiveness in an Economy”, American Journal of Operations Research,vol 1, pp 

134-146. 

 
 

 


