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چکیده
کاابزایی ی ااای اش م ااابهیي اي كااابده مااای ثبؾاااد کاا افااصایؽ آز ثاا منُاااوز ازت ااابه غاااً شناااد ی زفااابه
آزامااؽ و آغاابیؽ انػاابناب همااوازه ماادنُس دغاات اناادزکبزاز غیبغاات و اي كاابد ثااوده اغاات ثاا وناا اه
کاا دز تماابا م بتاات و خ وامااّ اي كاابده نیااص ثاا نيااوه ثااس ایااش م اااوا تبکیااد ؾااده و دز زاغاا به افااصایؽ
کاابزایی ْواماات م لااه توقاای هاابه غیبغاا ی منبغااجی نیااص ازاماا ؾااده اغاات دز شماابز حبنااس ثااب توخاا
ثاا توغاآ کماای و کی اای ؾاااسهب هااس زوش ن ااؽ ؾاااسدازه هااب دز ادازه و ماادیسیت ؾاااس پااس زنگ ااس ماای
ؾاااود ثنااابثسایش ثاااساه ثسنبماا زیاااصه و ْمل اااسد ثا اااس ؾااااسدازه هاااب اناااداشه یاااسه کااابزایی آنااااب شا ثاا
نُااس ماای زغااد دز ایااش تي یاات تااالؼ ؾااده تااب کاابزایی ؾاااسدازه هاابه اغاا بز کسدغاا بز ثااب اغاا بده اش
زوؼ  DEAو ثاااب فاااسل ثااابشدهی م بیاااس نػاااجت ثااا م یااابظ غااا بده مياااوز ( )BCC-Oثاااساه دوزه -87
 84ثاااب دز نُاااس اااسف ش مػااابحت حاااوشه ؾااااسه تٓااادادکبزکنبز ؾااااسدازه و دزآمااادهبه ؾااااسدازه ثااا
ْناااواز ناااابده و هصیناا هااابه ْماااساز ؾااااسه ثا ا ْناااواز غاا بده(بسوخی) ميبغاااج اااسدد ن ااابیح ثدغااات
آمااااده حاااابکی اش آز اغاااات کاا ا دزغاااابل  47/62 84دزقااااد دز غاااابل 27/27 85دزقااااد دز غاااابل86
 31/82دزقاااد و دز غااابل  45 87دزقاااد ؾااااسدازه هااابه اغااا بز کااابزا ثاااوده اناااد ثیؿااا سیش میااابنگیش
کااابزایی مسثاااوو ثا ا غااابل  87و کم اااسیش مسثاااوو ثا ا غااابل  85مااای ثبؾاااد همينااایش ثیؿا ا سیش میااابنگیش
کااابزایی دز ياااول دوزه اش میااابز واحااادهبیی کا ا دازاه ايالْااابت کبمااات ثاااوده اناااد مسثاااوو ثا ا ؾااااسدازه
غ ص و کم سیش میبنگیش کبزایی دز يول دوزه اش آز ؾاسدازه غسیؽ آثبد ثوده اغت

واژههای كلیدی:
کااابزایی تيلیااات پوؾؿااای داده هاااب ؾااااسدازه هصینا ا هااابه ْماااساز ؾااااسه مدموْا ا مسخاااّ ثااابشدهی
م بیس نػجت م یبظ

فكلنبم مدیسیت قنٓ ی دانؿ ده ْلوا انػبنی دانؿگبه آشاد اغالمی
واحد غنندج  -غبل پندي  /ؾمبزه  / 13پبییص 1389

بررسی کارايی شهرداری های استان کردستان با استفاده از روش
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 -1مقدمه
اقت کمیبثی و ت كیف ثاین منبثّ مونوْی اغت ک هموازه ذهش ثؿس زا ث بود مؿبول غبب اغت ایش ميدودیت و
کمیبثی دز تمبم ی شمین هب نُیس ْوامت تولید و ث تجّ آز کب هب و بدمبت کبمال ميػوظ می ثبؾد اش ایش زو انػبناب ثساه ایدبد
ؾسایى ثا س شند ی کسدز زاهی خص اغ بده ثاین اش ام بنبت موخود خات دغ سغی ث تولید ثیؿ س و ثب کی یت ثب تس زا ندازند دز
ایش زاغ ب نُبزت و ازشیبثی مػ مس ْمل سد واحدهبه تيت کن سل ی ی اش مام سیش ازکبز ادازه هس نُبمی می ثبؾد ک موخجبت
ازت به غً کمی و کی ی ميكو ت و بدمبت ازام ؾده توغى آز نُبا زا فساهي می آوزد ازشیبثی کمك موثسه ث ؾنببت
ن بو يوت و نٓه می نمبید همينیش ن بیح حبقل می تواند ن ؽ آموشؾی و مؿبوزه اه ثساه غبیس موازد داؾ ثبؾد دز رؾ
زوؾابه غن ی و تدسثی انداشه یسه کبزایی و ثاسه وزه ک نػج ابیی زا ث يوز غبده و قسفب ثساه فٓبلی ابه آموشؾی و
پطوهؿی مًسح می کسدند موزد اغ بده يساز می سف ند امب ایش زوؾاب ْمال يبدز ث ثیبز کبزایی و ثاسه وزه واحدهب موزد نُس
نجودند امسوشه ث منُوز ازشیبثی کبزایی غیػ مابه موزد نُس اش مدلابه زیبنی تي یت دز ْملیبت ک مدموْ اه اش فٓبلی اب زا
ث يوز همصمبز ث ْنواز ؾببكابه وزوده و بسوخی دز نُس می یسند اغ بده می ؾود دز ایش مدلاب نػجت مدموِ موشوز
بسوخیاب ثس مدموِ م وشوز وزودیاب ث ْنواز ثسآوزده اش میصاز کبزایی واحدهبه تكمیي یسنده دز نُس سف می ؾود ثساه
انداشه یسه دزخ کبزایی اش دو زوؼ  -1زوؾابه پبزام سه  -2زوؾابه نبپبزام سه اغ بده می ؾود ک زوؾابه نبپبزام سه
ثویطه زوؼ تيلیت پوؾؿی داده هب ث دلیت توانبیی آز دز م بیػ واحدهبه م بوت ثب چند وزوده و بسوخی نبهمگوز و غیس
يبثت تجدیت ث هي موزد اغ بده ثیؿ سه دازد دز تي یت حبنس نیص زوؼ تيلیت پوؾؿی داده هب ( )DEAموزد اغ بده يساز می
یسد
ی ی اش مػبیت مامی ک امسوشه ث نيوه چؿمگیسه دز ادثیبت اي كبده موزد توخ يساز سف اغت انداشه یسه کبزایی
واحدهبه تولیده نابدهب و غبشمبنابه م له میجبؾد دز وايّ غندؽ کبزایی اش آندب نسوزت می یبثد ک دز ؾسایى کنونی ثب
کمجود منبثّ و ام بنبت مواخ هػ یي و ایش منبثّ زا ثبید ث ون اه ت كیف داد ک غبشمبز یب نابد موزد نُس ث واند حداکثس
تولید کب یب بدمبت زا اش يسیت آناب ْسن نمبید
انداشه یسه کبزایی دازاه غبث تبزی ی دز تيلیلابه اي كبده می ثبؾد ث كوـ دز دنیبه زيبثت آمیص امسوش ث ْنواز یك
فلػ و یك دید به مج نی ثس اغ ساتطه ثاجود ن تناب حسف اول زا میصند ثل هميوز شندیسه آحبد خبمٓ زاث هي مستجى نموده
و منبفّ آناب زا ث هي سه می شند همينیش اندبا تيلیلابه م بیػ اه دز موزد کبزایی واحدهبه م له ی ی اش مام سیش
زاهابه ؾنببت ن بو نٓه و يوت واحدهبه موزد نُس می ثبؾد ک حبقت آز می تواند ات بذ یك اغ ساتطه منبغت خات
تيو ت ثنیبده و هم خبنج دز غبب بز واحد موزد نُس ثوده ک نابی ب ن ّ همگبز زا دز ثس داؾ ثبؾد
دز ْكس حبنس ثب توخ ث توغٓ کمی و کی ی ؾاسهب ی ی اش نابدهبه ثػیبز مامی ک ن ؽ ثػصایی دز ادازه و بدمبت زغبنی
ؾاسهب داؾ و هس زوش ن ؽ آناب دز ادازه و مدیسیت ؾاسه و تبمیش نیبشهبه توغٓ ؾاسه پس زنگ س می ؾود ؾاسدازیاب میثبؾند
ک ثب توخ ث ػ سد ی بدمبت زغبنی آناب و ازتجبو نصدیك ؾاسدازیاب ثب غبیس غبشمبناب ث كوـ بود مسدا ثساه ثسنبم زیصه
و ْمل سد ثا س ؾاسدازیاب انداشه یسه کبزایی ایش واحدهب ؾنببت ن بو نٓه و يوت ونٓیت موخود و فبقل آز تب ونٓیت
مًلوة نسوزه ث نُس می زغد
امسوشه ن ؽ و خبیگبه ؾاسدازیاب دز خابز تب ثداز حد می ثبؾد ک کبزؾنبغبز ثبنك خابنی و غبشمبز یونػ و يجت ن بیح
مًبلٓبت اندبا ؾده بود اْالا نموده اند ک ن ؽ ؾاسدازیاب دز تأمیش امنیت زوحی زوانی و ؾاسه ثیؿ س اش پلیع و
داد ػ سه هب می ثبؾد یٓنی ا س ؾاسدازیاب حمبیت نؿوند و آناب ن وانند ن ؽ اقلی بود زا ث نيوه احػش ای ب کنند شند ی ثػیبز
غ ت و هسج و مسج دز ؾاسهب حبکي می سدد
همينیش تدسث غبلیبز ابیس ث بوثی نؿبز داده اغت ک ؾاسدازیاب دز بى اول تيو ت اي كبد ملی يساز دازند ایش ن ؽ ثیؽ
اش آن نبؾی اش توغٓ ؾاسنؿینی ثبؾد اش آندب نبؾی ؾده ک ث يوز کلی مدیسیت ؾاسه يبلت اخسایی مدیسیت ملی زا یبف و
ؾاسدازیاب ثب کنؽ هبه ونب وز بود ثٓنواز ی ی اش مام سیش واغً هب میبز مسدا و دولت ْمت می کنند

ثسزغی کبزایی ؾاسدازه هبه اغ بز کسدغ بز ثب اغ بده اش زوؼ تيلیت پوؾؿی داده هب ()DEA
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ثب توخ ث ایش خبیگبه ثسخػ و ان بز نبپریس ؾاسدازیاب ث ْنواز یك مدموْ پویب دز زوند بدمبت ؾاسه دز ایش تي یت غٓی
می ؾود کبزایی ؾاسدازیابه اغ بز کسدغ بز يی دوزه  84-87موزد ثسزغی يساز یسد
ثس ایش اغبظ مام سیش اهداف موزد نُس ایش تي یت زا می تواز دز موازد شیس بالق نمود:
 ميبغج م داز کمی کبزایی هس کداا اش ؾاسدازیابه اغ بز کسدغ بز دز دوزه موزد نُس مؿ ف کسدز ؾاسدازیابه کبزا و نبکبزا تٓییش الگو یب مسخّ ؾاسدازیابه نبکبزا تٓییش دزقد تبییس دز نابده هب یب غ بده واحدهبه نبکبزا خات زغیدز ث غً مًلوة(کبزایی)دز تي ی بت ثػیبزه اش زوؼ  DEAثساه انداشه یسه کبزایی واحدهبه م له اغ بده ؾده اغت اش خمل دز موزد ثبن اب
مدازظ دانؿگبهاب ثیمبزغ بناب و ک دز ادام می تواز ث موزد شیس اؾبزه نمود
 ببني ثكیسه پبزغب( )1383دز پبیبز نبم کبزؾنبغی ازؾد بود ثب اغ بده اش زوؼ  DEAث ثسزغی کبزایی ؾاسدازیابه اغ بزهمداز پساب اند ن بیح ثدغت آمده ثیبنگس آز اغت ک دز تمبا دوزه موزد مًبلٓ کم س اش  %50ؾاسدازیاب کبمال کبزا ثوده اند دز
حبلی ثػیبزه اش ؾاسدازیاب هس ص ن وانػ اند ث کبزایی کبمت دغت یبثند
 اکجسه ثیدزاا و نكس اق ابنی ( )1382ايداا ث انداشه یسه کبزایی فنی فٓبلی ابه ْمسانی ؾاسدازه اق ابز دز منبيتؾاسه ثب اغ بده اش  DEAنموده اند ثب فسل ثبشدهی ثبثت نػجت ث م یبظ چابز منً و ثب فسل ثبشده م بیس نػجت ث
م یبظ منبيت دو چابز پنح و ؾؽ کبزا ؾنبب ؾده اند
 غید ؾمع الدیش حػینی و امیس زنب غوزه ( )1382دز م بل اه ثب ْنواز ثسآوزد کبزایی ثبن ابه ایساز و ْوامت موثس ثس آزنؿبز داده اند ک کبزایی قنٓت ثبن دازه دز ایساز  87/76دزقد می ثبؾد همينیش کبزایی ثبن اب ثب ت ككی ؾدز آناب تٓداد
ؾٓت و شمبز زاثً مثجت و ثب انداشه ثبنك (دازایی کت) زاثً من ی دازد
 خٓ س ح ی ت و نبقس نكیسه( ) 1383دز مًبلٓ اه ثب ْنواز ثسزغی کبزایی غیػ ي ثبن ی ثب کبزثسد تيلیت پوؾؿی دادههب(مًبلٓ موزده ثبنك کؿبوزشه ثیبز می دازند ک میبنگیش کبزایی فنی ؾٓت ثبنك کؿبوزشه دز منً  4تيت ؾسایى ثبشده
ثبثت و م بیس نػجت ث م یبظ ث تستیت ثساثس  0/81و  0/94دزقد و میبنگیش کبزایی نیص  0/86ثوده اغت
 مستهی غبم ی و ميمد ْلی زنوانی ( )1380ث ثسزغی کبزایی دانؿگبهابه ثصزگ دول ی ایساز ثب اغ بده اش زوؼ DEAپسداب اند دز ایش پطوهؽ ثب اغ بده اش  DEAکبزایی فنی  36دانؿگبه ثصزگ کؿوز انداشه یسه ؾده اغت و يجت ن بیح ثدغت
آمده ثب فسل وخود ثبشدهی ثبثت نػجت ث م یبظ  14دانؿگبه و ثب فسل وخود ثبشدهی م بیس نػجت ث م یبظ  16دانؿگبه کبزا
می ثبؾند
 بػسو پیسوانی و حػیش کبَمی( )1382ايداا ث انداشه یسه کبزایی فنی ؾسک ابه ثیم دز ایساز ثساغبظ ثسآوزد تبثّ مسشهتك بدفی نموده اند ن بیح ثدغت آمده نؿبز می دهد ک کبزایی فنی ثسآوزد ؾده اش منُس حت ثیم دزیبف ی ثساثس  %79/3دز الگوه
بًبه تسکیجی مسشه و  %81/71دز الگوه نبکبزیی فنی و اش دید به دزآمد غسمبی رازه ثساثس  %58/51دز الگوه بًبه تسکیجی
و  %59/64دز الگوه اثس نبکبزایی فنی اغت
 امیس زنب غوزه ْلیسنب سؾبغجی و ثابزه ْسیبنی( ) 1386دز مًبلٓ بود ثب ْنواز م بیػ تًجی ی کبزایی ثبنك هبه تدبزهایساز ثب اغ بده اش دو زوؼ  DEAو  SFAث ایش ن ید زغیده اند ک ت بوت مٓنی دازه ثیش دو زوؼ نبپبزام سه و پبزام سه
دز انداشه یسه کبزایی ثبن ابه تدبزه وخود ندازد دز زوؼ نبپبزام سه میبنگیش کبزایی اي كبده ت كیكی و فنی ثساه
ثبن ابه تدبزه دز دوزه موزد ثسزغی ث تستیت ثساثس  65دزقد  96دزقد و  68دزقد ثوده اغت دز زوؼ پبزام سه م وغى
کبزایی ثبن اب دز دوزه موزد ثسزغی  34دزقد اغت ن بیح زوؼ  DEAثیبنگس آز اغت ک اش نُس کبزایی ثبنك زفبه زتج اول و
ثبنك قبدزات زتج آبس زا احساش کسده اغت دز زوؼ  SFAنیص اش نُس کبزایی ثبنك زفبه زتج اول و ثبنك ملی زتج آبس زا دازد
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 ماده کیبنی ایسه و هم بزاز( )1379ث ثسزغی و تيلیت کبزایی فنی ت كیكی و اي كبده شنجوزدازاز اغ بز اق ابزپسداب اند ن بیح حبقل نؿبز می دهد ک ْوامت شیبده دز تولید موثساند و کبزایی فنی ت كیف و اي كبده شنجودازاز دز غً
پبیینی يساز دازد و ْواملی مبنند غش غواد تٓداد کندو و ؾبت اقلی نیص ثس کبزایی موثس می ثبؾند
 ميمد حػیش پوزکبَمی و غید حػیش غهن سه ( )1383دز پطوهؿی ثب ْنواز ازشیبثی کبزایی کبزببندبت يند کؿوز ث زوؼتيلیت پوؾؿی داده هب کبزایی کبزببندبت يند زا ثسزغی کسده اند دز ایش پطوهؽ ث ازشیبثی کبزایی  33کبزببن يند پسداب
ؾده اغت ن بیح کبزایی فنی نؿبز می دهد ک م وغى کبزایی فنی کبببندبت يند مٓبدل  %69ثوده و  7کبزببن دازاه کبزایی
 %100می ثبؾند ثساغبظ ن بیح کبزایی م یبظ نیص میبنگیش کبزایی  %75ث دغت آمده و دز ایش حبلت  12کبزببن ث مسش کبزا
زغیده اند
 ميمد ْلی فالحی و وحید احمده ( )1382ايداا ث ازشیبثی کبزایی ؾسک ابه توشیّ ثسق دز ایساز نموده اند دز ایش تي یتْمل سد نػجی کبزایی فنی و کبزایی م یبظ  42ؾسکت توشیّ ثسق دز غبل  1381و نیص زؾد ثاسه وزه مدموِ ْوامت ثب اغ بده
اش ؾببف ثاسه وزه مبلي کوییػت ثساه ؾسک ابه مصثوز دز دوزه شمبنی  1380-1377ميبغج ؾده اغت ن بیح ثدغت آمده
نؿبز می د هد ک ْدا کبزایی م یبظ مام سیش ْبمت ْدا کبزایی ؾسک ابه توشیّ ثسق دز ایساز اغت اکثس ؾسک ابه توشیّ دز
نبحی ثبشده نػجت ث م یبظ فصاینده فٓبلیت می کنند و تيكیالت کبزکنبز تبثیس مٓنی دازه ثس م بدیس کبزایی آناب ندازد ْالوه ثس
ایش زؾد ثاسه وزه مدموِ ْوامت ؾسک ابه مصثوز يی دوزه شمبنی موزد ثسزغی من ی اغت مام سیش دلیت زؾد من ی ثاسه وزه
ؾسک اب اغ بده اش تدایصات فسغوده و اش زده ببزج دز ؾسک ابه توشیّ می ثبؾد
 حػیش پوزکبَمی و خواد زنبیی ( )1383ث ثسزغی کبزایی قنٓت سدؾگسه ثب اغ بده اش زوؼ دادهبه نبپبزام سه ثساهایساز و کؿوزهبه منً پسداب اند ن بیح نؿبز می دهد ک ثب توخ ث زوؼ ن ػت قنٓت سدؾگسه دز کؿوزهبه ثيسیش
تسکی و غوزی اش ثیؿ سیش کبزایی ثسبوزداز ثوده و م وغى کبزایی تيت ایش فسل  74دزقد می ثبؾد ثنبثسایش ْمال قنٓت
سدؾگسه دز کؿوزهبه موزد ثسزغی  26دزقد شیس َسفیت ْمت می کند ثب دز نُس داؾ ش زوؼ دوا قنٓت سدؾگسه دز
کؿوزهبه امبزات م يده ْسثی و آذزثبیدبز نیص ث خمّ کؿوزهبه کبزا می پیوندند ک م وغى کبزایی تيت ایش فسل %83/3
می سدد دز ایش حبلت َسفیت ثدوز اغ بده دز قنٓت سدؾگسه کؿوزهبه موزد ثسزغی  %17/7بواهد ثود دز نابیت ثب توخ
ث الگو ثودز کؿوز تسکی ثساغبظ یبف هبه ایش تي یت می تواز ت ک کؿوزهبه نبکبزا ث منُوز افصایؽ کبزایی می
ثبیػت قنٓت سدؾگسه تسکی زا الگوه بود يساز دهند
 وندز ای بت و دیگساز ( )1993کبزایی هصین زا ثساه  235ؾاسدازه ثلطیك ثب اغ بده اش زوؼ  DEAو  FDHانداشهسف اند ایش مي بز ن ید سف ند ث وغیل زوؼ ثبشده ثبثت نػجت ث م یبظ تناب  %7اش ؾاسدازیاب کبمال کبزا می ثبؾند و ثب
زوؼ ثبشده م بیس نػجت ث م یبظ  %20اش ؾاسدازیاب کبزا می ثبؾند
 می بییله و دیگساز( )1996کبزایی زا ثساه  24ؾاسدازه ثلببزغ بز ثب اغ بده اش زوؼ  DEAازشیبثی کسدند ثساغبظ مدلثبشدهی ثبثت نػجت ث م یبظ  62دزقد اش کت ؾاسدازیاب نبکبز آمد ثودند
 وازتینگ وز و هم بزانؽ ( )2001ثب اغ بده اش زوؼ  DEAکبزایی فنی و کبزایی م یبظ زا ثساه  103دولت ميلی اغ سالیبانداشه یسه کسدند ن بیح نؿبز می دهد ک اش ثیش  103ؾاسدازه  42واحد آناب دازاه کبزایی فنی ببلف و  37واحد آناب دازاه
کبزایی م یبظ ثودند
 غمپیبدغوشا و اغ وغیك (  )2003ثب اغ بده اش زوؼ  DEAکبزایی فنی زا ثساه  4796ؾاسدازه دز ثسشیت اندازه یسهکسدند ن بیح ثدغت آمده یك زاثً مػ یي ثیش انداشه ؾاسدازه و م بدیس کبزایی زا نؿبز می دهد همينیش نبکبزایی ثػیبزه اش
ؾاسدازیاب می تواند دز اثسْوامت ثسونصاه غیس يبثت کن سلی مبنند ْوامت يجیٓی ايلیمی و پیبمدهبه غیبغی ثبؾد
 ازشیبثی کبزایی ثبن اب دز ثسشیت :زوؼ تيلیت پوؾؿی داده هب( )2008 ( 1)DEAدز ایش مًبلٓ کبزایی هصین فنی و ت كیفثبن ابه ثسشیت ثساه دوزه ( )2000 -2007ت میش شده ؾده اغت ن بیح ثدغت آمده نؿبز می دهد ک دز دوزه موزد ثسزغی تبییس
- Robertta B. Sttaub, Geraldo da Silva , Benjamin M. Tabak
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دز م بیسهبه کالز اي كبده ثیؿ سیش تبثیس زا زوه کبزایی ت نی ی ثبن ابه ثسشیت داؾ اغت همينیش ثبن اب بكوقی دابلی
و ببزخی دازاه کبزایی هصین ثیؿ سه می ثبؾند
2
 کبزثسد زوؼ  DEAدز تدصی و تيلیت کبزایی ْملیبتی ثبن اب ه تبیواز ( )2009دز ایش پطوهؽ  117ؾٓج از ثبن ابهتبیواز دز غبل  2006ث ْنواز نمون ان بة و ثب اغ بده اش زوؼ  DEAخات ازشیبثی کبزایی ْملیبتی واحدهبه ثبن ی فٓبل
موزد ازشیبثی يساز سف اند ن بیح ثدغت آمده نؿبز می دهند ک زوه همسف کبزایی ت نی ی ثبن ابه نمون دز غً پبیینی
يساز داؾ ث يوزی م وغى آز دز ؾٓجبت م له  %54/8و م وغى کبزایی م یبظ آناب دز غً  %82ثوده اغت
 کبزایی دز ثبن ابه ضاپش :یك تدصی و تيلیت تدسثی( 3)2003ایش تي یت یك زوؼ غیس پبزام سیك مسشه تيلیت پوؾؿیداده هب زا ثساه تدصی و تيلیت کبزایی ت نی ی و م یبظ دز غیػ ي ثبت دازه ضاپش ثب اغ بده اش داده هبه م ًٓی موزد اغ بده
يساز می دهد ن بیح ثدغت آمده حبکی اش آز اغت ک واا هب ث ْنواز یك ْبمت دزونصا ثس کبزایی ثبن اب تبثیس راز می ثبؾند و
یك کبزایی انداشه نیسومند ثسآیند کبزایی ت نی ی و کبزایی م یبظ يوه می ثبؾد ث ْالوه ن بیح نؿبز می دهندک دلیت منً ی
زوند خدید ادغبا ثبن ابه ثصزگ دز ضاپش ایش اغت ک ثبن ابه ثصزگ توانبیی ثب یی دز حرف ْواملی دازند ک ثبْث ایدبد
نبکبزایی م یبظ و اش دغت زف ش فسق ابه ميدود و اغ ثنبیی می ؾوند
 ميبغج کبزایی هصین م یبظ ت نی ی و ثاسه وزه دز ثبن ابه اندونصه( )2009ایش مًبلٓ کبزایی هصین م یبظ اي كبدهزؾد ت نولوضی ی و ثاسه وزه زا دز  134ؾٓج اش ثبن ابه اندونصه دز فبقل غبلابه  1993تب  2000زا نؿبز می دهد ن بیح
نؿبز می دهند ک ثبن ابه بكوقی و ثبن ابیی ک ازتجبو ثب ثبن ابه ببخی زا پریسف اند کبزاتس می ثبؾند ث ْالوه زاثً ثیش
کبزایی هصین و کت دازایی حدايت انداشه دازایی زا ثساه ثبنك پیؿنابد می کند
 کبزایی ث ؽ ثبن دازه دز آفسی به خنوثی( 4)2009دز ایش مًبلٓ کبزایی هصین و غود ث ؽ ثبن دازه آفسی به خنوثی موزدثسزغی يساز سف اغت ثنبثسایش اش مدل مسشه تكبدفی ثساه تٓییش هس دو کبزایی هصین و غود دز  4ثبنك ثصزگ و  4ثبنك
کوچك آفسی ب خنوثی اغ بده می ؾود ن بیح مًبلٓ نؿبز می دهند ک ثبن ابه آفسی به خنوثی ث يوز مٓنی دازه کبزایی هصین
بود زا دز فبقل  2000 -2005ثاجود ث ؿیده اند همينیش همجػ گی نٓیه مثج ی ثیش کبزایی هصین و کبزایی غود مؿبهده
ؾده اغت ثبن ابه ثب ثیؿ سیش کبزایی هصین همينیش ثیؿ سیش کبزایی غود زا داؾ اند ثب توخ ث انداشه ثبنك کبزایی هصین
همساه ثب افصایؽ انداشه ثبنك کم س ؾده اغت
 -2مواد و روش ها
ایش تي یت ث ليبٌ هدف اش نوِ کبزثسده اش نُس زوؼ تي یت اش نوِ توقی ی تيلیلی و م ی ثس ؾیوه ْلی ثوده و اش ليبٌ
نيوه خمّ آوزه ايالْبت اش نوِ غیس میدانی و ک بث بن اه می ثبؾد یب ث ْجبزت دیگس اش ايالْبت ثبنوی اغ بده می کند
خبمٓ آمبزه موزد نُس ایش تي یت ؾبمت تمبا ؾاسدازیابه موخود دز ميدوده اغ بز کسدغ بز می ثبؾد ان بة تٓداد اْهبه
نمون اش زوؼ نمون یسه غبده قوزت سف اغت امب ثب توخ ث این تٓداد اْهبه خبمٓ ميدود و ثساثس ثب  23ؾاسدازه
میثبؾد پع کت اْهبه خبمٓ موزد ازشیبثی يساز سف اند
نيوه فساهي کسدز آمبز و ايالْبت موزد نیبش ؾبمت اغ بده اش صازؾبت زغمی آمبزنبم هبه اغ بنی و ايالْبت ثبیگبنی ؾده دز
اموز ؾاسدازه هبه مٓبونت ثس نبم زیصه اغ بندازه کسدغ بز می ثبؾد پع اش خمّ آوزه و ت میت داده هبه موزد نیبش مسثوو ث
م بیسهبه موزد نُس مدل ثبزه دوزه 84-87ث کمك نسا افصازهبه مسثوي تدصی و تيلیت هبه شا قوزت می یسد ث
منُوز تيلیت داده هبه خمّ آوزه ؾده و حكول ن بیح اش نسا افصازهبه  DEAP2 DEA-Solverو  Excelاغ بده ؾده
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- Tyrone T. Lin a , Chia-Chi Lee b, Tsui-Fen Chiu a
-Legh Drake , Maximilian j.B. Hall
4
- African Development Bank Grop Economic Commission for Africa
3
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اغت اش ماي تسیش اخصا و مساحت ایش مًبلٓبت تكمیي یسه دز ثبزه تٓسیه نابده هب و غ بده هب وتٓییش نوِ مدل انداشه یسه
کبزاه می ثبؾد دز ایش تي یت نابده و غ بده هبه تي یت ث ؾسح شیس تٓسیه ؾده اند
الف) نهاده ها (ورودیها) شامل
 -1تٓداد پسغنت هس کداا اش ؾاسدازیابه اغ بز کسدغ بز :ؾبمت تمبا افساد و پسغنلی ک دز اموز ادازه اخسایی و بدمبتی دز
خات پیؽ ثسد اهداف تٓسیه ؾده فٓبلیت دازند
 -2دزآمد کت ؾاسدازیاب ْ :جبزت اغت اش مدموِ کت ثودخ ت كیف یبف اش غوه وشازت کؿوز و نیص دزآمدهبه م ػج نبؾی
اش فٓبلی اب و غبیس منبثّ تٓسیه ؾده ک ث دو دغ غاي اْ جبزت خبزه و غاي اْ جبزات ْمساز ثب خصییبت شیس ت ػیي می ؾوند:
دزآمدهبه نبؾی اش ْوازل ْمومی(دزآمدهبه مػ مس)
دزآمدهبه نبؾی اش ْوازل اب كبقی
ثابه بدمبت و دزآمدهبه موغػبت ان بْی ؾاسدازه
دزآمدهبه حبقت اش وخوه و اموال ؾاسدازه
کمك هبه اًْبیی دولت و غبشمبنابه دول ی
اْبنبت هدایب و دازاییاب
غبیس منبثّ تبمیش اْ جبز
 -3مػبحت ميدوده بدمبتی هس کداا اش ؾاسدازیابْ :جبزت اغت اش ميدوده خبسافیبیی مٓیش ؾده ثساغبظ ؾببكابیی مبنند
وغٓت تٓداد و تساکي خمٓیت ونیص میصاز ام بنبت دز دغ سظ آز ؾاسدازه
ب) خروجی ها (ستانده ها) شامل
کت هصین هبه ْمساز ؾاسه می ثبؾد :هصین هبیی ک اش ميت اْ جبزات ْمسانی دز ثسنبم  5غبل خات هصین نگادازه غً
فٓبلی ابه اي كبده و اخ مبْی دولت و تبمیش م بزج خبزه پسدابت می ؾود و ث ْنواز ؾببكی اش پیؿسفت و توغٓ ؾاسه
ک حداکثس کسدز آز مد نُس می ثبؾد مًسح اغت مام سیش هصین هبه ْمساز ؾاسه ْجبزتند اش
ثسنبم حمت و ن ت و ثاجود ْجوز و مسوز ؾاسه
ثسنبم ایدبد تبغیػبت ح بَ ی ؾاسهب
ثسنبم ثاجود ميیى ؾاسه
ثسنبم ایدبد غبیس تػایالت و تبغیػبت
ثسنبم ایدبد تبغیػبت دزآمدشا
هصین هبه مسثوو ث ْمساز ؾاسه اش دو ميت ْمده اْ جبزت خبزه و اْ جبزات ْمسانی تبمیش می سدد
تعریف كارایی
کبزایی دز م اوا ْبا آز ث مٓنبه دزخ و کی یت زغیدز ث مدموْ اهداف مًلوة اغت) (Farwel,1985ثنبثسایش یك تولید
کننده دز قوزتی کبز ا بواهد ثود ک ث واند ث کلی اهداف تولیده بود دغت یبثد فبزل پیؿنابد نمود ک کبزایی ک ثنگبه ؾبمت
غ خصء اغت
-1کبزایی فنی(ت نی ی) :ک توانبیی یك ثنگبه دز ثدغت آوزدز حداکثس ميكول ثب اغ بده اش م داز مٓینی نابده و غً
مؿ كی اش فنبوزه زا نؿبز می دهد ( ؾمع الدیش حػینی و امیس زنب غوزه  )1385یب ث ْجبزت دیگس توانبیی یك ثنگبه ثساه
تولید غ بنده اه مٓیش ثب حدايت کسدز مدموْ نابده هب دز انداشه یسه کبزایی فنی فسل می ؾود ک تبثّ تولید مسشه کبزا
کبمال ؾنبب ؾده اغت
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 -2کبزایی ت كیف(کبزایی يیمت) :توانبیی یك ثنگبه دز اغ بده اش نػجت هبه ثاین نابده هب ثب توخ ث يیم ابه آناب زا آؾ بز
می غبشد (ؾمع الدیش حػینی و امیس زنب غوزه  )1385هدف اش ایش نوِ کبزایی حدايت کسدز هصین و یب حداکثس کسدز دزآمد
اغت و ثب ایش فسل انداشه یسه می ؾود ک ثنگبه ثب غبشمبز اش پیؽ اش ليبٌ ت نی ی کبزا ثبؾد
 -3کبزایی اي كبده(هصین ) :اشحبقت نسة کبزایی فنی و کبزایی ت كیكی کبزایی اي كبده ثس حػت تٓسیه فبزل ثدغت می
آید ک ا س ثنگبهی هي اش ليبَ نی و هي اش ليبٌ ت ككی کبمال کبزا ثبؾد دازاه کبزایی اي كبده اغت فبزل پیؿنابد نمود
هنگبا ميبغج کبزایی فنی منبغت تس اغت ک ْمل سد یك ثنگبه ثب ْمل سد ثا سیش ثنگبه هبه موخود دز آز قنٓت موزد
م بیػ يساز یسد فبزل نُسیبتؽ زا دز انداشه یسه کبزایی ثسمجنبه کبزهبه اندبا ؾده توغى کوپمبنع 5و دزیو 6آغبش نمود و ثب
توخ ث نبزغبیی ؾببف هبه ثاسه وزه خصیی ثس زوه انداشه یسه ؾببف ثاسه وزه کت ْوامت تولید تبکید نمود
اندازه گیری كارایی
انداشه یسه کبزایی اش دو خات ام بز پریس می ثبؾد
اله) نابده ميوز
ة) غ بده ميوز
اندازه گیری كارایی بر مبنای حداقل سازی عوامل تولید (نهاده محور)
غؤالی ک دز ایش حبلت مًسح می ثبؾد ایش اغت ک چ م داز اش نابدهب می توانند ث قوزت م نبغت کبهؽ یبثند ثدوز این
تبییسه دز م داز غ بنده هبه تولید ؾده حبقت سدد؟ ک مٓمو پبغخ ث ایش غؤال همبز انداشه یسه کبزایی دز خات نابده اه
نبمیده می ؾود فبزل نُسی بود زا ثب مثبلی اش ثنگبهابیی ک ثب دو ْبمت تولید یك ميكول زا تولید می نمبیند و ثب فسل ثبشدهی
ثبثت نػجت ث م یبظ و ثساه حدايت غبشه ْوامت تولید ثیبز نمود ثسایش اغبظ ثب توخ ث ؾ ت شیس ا س ثنگبهی زا دز نُس
ثگیسیي ک دز ن ً  Pيساز داؾ ثبؾد و ثساه تولید یك واحد  Yم بدیس مؿ ف X2, X1زا اغ بده نمبید م داز ْدا
کبزایی فنی ایش ثنگبه ث وغیل فبقل  RPنؿبز داده می ؾود ک مجیش م دازه اش ْوامت تولید اغت ک ثب ثبثت مبندز غً
ميكول يبثت کبهؽ اغت ایش میصاز ث وغیل نػجت  RP/OPنؿبز داده می ؾود ک ثیبنگس دزقده اغت ک ثنگبه می
تواند ْوامت تولید زا (ثب همبز غً تولید رؾ )کبهؽ داد:
A

P

Y

X2

B

R
q

S

A
Y

X1

B

O

ؾ ت( :)1توقیه انواِ کبزایی ث زوؼ فبزل

() 1

;TEi =1-RP/OPکبزایی فنی
5

- Koopmans
Dereu

6-
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 ; TEi = OR/OPکبزایی فنی
ا س کػس مػبوه یك ؾود ث مٓنی کبزایی فنی کبمت ثنگبه اغت ثٓنواز مثبل ن ً  Rدازاه کبزایی ثساثس ثب واحد می ثبؾد
شیسا ایش ن ً زوه منينی کبزایی (منينی هي م دازه تولید) يساز دازد همبز يوزک ذکس ؾد کبزایی ت كیف ثنگبه  Pثساثس
اغت ثب:
 ; AEi = OS /ORکبزایی ت كیف
()2
 SRنؿبز دهنده میصاز هصین يبثت کبهؽ(ثبؾسو ثبثت ثودز ميكول) می ثبؾد ایش کبهؽ هصین دز قوزتی ایدبد می ؾود
ک تولید مب دز ن ً  Qقوزت یسد (ن دزن ً  ) Rکبزایی اي كبده ( )EEنیص ث قوزت شیس تٓسیه می سدد:
 ; EEi = OS/OPکبزایی اي كبده
()3
فبقل  SPنیصنؿبز دهنده ْدا کبزایی اي كبده می ثبؾد
اندازه گیری كارایی برمبنای حداكثرسازی محصول
ا س هدف ایش ثبؾد ک "ثدوز اغ بده اش ْوامت تولید ثیؿ س ث دنجبل کػت ميكول ثیؿ سه ثود زاه بز چیػت؟" فسل ؾود دز
ؾ ت شیس (نموداز( ))aتبثّ تولید مسشه ( f )xثب ثبشده نصولی نػجت ث م یبظ زغي ؾده اغت  pنؿبز دهنده ثنگبهی اغت ک ثب
ْدا کبزایی مواخ می ثبؾد کبزایی فنی ایش ثنگبه ثسمجنبه حدايت غبشه ْوامت تولید ثساثس نػجت ( )AB/APاغت و دز
قوزتی ثسمجنبه حداکثس غبشه ميكول ميبغج سدد ثساثس نػجت ( )CP/CDبواهد ثود ثنبثسایش زوؾابه ثسمجنبه حدايت
غبشه ْبمت تولید و حداکثس کسدز ميكول تناب دز ؾسایى ثبشده ثبثت نػجت ث م یبظ دازاه خواثابه ی ػبز بواهند ثود امب
ا س ثبشده قٓوده و یب نصولی نػجت ث م یبظ وخود داؾ ثبؾد خواثاب ی ػبز ن واهد ثود ثبشده ثبثت نػجت ث م یبظ دز
نموداز()bؾ ت ()2نؿبز داده ؾده اغت
Y

Y

f X 

f X 

D

(a) DRTS

(b) CRTS
B
P

X

C

D
B

P

A

A

O

O

X
C

ؾ ت ( :)2م بیػ انداشه یسه کبزایی ثس مجنبه حدايت غبشه ْبمت تولید ویب حداکثسغبشه ميكول
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دزحبلت ثبشده ثبثت نػجت ث م یبظ تولید ) )AB/AP( = (CP/CDبواهد ؾد ک ث مٓنی ثساثس ثودز کبزایی ميبغج ؾده
اش دو زوؼ می ثبؾد ثنبثسایش دز مًبلٓبت تدسثی ثبیػ ی ايمینبز حبقت کسدک کداا مجنب ثساه آز قنٓت یب ثنگبهابه موزد
مًبلٓ منبغت اغت و اش آز زوؼ ببـ اغ بده نمود انواِ کبزایی تٓسیه ؾده توغى فبزل زا می تواز ثسمجنبه حداکثسغبشه
ميكول ثس زوه ؾ ت نؿبز داد دز نموداز شیس ثساه هس ن ً غیسکبزا مبنند  Aمیصاز انواِ کبزایی ثس مجنبه حداکثسغبشه
ميكول دز ؾسایى یك ْبمت تولید( )Xو دو ميكول ( )Y1,Y2نؿبز داده ؾده اغت

D

B

C
B

X

Y1

X

Y2

Z
A

D

Z
ؾ ت( :)3کبزایی فنی و ت D
كیكی ثس مجنبه حداکثس غبشه ميكول

O

ثب فسل ثبشده ثبثت نػجت ث م یبظ منينی (  ) ZZ منينی ام بنبت تولید می ثبؾد و ن ى  Aنمبیبنگس یك ثنگبه نبکبزا اغت
شیسا ک ثنگبه غیسکبزاه  Aشیس منينی(  ) ZZ يساز دازد و دز ایش قوزت (  ) ZZ نؿبز دهنده ام بنبت تولید ثب تسه اغت (ثنگبه
 Aثب توخ ث ت نولوضه موخود می توانػ دز ن ً  Bيساز داؾ ثبؾد )
زوؼ انداشه یسه کبزایی ثس مجنبه حداکثسغبشه ميكول ثدیش قوزت اغت ک فبقل  ABثیبنگس میصاز ْدا کبزایی فنی اغت
یٓنی ثدوز نیبش ث ْوامت تولید ثیؿ س می تواز تولید زا ث ایش میصاز افصایؽ داد ثنبثسایش میصاز کبزایی فنی ثسمجنبه حداکثس
غبشه ميكول ثساثس ثب :
 ;TEO = OA/OBکبزایی فنی
)(4
دز قوزت داؾ ش ايالْبت يیمت بى دزآمد ی ػبز ( ) ( DDيبثت تسغیي اغت ک دز آز قوزت کبزایی ت كیكی ث قوزت
شیس يبثت ميبغج بواهد ثود:
 ;AEO = OB/OCکبزایی ت كیكی
)(5
افصایؽ کبزایی ت كیكی زا می تواز ثٓنواز افصایؽ دزآمد تل ی نمود کبزایی اي كبده ْجبزت اغت اش
)  EEO = OA/OC = (OA/OBکبزایی اي كبده
()6
کبزایی ت كیكی * کبزایی فنی ; کبزایی اي كبده
ؾبیبز توخ اغت ک م داز ْدده ایش غ نوِ کبزایی (کبزایی فنی کبزایی اي كبده و کبزایی ت كیكی ) ثیش ق س و یك می
ثبؾد دز نمش کبزایی هب ث وغی ل بًويی ک اش مجدا ث ن بو موزد نُس زغي می ؾوند انداشه یسه می ؾوند ثٓجبزت دیگس
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انداشه یسه کبزایی مػ ت اش واحدهبه انداشه یسه می ثبؾد یٓنی تبییس دز واحد انداشه یسه (مثال دز نُس سف ش تٓداد
کبز ساز ث قوزت ن س غبْت ث خبه کبز س دز غبل) تبییسه دز میصاز کبزایی ایدبد ن واهد کسد
اندازه گیری عملی كارایی
ثب این دزغبل  1957فبزل يی م بل اه زوؼ انداشه یسه کبزایی زا ثسمجنبه تئوزیابه اي كبده مٓسفی نمود و کبزایی ث ؽ
کؿبوزشه آمسی ب زا ث يوزْملی ميبغج نمود امب ث دلیت مؿ الت ْملی دز انداشه یسه و ميدودی ابیی ک دز زوؼ فبزل
(ثبشده ثبثت نػجت ث م یبظ) مًسح ثود ایش زوؼ کبزثسد ْملی چندانی نیبفت و تب غبلاب مػ وت مبند تب این دز غبل 1977
انداشه یسه ْملی کبزایی ثسحػت تٓسیه فبزل توغى زوؼ اي كبد غندی( )SFAهمينیش دز غبل  1978اش يسیت زوؼ
تيلیت پوؾؿی داده هب( ) DEAو ث کمك ثسنبم زیصه بًی مم ش سدید امسوشه زوؾابه انداشه یسه کبزایی زا می تواز ث
قوزت شیس يج ثنده نمود

زوؾابه انداشه یسه کبزایی

زوؼ

زوؼ پبزام سیك

نبپبزام سیك

تبثّ مسشه

تبثّ غیس
مسشه

تيلیت
پوؾؿی داده
هب

سوه هبه
ؾببف

يًٓی
آمبزه

حداکثس
دزغت
نمبیی

آمبزه

حدايت مسثٓبت
مٓمولی

تبثّ تولید

مسشه

تبثّ هصین
مسشه

منجّ :امیس زنب غوزه ْلیسنب سؾبغجی و ثابزه ْسیبنی م بیػ تًجی ی کبزایی ثبن ابه تدبزه ایساز ثب اغ بده اش دو زوؼ DEAو  SFAفكلنبم
اي كبد و تدبزت نویش ؾمبزه  8ثابز  1386ق يبت 60-32

روش ناپارامتری تحلیل فراگیر داده ها()DEA
دز غبل  1978غ م كف تي یت دز ْملیبت ث نبا هبه چبزنص کوپس و زودظ م بل اه ازام نمودند ک يی آز اش يسیت
ثسنبم زیصه بًی انداشه یسه ْملی کبزایی زا مٓسفی کسدند ایش زوؼ دز حبل حبنس ثنبا ( DEAتيلیت فسا یس داده هب)
مؿاوز اغت ایش زوؼ مج نی ثس یك غسه ثاین غبشه ثب اغ بده اش ثسنبم زیصه بًی می ثبؾد ک ث آز زوؼ نبپبزام سیك نیص
می ؾود دز ایش زوؼ منينی مسشه کبزا اش یك غسه ن بو ک ث وغیل ثسنبم زیصه بًی تٓییش می ؾود ایدبد می
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سدد ثساه تٓییش ن بو می تواز اش دو فسل ثبشدهی ثبثت و م بیس نػجت ث م یبظ اغ بده کسد زوؼ ثسنبم زیصه بًی ثٓد اش
یك غسه ثاین غبشه مؿ ف می کند ک آیب واحد تكمیي یسنده موزد نُس زوه بى کبزایی يساز سف اغت و یب ببزج اش آز
يساز دازد؟ ثدیش وغیل واحدهبه کبزا و نبکبزا اش ی دیگس ت یك می ؾوند دز ایش زوؼ می تواز تبثّ هدف (غ بنده) زا ثب توخ ث
نابده هبه مؿ كی حداکثس نمود یب این ثب اغ بده اش دو بز آز یٓنی ثب توخ ث غ بنده مٓیش نابده هب زا حدايت کسد ت نیك
 DEAتمبا داده هب (ازيبا و ايالْبت) زا تيت پوؾؽ يساز داده و ث همیش دلیت تيلیت فسا یسه داده هب نبمیده ؾده اغت
ثساه تيلیت  DEAدز ت میش تبثّ تولید ی ػبز ث پیؽ فسل ببقی دز موزد ؾ ت تبثّ نیبشه نیػت همينیش ایش زوؼ
کبزایی یك ثنگبه زا نػجت ث کبزایی غبیس ثنگبهاب انداشه یسه می نمبید دز ایش ميبغج فسل ثس ایش اغت ک تمبا ثنگبهاب زو
و یب ثب ه منينی تولید ی ػبز يساز دازند  DEAمٓمو ث ؾ ت نػج ابیی مٓسفی می ؾود ک امسوشه ث چند ْبمت تولید و
چند ميكول (ثدوز این ث وشنابه اش يجت تٓییش ؾده نیبش ثبؾد) تٓمیي داده ؾده اغت )(Emami,2007
بازده نسبت به مقیاس در تحلیل پوششی داده ها
م اوا ثبشده نػجت ث م یبظ شمبنی مًسح می ؾود ک هدف ثسزغی چگونگی تبییس بسوخی هب ث اشاه تبییس نػجت مؿ ف
وزوده هب ثبؾد ایش ثيث زا می تواز ثب فسنی دز مدل( )DEAندبند ک دازاه دو ن ید ماي اغت :اول این کبزایی فنی ث
دو خصء کبزایی مدیسی ی و کبزایی م یبظ ت یك می سدد و دوا این ثنگبه هبه ثصزگ اش ثنگبه هبه کوچك تمیص داده می
ؾود امب ثب توخ ث اهمیت م بوت نابده هب دز ایدبد غ بنده ثساه ثنگبهی ک ثب اغ بده اش چندیش نابده ث تولید چندیش غ بده
می پسداشد ميبغج ایش ؾببف ثب مؿ التی مواخ ؾد تيت ایش ؾسایى ثبید ثساه هس یك اش نابده هب و غ بنده هب نسایت
اهمیت منبغجی ان بة کسد ک دز ان بة ایش نسایت اب الف نُسهبیی دز میبز مي بز وخود داؾت ثسبی اش آناب اش ؾببف
يیمت هصین و ث ْنواز نسایت اغ بده کسده اند دز غبل  1978چبزنص کوپس و زودش ثب ازام مدل بود ثس مجنبه حدايت غبشه
نابده و ثب فسل ثبشدهی ثبثت نػجت ث م یبظ ایش مؿ ت زا مست ّ کسدند). (Soori et al,2008
 -1مدل با بازدهی ثابت نسبت به مقیاس()CRS
فسل ثبشدهی ثبثت نػجت ث م یبظ تناب دز قوزتی يبثت اْمبل اغت ک ثنگبهاب دز م یبظ ثاین (يػمت مػً منينی هصین
م وغى ثلند مدت) ْمت کند
ثب توخ ث ایش ک زوؼ  DEAحبلت چند ميكولی و چند ْبمت تولیده زا ث قوزت اث بزه ث حبلت غبده یك ْبملی و
یك ميكولی تجدیت می نمبید ا س ايالْبت دز موزد ْ Kبمت تولید و  Mميكول ثساه هس کداا اش  Nثنگبه وخود داؾ ثبؾد
فسایند ميبغج ث قوزت شیس بواهد ثود
جمموع وزني
حمصوالت

)(7

جمموع وزني
عوامل توليد

ث يوزی :

u y
Max i 
v x i
1

j= l,….. N

v0

u y j
v x j

u0

 Uیك ثسداز M*1ؾبمت وشنابه ميكو ت و  vیك ثسداز  K*1ؾبمت وشنابه ْوامت تولید و  V و  U تسانػپوشه VوU

می ثبؾند مبتسیع  Xیك مبتسیع  K*Nاش ْوامت تولید و مبتسیع  Yیك مبتسیع  M*Nاش ميكو ت می ثبؾند ایش دو
مبتسیع نؿبز دهنده کلی ايالْبت مسثوو ث  Nثنگبه ( )DMUبواهد ثود دز زاثً فوق هدف ثدغت آوزدز م بدیس ثاین U,
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 Vمی ثبؾد ث ون اه ک نػجت مدموِ وشنی تولید ث مدموِ وشنی ْوامت (میصاز کبزایی هس ثنگبه) حداکثس سدد مؿسوو ثس
این انداشه کبزایی هس ثنگبه ثبیػ ی کوچ س و یب مػبوه واحد ثبؾد ثب توخ ث این ایش مدل غیس بًی و غیس ميدة می
ثبؾد ایش مؿ ت ثدیش قوزت ثسيسف ؾد ک ثب يساز دادز م سج کػس مػبوه یك ث مدل ثسنبم زیصه بًی تجدیت سدید و دز
نمش ایش ميدودیت ابیس( )VXi ;1نیص ثٓنواز يید دیگسه ث مدل انبف ؾد ایش تجدیت اث بز ْمت زوؼ  CCRثود دز ایش
زوؼ مػئل ث قوزت حداکثس نمودز مدموِ وشنابه ميكول دز ؾسایى نسمبلیصه ؾدز کت مدموِ وشنابه ْبمت تولید و ح ٍ
غبیس يیود تجدیت می ؾود:

Max :  Yi
u x i  1
 Yi  xi  0

()8

j = 1 ,2 ,…. , N
 0
v0
ث بيس تجدیت بًی ث خبه ْ V ,Uالمي   , ث بز ثسده ؾده اند ثساه حت مػئل فوق ث کمك ثسنبم زیصه بًی اش مصایبه
تجدیت (دو بز) اغ بده می ؾود شیسا ک زوؼ دو بز نیبش ث يیود کم سه دازد همينیش دز ثسنبم زیصه بًی ْمومب تيمیت
يیود کم س حت مػئل زا آغبن س می نمبید همينیش فسا دو بز میصاز کبزایی فنی (  ) ثساه هس ثنگبه زا ث ت یك ازام می
نمبید:
Min 
() 9
ث يوز ی :
 y i  Y  0
X i  X  0
0
 λیك ثسداز N*1ؾبمت اْداد ثبثت می ثبؾد ک وشنابه مدموْ مسخّ 7زا نؿبز می دهد م بدیس اغ بلس ثدغت آمده ثساه 
کبزایی ثنگبهاب بواهد ثود ک ؾسو  <1 زا تبمیش می نمبید دز زاثً فوق اولیش يید ثیبز می دازد ک آیب م بدیس وافٓی
ميكول تولید ؾده توغى ثنگبه  iاا ثب اغ بده اش ْوامت تولید موزد اغ بده می تواند ثیؽ اش ایش ثبؾد؟ ميدودیت دوا د لت ثس
ایش دازد ک ْوامت تولیده ک توغى ثنگبه  iاا ث بز می زوند حدايت ثبیػ ی ث انداشه ْوامت ث بز زف توغى ثنگبه مسخّ ثبؾند
شا اغت ک مدل ثسنبم زیصه بًی  Nثبز و هس مستج ثساه ی ی اش ثنگبهاب حت ؾود دز ن ید میصاز کبزایی (  ) ثساه هس
ثنگبه ثدغت بواهد آمد ا س   ;1ثبؾد نؿبز دهنده ن ً اه زوه منينی هي م دازه تولید و یب تبثّ تولید مسشه اغت
ثنبثسایش يجت نُسی فبزل ثنگبه دازاه کبزایی نػجی قددزقد می ثبؾد
 -2مدل با بازدهی متغیر نسبت به مقیاس
ث دنجبل مؿ الت نبؾی اش ثبشدهی ثبثت ثن س چبزنص و کوپس ( )1984فسل ثبشدهی کبهنده یب فصاینده نػجت ث م یبظ زا ث
مدل اولی افصودند ک ث مدل  BCCمٓسوف ؾد دز ایش مدل ْالوه ثس انداشه یسه کبزاه؛ نوِ ثبشده نػجت ث م یبظ نیص ث
ت یك مؿ ف می سدد ) .(Soori,2008اغ بده اش فسل ثبشده ثبثت نػجت ث م یبظ شمبنی تمبا ثنگبهاب دز م یبظ
ثاین فٓبلیت نمی نمبیند م بدیس ميبغج ؾده ثساه کبزایی فنی زا دچبز اب الل بواهد کسد اغ بده اش ثبشده م بیسنػجت ث
م یبظ موخت می ؾود تب ثب ميبغج کبزایی فنی ثسحػت م یبظ کبزایی نبؾی اش مدیسیت تيلیت ثػیبز ديی ی ازام سدد اندبا
ایش ماي دز فسمول کسدز مػئل دو بز دز ثسنبم زیصه بًی ثب فسل ثبشده ثبثت نػجت ث م یبظ ث وغیل انبف نمودز
ميدودیت ( NI   1يید تيدة) ث ثسنبم زیصه بًی يجلی ميبغجبت ثب فسل ثبشده م بیس نػجت ث م یبظ اندبا می ؾود
8

- Reference Set
- Benker, Charnez and Cooper
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ث يوزی :

()10
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Min
 Yi  Y  0

X i  X   0
NI   1
0
اشآتدب ک مدل ابیس ثب يید ثبشده م بیس نػجت ث م یبظ مؿ ف نمی کند ک آیب ثنگبه دز نبحی ثبشده قٓوده یب نصولی م یبظ
فٓبلیت می کند ایش ماي دز ْمت ثب م بیػ يید ثبشده غیس قٓوده نػجت ث م یبظ  NI   1قوزت می یسد:

Min

 y i  Y  0

x i  X   0
()11
ث يوزی :
NI   1
0
ثٓجبزت دیگس مبهیت نوِ ثبشده نػجت ث م یبظ ثساه یك ثنگبه ببـ ثب م بیػ م داز کبزایی فنی دز حبلت ثبشده غیس قٓوده
نػجت ث م یبظ ثب م داز کبزایی فنی ثبشده م بیسنػجت ث م یبظ تٓییش می ؾود ثدیش قوزت ک ا س ایش دو ثب هي مػبوه
ثبؾند آنگبه ثنگبه موزد نُس ثب ثبشده نصولی نػجت ث م یبظ مواخ می ثبؾد دز غیس اینكوزت ؾسایى ثبشده قٓوده نػجت ث
م یبظ ثسيساز اغت همبنگون ک دز ؾ ت شیس نؿبز داده ؾده اغت منينی تبثّ تولید مسشه ثبشده م بیس نػجت ث م یبظ
( )VRSدز يسف زاغت منينی ثبشده ثبثت نػجت ث م یبظ ( )CRSيساز می یسد و نواحی قٓوده ثبثت و نصولی م یبظ
تولید زا دز ثسدازد ایش منينی مسشه کبزا ( )EABCDمؿبث منينی تولید کت ( )TPاغت ک دز م وز اي كبده ازام ؾده اغت
میصاز کبزایی فنی ثنگبه ( Kيجت مدل  )CCRثب فسل ثبشده ثبثت نػجت ث م یبظ ثساثس  HI/HKمی ثبؾد دز حبلت ثبشده
م بیس نػجت ث م یبظ (مدل  )BCCکبزایی فنی ث کبزایی م یبظ( )HI/HJو کبزایی مدیسیت ( )HJ/HKيبثت ت یك می
ثبؾد ث يوزی :
)(HI/HK) = (HJ/HK) × (HI/HJ

کبزایی م یبظ * کبزایی مدیسیت ; کبزایی فنی
() 12
دز فسمول کسدز  DEAثبیػ ی اث دا دز موزد مجنبه حدايت غبشه ْوامت تولید و یب حداکثس غبشه ميكول تكمیي یسه نمود
ؾبیبز ذکس اغت ک دز زوؼ  DEAمدل زا می تواز ثساغبظ حدايت غبشه ْوامت تولید یب حداکثسغبشه ميكول مؿ ف نمود
ک دز حبلت ثبشده ثبثت نػجت ث م یبظ (مدل  )CCRهس دو نوِ خات یسه ثساه مدل (ثساغبظ حدايت غبشه ْوامت تولید و
یب حداکثس غبشه ميكول) م بدیس ی ػبنی زا ثساه کبزایی فنی ازام می نمبید ولی دز حبلت کلی چنیش امسه مكداق ن واهد
داؾت همبنًوزی ؾ ت شیس نؿبز می دهد دز حبلت کلی میصاز کبزایی دز ؾسایى حدايت غبشه ْوامت تولید ( )HI/HKو
میصاز کبزایی دز ؾسایى حداکثس غبشه ميكول ( )NK/HMی ػبز نمی ثبؾد دز حبلت ثبشده ثبثت نػجت ث م یبظ تولید ایش
دو نػجت (دوکبزایی) مٓبدل می ثبؾند ( )HI/HK = NK/NMولی دز حبلت ثبشده م بیس نػجت ث م یبظ م بدیس کبزایی
ثساغبظ حداکثس غبشه ميكول مػبوه م داز کبزایی ثساغبظ حدايت غبشه ْوامت تولید ن واهد ثود شیسا دز حبلت ثبشده م بیس
نػجت ث م یبظ منينی  VRSث خبه  CRSموزد توخ يساز می یسد
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ؾ ت( :)4ت یك کبزایی فنی ث کبزایی نبؾی اشمدیسیت وکبزایی نبؾی اشم یبظ

 -3نتایج و بحث
پع اش تٓییش ْملیبتی وزودیاب و بسوخی هبه تي یت (خداول  1و )2ثب اغ بده اش زوؼ ثسنبم زیصه بًی نبپبزام سیك ()DEA
کبزایی فنی  23ؾاسدازه اغ بز دز فبقل  84-87ثب فسل ثبشدهی م بیس نػجت ث م یبظ و دز حبلت غ بده ميوز ث کمك نسا
افصازهبه Deap2و  DEA-Solverت میش شده ؾده اغت شا ث ذکس ک انداشه یسه کبزایی دز دو حبلت نابده ميوز و
غ بده ميوز و ثب فسل ثبشدهی ثبثت نػجت ث م یبظ و ثبشدهی م بیس نػجت ث م یبظ ام بز پریس می ثبؾد امب هدف مب ف ى
انداشه یسه کبزایی دز حبلت ثبشدهی م بیس و ثب فسل غ بده ميوز می ثبؾد شیسا
او  :دز حبلت ثبشدهی ثبثت نػجت ث م یبظ ثبید تمبمی واحدهبه تكمیي یسنده (DMUهب) دز یك م یبظ ثاین ْمت نمبیند
امب ْمال مػبیت ونب ونی مبنند زيبثت نبيف ميدودی ابه مبلی و غیسه ثبْث می ؾود ک تٓداده اش DMUهب دز م یبظ ثاین
ْمت ننمبیند؛ ک اغ بده اش مدل  VRSایش ام بز زا می دهد ک ميبغج کبزایی فنی ث دوز اش تبثیسات کبزایی م یبظ اندبا
ؾود
ثبنیب :دلیت دیگس ان بة فسل غ بده ميوزه آز اغت ک هصین هبه ْمساز ؾاسه ؾببكی اش پیؿسفت و توغٓ ؾاسه می
ثبؾد ثنبثسایش حداکثس کسدز آز مدنُس يساز سف اغت
ثب توخ ث ن بیح مندزج دز خدول ()3
 دز غبل 84ؾاسدازه هبه ثوییش غ لی چنبزه دشج دلجساز دهگالز دیواندزه شزین غ ص ؾویؿ و کبنی غوز؛ دازاه کبزاییقد دز قد ثوده و ث ی ؾاسدازه هب ک مٓبدل  52/38دزقد ؾاسدازه هب می ثبؾند غیسکبزا ثوده اند کم سیش میصاز کبزایی
مسثوو ث ؾاسدازه ثبن ( )TE=0.415ثوده و میبنگیش کبزایی کت ؾاسدازه هب ثساثس ثب  0/813ثوده اغت
 دز غبل  85اش میبز  22ؾاسدازه موزد ميبغج ؾؽ ؾاسدازه ثبن ثیدبز دشج دلجساز غنندج و موچؽ کبزا و  16ؾاسدازهثبيیمبنده (حدود 72/73دزقد) خصو واحدهبه نبکبزا می ثبؾند میبنگیش کبزایی دز ایش غبل  0/650ثوده و پبییش تسیش کبزایی هب ث
تستیت مسثوو ث ؾاسدازه دهگالز ثب کبزایی ( )TE=0.208و شزین ثب کبزایی ( )TE=0.294ثوده اغت
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 دز غبل  86اش میبز  22ؾاسدازه ک کبزایی آناب ميبغج ؾده اغت ه ت ؾاسدازه ثبن چنبزه دیواندزه شزین غ ص ؾویؿو کبنی غوز؛ دازاه کبزایی قد دز قد و ث ی  15ؾاسدازه دیگس دازاه کبزایی کم س اش یك می ثبؾند دز ایش غبل میبنگیش
کبزایی ثساثس ثب  0/750ثوده اغت همينیش ؾاسدازه هبه دلجساز (  ،)TE=0.407غسوآثبد ( )TE=0.55و ثیدبز
( )TE=0.558ث تستیت دازاه پبییش تسیش غُ کبزایی ثوده اند شا ث ذکس اغت ک میبنگیش کبزایی دز ایش غبل  0.85ثوده
اغت
 دز غبل  87ن ؾاسدازه آزمسده ثبن ثوییش غ لی چنبزه دیواندزه شزین غ ص ؾویؿ و قبحت قددزقد کبزا و ث ی 11ؾاسدازه دیگس نبکبزا می ثبؾند کم سیش کبزایی مسثوو ث ؾاسدازه غسیؽ آثبد ثب کبزایی( )TE=0.284می ثبؾد همينیش
ؾاسدازه هبه کبزا نیص دز میبز بود دازاه زتج ثنده هػ ند ثدیش تستیت ک اش ثیش واحدهبه کبمال کبزا ؾاسدازه هبیی ک ث
دفٓبت ثیؿ سه ث ْنواز الگوه ؾاسدازه هبه نبکبزا موزد توخ يساز سف اند نػجت ث ث ی کبزاتس می ثبؾند ن بیح مسثوو ث
زتج ثنده ؾاسدازه هبه کبزاه اغ بز ث ؾسح خدول( )4نمیم می ثبؾد
مقادیر بهینه نهاده ها و ستاده ها
اش آندب ک زوؼ  DEAثساه هس ثنگبه غیس کبزا ی ػسه ْوامت تولید و ميكو ت زا مؿ ف می نمبید ک ایش م بدیس نؿبز
دهنده میصاز کبهؽ دز اغ بده اش ْوامت تولید یب افصایؽ دز میصاز ميكو ت ثساه زغیدز ث مسش کبزایی می ثبؾد دز خداول 5
تب  8نمیم ونٓیت موخود و نیص ونٓیت مًلوة نابده و غ بنده هب نؿبز داده ؾده اغت ثس اغبظ ایش خداول م داز تولید
غ بده ثب اغ بده اش میصاز مًلوة نابده هب ثساه زغیده ث کبزایی فنی دز هس ؾاسدازه دز هس غبل مؿ ف ؾده اغت دز وايّ
ایش م بدیس مٓیش می کند ک هس ؾاسدازه چ م داز غ بده زا ثب چ غًيی اش نابده هب بود تولید کند تب ث کبزایی فنی ثسغد ک
بود ث نوْی ثیبنگس میصاز افصایؽ غ بده هب و یب کبهؽ نابده هب می ثبؾد
ثب توخ ث ن بیح ميبغجبت قوزت سف ثساه حبلت ثبشدهی م بیس نػجت ث م یبظ و ثب فسل غ بده ميوزه دز غبل  84اش میبز
 21ؾاسدازه  47/62دزقد آناب ؾبمت  10ؾاسدازه ثوییش غ لی چنبزه دشج دلجساز دهگالز دیواندزه شزین غ ص ؾویؿ و
کبنی غوز کبمال کبزا و  52/38دزقد ثبيیمبنده نبکبزا ثوده اند میبنگیش کبزایی  0/813ثوده و ثب تسیش زتج مسثوو ؾاسدازه غ ص
و پبییش تسیش زتج مسثوو ث ؾاسدازه ثبن ( )TE=0.415ثوده اغت
دز غبل  85اش میبز  22ؾاسدازه  27/27دزقد آناب ک ؾبمت ؾؽ ؾاسدازه ثبن ثیدبز دشج دلجساز غنندج و موچؽ می
ثبؾد قد دز قد کبزا و  72/73دزقد ث ی ؾاسدازیاب نبکبزا ثوده اند میبنگیش کبزایی  0/650و ثب تسیش زتج مسثوو ث ؾاسدازه
موچؽ و پبییش تسیش خبیگبه مسثوو ث ؾاسدازه دهگالز ( )TE=0.208ثوده اغت
دز غبل  86اش میبز  22ؾاسدازه ک کبزایی آناب ميبغج ؾده اغت  7ؾاسدازه ثبن چنبزه دیواندزه شزین غ ص ؾویؿ و کبنی
غوز ک مٓبدل  31/82دزقد ؾاسدازیاب می ثبؾند دازاه کبزایی کبمت  68/18دزقد ث ی نبکبزا ثوده اند ث يوزی میبنگیش
کبزایی مٓبدل  0/791ثوده و ؾاسدازه کبنی غوزحبمص زتج یك و ؾاسدازه دلجساز( )TE=0.407دازاه زتج  22ثوده اغت
نابی ب این دز غبل  87اش میبز  20ؾاسدازه ن ؾاسدازه آزمسده ثبن ثوییش غ لی چنبزه دیواندزه شزین غ ص ؾویؿ و
قبحت ک مٓبدل  45دزقد ؾاسدازه هب می ثبؾد کبزا و  55دزقد ث ی نبکبزا ثوده اند میبنگیش کبزایی  0/853ثوده و ؾاسدازه
ثوییش غ لی دازاه زتج یك و ؾاسدازه غسیؽ آثبد دازاه زتج  20ثوده اغت
ثیؿ سیش میبنگیش کبزایی مسثوو ث غبل  )0/850( 87و کم سیش مسثوو ث غبل  )0/650( 85می ثبؾد همينیش ثیؿ سیش میبنگیش
کبزایی دز يول دوزه اش میبز واحدهبیی ک دازاه ايالْبت کبمت ثوده اند مسثوو ث ؾاسدازه غ ص ( )0/998و کم سیش میبنگیش
کبزایی يول دوزه مسثوو ث ؾاسدازه غسیؽ آثبد ثب زيمی مٓبدل  0/481ثوده اغت
ثب توخ ث ن بیح حبقت ؾده پیؿنابدات زیص ث منُوز افصایؽ و ازت به کبزایی ؾاسدازه هبه نبکبزاه اغ بز يبثت ازام می ثبؾد
 -1ثاین غبشه دز غً ث بز یسه ْوامت تولید (کبهؽ ْوامت تولید مبشاد) و افصایؽ دز غً هصین هبه ْمساز ؾاسه دز
ؾاسدازه هبه نبکبزآمد
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 ت ویم اب یبزات ثیؿ سه ث ؾاسدازه هب خات تسکیت ثاین ْوامت تولید ث منُوز ازت به کبزایی دز اغ بده اش ْوامت-2
تولید و نابی ب تولید غ بده ثیؿ س
 ایدبد غیػ ي انگیصؾی و تؿوی ی مبنند پسدابت پبداؼ ث ؾاسدازه هبه کبزا و ؾاسدازه هبیی ک دازاه زؾد کبزایی ثوده-3
اند خات ازت بء هس چ ثیؿ س کبزایی آناب و تؿویت و تسغیت غبیس ؾاسدازه هبه نبکبزا ث تالؼ ثیؿ س
 اغ بندازه اغ بز ثب اغ بده اش داده هب و ايالْبت ت میلی نُبمی ثساه ثسزغی مداوا کبزایی و ثاسه وزه ؾاسدازه هب و-4
تبییسات آناب ث ْنواز اولیش مسحل اش چسب چابز مسحل اه مدیسیت ثاسه وزه یٓنی انداشه یسه تيلیت ثسنبم زیصه و
ثاجود کبزایی و ثاسه وزه يساحی و اخسا کند
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