E-ISSN: 2676-6159 | P-ISSN: 2538-5079

Journal of Decisions and Operations Research
www.journal-dmor.ir
J. Decis. Oper. Res. Vol. 7, No. 4 (2022) 628–647.

Paper Type: Original Article

Structure of Envelopment Analysis with Intuitive Fuzzy Data (Case
Study: Evaluation of Safety-Based Performance in Construction Projects)
Zeynab Latifi1,*

, Neda Pouyan1

1 Department

of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Shohadaye Hoveizeh Campus of Technology, Shahid
Chamran University of Ahvaz, Susangerd, Iran; z.latifi@scu.ac.ir; n.pouyan@scu.ac.ir.

Citation:
Latifi, Z., & Pouyan, N. (2022). Structure of envelopment analysis with intuitive fuzzy data (case
study: evaluation of safety-based performance in construction projects). Journal of decisions and
operations research, 7(4), 628-647.
Received: 03/08/2021

Reviewed: 03/09/2021

Revised: 18/11/2021

Accepted: 24/11/2021

Abstract
Purpose: Data Envelopment Analysis (DEA) as one of the key subfields in mathematical planning has found a
prominent role in evaluating the efficiency of decision making units in various fields. Various work accidents remind us
to pay more attention to the development of safety models in the workplace. Although different paradigms have
suggested approaches to describing and developing safety methods and evaluating them, given the conditions of
ambiguity in the real world, there is a need for further completion and development to extend safety and evaluate them
in conditions of uncertainty. The use of intuitive fuzzy numbers is of particular importance due to the consideration of
indicators such as membership and non-membership of data.
Methodology: In this research, after analysis and initial processing, based on studies, a parametric and efficient method
for ranking intuitive fuzzy numbers is selected and proposed. The correctness of the performance of the selected method
is obvious due to its formulation in linear structures. The developed model of DEA, its mathematical formulation are
expressed in terms of governing the model structure and its implementation approach. A case study is presented to
determine the factors affecting safety performance using the model. In addition to ranking the units, sensitivity analysis
was performed to rank the specified indicators in the inputs and outputs.
Findings: The results of the DEA model with intuitive fuzzy data showed that with increasing k, the number of efficient
units increases. On the other hand, the lowest and highest efficiencies belong to the pessimistic view (k = 0) and the
balanced view (k=0.5), respectively. Sensitivity analysis also showed that the two factors of work pressure and the number
of injuries (physical and mental) are the most and the least safety factors affecting the efficiency results, respectively.
Originality/Value: Using a DEA model with intuitive fuzzy data to evaluate the performance of construction sites from
a safety perspective can provide significantly better results because in the real world, there is uncertainty, and intuitive
fuzzy data considers membership and non-membership at the same time.

Keywords: Safety dimensions, Construction projects, Data envelopment analysis, Intuitive fuzzy number ranking,
Intuitive fuzzy sets.
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نوع مقاله :پژوهشی

ساختار تحلیل پوششی با دادههای فازی شهودی (مطالعه موردی :ارزیابی کارایی ایمنی
محور در پروژههای ساختوساز)
1

زینب لطیفی ،*،1ندا پویان

1گروه مهندسی مکانیک ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز -پردیس صنعتی شهدای هویزه ،سوسنگرد ،ایران.

چکیده
هدف :تحلیل پوششی دادهها بهعنوان یکی از زیرشاخههای کلیدی در برنامهریزی ریاضی نقش برجستهای در ارزیابی کارایی واحدهای
تصمیمگیری در حوزههای گوناگون یافته است .حوادث مختلف کاری ،به ما یادآوری میکند که به توسعه مدلهای ایمنی در محیط کار
توجه بیشتری داشته باشیم .اگرچه پارادایمهای مختلف ،رویکردهایی برای توصیف و توسعه روشهای ایمنی و ارزیابی آنها پیشنهاد کرده
قطعیت محسوس می باشد .در این میان ،استفاده از اعداد فازی شهودی به علت در نظر گرفتن شاخصهایی همچون عضویت و عدم
عضویت دادهها اهمیت ویژهای دارد.
روششناسی پژوهش :در این تحقیق ،پس از تجزیهوتحلیل و پردازش اولیه ،بر اساس مطالعات ،ابتدا روش پارامتری و کارآمد برای
رتبهبندی اعداد فازی شهودی مقدار انتخاب و مطرح میشود .درستی عملکرد روش انتخابی با توجه به فرمولبندی آن در ساختارهای خطی
واضح میباشد .مدل توسعهیافته تحلیل پوششی دادهها ،فرمولبندی ریاضی آن در شرایط حاکم بر ساختار مدل و رویکرد اجرای آن بیان
میشود .مطالعهای موردی برای تعیین عوامل موثر بر عملکرد ایمنی با استفاده از مدل آورده شده است .عالوه بر رتبهبندی واحدها ،تحلیل
حساسیت بهمنظور رتبهبندی شاخصهای تعیین شده در ورودیها و خروجیها انجام میگیرد.
یافتهها :نتایج مدل تحلیل پوششی دادهها با دادههای فازی شهودی نشان داد که با افزایش  ،kتعداد واحدهای کارا افزایش مییابد؛ از طرفی،
کمترین و بیشترین کارایی به ترتیب متعلق به دیدگاه بدبینانه ( )k=0و دیدگاه متعادل ( )k=0.5میباشد .همچنین تحلیل حساسیت نشان
داد که دو عامل فشار کاری و میزان آسیب دیدگیها (جسمی و روحی) به ترتیب ،بیشترین و کمترین عوامل ایمنی تاثیرگذار بر نتایج کارایی
هستند.
اصالت/ارزش افزوده علمی :استفاده از مدل تحلیل پوششی دادهها با دادههای فازی شهودی برای ارزیابی عملکرد سایتهای ساختمانی
از بعد ایمنی ،میتواند بهطور معناداری نتایج بهتری فراهم کند زیرا در دنیای واقعی ،عدم قطعیت وجود دارد و دادههای فازی شهودی ،میزان
عضویت و عدم عضویت را بهطور همزمان در نظر میگیرند.
کلیدواژهها :ابعاد ایمنی ،پروژههای ساختوساز ،تحلیل پوششی دادهها ،رتبهبندی اعداد فازی شهودی ،مجموعههای فازی شهودی.

 -1مقدمه
تحلیل پوششی دادهها ،یک مدل برنامهریزی خطی بر اساس تکنیکی غیرپارامتری است که بهمنظور اندازهگیری کارایی نسبی واحدهای
تصمیمگیرنده ( )DMUsکه دارای چندین ورودی و خروجی هستند به کار گرفته میشود .چارنز و همکاران ،)1978( 1یک مدل تحلیل
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نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،4زمستان  ،1401صفحه628-647 :

اند ،اما با توجه به شرایط ناشی از ابهام در دنیای واقعی ،نیاز به تکمیل و توسعه بیشتر برای گسترش ایمنی و ارزیابی آنها در شرایط عدم

پوششی دادهها به نام  CCRرا برای تعیین کاراییهای عملکرد واحدهای تصمیمگیرنده ابداع کردند .این نوع ارزیابی برای واحدهای کاری
هم جنس و به صورت همزمان انجام میپذیرد .واحدهای تصمیمگیرنده را میتوان هر نوع از سازمانهای دولتی یا خصوصی همچون
بیمارستانها ،دانشگاهها ،بانکها ،سایتهای مختلف اجرایی و غیره در نظر گرفت .بررسی کارایی یکی از اقدامات کنترلی برای مدیریتی

سازنده بهمنظور ارزیابی چگونگی عملکرد ورودیها و خروجیها در ارتباط با یکدیگر میباشد (لطیفی و شعبانعلی فمی.)2020 ،1
همانگونه که انتظار میرود کارایی نسبی عملکرد برای هر واحد ،بهعنوان نسبت عملکرد آن واحد به بیشترین عملکرد است که همواره
بهعنوان عددی در بازه

به دست میآید .مدلهای کالسیک  DEAمحدود به مدلهایی با ورودیها و خروجیهای قطعی میباشند.

درحالیکه در مدلسازی ناشی از دنیای واقعی با ابهام و نوسانهایی در دادهها مواجه میشویم .تئوری مجموعههای فازی بهعنوان ابزاری
مهم برای کنترل ابهامات در مسایل معرفی شد (زاده .)1965 ،2توسعههای گوناگونی در مدلهای تحلیل پوششی دادههای فازی

( )FDEAدر حوزههای گوناگون وجود دارد (کائو و لیو2000 ،3؛ جهانشاهلو و همکاران2009 ،4؛ محب علیزاده و همکاران2011 ،5؛
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دوتولی و همکاران .)2015 ،6نظریه فازی مجموع میزان پذیرش و رد (درجه عضویت و عدم عضویت) برای یک عنصر برابر یک است.
یعنی مقدار رد برای یک عنصر برابر با تفاضل میزان پذیرش از یک است .بااینحال در مسایل دنیای واقعی این احتمال وجود دارد که
مجموع مقادیر پذیرش و رد برای یک عنصر کمتر از یک باشد .یعنی ممکن است مقداری نیز بهعنوان تردید وجود داشته باشد .نظریه

مجموعههای فازی برای رودررویی با چنین مواردی مناسب نیست .نظریه مجموعههای فازی شهودی ،با در نظر گرفتن میزان پذیرش و
و یداو )2015( 8مدلهایی خوشبینانه ،بدبینانه و کلی برای مساله تحلیل پوششی دادهها با مقادیر ورودی و خروجی از نوع فازی شهودی
مطرح کردند.
آریا و یداو )2019( 9مدل تحلیل پوششی دادههای فازی شهودی ( )IFDEAو مدل دوگان متناظر با آن را بر اساس و  -برشها

پیشنهاد دادند .عدالت پناه )2020( 10مدلی جدید از  DEAرا ارایه کرد که در آن اطالعات واحدهای تصمیمگیری ،اعداد نوتروسوفیک
مثلثی می باشد .پس از مقایسه دو مدل مطرح شده ،نتایج نشان دادند که ویژگی قابل توجه مدل جدید این است که میتواند اطالعات
نوتروسوفیک مثلثی را به سادگی و بهطور موثر کنترل کند .شکوری و همکاران ،)2020( 11روشی پارامتری برای رتبهبندی اعداد فازی

شهودی مطرح کردند و کاربردهایی از آن برای حل مدلهای تحلیل پوششی دادهها ارایه دادند که در مقاله حاضر ،از روش آنها در
مطالعه موردی خود بهره بردهایم .در سالهای اخیر ،تمرکز ویژهای به سمت نقش شرایط ایمن در حوزه ساختوساز شکل گرفته است،
زیرا وجود محیطهای کاری خطرناک ،میزان باالی صدمات جسمی و روحی و حتی تعداد کشتهشدگان ،منجر به از دست رفتن بهرهوری
و افزایش هزینهها و گستردگی بیشتر برنامهها میشود ،عالوه بر این میتواند سبب نقصان یا وقفه در پروژه شود (فلین و همکاران،12

 .) 2000لذا در مطالعه موردی برای این پژوهش توجه خود را معطوف به موضوع ارزیابی عملکرد سایتهای ساختمانی (پروژههای
ساختوساز) از بعد ایمنی کردهایم .در هر سیستمی بیشک مدیریت مسئول اصلی برقراری ایمنی و بهداشت کارکنان میباشد .شاید
بتوان کاهش بهرهوری یا میزان تولید از دست رفته را با اضافهکاری یا برخی از پارادایمهای موازی جبران کرد ،اما بیشک راهی برای جبران
تلفات ناشی از نقصان ایمنی در محیط کار وجود ندارد .منظور از شرایط ایمنی عواملی هستند که نیروی انسانی را از عوامل مضر و
خطرناکی که ممکن است باعث به خطر انداختن سالمتی آنها شود مصون نگه میدارند .لذا اولین گام در مدیریت ایمنی ،شناسایی
عوامل با تاثیرگذاری بیشتر بر آن است .بهطورکلی هر چه تعداد حادثههای ناشی از محیط کار به میزان کمتری باشد ،میتوان نتیجه گرفت
در محیط کاری اصول ایمنی بیشتر رعایت شده است (کی منش و حمامی .)2013 ،13بیشتر مطالعات در مورد شرایط ایمنی ساختوساز
بر پایه ی بیش از یک سایت یا واحد عملیاتی انجام شده است (بروندینو و همکاران2012 ،14؛ لیو و همکاران .)2013 ،15بااینحال

اغلب برنامهها در هنگام اجرا متفاوت با آنچه در پیادهسازی بینقص و قطعی خود را نشان دادهاند عمل میکنند .کنترل موثرترین عوامل
میتواند نقش بهبود دهندهای در برقراری شرایط ایمن در محیط کار داشته باشد .اعداد فازی شهودی به دلیل در نظر گرفتن تعلق و عدم
تعلق به صورت همزمان میتوانند در اینگونه تصمیمگیریها به صورتی انعطاف پذیرتر عملکرد سیستم را ارزیابی کنند .ازآنجاییکه
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ساختار تحلیل پوششی با دادههای فازی شهودی (مطالعه موردی :ارزیابی کارایی ایمنی محور در پروژههای ساخت و ساز)

عدم پذیرش به صورت همزمان ،توسط آتاناسف )1986( 7و بهعنوان یک توسعه کاربردی برای مواجه با این چالش معرفی گردید .پوری

تاکنون پژوهشی در حوزه ایمنی با دادههای فازی شهودی تحقق نیافته است ،بهمنظور رفع این کاستی ،ما تمرکز خود را بر بهرهگیری از تحلیل
پوششی دادهها برای ارزیابی عملکرد سایتهای ساختمانی از بعد ایمنی و با دادههای فازی شهودی گذاشتهایم .ادامه این تحقیق به صورت
زیر سازماندهی شده است .در بخش بعدی به پیشینه پژوهش پرداخته خواهد شد .کلیاتی از روش شناسی و چارچوب پژوهش در بخش
 3ارایه میشود .در بخش  4به اطالعاتی در مورد نحوه پیش پردازش دادهها ،انتخاب ورودیها و خروجیها و فیلترهای اولیه اشاره خواهد
شد .بخش  ،5به شرح برخی از مفاهیم اولیه مورد نیاز برای رتبهبندی ،نحوه به کارگیری روش رتبهبندی و صحت عملکرد آن میپردازد .در
بخش  ،6توسعه مدل  DEAبه مدل تحلیل پوششی دادههای فازی شهودی ( ،)IFDEAفرمولبندی ریاضی و نحوه حل مدل موضوع اصلی
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میباشد .در بخش  ،7مطالعه موردی و در بخش  ،8تحلیل حساسیت بر اساس اطالعات ورودیها و خروجیها از  13واحد ساختوساز
در شهرستان اهواز در استان خوزستان بررسی و انجام خواهد شد .بخش  9به تصمیمات مدیریتی میپردازد و در بخش پایانی نیز ،برخی
نتیجهها و پیشنهادها برای روشن نمودن مسیر پژوهشی پیش رو آورده میشود.

 -2پیشینه پژوهش
یکی از حیاتیترین چالشهایی که پیمانکاران و کارکنان در اغلب صنایع ،ناگزیر از مواجه با آن میباشند مبحث ایمنی در محیطهای کاری
لطیفی و پویان /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،4زمستان  ،1401صفحه628-647 :

میباشد .حوادثی همچون سقوط از ارتفاع ،حوادث ناشی از مشکالت سقف و داربست ،ریزش اشیا ،افتادن و باقیماندن بین دو شی و برق
گرفتگی از عمده علل مرگومیر و نقص عضو در صنایع است .ساختوساز بهعنوان یکی از پرحادثهترین و خطرناکترین مشاغل دنیا در
میان صنعتهای مختلف ،به دلیل تنوع در پیچیدگیها ،حوادث و فشردگیهای کاری سهم گستردهای از خطرات را به خود اختصاص داده
است .در واقع ضعف بیشتری برای رعایت اصول ایمنی در پروژههای ساختوساز دیده میشود .حوادث گوناگون و دلخراش ناشی از فقدان
ایمنی و پیامدهای مالی ،جسمی ،روحی و روانی جبران ناپذیر پیش آمده در این حوزه برای اشخاص و ابعاد گسترده تاثیرگذاری آن بر
عملکرد پروژه ،خانواده و جامعه انکار ناپذیر است .آمارهای حاصل از گزارشهای بهداشت جهانی ()World Health Organization
نشان میدهند که سالیانه بیشتر از  1.2میلیون نفر جان خود را به علت حادثه ناشی از محیط کار یا بیماری از دست دادهاند .همچنین بیش

از  160میلیون نفر از مردم جهان گرفتار عوارض ناشی از حوادث مربوط به محیطهای کاری شدهاند( .امینی نیا )2009 ،1بررسیهای
بیشتر نشان داده است جامعه بشری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ،متوسط هزینهای در حدود  2%الی  3%از تولید ناخالص ملی کل
کشورهای جهان در قبال وقوع حوادث پرداختهاند که رقمی نزدیک به رشد اقتصادی ساالنه برخی از کشورها است (حنیفی یزدی و قلی

پور .)2012 ،2تداوم و افزایش روزافزون این حوادث چیزی جز تحمل زیانهای گستردهی جانی ،مالی و روانی برای جامعه بشری نخواهد
داشت .این در حالی است که با ارزیابی و تحلیل مناسب عوامل موثر ،بهرهگیری از تدابیر ایمنی و رعایت همه جانبه مقررات میتوان به
سطح مطلوبی از ایمنی در این صنعت رسید .به گونهای که با اجرای استراتژیهای مدبرانه و کمترین مخارج سبب افزایش کارایی عملیاتی

ایمنی شد .در حوزه ایمنی ،در مطالعه هرمانز و همکاران ،)2009( 3از تحلیل پوششی دادهها برای ارزیابی عملکرد ایمنی جادهای در 21
کشور استفاده شد .در نمونهای دیگر برای ایمنی ساختمانی ،از  DEAبرای عملکرد ایمنی  45پیمانکار ساختمانی بهره گرفته شد (ال-

مشعله و همکاران .)2010 ،4زاده ( ،) 2011برای تطابق بیشتر اعداد با دانش بشری مفهوم جدیدی به نام Z-number

عدد مربوط به متغیری مانند میباشد که بر اساس زوج مقادیری همچون
فازی از متغیر و

را معرفی کرد .این

تعریف میشود به صورتی که در آن یک زیرمجموعه

قابلیت اطمینان متخصصان در مورد را نشان میدهد و ازاینرو برای توصیف تصمیمگیریهای منطقی بر اساس

اطالعات ناشی از عدم قطعیت در مساله بهتر عمل میکند ( آزاده و همکاران .)2013 ،5در صورت تعیین قطعیت برای میزان عدم اطمینان،
این نوع اعداد به اعداد فازی تبدیل میشوند .برای نمونه میتوان به آزاده و کوکبی ،)2016( 6یزدان پرست و همکاران )2021( 7و توانا و

همکاران )2021( 8بهعنوان برخی از پژوهشهای مطرح شده در زمینه تحلیل پوششی دادهها با این نوع از دادهها اشاره کرد .اردشیر و
همکاران ،)2014( 9از تحلیل سلسله مراتبی فازی برای شناسایی فاکتورهای موثر بر عملکرد ایمنی کارگران در صنعت ساختوساز استفاده
کردند .رهنورد و همکاران ،)2016( 10در پژوهش خود به بررسی حادثههای مربوط به ساختوساز و عوامل تاثیرگذار بر آن در شهرستان
کازرون پرداختهاند .آنها ضمن اشاره به اهمیت باالی مسایل مرتبط با شرایط ایمن و سالمت شغلی کارگران ساختمانی ،به بررسی آثار و

8

1

9

2

Tavana et al.
Ardeshir et al.
10
Rahnavard et al.

Amininia
Hanifiyazdi and GHolipour
3
Hermans et al.
4
El-Mashaleh et al.
5
Azadeh et al.
6
Azadeh and Kokabi
7
Yazdanparast et al.

تبعات مربوط به عدم رعایت مسایل ایمنی در سالهای  1381تا  1391پرداختهاند .نبی زاده و زاهدی ،(2016) 1برای تحلیل عوامل موثر
بر حوادث در کارگاههای ساختمانی ایران با استفاده از ادبیات موضوعی پیشین و نظرات کارشناسان 74 ،عامل موثر بر ایمنی را استخراج
کردند و در  4دسته کلی شامل عوامل فردی ،شغلی ،مدیریتی و محیطی قرار دادند .آنها برای رتبهبندی عوامل با تاثیرگذاری بیشتر از
نظرات متخصصان بهره گرفتند .امروزنژاد و یانگ )2017( 2در پژوهش خود یک فهرست گسترده از مقاالت مرتبط با  DEAاز جمله

پیشرفتهای نظری و روششناسی و کاربردهای "حقیقی" در سناریوهای متنوع از سال  1978تا پایان سال  2016را گزارش دادهاند که
بهعنوان مرجع مناسبی از تحقیقات پیشین میتواند مورد توجه پژوهشگران واقع شود .نتایجی کلی بر اساس گردآوری اطالعات از 837
نظرسنجی که در مورد ایمنی ساختوساز از 112

سایت انجام شد ،توسط چن و همکاران )2017b( 3ارایه گردید .نهنگی و همکاران4

( )2019بهمنظور درک کارایی سایتهای ساختوساز و ارتباط آنها با معیارهای اندازهگیری ایمنی ،پژوهش گستردهای با استفاده از
 DEAارایه دادند .گنجی و همکاران )2019( 5یک روش کارایی متقابل دو مرزی با رویکرد استداللی آشکار برای ارزیابی کارایی ایمنی
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جادهای پیشنهاد کردند .عمرانی و همکاران DEA ،)2020( 6را با روش بهترین-بدترین برای ارزیابی کارایی ایمنی حملونقل جادهای

ایران ترکیب کردند .ژو و همکاران ،)2021( 7کارایی ایمنی عمومی محلهای در چین را با رویکرد تحلیل پوششی دادهها انجام دادند .در
پژوهش دیگری چن و همکاران ( ،)2021یک روش جدید با رویکرد تحلیل پوششی دادههای معکوس برای دستیابی به اهداف ایمنی
حملونقل جادهای و بهمنظور بررسی راهکارهای الزم برای کاهش حوادث جادهای معرفی کردند .در جدول  ،1در این حوزه ،خالصهای

جدول  -1مروری بر برخی از پژوهشهای انجام شده در تحلیل پوششی دادهها با عددهای قطعی ،فازی یا توسیعهای آن.
Table 1- An overview of some the research on DEA with crisp, fuzzy numbers or their extensions.

پژوهشگران (سال)

نوع

خالصه پژوهش

کائو و لیو ()2000
صانعی فرد و همکاران)2007( 8

F-DEA

مدل مربوط به سیستمهای دو مرحلهای  DEAرا برای دادههای فازی طراحی کردند.
رتبهبندی اقلیدسی  DMUsرا با اعداد فازی در مدلهای  DEAانجام دادند و صحت روش
خود را در مثالهایی عددی آزمودند.
از تحلیل پوششی دادهها برای ارزیابی عملکرد ایمنی جادهای در  21کشور استفاده
کردند.
با ارایه یک روش رتبهبندی جدید تحلیل پوششی دادهها در محیط فازی را بررسی کردند.
در رویکردی کارت امتیازی متوازن ( )BSCو تحلیل پوششی دادهها را ادغام کردند و یک
مدل  DEAتوسعهیافته ارایه نمودند و سپس مقادیر ورودی و خروجیها را برای مدل
 DEA-BSCگروهبندی کردند .آنها نتایج پژوهش خود را برای ارزیابی  6شعبه بانکی
آزمودند.
روشی برای اندازهگیری کارایی که مبتنی بر فاصله اقلیدسی بود را پیشنهاد دادند و ضمن
توسعه آن در برخی مدلها ،کاربردهایی از آن برای ارزیابی عملکرد شرکتهای گاز ارایه
دادند.
از  DEAبرای عملکرد ایمنی  45پیمانکار ساختمانی بهره گرفتند.
برای تطابق بیشتر اعداد با دانش بشری مفهوم جدیدی به نام  Z-numberرا معرفی کرد
که برای توصیف تصمیمگیریهای منطقی بر اساس اطالعات ناشی از عدم قطعیت در
مساله بهتر عمل میکند.
مدلهای تجمعی وزندار را برای ورودیها و خروجیهای با دادههای فازی شهودی ارایه
و برای تبدیل متغیرهای زبانی به فازی شهودی از مقیاسی  10ارزشی در مطالعه خود
استفاده کردند.
سه مرحلهای با دو مرحله موازی و مستقل از یکدیگر را به مرحله  DEAیک مدل
نهایی (مرحله سوم) متصل کردند و با در نظر گرفتن برخی فرضیات ،کارایی مدل را در
خدمات بانکداری ارایه دادند.

F-DEA

هرمانز و همکاران ()2009

DEA

جهانشاهلو و همکاران ()2009
نجفی و همکاران)2009( 9

F-DEA

امیرتیموری و
()2010

کردرستمی10

ال-مشعله و همکاران ()2010
زاده ()2011

حاجیآقا و همکاران)2013( 11

ابراهیم نژاد و
()2014

همکاران12

قطعی

قطعی

DEA
Z-number

IF-DEA

قطعی

Saneifard et al.

8

Najafi et al.

9

Amirteimoori and Kordrostami

10

Hajiagha et al.

11

Ebrahimnejad et al.

12

1

Nabizadeh and Zahedi
Emrouznejad and Yang
3
Chen et al.
4
Nahangi et al.
5
Ganji et al.
6
Omrani et al.
7
Zou et al.
2

ساختار تحلیل پوششی با دادههای فازی شهودی (مطالعه موردی :ارزیابی کارایی ایمنی محور در پروژههای ساخت و ساز)

از پژوهشهای مهم انجام شده و دستاوردهای آنها با اعداد قطعی ،فازی یا سایر توسیعها آورده شده است.
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پژوهشگران (سال)
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امروز نژاد و
()2014

همکاران1

همکاران2

طلوع و
()2014
اردشیر و همکاران
()2014
دوتولی و همکاران
()2015

لطیفی و پویان /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،4زمستان  ،1401صفحه628-647 :

پوری و یداو ()2015
آزاده و کوکبی ()2016

رهنورد و همکاران
()2016
نبی زاده و زاهدی
()2016
چن و همکاران
()2017b
امروزنژاد و یانگ
()2017
نهنگی و همکاران
()2019
سبت و همکاران3
()2018
یزدان پرست و همکاران
()2018

خالصه پژوهش

نوع
F-DEA

DEA

F-AHP

F-DEA

IF-DEA
Z-DEA

قطعی
قطعی
قطعی
DEA

DEA

قطعی
Z-DEA

جهانی سیدنویری و
همکاران)2019( 4

قطعی

آریا و یداو ()2019

IF-DEA

طبقهبندی ششگانه و بررسیهای گستردهای از روشهای  F-DEAرا مطرح کردند .آنها بر
اساس رویکرد مبتنی بر سطح 𝛂 ،رتبهبندی فازی ،رویکرد امکان ،حساب فازی و مجموعههای
فازی تصادفی نوع  ،2مقاالت موضوعی مرتبط را دستهبندی کردند.
یک مدل  DEAخطی جدید برای به دست آوردن رتبه مربوط به کارایی فرآیندهای دو مرحلهای با
فرض نسبت بازده به مقیاس ثابت و ورودیهای مشترک مطرح کردند.
از تحلیل سلسله مراتبی فازی برای شناسایی فاکتورهای موثر بر عملکرد ایمنی کارگران در صنعت
ساختوساز استفاده کردند.
تکنیک جدیدی برای  F-DEAبهمنظور ارزیابی واحدهای تصمیمگیری در شرایط عدم قطعیت ارایه
دادند .آنها بهمنظور ارزیابی عملکرد چندین  DMUدرحالیکه با دادههای ورودی و خروجی
نامشخص سروکار داریم ،از اعداد فازی مثلثی استفاده کردند .در روش آنها کارایی مثلثی فازی
به هر  DMUاز طریق ارزیابی متقابل به دست آمده با سازش بین اهداف مناسب انتخاب شد .این
روش برای ارزیابی عملکرد سیستمهای مراقبتهای بهداشتی در منطقهای در جنوب ایتالیا استفاده
شد.
مدلهای  IF-DEAو دوگانهای آنها را توسعه دادند.
برای اولین بار هنگام برخورد با ابهام موجود در دادهها از  Z-numberدر مدلهای  DEAاستفاده
کردند .این نوع مدلها میتوانند بهعنوان مدلهایی احتمالی و فراتر از  F-DEAباشند که در حالت
خاص تبدیل به  F-DEAمیشوند.
به بررسی حادثههای مربوط به ساختوساز و عوامل تاثیرگذار بر آن در شهرستان کازرون پرداخته-
اند.
برای تحلیل عوامل موثر بر حوادث در کارگاههای ساختمانی ایران 74 ،عامل موثر بر ایمنی را
استخراج کردند.
نتایجی کلی بر اساس گردآوری اطالعات از  837نظرسنجی که در مورد ایمنی ساختوساز از 112
سایت انجام گرفته بود ،ارایه دادند.
فهرست گسترده از مقاالت مرتبط با  DEAاز جمله پیشرفتهای نظری و روششناسی و کاربردهای
"حقیقی" در سناریوهای متنوع از سال  1978تا پایان سال  2016را گزارش دادهاند.
بهمنظور درک کارایی سایتهای ساختوساز و ارتباط آنها با معیارهای اندازهگیری ایمنی ،پژوهش
گستردهای با استفاده از  DEAارایه دادند.
با در نظر گرفتن نتایج مطالعات امکانسنجی ،در یک شرکت سرمایهگذاری ایرانی دارای 15
فرصت سرمایهگذاری ،مدلهای  DEAرا به کار گرفتند.
ترکیب  Z-DEAو شبکههایی را برای ارزیابی تابآوری زنجیره تامین پس از طراحی پرسشنامه و با
بهرهگیری از ارزیابیهای آماری به کار گرفتند .یافتههای آنها نشان داد که با بهبود قابلیتهای
انعطافپذیری و به ویژه آنهایی که بیشترین تاثیر را بر عملکرد زنجیره تامین دارند ،در مواقع
اختالل شرکتها شاهد آسیبپذیری کمتری در عملکرد زنجیره تامین خواهند بود.
در مطالعه خود روشی مبتنی بر  DEAرا برای ارزیابی کارایی نسبی زنجیرههای تامین با جریان
معکوس و با حضور عوامل نامطلوب ارایه کردند .آنها ضمن بیان فرضیاتی برای کنترل مناسب
شرایط نامطلوب ،یک مدل  DEAشعاعی برای تعیین کارایی زنجیرههای معکوس را در حالتی که
خروجیهای نامطلوب بهعنوان عوامل خارجی و جریانهای معکوس در نظر گرفته میشوند را
ارایه کردند.
با ورودیها و  DMUsرا ارایه کردند که مدلی غیرشعاعی برای ارزیابی کارایی SBMمدلی به نام
خروجیهای از نوع اعداد فازی شهودی هست .این نوع مدلها بهعنوان مدلهایی کارآمد برای
مقابله با عدم قطعیتها ،تعامالت بین پروژهها و قابلیت اطمینان کاربرد دارند.

Sebt et al.

3

Emrouznejad et al.

1

Jahani Sayyad Noveiri et al.

4

Toloo et al.

2
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گنجی و همکاران ()2019

DEA

عدالت پناه ()2020

N-DEA

شکوری و همکاران ()2020

IF-DEA

منزلی و همکاران)2020( 1

قطعی

عمرانی و همکاران ()2020

DEA

یک روش کارایی متقابل دو مرزی با رویکرد استداللی آشکار برای ارزیابی کارایی
ایمنی جادهای پیشنهاد کردند.
مدلهای پایهای  DEAرا برای اعداد مثلثی نوتروسوفیک ) (TNNبه صورتی کارآمد
توسعه دادهاند.
روشی پارامتری برای رتبهبندی اعداد فازی شهودی مطرح نمودند و ضمن ارایه
برخی از مدلهای  IF-DEAدر مثالهایی عملکرد روش خود را با برخی مطالعات
پیشین مقایسه کردند.
در پژوهش خود بر روی ورودیها و خروجیهای نامطلوب در  ،DEAعالوه بر
تعیین کارایی واحدهای تصمیمگیرنده تاثیر این نوع دادهها را در بر محدوده کارایی
بررسی کردند.
 DEAرا با روش بهترین-بدترین برای ارزیابی کارایی ایمنی حملونقل جادهای
ایران ترکیب کرد.
یک شبکه عصبی برای  IF-DEAبهمنظور ارزیابی کارایی واحدهای تصمیمگیرنده
با ساختارهای دو مرحلهای برای دادههای فازی شهودی از نوع مثلثی طراحی
کردند و روش را برای یک مثال به کار بردند.
یک ساختار مهندسی یکپارچه کیفیت و انعطافپذیری را در مدلی از سیستمهای
سالمت بهمنظور شناسایی عوامل موثر بر عملکرد تامین کنندگان تجهیزات پزشکی،
ارزیابی آنها و انتخاب تامین کنندگان با بهرهگیری از  Z-DEAبیان کردند .آنها
نشان دادند که ساختار پیشنهادی ،عملکردی کارآمدتر از مهندسی کیفیت و تاب
آوری به صورت مستقل از هم دارد.
کارایی ایمنی عمومی محلهای در چین را با رویکرد تحلیل پوششی دادهها انجام
دادند.
یک روش جدید با رویکرد تحلیل پوششی دادههای معکوس برای دستیابی به
اهداف ایمنی حملونقل جادهای و بهمنظور بررسی راهکارهای الزم برای کاهش
حوادث جادهای معرفی کردند.

جواهریان و
()2021

همکاران2

IF-DEA

توانا و همکاران ()2021

Z-DEA

ژو و همکاران ()2021

DEA

چن و همکاران ()2021

DEA

 -3روش شناسی پژوهش
در این پژوهش نظری-کاربردی که داده های آن از نوع فازی شهودی است برای تکامل پژوهش ،ابتدا مطالعاتی کتابخانهای با توجه به
منابع روز فارسی و التین و اطالعات وب سایتهای معتبر انجام شده است .بررسی مطالعات نشان داد که تاکنون تحقیقی در این زمینه
با دادههای فازی شهودی صورت نپذیرفته است .برخی از سواالت در این پژوهش عبارتند از اینکه:
 .1چه عواملی بهعنوان عوامل ورودی و خروجی در مدل  DEAمربوط به این پژوهش شناخته و معرفی میشوند؟
 .2نحوه جمعآوری اطالعات و فیلتر کردن آنها به چه صورت انجام میشود؟
 .3با توجه به عدم قطعیت دادهها و استفاده از اعداد فازی شهودی برای مدل نمودن آنها ،چه روش رتبهبندی معتبری برای تخصیص رتبه متناظر
میتوان انتخاب و تعیین کرد؟
 .4آیا امکان توسعه مدل  DEAبه مدل  ،IFDEAاز نظر ساختاری و اجرایی وجود دارد؟
 .5حل مدل و تحلیل حساسیت برای رتبهبندی شاخصهای موثر بر کارایی (از بین ورودیها و خروجیها) در مطالعه موردی چگونه است؟

چارچوبی پیشنهادی برای تجزیهوتحلیل کارایی مبتنی بر ایمنی در شکل  1به تصویر کشیده شده است .درباره هریک از ماژولها در
بخشهای آتی ،توضیحات کاملتری ارایه خواهد شد.

Javaherian et al.

2

Monzeli et al.

1
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پژوهشگران (سال)

نوع

خالصه پژوهش
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شكل  -1ساختار کلی پژوهش.
Figure 1- General structure of the researcher.

 -4پیش پردازش اطالعات
همانگونه که در قسمت مقدمه ذکر گردید یکی از شاخصهای اصلی در ارتقای عملکرد پروژههای ساختوساز مبحث ایمنی میباشد.
واضح است که بدون شناسایی عوامل تاثیرگذار بر ایمنی ،امکان بهبود عملکرد ایمنی محور برای سایتهای ساختوساز میسر نمیباشد
(نهنگی و همکاران2019 ،؛ چن و همکاران .)2017a ،مروری بر یافتههای پژوهشهای پیشین نشان میدهد که فاکتورهای شرایط ایمنی
( )Safety Climate Factorsبهعنوان ورودیهای یک واحد میتواند شامل موارد -1 :تعهد مدیریت ( -2 ،)SCF-1درک ایمنی ناظر
( -3 ،)SCF-2درک ایمنی همکار ( -4 ،)SCF-3دانش ایمنی ( -5 ،)SCF-4فشار کاری ( )SCF-5و  -6اضافه کار ( )SCF-6میباشد.
با توجه به پژوهشی که اخیرا نهنگی و همکاران ( )2019انجام دادهاند فشار کاری و درک ایمنی ناظر به ترتیب بیشترین تاثیر را در بین این
ورودیها داشتهاند .دو عاملی که میتوان بهعنوان خروجیهای هر سایت در نظر گرفت عبارتند از:
 .1میزان آسیب دیدگیهای جسمی و روحی.
 .2حوادث ناامن.

از آنجا که ورودی بهعنوان یک عامل تاثیرگذار مثبت ،اثری مثبت بر خروجی باید داشته باشد ،اطالعات به دست آمده از گزارش موارد  1و
 2بهعنوان خروجی میبایست به صورتی معکوس ثبت گردد.
ازاینرو دو عامل فشار کاری و درک ایمنی ناظر را بهعنوان ورودیها و یافتههای معکوس از میزان آسیب دیدگیهای جسمی و روحی و
حوادث ناامن را بهعنوان خروجیهای هر واحد تصمیمگیرنده مشخص میکنیم.
در مطالعهای موردی که برای ارزیابی عملکرد سایتهای ساختمانی از بعد ایمنی انجام شد ،تعدادی سایت ساختمانی با حداقل پرسنل
 50نفر را مدنظر قرار دادیم .از هر سایت حداقل  10نفر از پرسنل برای مصاحبه و نظرسنجی انتخاب شدند .با دریافت و ثبت اطالعات به

صورت اعداد فازی شهودی ،بر اساس نظر کارشناسان آن حوزه در منطقه ،پایگاه دادهای از مقادیر ورودیها و خروجیها تشکیل گردید.
برای کسب اطمینان از میزان قابل اعتماد بودن دادهها ،سایتهای با تعداد کمتر از  10نفر شرکت کننده در نظرسنجی حذف گردید و
نهایتا اطالعات  13سایت در پایگاه داده باقی ماندند .تعدادی از اعداد نیز با نظر کارشناسان خبره در این حوزه با توجه به پرت بودن از
سایر دادهها حذف شدند.

 -5تعیین رتبه متناظر با عدد فازی شهودی
در این بخش ،برای تعیین رتبه متناظر با عدد فازی شهودی ،به شرح برخی از مفاهیم اولیه مورد نیاز برای رتبهبندی ،نحوه به کارگیری
روش رتبهبندی و صحت عملکرد آن با استفاده از تعاریف و قضایای مربوطه که اغلب از مطالعه شکوری و همکاران ( )2020بهره گرفته
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شده است ،میپردازیم.
 -5-1مفاهیم پایهای

در این قسمت بهمنظور معرفی رتبه متناظر با هر عدد فازی شهودی ،ابتدا مفاهیم اصلی و عملگرهای پایهای مرتبط با اعداد فازی شهودی

مجموعه مرجع باشد ،یک مجموعه فازی شهودی ( )IFSمانند

تعریف  -1فرض کنید

در

بهصورت زیر معرفی میشود

(آتاناسف:)1986 ،
()1

.

که در آن

و

بهترتیب نشان دهنده عضویت و عدم عضویت میباشند و مطابق با روابط ( )2و ( )3تعریف میشوند:

()2

.

()3
همچنین ،برای هر عدد

باید برقرار شود .تابعی به نام تابع تردید را برای هر

شرط

 ،میتوان با

رابطه ( )4تعریف کرد:
()4

.

میباشد.

و ازاینرو

تعریف  -2هر عدد فازی شهودی ( )IFNدلخواه مانند  ،یک مجموعه فازی شهودی روی محور اعداد حقیقی مشخص میکند که
تابع عضویت و عدم عضویت آن بهترتیب متناظر با روابط ( )5و ( )6معرفی میشوند (وانگ:)2008 ،1
()5
و
()6
و دو تابع پیوسته و غیر نزولی از به ] [0,1و

و در آن
و

و

و

و

و

دو تابع پیوسته و غیر صعودی از
هستند .اگر

و

به

هستند .همینطور

باشند یک عدد فازی شهودی نرمال

خواهیم داشت .اعداد فازی شهودی ذوزنقهای ( )TraIFNکه بهعنوان دسته مهمی از اعداد فازی شهودی شناخته شدهاند به صورت زیر
تعریف میشوند:

Wang

1
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که در ادامه مورد نیاز میباشند ،به صورت خالصه معرفی میشوند.

یک عدد فازی شهودی ذوزنقهای ( )TraIFNاست ،اگر توابع

تعریف  -3عددی دلخواه مانند
عضویت و عدم عضویت در آن بهترتیب بهصورت زیر معرفی شوند:
()7
و
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()8
توجه داریم که  ، ، ، ، ، ،و اعدادی حقیقی هستند و روابط
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تعریف  -4هریک از مقادیر  -برش،

 -برش و -

و

برش برای عدد

برقرار میباشند.
به ترتیب عبارتند از:

()9
()10

(1 − 𝛽) ′
(1 − 𝛽) ′
(𝑏 − 𝑎′ ), 𝑑 ′ +
(𝑐 − 𝑑 ′ )].
𝜈1−
𝜈1−

𝑎̃𝛽 = {𝑥|𝜈𝑎̃ (𝑥) ≤ 𝛽} = [𝑎′ +

()11
تعریف  -5فرض کنید دو عدد فازی شهودی ذوزنقهای ( )TraIFNمقدار دلخواه مانند
و

و

∈ را داشته باشیم ،آنگاه عملگرهای حسابی زیر را داریم (چوتیا و سیکیا،1

:)2018

 -5-2شاخصهای موثر در تعیین رتبه

یکی از پایهایترین و مهمترین موضوعات اولیه بعد از معرفی هر نوع داده ،نحوهی مقایسه یا اولویتبندی بین آنها است .ازآنجاکه در این
مطالعه اعداد فازی شهودی را مورد توجه قرار دادهایم .به دنبال تعیین روش مناسبی برای تخصیص اندیس متناظر با این نوع اعداد هستیم.
ً
همانگونه که میدانیم برای یک عدد فازی شهودی ،مقداری را بهعنوان درجه عضویت (میزان پذیرش) در نظر میگیرند که مسلما باید
اصلیترین نقش را برای مشخص کردن ارزش متناظر با عدد داشته باشد .البته با تعیین سطح میتوان در سطوح تصمیم مختلف میزان
درستی (تعلق) اعداد را با هم مقایسه کرد و ازاینرو امکان بررسی پارامتری نیز بهمنظور انعطافپذیری باالتر میتواند در انتخاب روش موثر
باشد .از طرفی تابعی با مقدار

بهعنوان تابع تردید داریم که میتوان ضریبی از آن را در تعیین رتبه تاثیر داد .زیرا در نقاطی که تردید

داریم مم کن است تا حدودی امکان تعلق یا درستی در واقعیت اتفاق افتاده باشد.

Chutia and Saikia

1

 -5-3انتخاب رتبه متناظر با عدد فازی شهودی

با توجه به شاخصهای موثر در تعیین رتبه برای یک عدد فازی شهودی ،روش رتبهبندی که شکوری و همکاران ( )2020برای رتبهبندی
اعداد فازی شهودی استفاده کردند را مورد توجه قرار میدهیم .آنها برای نوعی از اعداد فازی شهودی تعریفی ارایه دادند که بر اساس آن
محور عمودی را بهعنوان متغیر مستقل در نظر گرفتند.
 ،هر یک از مولفههای موجود در بازهها را میتوان به صورت زوج مرتبهای زیر

تعریف  -6برای یک عدد فازی شهودی
نشان داد:
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𝜈𝑎̃ ′ (𝑟) = (n𝑙 (𝑟), n𝑢 (𝑟)), 𝜈𝑎̃ ≤ 𝑟 ≤ 1.

هر یک از عناصر در آن به صورتی هستند که در روابط زیر صدق میکنند:
 ml(r) .1و ) nu(rتوابعی از نوع یکنوا ،صعودی ،کراندار و پیوسته از سمت چپ میباشند.
 ml(r) ≥ mu(r) .3با

.

 nl(r) ≥ nu(r) .4با

.
داریم:

بهعنوان نمونه ،برای یک عدد فازی شهودی مقدار ذوزنقهای همچون

آنها با بهره گیری از این تعریف و با توجه به نقش عامل فازی شهودی در تعیین ارزش این نوع اعداد ،روش رتبهبندی پارامتری زیر را
تعریف کردند.
تعریف  -7اگر یک عدد فازی شهودی بازهای-مقدار مانند

داشته باشیم ،آنگاه اندیس پارامتری متناظر با آن را میتوان از

رابطه ( )14به دست آورد:
()14
که در آن

،

و

و

متعلق به

است .مقدار به دست آمده برای

به معنای اختصاص یافتن

اندیسی پارامتری مقدار برای سطح تصمیمگیری باالتر از 𝛼 میباشد .همچنین ضریب برای تاثیر تابع تردید از جانب تصمیمگیرنده
بهعنوان عددی در بازه صفر و یک انتخاب میشود .فرمولبندی رابطه ( )15بیان سادهتری از رابطه ( )14میباشد.
()15
یک عدد فازی شهودی ذوزنقهای مقدار باشد ،آنگاه اندیس

بهعنوان مثالی پرکاربرد فرض کنید
متناظر با آن عبارت است از:
()16
 -5-4ساختار خطی اندیس و نحوه رتبهبندی

قضیه ) 1خطی بودن ساختار اندیس) :فرض کنید دو عدد فازی شهودی ذوزنقهای مقدار دلخواه مانند
و
آنگاه:
()17

داشته باشیم و همینطور

∈

باشد،

ساختار تحلیل پوششی با دادههای فازی شهودی (مطالعه موردی :ارزیابی کارایی ایمنی محور در پروژههای ساخت و ساز)

 ml(r) .2و ) nu(rتوابعی از نوع یکنوا ،نزولی ،کراندار و پیوسته از سمت چپ میباشند.

وانگ و کر )2001( 1هفت ویژگی منطقی برای ساختار اندیسهای معرفی شده برای رتبهبندی اعداد فازی بیان کردند که اندیس معرفی
شده در روابط ( )14و ( )15این خواص را دارد.
تعریف  -8اگر دو عدد فازی شهودی مقدار مانند

و

میتوان از رابطه زیر به دست آورد (
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،

داشته باشیم ،آنگاه اندیس پارامتری متناظر با آن را
):

به این ترتیب مقایسه بین دو عدد فازی شهودی امکانپذیر میشود.

 -6تحلیل پوششی دادههای فازی شهودی ()IFDEA
 -6-1مدل قطعی
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تحلیل پوششی دادهها بهعنوان یک روش برنامهریزی ریاضی این امکان را فراهم میآورد تا اندازهگیری عملکرد  DMUهایی هم جنس که
چندین ورودی و خروجی دارند به صورت همزمان اندازهگیری شود .فرض کنید واحد تصمیمگیرنده
استفاده از

ورودی

 𝑠 ،تا خروجی

بررسی در نظر بگیرید ،در این صورت مدل

تولید میشود .عالوه براین

داریم .با
را بهعنوان واحد تحت

را میتوان به صورت زیر نوشت (چارنز و همکاران.)1978 ،

()18
که در آن و وزنهای متناظر با ورودیها و خروجیها در مدل هستند .همچنین  ،معرف میزان کارایی نسبی برای واحد تحت بررسی
است .با تبدیل خطی مناسب مدل غیرخطی ( )18میتواند به فرم خطی زیر نوشته شود:

()19

بنکر و همکاران )1984( 2مدل  BCCرا با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس ارایه دادند که بهعنوان نمونه بر اساس الگوهای ورودی
محور و خروجی محور میتواند ساختار یابد .الگوی ورودی محور میتواند به صورت زیر بیان شود:

()20

در این مدل ،متغیرها مشابه قبل تعریف میشوند با این تفاوت که اکنون متغیر  ،𝑢0به شکل آزاد در عالمت به مساله اضافه شده است.

Banker et al.

2

Wang and Kerre

1

 -6-2مدل فازی شهودی

یکی از فرضیات اصلی در مدلهای سنتی  DEAوضوح و قطعیت آنها در دادههای ورودی و خروجی است .در واقع ریاضیات کالسیک
به تنهایی قادر به مدلسازی سیستمهای پیچیده و دارای ابهام نمیباشد .مانند هر نوع مدلسازی دیگری  DEAنیز نیاز به تکامل و توسعه
در محیطهایی با عدم قطعیت در دادهها دارد .با توجه به ویژگیهای بارزی که در اعداد فازی شهودی وجود دارد به دنبال مدلسازی
مناسب آن با این نوع از دادهها میباشیم .مدل

کالسیک را در نظر بگیرید .اما مقادیر ورودی و خروجی را به صورت دادههای

فازی شهودی در نظر بگیرید یعنی ،فرض کنید با استفاده از
میشود .حال

ورودی

تولید

 𝑠 ،تا خروجی

را بهعنوان واحد تحت بررسی در نظر بگیرید ،در این صورت رابطه ( )19به رابطه ( )21تبدیل میشود

(شکوری و همکاران.)2020 ،
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()21

رتبهبندی یا تبدیل به تعدادی زیر مساله امکانپذیر نخواهد بود .با توجه به خاصیت خطی اندیس انتخابی در بخش  5و تاثیر آن بر مدل
( )21به مدلی پارامتری بر اساس شاخصهای و به صورت زیر میرسیم:

()22

که در آن

.

به طریق مشابه برای مدل  ،IO-BCCرابطه ( )23به صورت زیر به دست میآید:

()23

 -7مطالعه موردی :ارزیابی کارایی ایمنی محور در پروژههای ساختوساز
در این قسمت قصد داریم ارزیابی کارایی ایمنی محور در پروژههای ساختوساز را برای  13سایت ساختمانی با دادههای فازی شهودی
مقدار به دست آوریم .ورودیهای سیستم را فشار کاری و درک ایمنی ناظر و خروجیهای آن را بر اساس شواهد معکوس از دریافت
اطالعات مربوط میزان آسیب دیدگیها (جسمی و روحی) و حوادث ناامن در نظر میگیریم .اطالعات به دست آمده در جدول  2نوشته
شده است .با توجه به نظر متخصصین میزان درستی برای هر عدد  0/8و میزان نادرستی  0/1میباشد .سه سناریو برای ارزیابی و حل
مدلهای پارامتری با توجه به رابطههای ( )22و ( )23بررسی میشود:

ساختار تحلیل پوششی با دادههای فازی شهودی (مطالعه موردی :ارزیابی کارایی ایمنی محور در پروژههای ساخت و ساز)

که در آن

نشان دهنده میزان کارایی نسبی مدل شهودی برای واحد تحت ارزیابی است .مسلما حل مدل بدون استفاده از روشهای

 .1تصمیمگیرنده خوشبین :انتخاب

و تعیین سطوح مختلف تصمیم با تغییرات

 .2تصمیمگیرنده متعادل :انتخاب

و تعیین سطوح مختلف تصمیم با تغییرات

 .3تصمیمگیرنده بدبین :انتخاب

و تعیین سطوح مختلف تصمیم با تغییرات

.
.

.

جدول  -2اطالعات مربوط به  2ورودی و  2خروجی برای  13واحد تصمیمگیرنده با دادههای فازی شهودی.
Table 1- Information about 2 inputs and 2 outputs for 13 DMUs with intuitionistic fuzzy data.

640

لطیفی و پویان /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،4زمستان  ،1401صفحه628-647 :

Output 2
;(11.5,12,15,15.5
)11,11.75,15.25,16
;(12,13,14,15
)11.5,12.5,14.25,15.5
;(13.5,14,15,16
)13,13.75,15.25,16.5
;(12.5,13,15,15.75
)12,12.75,15.25,16.5
;(14.25,15,16,16.5
)13.5,14.75,16.25,17
;(12.25,13,15,15.75
)11.5,12.75,15.25,16.5
;(14.5,15,16,16.5
)14,14.75,16.25,17
;(13.25,14,16,16.5
)12.5,13.75,16.25,17
;(12.5,13,14,15
)12,12.75,14.25,15.5
;(14,15,15.5,16.25
)13.5,14.5,16,17
;(14,14.5,15,16.5
)13.25,14.25,15.5,17
;(13.5,14,14.75,15.25
)13,13.75,15,16
;(11.75,12.5,13,14
)11,12,13.5,14.25

برای سطح تصمیم

Output 1
;(9.5,10,14,14.75
)9,9.75,14.25,15.5
;(12.5,13,15,15.5
)12,12.75,15.25,16
;(10.5,11,15,1575
)10,10.75,15.25,16.5
;(9.5,10,13,13.75
)9,9.75,13.25,14.5
;(11.25,12,15,16
)10.5,11.75,15.25,16.5
;(8.5,9,13,13.5
)8,8.75,13.25,14
;(9.5,10,12,12.5
)9,9.75,12.25,13.5
;(10.5,11,14,15
)10,10.75,14.25,15.5
;(12.5,13,14,14.75
)12,12.75,14.25,15.5
;(13.25,14.5,15.5,16
)13,14,15.75,16.5
;(11.5,12.5,13,14
)11,12.25,13.5,15
;(12,13.5,14,15.5
)11.5,13,15,16.25
;(11,12.25,13,13.5
)10.25,11.5,13.25,14

Input 2
;(12.25,13,14,14.5
)12,12.5,14.25,15
;(10.5,11,13,13.75
)10,10.75,13.25,14.5
;(13,14,16,16.5
)12.5,13.5,16.25,17
;(14.5,15,16,16.5
)14,14.75,16.25,17
;(10.5,11,14,14.75
)10,10.75,14.25,15.5
;(14.25,15,17,17.5
)14,14.75,17.25,18
;(11.5,12,14,14.5
)11,11.75,14.25,15
;(14.5,15,16,16.5
)14,14.75,16.25,17
;(11.5,12,15,15.5
)11,11.75,15.25,16
;(13,14.25,15,15.5
)12.25,14,15.25,16
;(13.25,16,16.5,17
)13,14,16.75,17.5
;(15.25,16.5,17,18
)15,16,17.5,18.5
;(10.5,11.5,12,13.25
)9.5,11,12.5,14

Input 1
;(14.5,15,16,16.5
)14,14.75,16.25,17
;(10.25,11,12,12.5
)9.5,10.75,12.25,13
;(11.25,12,14,14.75
)10.5,11.75,14.25,15.5
;(12.5,13,15,15.5
)12,12.75,15.25,16.5
;(11.5,12,13,13.5
)11,11.75,13.25,14
;(12.25,13,16,16.5
)11.5,12.75,16.25,17
;(11.5,12,14,14.5
)11,11.75,14.25,15.5
;(13.5,14,16,16.5
)13,13.75,16.25,17
;(12.25,13,15,15.75
)12,12.5,15.25,16.5
;(9,11.5,12.5,13.75
)8.5,10,13,14
;(10.25,11,11.5,14.25
)10,10.5,15,15.5
;(12,13.5,14,14.5
)11.5,13,14.25,15
;(8,9.5,10,11
)7.5,8.5,10.5,11.5

DMUs
DMU 1
DMU 2
DMU 3
DMU 4
DMU 5
DMU 6
DMU 7
DMU 8
DMU 9
DMU 10
DMU 11
DMU 12
DMU 13

 ،با در نظر گرفتن سه دیدگاه بدبینانه ،متعادل و خوش بینانه با بهرهگیری از روش رتبهبندی ذکر شده در بخش

 ،5مطابق آنچه در جدولهای  4 ،3و  5مشاهده میشود ،اطالعات قطعی به دست میآید .بهعنوان نمونه برای ورودی  1از واحد کارگاهی
اول ،یعنی )a ̃(1-in1)=(14.5,15,16,16.5,14,14.75,16.25,17

با استفاده از رابطه ( )16و بر اساس سه دیدگاه به ترتیب داریم:

همانگونه که انتظار میرود در صورت ثابت ماندن با افزایش مقدار  ،رتبه عدد افزایش مییابد (یا در موارد خاص ثابت خواهد ماند).
همچنین ،نتایج کارایی و رتبهبندی واحدها برای هریک از سناریوها و مدلها در جدول  6آورده شده است .در تحلیل جدول بر اساس
دیدگاهها ،میتوان گفت تعداد واحدهای کارا با افزایش 𝑘 ،بیشتر شده یا حداقل ثابت مانده است .عالوه براین ،بررسی جدول  6بر مبنای
مدلها در هر دیدگاه ،حاکی از افزایش میزان کارایی در مدل  IO-BCCنسبت به مدل  CCRمیباشد .این مطلب برای هر واحد باعث بهبود
رتبه یا ثابت ماندن آن در مدل  IO-BCCنسبت به مدل  CCRشده است.

. اطالعات قطعی برای دیدگاه بدبینانه-3 جدول
Table 2- Definitive information for a pessimistic scenario.
DMUs
DMU 1
DMU 2
DMU 3
DMU 4
DMU 5
DMU 6
DMU 7
DMU 8
DMU 9
DMU 10
DMU 11
DMU 12
DMU 13
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Input 1
6.2000
4.5938
5.2000
5.6000
5.0000
5.7938
5.2000
6.0000
5.6000
4.7688
4.5500
5.4750
3.8875

Input 2
5.3938
4.8063
5.9875
6.2000
5.0063
6.3938
5.2000
6.2000
5.4000
5.3813
6.4438
6.6938
4.7063

Output 1
4.8063
5.6000
5.2063
4.6063
5.4063
4.4000
4.4000
5.0125
5.4063
5.9813
5.1000
5.5000
5.0313

Output 2
5.4000
5.4000
5.8125
5.6063
6.1938
5.6000
6.2000
5.9938
5.4125
6.0938
5.9250
5.7500
5.1063

. اطالعات قطعی برای دیدگاه متعادل-4 جدول

) ارزیابی کارایی ایمنی محور در پروژههای ساخت و ساز:ساختار تحلیل پوششی با دادههای فازی شهودی (مطالعه موردی

Table 3- Definitive information for a balanced scenario.
DMUs
DMU 1
DMU 2
DMU 3
DMU 4
DMU 5
DMU 6
DMU 7
DMU 8
DMU 9
DMU 10
DMU 11
DMU 12
DMU 13

Input 1
7.7500
5.7344
6.5000
7.0125
6.2500
7.2344
6.5125
7.5000
6.9813
5.8219
6.1000
6.8063
4.7938

Input 2
5.3750
6.0156
7.4500
7.7500
6.2656
7.9969
6.5000
7.7500
6.7500
7.2781
7.8281
8.3719
5.8781

Output 1
6.0156
7.0000
6.5156
5.7656
6.7531
5.5000
5.5125
6.2688
6.7656
7.4469
6.4188
6.9438
6.2156

Output 2
6.7500
6.7188
7.2688
7.0156
7.7344
7.0000
7.7500
7.4844
6.7688
7.6219
7.4375
7.1938
6.3719

. اطالعات قطعی برای دیدگاه خوش بینانه-5 جدول
Table 4- Definitive information for an optimistic scenario.
DMUs
DMU 1
DMU 2
DMU 3
DMU 4
DMU 5
DMU 6
DMU 7
DMU 8
DMU 9
DMU 10
DMU 11
DMU 12
DMU 13

.

Input 1
9.3000
6.8750
7.8000
8.4250
7.5000
8.6750
7.8250
9.0000
8.3625
6.8750
7.6500
8.1375
5.7000

Input 2
5.3563
7.2250
8.9125
9.3000
7.5250
9.6000
7.8000
9.3000
8.1000
8.7250
9.2125
10.0500
7.0500

Output 1
7.2250
8.4000
7.8250
6.9250
8.1000
6.6000
6.6250
7.5250
8.1250
8.9125
7.7375
8.3775
7.4000

Output 2
8.1000
8.0375
8.7250
8.4250
9.2750
8.4000
9.3000
8.9750
8.1250
9.1500
8.9500
8.6375
7.6375

 باIO-BCC  وCCR  واحد تصمیمگیرنده بر اساس سه دیدگاه و برای روشهای13  نتایج کارایی و رتبهبندی برای-6 جدول

Table 5- the results of Efficiency and ranking of 13 DMUs based on three scenarios and for CCR, and IO-BCC
methods with
.

تعیین رتبه با توجه به دیدگاه
DMUs
DMU 1
DMU 2
DMU 3
DMU 4
DMU 5
DMU 6
DMU 7
DMU 8
DMU 9
DMU 10
DMU 11
DMU 12
DMU 13

CCR

رتبه

IO-BCC

رتبه

CCR

رتبه

IO-BCC

رتبه

CCR

رتبه

IO-BCC

رتبه

0.8178
1.0000
0.8649
0.7842
1.0000
0.7579
0.9637
0.7990
0.8731
0.9728
0.9914
0.7996
1.0000

7
1
6
10
1
11
4
9
5
3
2
8
1

0.8876
1.0000
0.8764
0.7849
1.0000
0.7580
1.0000
0.7991
0.8892
1.0000
1.0000
0.8148
1.0000

3
1
4
7
1
8
1
6
2
1
1
5
1

1.0000
1.0000
0.8626
0.7818
1.0000
0.7561
0.9657
0.7982
0.8724
0.9865
0.9173
0.7952
1.0000

1
1
6
9
1
10
3
7
5
2
4
8
1

1.0000
1.0000
0.8694
0.7820
1.0000
0.7570
1.0000
0.7990
0.8745
1.0000
0.9295
0.8059
1.0000

1
1
4
7
1
8
1
6
3
1
2
5
1

1.0000
1.0000
0.8616
0.7806
1.0000
0.7551
0.9654
0.7978
0.8590
0.9986
0.8826
0.7944
1.0000

1
1
5
9
1
10
3
7
6
2
4
8
1

1.0000
1.0000
0.8661
0.7815
1.0000
0.7561
1.0000
0.7978
0.8600
1.0000
0.8928
0.8043
1.0000

1
1
3
7
1
8
1
6
4
1
2
5
1

شکلهای  3 ،2و  ،4به وضوح تغییرات کارایی را به تفکیک دیدگاهها در دو مدل  CCRو  ،IO-BCCبه تصویر کشیدهاند .همانگونه که
انتظار میرود میزان کارایی هر واحد در حل با روش  IO-BCCمقدار بیشتری (در برخی مواقع ثابتی) را در مقایسه با حل به روش CCR

نشان میدهد.
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شكل  -2تغییرات کارایی واحدها بر اساس دیدگاه بدبینانه (.)k=o
Figure 2- Variation in the DMUs’ efficiency based on pesimistic attitude (k=0).

شكل  -3تغییرات کارایی واحدها بر اساس دیدگاه متعادل (.)k=0.5
Figure 3- Variation in the DMUs’ efficiency based on moderate attitude (k=0.5).

شكل  -3تغییرات کارایی واحدها بر اساس دیدگاه خوش بینانه (.)k=1
Figure 3- Variation in the DMUs’ efficiency based on optimistic attitude (k=1).

در شکلهای  5و  ،6تغییرات کارایی برای هر دیدگاه و برای دو مدل  CCRو  IO-BCCنشان داده شده است .همانگونه که مشاهده
میشود در هر دو رو یکرد  CCRو  ،IO-BCCکمترین تغییرات با کمترین کارایی نسبت به سایر دیدگاهها ،مربوط به دیدگاه بدبینانه
میباشد.
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مقادیر متوسط برای دیدگاههای بدبینانه ،متعادل و خوش بینانه به ترتیب برابر  0/9028 ،0/8942و  0/8996میباشند.

شكل  -5تغییرات کارایی با رویكرد  IO-BCCبه ازای سه دیدگاه.
Figure 5- Variation in efficiency with IO-BCC method based on three scenarios.

مقادیر متوسط برای دیدگاههای بدبینانه ،متعادل و خوش بینانه به ترتیب برابر  0/9090 ،0/9045و  0/9085میباشند.

 -8تحلیل حساسیت
برای شناسایی و رتبهبندی تاثیرگذارترین ورودیها و خروجیها بر کارایی سایتهای مورد بررسی در این مقاله ،تجزیهوتحلیل حساسیت
انجام میشود .درواقع ،دلیل اصلی انجام تجزیهوتحلیل حساسیت ،بررسی تاثیر ورودیها و خروجیها بر نتایج کارایی است .ازآنجاکه
ً
تغییرات مقادیر ورودی غیرقابل کنترل است ،لذا تاثیر واقعی عوامل بر نتایج کارایی را نمیتوان مستقیما اندازهگیری کرد؛ بنابراین ،برای
تعیین میزان تاثیر هر عامل بر مقدار کارایی ،عامل مذکور بهطور تصنعی تغییر داده میشود ،درحالیکه سایر عوامل بدون تغییر نگه داشته
میشوند .بدین ترتیب که از مقدار اصلی هر متغیر ورودی /خروجی ،مقادیر  1 ،0/5و ( 1/5در هر مرحله 0/5 ،مقدار) کم میشود .این
روش برای تمامی ورودیها و خروجیها برای دو مدل  CCRو  IO-BCCانجام گرفت که نتایج آن در شکلهای  7و  8قابل مشاهده
است .محور عمودی که میزان کارایی را نشان میدهد ،درواقع ،متوسط مقدار کارایی کلیه سایتهای ساختمانی برای هر عامل میباشد
که مقدار هر عامل از  0/5تا  1/5کم شده است .به عبارتی ،محور عمودی ،میزان کارایی سایتهای ساختمانی با توجه به شرایط ایدهآل

ساختار تحلیل پوششی با دادههای فازی شهودی (مطالعه موردی :ارزیابی کارایی ایمنی محور در پروژههای ساخت و ساز)

شكل  -4تغییرات کارایی با رویكرد  CCRبه ازای سه دیدگاه.
Figure 4- Variation in efficiency with CCR method based on three scenarios.

(مقدار کارایی یک برای کلیه سایتها) را اندازهگیری میکند .همانگونه که در شکلهای  7و  8مشاهده میشود عوامل ورودی و خروجی
بر اساس میزان تاثیر آنها بر کارایی ،از بیشترین به کمترین تاثیر رتبهبندی شدهاند .مطابق شکلهای  7و  ،8در هر دو مدل  CCRو IO-

:BCC
 رتبه اول :فشار کاری.

 رتبه دوم :درک ایمنی ناظر.

 رتبه سوم :میزان آسیب دیدگیها (جسمی و روحی).
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 رتبه چهارم :حوادث ناامن.

رتبهبندی فوق ،اصلیترین اولویتبندی عوامل ایمنی برای بهبود کارایی ایمنی محور سایتهای ساختمانی با توجه به دو مدل  CCRو IO-

 BCCاست .با توجه به رتبهبندی به دست آمده در دو مدل  CCRو  ،IO-BCCاگر قرار باشد عملکرد مبتنی بر ایمنی در یک شرکت ساختمانی
بهبود یابد ،باید بیشترین اولویت را کاهش فشار کاری قرار داد .از طرفی ،حوادث ناامن باید کمترین اولویت را داشته باشد و با در نظر
گرفتن هزینه یکسان برای همه عوامل ایمنی ،باید آخرین عامل ایمنی باشد که بهبود یابد.
لطیفی و پویان /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،4زمستان  ،1401صفحه628-647 :

شكل  -6تحلیل حساسیت ورودیها و خروجیها بر اساس کارایی در مدل .CCR
Figure 6- Sensitivity analysis of inputs and outputs based on efficiency, in CCR model.

شكل  -7تحلیل حساسیت ورودیها و خروجیها بر اساس کارایی در مدل .IO-BCC
Figure 7- Sensitivity analysis of inputs and outputs based on efficiency, in IO-BCC model.

 -9تصمیمات مدیریتی
مدیریت کارآمد با بهرهگیری از اطالعات برآمده از کارایی و با اتخاذ تصمیمات هدفمند میتواند به ارتقای سطح قابلیتهای خود دست
یابد .به عبارتی میتوان با برنامهریزی و تدابیر کنترلی گوناگون ،سیستم را به سمتوسوی تعالی روزافزون سوق داد .سازمانهای باالدستی
نیز میتوانند به واحدهایی که کارایی الزم را دارند یا کارایی آنها بهطور متوسط به ازای مقادیر مختلف و  kاز متوسط نمونه بیشتر است،
خدماتی تشو یقی بهمنظور گسترش فعالیتهای آنها و در نتیجه بهبود فضای عمومی ایمنی ارایه دهند .عالوه بر این ،در صورت مشاهده
کارایی کمتر از استاندارد تعیین شده ،میتوان با توجه به رتبه به دست آمده از میزان تاثیرگذاری پارامترها بر اساس آنچه در تحلیل حساسیت

ذکر گردید ،در راستای ارتقای سطح ایمنی و کارایی گام برداشت .همانگونه که مشاهده گردید برمبنای مطالعات پیشین ،از روشی
پارامتری برای مطالعه موردی در این نوشته استفاده شده است .لذا میتوان تنها به انتخاب مقادیر و  kمورد استفاده در این مثال اکتفا
ننمود .تصمیمگیرندگان با افزایش میتوانند تصمیمی در سطح رضایت و تعلق باالتر اخذ نمایند .از سو یی دیگر ،ممکن است مایل
باشند با افزایش  ،kسهم تردید را در تعیین رتبه افزایش دهند .همچنین ،اعداد میتوانند تنها از نوع ذوزنقهای نباشند بلکه از نوع مثلثی یا
از انواع دیگر اعداد فازی باشند .با توجه به نتایج تحلیل حساسیت ،میتوان از طریق جذب نیروی پارهوقت ،فشار کاری را بر روی سیستم
کاهش داد به گونهای که منجر به کاهش حوادث جانی شود.
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در این مطالعه ،چارچوبی مبتنی بر تحلیل پوششی دادهها با دادههای فازی شهودی جهت ارزیابی ایمنی محور سایتهای ساختمانی
توسعه داده شد .این پژوهش با استفاده از یک نظرسنجی جمعآوری شده در سایتهای مختلف ساختوساز در شهرستان اهواز در
استان خوزستان انجام شده است .سه سناریو (بدبینانه ( ،)k=0متعادل ( )k=0.5و خوشبینانه ( ))k=1یرای ارزیابی و حل مدل DEA

و تاثیر آن بر کارایی در نظر گرفته شد .همچنین ،تحلیل حساسیت برای رتبهبندی و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر کارایی انجام گرفت.

 .1با افزایش  ،kتعداد واحدهای کارا افزایش یافته یا حداقل ثابت مانده است.
 .2با توجه به نتایج به دست آمده ،دیدگاه بدبینانه ( )k=0در مقایسه با سایر دیدگاهها ،کمترین تغییرات با کمترین کارایی را دارا میباشد.
 .3دیدگاه متعادل در بین سایر دیدگاهها ،تقریبا باالترین کارایی را دارد.

تجزیهوتحلیل حساسیت نشان داد که "فشار کاری" در هر دو مدل  CCRو  ،IO-BCCبیشترین عامل ایمنی تاثیرگذار بر نتایج کارایی
است؛ بنابراین ،برای افزایش کارایی سایتهای ساختمانی ،پارامتر "فشار کاری" ،عامل اصلی برای بهبود کارایی سایتهای ساختمانی
است و باید بیشترین اولویت را داشته باشد .از محدودیتهای موجود در این تحقیق میتوان به تعداد عوامل ورودی برای مدل DEA

اشاره نمود .عوامل زیادی بهعنوان عوامل تاثیرگذار بر ایمنی سایتهای ساختوساز وجود دارند که باید بهعنوان ورودی مدل در نظر
گرفته شوند تا میزان تاثیر آنها را بر کارایی سنجید .همچنین ،میتوان این نظرسنجی را در مناطق مختلف و به صورت سراسری انجام
داد تا از نظرات متفاوت و اهمیت تاثیر این مناطق مطلع شد؛ بنابراین پیشنهاد میگردد که این مدل مبتنی بر تحلیل پوششی دادهها با
دادههای فازی شهودی را برای مثالی با تعداد عوامل ورودی و خروجی بیشتر پیادهسازی کرد .همچنین پیشنهاد میشود جهت مطالعه
بهتر ،نظرسنجی را برای تعداد سایتهای بیشتر و برای مناطق متفاوت و به صورت سراسری اجرا کرد و نتیجه را مورد بررسی و تحلیل
قرار داد.
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