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 چکیذٌ:

ؽذُ  یهتعذد یّب یذگیچیپ یدارا زاىیگ نیتقو یثزا یزیگ نیتقو ٌذیرٍسافشٍى خْبى، فزآ یذگیچیثب تَخِ ثِ پ

 شاىیعٌدؼ ه ثبؽذ یثزخَردار ه یا العبدُ فَق تیّب اس اّو هبىسعب یآى ثزا یزیگ وِ اًذاسُ یاس هَارد یىیاعت ٍ 

 یزیگ نیتقو ٌذُیآ ٌذیخَد ًغجت ثِ فزآ تیٍضع ؽٌبختثب  تَاًٌذ یآى ه عزیك اس زایعبسهبى اعت س یٍر ثْزُ

هَرد اعتفبدُ  یٍر ثْزُ یبثیوِ خْت ارس ییّب اس رٍػ یىیخَد ثپزداسًذ.  یثزا یًغج تیهش دبدیٍ ثِ ا ٌذیًوب

ارائِ  ییوبرآ یبثیخْت ارس یهختلف یّب رٍػ شیً هیتىٌ يیوِ در ا ثبؽذ یّب ه دادُ یپَؽؾ لیتحل زدیگ یلزار ه

را  یزیگ نیتقو ٌذیوِ فزآ ذیًوب یه دبدیرا ا یهختلف حیٍ ًتب ثبؽذ یه یهٌغك خبف یاعت وِ ّز وذام دارا ُؽذ

 یپَؽؾ لیهختلف تحل یّب رٍػ تیتزو یثزا یپضٍّؼ ثِ ارائِ رٍؽ يیهٌظَر در ا يی. ثذذیًوب یهؾىل ه

 زًذُیگ نیتقو یٍاحذّب ییوبرآ یبثیسثِ ار یهختلف یّب هٌظَر در اثتذا ثب رٍػ يیٍ ثذ ؽَد یّب پزداختِ ه دادُ

 پزداختِ ؽذ. حیًتب تیثِ تزو یخغ ـیؽبًَى ٍ تخق یٍ در اداهِ ثب اعتفبدُ اس رٍػ آًتزٍپ ؽَد یپزداختِ ه
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 هقذهِ -1

وغات هشایابیی رلابثتی ثازای خاَد       ّاب ثاِ دًجابل    ثبعث ؽذُ اعت وِ آىّب  پذیزی عبسهبى در عبلیبى اخیز رلبثت

تَاًذ عابسهبى را ًغاجت ثاِ رلجاب ارتماب      ثبؽذ وِ هیّبیی هی ٍری یىی اس هشیتثبؽٌذ ٍ ثذیي هٌظَر ثْجَد ثْزُ هی

بخت ٍضاعیت  تَاًذ ایي اهىبى را ثزای عبسهبى ایدبد ًوبیذ تاب ثاب ؽاٌ   هی یٍر ثْزُ یزیگ اًذاسُدّذ. در ایي راعتب 

ٍری گیازی ثْازُ  (. اس عزف دیگز اًذاس2013ُ، 1ساد ٍ ّوىبراى هَخَد خَد ًغجت ثِ ثْجَد آى الذام ًوبیذ )ؽیزٍیِ

( 1957) فابرل  ثبؽاٌذ تجاذیل ؽاذُ اعات.    های  خَد یٍر ثْزُ ثْجَد ثِ هٌذ عاللِ وِ ّب عبسهبى اس یبریثغ چبلؼ ثِ

 زًاذگبى یگ نیتقاو  ّان ثازای   ٍ یالتقابد  داًؾاوٌذاى  یثزا ّن عبسهبى هی یٍر ثْزُ یزیگ اًذاسُ وِ داؽت اظْبر

ٍری  ثبعث ؽىغت تالػ ثغیبری اس پضٍّؾگزاى در ارسیبثی ثْازُ  وِ یافل لیدال اس یىی ثبؽذ.دارای اّویت هی

ثبؽاذ )واَن ٍ   تجاذیل ؽاًَذ های    هغلاَة  یخزٍخا ثِ  وِ هختلف یّب یٍرٍدای اس  ؽذُ اعت تؾىیل هدوَعِ

 (.2009، 2عیفَرد

( ثِ ارائِ رٍؽی پزداخت واِ ثاب درًظاز گازفتي یاه ٍرٍدی ٍ      1957ٍری، فبرل )تَخِ ثِ اّویت ارسیبثی ثْزُثب 

عبل پایؼ، چابرًش،    20ؽذ در اداهِ ٍ ثیؼ اس گیزی پزداختِ هیٍری ٍاحذ تقوینخزٍخی ثِ ارسیبثی ثْتزیي ثْزُ

ّب ثِ فَرت یه هذل وغازی ارائاِ   ًؾگبٍُری داّب را خْت ارسیبثی ثْزُوَپز ٍ رٍدس رٍػ تحلیل پَؽؾی دادُ

  ِ ٍری ٍاحاذّبی  ، ثْازُ DEAریاشی خغای تجاذیل وزدًاذ. ثزاعابط رٍػ      وزدًذ ٍ در اداهِ ثِ یه هاذل ثزًبها

(. در 2002، 3گیزد )آدلاز ٍ ّوىابراى  ّبی چٌذگبًِ هَرد تحلیل لزار هیگیزًذُ ثزاعبط ٍرٍدی ٍ خزٍخی تقوین

ِ    گیزًذُ ثاِ عٌاَاى ٍرٍدی   ٍاحذّبی تقوین ای اس هٌبثع، هعوَال هدوَعDEAِرٍػ  ای ّابی هاذل ثاِ هدوَعا

گیزًاذُ را ثاِ دٍ دعاتِ ٍاحاذّبی       ٍاحذّبی تقوین DEAؽَد. رٍػ ّبی هذل تجذیل هیتحت عٌَاى خزٍخی

ثبؽذ اهب ایي ثذیي هعٌی ًیغت وِ ایي  وٌذ وِ ٍاحذّبی وبرآ دارای عذد وبرآیی یىغبًی هیوبرا ٍ ًبوبرآ تجذیل هی

 (.2008، 4ذّب لشٍهب دارای عولىزد یىغبًی ثبؽٌذ )لیَ ٍ پٌگٍاح

ّبی هختلفی ثزای ارسیبثی وبرآیی ٍاحاذّبی   در هغبلعبت ثغیبری وِ اًدبم گزفتِ اعت پضٍّؾگزاى ثِ ارائِ رٍػ

(، 1986) ّبی هختلفی را ارائِ وزدًذ. ثِ عٌَاى هثبل عىغاتَى ٍ ّوىابراى   عبسهبًی پزداختٌذ ٍ ثذیي هٌظَر رٍػ

هغاللِ،   nٍػ وبرایی هتمبعع را پیؾٌْبد ًوَدًذ. ایي رٍػ ثب اعتفبدُ اس ٍسى ّبی ثاِ دعات آهاذُ اس حال ّاز      ر

ّاب را   DMUثبر هحبعجِ هی وٌذ ٍ ًتبیح هزثَط ثِ ؽبخـ وبرایی هتمبعع ّوِ  nرا  DMUؽبخـ وبرایی ّز 

ی وابرایی هتمابعع یاه    خالفِ هی وٌذ. ّز عغز ایاي هابتزیظ در ثزدارًاذُ ؽابخـ ّاب      n*nدر یه هبتزیظ 
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DMU  اعت. در ایي رٍػ هیبًگیي ؽبخـ ّبی وبرایی ّزDMU  .ثِ عٌَاى رتجِ وبرایی هذ ًظز لزار هی گیزد

 گزدد. دارای خَاة ثْیٌِ چٌذگبًِ ثبؽذ، ثب هؾىل هَاخِ هی DEAایي رٍػ ٌّگبهی وِ هذل 

ِ ًوَدًاذ. ایاي رٍػ اس یاه ٍاحاذ     ( یه رٍػ ثزای رتجِ ثٌذی ٍاحذّبی وابرا ارائا  1993اًذرعَى ٍ پتزعَى )

اهیي هحذٍدیت در هذل اٍلیِ  Kثزای دعتیبثی ثِ یه وبرایی ثشرگتز اس یه ثب اعتفبدُ اس ثزداؽتي  Kوبرای رأعی 

آى را اس هدوَعاِ اهىابى تَلیاذ هزثَعاِ      DMUoاعتفبدُ هی وٌذ. ثِ ثیبى دیگز، در ایي رٍػ خْت رتجِ ثٌاذی  

ّب اخزا هی ؽَد. ایي هذل هوىي اعت در هبّیات ٍرٍدی ًؾاذًی    DMUثزای عبیز  DEAحذف وزدُ ٍ هذل 

ّبیی وِ دادُ ّبی ًشدیه ثِ فافز ٍ   DMUگزدد. در ضوي حبلت ًبپبیذاری ًیش در ایي رٍػ هوىي اعت ثزای 

 یب ففز دارًذ، اتفبق ثیبفتذ.

 ، خْات رتجاِ ثٌاذی ٍاحاذّبی وابرا اس هاذل       AP( در راعاتبی رفاع هؾاىل ًبپبیاذاری هاذل      1999) 1عَئیؾی

تحت ارسیبثی را اس هدوَعِ اهىبى تَلیذ هزثَعِ حذف  DMUهتغیزّبی ووىی تعذیل یبفتِ اعتفبدُ ًوَد. اٍ ًیش 

ّب در ًظز گزفتِ اعت. در ایي رٍػ اگز توبم دادُ ّاب هثجات    DMUًوَد ٍ هذل هتغیز ّبی ووىی را ثزای عبیز

اعت ٍلی اگز دادُ ففز داؽتِ ثبؽین، هذل ًؾذًی خَاّذ ؽذ. رٍیىزد دیگز در ایدابد  ثبؽذ، هغللِ ّوَارُ ؽذًی 

اعتفبدُ اس تىٌیه ّبی آهبری اعت. ایي رٍػ ّب عجبرت اس تحلیل ّوجغاتگی هتعابرفی،    DEAرتجِ ثٌذی هغبئل 

 (.2002، 2تحلیل تفىیه ؽذُ خغی ٍ تحلیل تفىیه ؽذُ ًغجت ّب در رتجِ ثٌذی هی ثبؽذ )آدلز ٍ ّوىبراى

ّب ثز اعبط ایدبد ٍاحذ ایذُ آل ٍ ضذ ایذُ آل ارائِ وزدًاذ.   DMU( رٍؽی خْت رتجِ ثٌذی 2006) 3ٍاًگ ٍ لَ

گیزًذُ ثِ ارسیبثی وبرآیی پزداختٌاذ ٍ ثاذیي هٌظاَر    ّب در ایي رٍػ دٍ هزتجِ ثزای ّز یه اس ٍاحذّبی تقوینآى

آل هحبعجِ وزدًاذ  ٍ یىجبر ًیش ثب درًظز گزفتي گشیٌِ ضذایذُ آل یىجبر ارسیبثی وبرآیی را ثب درًظز گزفتي گشیٌِ ایذُ

 ِ ثٌاذی  ٍ در اداهِ ثب تزویت دٍ عذد وبرآیی در دٍ حبلت، عذد وبرآیی ًْبیی را هحبعجِ ًوَدًذ ٍ ثز هجٌبی آى رتجا

 را اًدبم دادًذ.

ِ ثٌا ثٌذی ثب تَخِ ثِ یه هٌغك خبفی ثِ رتجِّبی رتجِوِ ّز یه اس رٍػثب تَخِ ثِ ایي پازداسد،  ّاب های  ذی گشیٌا

پزداسًاذ اهاب در ایاي حبلات     گیزًذُ هیثٌذی ٍاحذّبی تقوینّبی هختلفی ثِ رتجِثغیبری اس پضٍّؾگزاى اس رٍػ

ّب اًدابم  گیزی ثز هجٌبی ًتبیح وذام یه اس ایي رٍػؽَد ایي اعت وِ هؾخـ ًیغت تقوینهؾىلی وِ ایدبد هی

ِ  ّا رائِ رٍؽای خْات تزویات رٍػ   گیزد. ثذیي هٌظَر در ایي پضٍّؼ ثِ اهی ریاشی پزداختاِ   بی هختلاف ثزًبها

ؽاَد ٍ در اداهاِ    گیزًذُ هحبعجِ های اعذاد وبرآیی ٍاحذّبی تقوین DEAّبی هختلف ؽَد. در اثتذا ثب رٍػ هی
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ؽاَد ٍ عاپظ ثاب اعاتفبدُ اس رٍػ     ثٌذی ثب اعتفبدُ اس رٍػ آًتزٍپای هحبعاجِ های   ّبی رتجٍِسى ّز یه اس رٍػ

 ؽَد.ّب پزداختِ هیثٌذی گشیٌِثِ رتجِتخقیـ خغی 

 

 خذهات تیفیک -2

ّب ثزای رلبثات ثاِ وابر    ّبیی اعت وِ ثغیبری اس عبسهبىتحَیل خذهبت ٍ هحقَالت ثب ویفیت یىی اس اعتزاتضی

ّبی یاه هحقاَل یاب خاذهت واِ لبثال       ٍاصُ ویفیت را ثِ عٌَاى ولیِ هؾخقِ 1گیزًذ. هَعغِ آلوبًی ویفیتهی

ًوبیذ. ایي در حبلی اعت وِ اعتبًذارد ًواَدى خاذهبت ثاِ خْات ٍخاَد      ثبؽذ، تعزیف هیهیتحَیل ثِ هؾتزی 

ثبؽااذ. ثااِ عااَر ولاای دٍ ًااَک ارسیاابثی ویفیاات ًگاازػ هحااَر ٍ تااز هاایّاابی ًبهؾااَْد لااذری هؾااىلٍیضگاای

هحَر ٍخَد دارد. رٍیىزد ًگزػ هحَر ثز خالف رٍیىزد رضبیتوٌذی هحَر ثز اعبط هیشاى رضابیت   رضبیتوٌذی

ثبؽذ. ارسیبثی رضبیتوٌذی هحاَر ثاز اعابط    تز هیگیزی آى پیچیذُثبؽذ ٍ لذا اًذاسُب ًبرضبیتی فعلی هؾتزی ًویی

ّبی ثْتزی را ثزای تدزثیبت هؾتزی اس خذهبت ارائِ ؽذُ ثٌب ًْبدُ ؽذُ اعت. ثِ ّویي هٌظَر ایي ًگزػ ؽبخـ

 (.2004، 2ًوبیذ )وبعتب ٍ ّوىبراىارسیبثی خذهبت ایدبد هی

ّب ثب یه هبّیت ون ٍ ثیؼ ًبهلوَط اعت وِ ثِ عاَر عابدی   ای اس فعبلیته خذهت، یه فعبلیت ٍ یب هدوَعِی

وٌٌذُ خذهبت ّبی تلهیيٍ ًِ لشٍهبً در تعبهل هیبى هؾتزی ٍ وبروٌبى خذهبتی یب هٌبثع فیشیىی یب وبالّب ٍ یب عیغتن

ؽاَد. در هاذیزیت فاٌبیع خاذهبتی، تَخاِ ثاِ       د های ایدب  -اًذ وِ ثِ عٌَاى راُ حلی ثزای هؾتزی فزاّن ؽذُ -

ّب ٍ در ًظز گزفتي ًظزات هؾتزی اس هَاردی ّغتٌذ وِ در دًیبی رلبثتی اهازٍس اس اّویات ثغایبر سیابدی     خَاعتِ

 (.2000، 3ثبؽٌذ )فیتشعیوًَش ٍ فیتشعیوًَشثزخَردار هی

وٌٌاذُ ویفیات خاذهبت ثاب تَخاِ ثاِ        وٌذ ٍ عَاهل تعیایي ویفیت خذهبت هیشاى رضبیتوٌذی هؾتزی را تعییي هی

ّبی وغت ٍ وبر پَیب اس پیچیذگی خبفی ثزخَردار اعت. فبوتَرّبیی ّوچَى اًتظبرات، ویفیات فزآیٌاذ ٍ   هحیظ

گذارًذ. ثِ ثیبى دیگاز اعاتبًذاردّبی خاذهبت تَعاظ هؾاتزیبًی      ویفیت خزٍخی ثز رٍی ویفیت خذهبت تلثیز هی

-ُ ٍ ثب تَخِ ثِ تدزثِ ٍ احغبط خَد ًغجت ثِ خذهبت لضبٍت های ؽَد وِ خذهبت را دریبفت ًوَدتعزیف هی

گیزی ٍ ثْجَد ویفیات  ای را خْت اًذاسُّبی گغتزدُّب تالػّب ٍ رعتَراىًوبیٌذ. فٌبیع خذهبت هحَر هبًٌذ ّتل

ثبؽاٌذ واِ ّوابى    ّب دارای یه آرهبى هؾتزن های اًذ. توبهی ایي عبسهبىخذهبت در وغت ٍ وبرؽبى فزف ًوَدُ

 (.2009، 4هیي رضبیت هؾتزی اعت )عجذالِ ٍ رٍساریَتل
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 تخصیص خطی -3

ّبی هفزٍك اس یه هغئلِ  گیزی چٌذؽبخقِ ّغتٌذ. در ایي رٍػ گشیٌِ ایي رٍػ یىی اس هْوتزیي فٌَى تقوین

ّب اس عزیك یه فزآیٌذ خجازاى خغای    ثٌذی ؽذُ عپظ رتجِ ًْبیی گشیٌِ ثز حغت اهتیبسات آًْب اس ّز ؽبخـ رتجِ

ّب( هؾخـ خَاّاذ ؽاذ. در ایاي رٍػ ثزاعابط خبفایت عایوپلىظ        اسای تجبدالت هوىي در ثیي ؽبخقِ)ثِ 

 عیوپلىظ هحذة فضبی یه در ثْیٌِ خَاة ضوٌی، ثِ عَر توبهی تزتیجبت گزفتي ًظز فضبی خَاة، ضوي در

یاه هاذل    ؽَد ٍّب در ّز ؽبخـ ارسیبثی هؾخـ هیؽَد. در ایي رٍػ اٍلَیت ّز یه اس گشیٌِ هی اعتخزاج

ّاب پزداختاِ   ثٌذی گشیٌِ ؽَد ٍ ثب حل ایي هذل تخقیـ، ثِ اٍلَیتریشی تخقیـ )وبرگوبری( تؾىیل هیثزًبهِ

ِ    ؽَد. ثزای حل ایي هذل السم اعت اؽبرُهی -ای ثِ رٍػ حل تخقیـ )وبرگوبری( ؽاَد. در اثتاذا هاذل ثزًبها

 (.2007، 1د )ریلی ٍ پبروزؽَثِ خْت تخقیـ افزاد ثِ وبرّب تؾىیل هی -ریشی ٍ هبتزیظ اس

   {
اگز فزد   ثِ وبر   اختقبؿ ًیبثذ        

اگز فزد   ثِ وبر   اختقبؿ یبثذ        
 

 

     ∑∑      

 

   

 

   

 

    

∑   
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 ثِ -هبتزیظ اس .1خذٍل 

n ................................. 2 1 
 وبر

 فزد

 سهبى اًدبم ّز وبر تَعظ ّز فزد

1 

2 

. 

. 

. 
N 

 

 هتذٍلَژی -4

ِ در ایي پضٍّؼ ثِ ارائِ رٍؽی خْت تزویت رٍػ ؽاَد ٍ در اداهاِ خْات    پزداختاِ های   DEAثٌاذی  ّبی رتجا

ثزرعی لبثلیت اخزایی رٍػ پیؾٌْبدی اس یه هغبلعِ هَردی اعتفبدُ خَاّاذ ؽاذ. در اثتاذا ثاِ رٍػ پیؾاٌْبدی      

ِ اؽبرُ هی DEAثٌذی  ّبی رتجِ ثزای تزویت رٍػ ثاِ   DEAثٌاذی  ؽَد ٍ عپظ ثب اعتفبدُ اس چٌذیي رٍػ رتجا

ت پزداختِ خَاّذ ؽذ ٍ ثاب اعاتفبدُ اس رٍػ پیؾاٌْبدی،    ّبی ؽْز اففْبى ثب رٍیىزد ویفیت خذهبثٌذی ّتلرتجِ

 ؽَد.ًتبیح تزویت هی

 

 گیزی چٌذهعیارُبا رٍیکزد تصوین DEAبٌذی ّای رتبِالگَریتن تزکیب رٍش -4-1

تَاًاذ چٌاذ    ؽَد، ایي رٍػ ثِ فَرت ادغبهی ثَدُ وِ هیّبی هختلف پزداختِ هیدر ایي هزحلِ ثِ تزویت رٍػ

یىذیگز ادغبم ًوبیذ. اعبط وبر ایي رٍػ ثز هجٌبی رٍػ تخقایـ خغای اعات. در ایاي     رٍػ رتجِ ثٌذی را ثب 

رٍػ ًَک ٍ تعذاد رٍػ ّبی رتجِ ثٌذی اّویتی ًذارد. رٍػ اًدبم وبر ثزای یىپبرچاِ وازدى رٍػ رتجاِ ثٌاذی،     

 ثبؽذ: اعتفبدُ اس رٍػ تخقیـ خغی اعت. هزاحل اًدبم ایي رٍػ ثِ فَرت سیز هی

 DEAبٌذی ّای رتبِگیزًذُ با استفادُ اس رٍشارآیی ٍاحذّای تصوینقذم اٍل: ارسیابی ک

ؽاَد.  گیزًذُ پزداختِ های ثِ ارسیبثی وبرآیی ٍاحذّبی تقوین DEAّبی هختلف در ایي هزحلِ ثب اعتفبدُ اس هذل

ب واِ  ّا ثٌذی تحلیل پَؽؾی دادُّبی هختلف رتجِتَاى اس رٍػگیزًذُ هیخْت ارسیبثی وبرآیی ٍاحذّبی تقوین

ِ      ّبی هختلفی هیدارای رٍیىزدّب ٍ هٌغك ثٌاذی  ثبؽذ اعتفبدُ ًواَد. در ایاي الگاَریتن، اس ًظاز تعاذاد رٍػ رتجا

DEA ؽَد هحذٍدیتی ٍخَد ًذارد.وِ اعتفبدُ هی 
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 DEAبٌذی  ّای هختلف رتبِگیزی با استفادُ اس عذد کارآیی رٍشقذم دٍم: تشکیل هاتزیس تصوین

گیزًاذُ واِ ثاِ    ؽَد ٍ ثذیي هٌظاَر ٍاحاذّبی تقاوین   گیزی پزداختِ هیهبتزیظ تقویندر ایي هزحلِ ثِ تؾىیل 

ؽًَذ ٍ ّاز یاه   ّب درًظز گزفتِ هیّبی هختلف پزداختِ ؽذُ اعت، ثِ عٌَاى گشیٌِّب ثِ رٍػارسیبثی وبرآیی آى

گیزًاذُ ًیاش    بی تقاوین ؽَد ٍ ّوچٌیي عذد وبرآیی ٍاحذّثٌذی ًیش ثِ عٌَاى هعیبرّب اعتفبدُ هیّبی رتجِاس رٍػ

 ثبؽذ: هی 2خذٍل گیزی ثِ فَرت ؽَد. هبتزیظ تقوینثِ عٌَاى اعذاد هبتزیظ درًظز گزفتِ هی

 گیزًذُگیزی عذد وبرآیی ٍاحذّبی تقوینهبتزیظ تقوین .2خذٍل 

ثٌذی  ّبی رتجِ رٍػ
DEA 

ٍاحذّبی 

 گیزًذُ تقوین

رٍػ اٍل 

ثٌذی  رتجِ
DEA  

رٍػ اٍل 

ثٌذی  رتجِ
DEA  

…………. 
ام nرٍػ 

ثٌذی  رتجِ
DEA  

A1 C11 C12 …………. C1n 

A2 C21 C22 …………. C2n 

…
…

…
 …

…
…

 …
…

…
 …

…
…

 …
…

…
 

Am-1 C(m-1)1 C(m-1)2 …………. C(m-1)n 

Am Cm1 Cm2 …………. Cmn 

ًیش همبدیز عذد وبرآیی ٍاحذ  Cijثبؽٌذ ٍ گیزًذُ هیٍاحذّبی تقوین Amتب  A1گیزی فَق، در هبتزیظ تقوین

 ثبؽذ.هی jثٌذی ثِ رٍػ رتجِ iگیزًذُ تقوین

 ّا بِ رٍش آًتزٍپیقذم سَم: تعییي ٍسى ّز یک اس رٍش

ؽاَد ٍ ثاذیي   ثب اعتفبدُ اس رٍػ آًتزٍپی هحبعاجِ های   DEAثٌذی ّبی رتجِدر ایي هزحلِ ٍسى ّز یه اس رٍػ

ـ هزاحال سیاز ٍسى   ی لجل، ثِ فاَرت  گیزی در هزحلِهٌظَر پظ اس تؾىیل هبتزیظ تقوین ّاب هحبعاجِ   ؽابخ

 ؽَد: هی

 

 ّب ثِ رٍػ هغتمین.ًزهبلیشُ وزدى ؽبخـ 

    
   

∑     
  

  ثذعت آٍردى ؽبخـEj ِی سیز:ثزای ّز یه اس هعیبرّب ثب اعتفبدُ اس راثغ 

     ∑     (   )                       
 

    
                            m ;  گشیٌِ تعذاد  
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  ثذعت آٍردى ؽبخـDj 

          

 ثذعت آٍردى ٍسى ًْبیی ّز ؽبخـ 

   
  

∑  
  

 با استفادُ اس تخصیص خطی DEAبٌذی ّای رتبِقذم چْارم: تزکیب رٍش

ِ  گیزی تؾىیل ؽذُ ٍ ّوچٌیي ٍسى رٍػدر لذم چْبرم ثب اعتفبدُ اس هبتزیظ تقوین واِ   DEAثٌاذی  ّابی رتجا

ؽَد. ثذیي هٌظَر اس رٍػ تخقایـ خغای اعاتفبدُ    ثٌذی پزداختِ هیّبی رتجِتعییي ؽذُ اعت ثِ تزویت رٍػ

ِ ّب در ّز ؽبخـ ارسیبثی هؾخـ هیؽذُ ٍ در ایي رٍػ اٍلَیت ّز یه اس گشیٌِ ریاشی  ؽَد ٍ یه هذل ثزًبها

ّب پزداختِ خَاّذ ؽاذ.  ذی گشیٌِثٌ ؽَد ٍ ثب حل ایي هذل تخقیـ، ثِ اٍلَیتتخقیـ )وبرگوبری( تؾىیل هی

ِ     ثزای حل ایي هذل السم اعت اؽبرُ ریاشی ٍ  ای ثِ رٍػ حل تخقیـ )وبرگوابری( ؽاَد. در اثتاذا هاذل ثزًبها

ثِ خْت تخقیـ افزاد ثِ وبرّب تؾىیل ؽَد ٍ ثب اعتفبدُ اس الگَریتن حل هغبئل وبرگوبری ثب رٍػ  -هبتزیظ اس

 ثبؽذ:هزاحل حل ثِ رٍػ هدبرعتبًی ثِ فَرت سیز هی ؽَد.هدبرعتبًی ثِ حل آى پزداختِ هی

 ؽَد.وَچىتزیي عذد ّز عغز اس ولیِ اعذاد عغز ون هی 

 ؽَد.وَچىتزیي عذد ّز عتَى اس ولیِ اعذاد عتَى ون هی 

  ثب ووتزیي خظ پَؽؾی )افمی ٍ عوَدی( ففزّبی خذٍل را پَؽؼ دّیذ. اگز تعذاد خظ پَؽؾی ثزاثز

 ثْیٌِ لبثل اعتخزاج اعت. در غیز ایي فَرت ثِ لذم چْبرم ثزٍیذ.ثعذ هبتزیظ ثبؽذ خَاة 

  ُوَچىتزیي عذدی وِ خظ ًخَردُ اعت را اًتخبة وٌیذ. ایي عذد را اس ولیِ اعذادی وِ خظ ًخَرد

 اعت ون وٌیذ ٍ ثِ اعذاد هحل تمبعع خغَط پَؽؾی اضبفِ وٌیذ ٍ ثِ لذم عَم ثزٍیذ.

 ّبیی اس هبتزیظ ؽَد. ثذیي فَرت وِ درایِغللِ اعتخزاج هیدر ایي هزحلِ اس هبتزیظ ًْبیی خَاة ه

ثبؽٌذ ّب هیی ففز در عتَى آىگیزًذ ٍ وبرّبیی وِ درایِگیزی لزار هیثبؽٌذ هجٌبی تقوینوِ ففز هی

ؽَد. در فَرتی وِ یه وبر ثِ چٌذ فزد تخقیـ یبثذ هغللِ دارای ثِ فزد هتٌبظز تخقیـ دادُ هی

 خَاة چٌذگبًِ اعت.

ثبیغتی ثِ هغللِ  maxوِ هغللِ اعتفبدُ ؽَد ثب تَخِ ثِ ایي maxی اگز رٍػ هدبرعتبًی ثزای حل هغللِکز: تذ

min .تجذیل گزدد، ثبیغتی اختالف ثشرگتزیي عذد هبتزیظ اس ته ته اعذاد هحبعجِ ٍ خبیگشیي ؽَد 

 گیزد: اًدبم هی ّب ثب اعتفبدُ اس رٍػ تخقیـ خغی هزاحل سیزثٌذی گشیٌِدر اداهِ خْت اٍلَیت

 ِؽبخـ: –تؾىیل هبتزیظ رتج 
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 ؽبخـ تؾىیل ؽَد. –در ایي هزحلِ ثبیغتی رتجِ ّز گشیٌِ در ّز ؽبخـ هؾخـ ؽَد ٍ هبتزیظ رتجِ

 ٌِرتجِ: –تؾىیل هبتزیظ گشی 

ؽَد. ثذیي هٌظَر هدوَک ٍسى ّز گشیٌِ در ّز رتجِ ثِ رتجِ تؾىیل هی –در ایي هزحلِ هبتزیظ هزثعی گشیٌِ

 ثبؽذ.ّبی ایي هبتزیظ هیدرایِعٌَاى 

 وبرگوبری ثِ حل هغللِ  –در ایي حبلت ثب اعتفبدُ اس رٍػ حل هدبرعتبًی تخقیـmax  ثزای

 ؽَد.رتجِ پزداختِ هی –هبتزیظ گشیٌِ

با  DEAبٌذی ّای رتبِّای شْز اصفْاى با استفادُ اس الگَریتن تزکیب رٍشبٌذی ّتل اٍلَیت -4-2

 رٍیکزد کیفیت خذهات

ّبی ؽْز اففْبى ثب رٍیىازد  هزحلِ خْت ارسیبثی لبثلیت اخزایی رٍػ پیؾٌْبدی، ثِ ارسیبثی عولىزد ّتلدر ایي 

ّتل ؽْز اففْبى درًظز گزفتِ ؽاذُ اعات ٍ ثاِ عاٌدؼ اثعابد       12ؽَد. ثذیي هٌظَر ویفیت خذهبت پزداختِ هی

ّابی ؽاْز   ثِ ارسیبثی ّتال  DEA ثٌذی ؽَد. در اداهِ ثب اعتفبدُ اس چٌذیي رٍػ رتجِویفیت خذهبت پزداختِ هی

ؽَد. هزاحال  ّبی هختلف ثب اعتفبدُ اس رٍػ پیؾٌْبدی تزویت هیؽَد ٍ در اداهِ ًتبیح رٍػاففْبى پزداختِ هی

 ثبؽذ:اًدبم ایي وبر ثِ فَرت سیز هی

 DEAبٌذی ّای رتبِگیزًذُ با استفادُ اس رٍشقذم اٍل: ارسیابی کارآیی ٍاحذّای تصوین

ّتل ؽْز افافْبى ثاِ عٌاَاى     12ؽَد ٍ ثذیي هٌظَر  ّب اعتفبدُ هی در اثتذا هذل تحلیل پَؽؾی دادُ در ایي هزحلِ

ّبی هذل ٍ ادران  ؽَد ٍ در اداهِ ؽىبف اثعبد ویفیت خذهبت ثِ عٌَاى ٍرٍدیگیزًذُ تعییي هیٍاحذّبی تقوین

 ثبؽذ:هی 1هغبثك ؽىل  DEAهؾتزی ًیش ثِ عٌَاى خزٍخی هذل درًظز گزفت ؽذُ اعت. هذل 

 
 

 

 
 DEAّبی هذل  ٍرٍدی ٍ خزٍخی :1ؽىل 

 DEA. مذل 1شکل 

ِ     آٍری دادُ ثزای خوع ای  ّب ثز اعبط هذل ویفیت خذهبت پبراعَراهي اس پزعؾٌبهِ اعتبًذارد ثاب عیاف پاٌح گشیٌا

گیازی ؽاذُ    لیىزت اعتفبدُ ؽذُ اعت. ثب ایي پزعؾٌبهِ همبدیز ادراوبت ٍ اًتظبرات هؾاتزیبى در ّاز ّتال اًاذاسُ    

ًتظبرات ٍ ادراوبت ثذعت آهاذُ اعات. همابدیز    اعت. همبدیز ؽىبف ویفیت خذهبت اثعبد پٌح گبًِ ًیش اس تفبضل ا

 

 ّبی ؽْز اففْبىّتل

 
 

  ؽىبف لبثلیت اعوٌیبى 

  ؽىبف تضویي 

  ؽىبف هلوَعبت 

 ؽىبف ّوذلی 

  ؽىبف پبعخگَیی 

  ادراک هشتزی 
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ؽىبف ویفیت خذهبت ثِ عٌَاى ٍرٍدی هذل ٍ ادراوبت هؾتزیبى اس ویفیت خذهبت ّز ّتل ًیش ثِ عٌَاى خزٍخی 

 در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت. 3هغبثك خذٍل 

 DEAهمبدیز ٍرٍدی ٍ خزٍخی هذل  .3خذٍل 

 وام َتل ردیف

 خريجی َا يريدی

شکاف 

قابلیت 

 اطمیىان

شکاف 

 تضمیه

شکاف 

 ملمًسات

شکاف 

 َمذلی

شکاف 

 پاسخگًیی

ادراکات 

کیفیت 

 خذمات

 52/82 500/0 574/0 310/0 747/0 412/0 عالی قاپً 1

 92/77 480/0 540/0 380/0 737/0 392/0 پیريزی 2

 00/77 360/0 716/0 430/0 347/0 494/0 ملل 3

 76/84 557/0 466/0 310/0 487/0 422/0 عباسی 4

 40/75 360/0 682/0 370/0 647/0 614/0 کًثر 5

 04/69 813/0 772/0 550/0 877/0 596/0 سفیر 6

 32/84 287/0 450/0 130/0 263/0 132/0 آزادی 7

 48/77 620/0 474/0 757/0 637/0 308/0 سپاَان 8

 16/75 590/0 448/0 287/0 353/0 314/0 اصفُان 9

 80/74 493/0 490/0 863/0 283/0 571/0 سًئیت 10

 68/72 670/0 326/0 490/0 523/0 432/0 ستارٌ 11

 76/69 260/0 456/0 457/0 400/0 595/0 شیخ بُایی 12

ؽاَد. رٍػ اٍل هتعلاك ثاِ    پزداختِ هی DEAثٌذی ّب ثب اعتفبدُ اس عِ رٍػ رتجِدر اداهِ ثِ ارسیبثی وبرآیی ّتل

دّاذ. رٍػ   ثٌذی ثیي ٍاحذّب را اًدابم های   ثبؽذ وِ ثِ ًَعی ثزاعبط رٍػ تبپغیظ رتجِ ( هی2006ٍاًگ ٍ لٍَ )

ریشی آرهابًی ثاب هاذل     ثبؽذ وِ اس تلفیك ثزًبهِ ( هی2008ثٌذی اًتخبة ؽذُ هتعلك ثِ هبوَیی ٍ ّوىبراى ) دٍم رتجِ

ثٌذی در ایي تحمیك هتعلاك ثاِ    ٍاحذّب اعتفبدُ وزدُ اعت. رٍػ عَم رتجِ ثٌذی ّب خْت رتجِ تحلیل پَؽؾی دادُ

ثٌذی ٍاحذّب را ثِ ووه یىی وزدى اعذاد وبرآیی ّاز ٍاحاذ در    ( اعت وِ رتج2009ِعلیوبًی داهٌِ ٍ سارک پیؾِ )
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هغابثك   3ّب ثب عاِ رٍػ فاَق ثاز هجٌابی اعالعابت خاذٍل        ثٌذی ّتل ّبی هتذاٍل اًدبم هی دّذ. ًتبیح رتجِ  هذل

 ارائِ ؽذُ اعت. 4خذٍل 

 ّب ثب عِ رٍػ هختلف ثٌذی ّتل ّبی رتجِ ؽبخـ .4خذٍل 

 وام َتل ردیف
 ريش ايل

 (2006)ياوگ ي لًي، 

 ريش ديم

)ماکًیی ي َمکاران، 

2008) 

 ريش سًم

)سلیماوی ي زارع پیشٍ، 

2009) 

 23894/0 74399/0 62159/0 عالی قاپً 1

 23705/0 74503/0 54442/0 پیريزی 2

 25309/0 58450/0 55634/0 ملل 3

 36094/0 90327/0 76409/0 عباسی 4

 22929/0 59884/0 50771/0 کًثر 5

 15282/0 45212/0 21954/0 سفیر 6

 43347/0 00000/1 91536/0 آزادی 7

 24172/0 80051/0 28720/0 سپاَان 8

 28986/0 82070/0 75033/0 اصفُان 9

 26694/0 77638/0 26864/0 سًئیت 10

 43347/0 00000/1 60328/0 ستارٌ 11

 34541/0 82390/0 53769/0 شیخ بُایی 12

 DEAبٌذی ّای هختلف رتبِگیزی با استفادُ اس عذد کارآیی رٍشقذم دٍم: تشکیل هاتزیس تصوین

، هبتزیظ فَق 3خذٍل  ؽَد ٍ در ًتیدِ ٍ ثب تَخِ ثِ هبتزیظگیزی پزداختِ هیدر اداهِ ثِ تؾىیل هبتزیظ تقوین

ّبی ؽْز اففْبى اعت ٍ عِ هعیبر وِ ًتبیح عذد وبرآیی ثاِ عاِ رٍػ حال ؽاذُ،     گشیٌِ وِ ؽبهل ّتل 12دارای 

 ثبؽذ.هی

 ّا بِ رٍش آًتزٍپیقذم سَم: تعییي ٍسى ّز یک اس رٍش
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ّابی هابتزیظ   ّابی حال ؽاذُ )هعیبر   در ایي هزحلِ ثب اعتفبدُ اس رٍػ آًتزٍپی ثِ تعیایي ٍسى ّاز یاه اس رٍػ   

-ثبؽاذ ٍ ًتابیح ٍسى  ّب های ًظوی هَخَد ثیي دادُؽَد. هٌغك رٍػ آًتزٍپی ثز هجٌبی ثیگیزی( پزداختِ هیتقوین

 ًؾبى دادُ ؽذُ اعت: 5دّی ثب اعتفبدُ اس آى در خذٍل 

 ثٌذی ثب اعتفبدُ اس آًتزٍپیّبی رتجٍِسى رٍػ .5خذٍل 

 وام َتل
 ريش ايل

 (2006)ياوگ ي لًي، 

 ريش ديم

 (2008)ماکًیی ي َمکاران، 

 ريش سًم

 (2009)سلیماوی ي زارع پیشٍ، 

 0.298 0.163 0.54 يزن

 با استفادُ اس تخصیص خطی DEAبٌذی ّای رتبِقذم چْارم: تزکیب رٍش

در ایي هزحلِ ثب اعتفبدُ اس رٍػ تخقیـ خغی وِ در لغوت عَم تَضیح دادُ ؽذ، ثِ تزویت ًتابیح حبفال اس   

گیزی ٍ ًتبیح حبفل اس آًتزٍپپای واِ   ؽَد. ثذیي هٌظَر اس هبتزیظ تقوینپزداختِ هی DEAثٌذی عِ رٍػ رتجِ

ِ  ؽاَد ٍ ًتابیح حبفال اس تزویات رٍػ    ًؾبى دادُ ؽذ اعتفبدُ هی 4ٍ  3ثِ تزتیت در خذاٍل  ثٌاذی در  ّابی رتجا

 ًؾبى دادُ ؽذُ اعت: 6خذٍل 

 DEAثٌذی  ًتبیح خبفل اس تزویت عِ رٍػ رتجِ .6خذٍل 

 رتبٍ وام َتل رتبٍ ام َتلو

 1 آزادی 4 عالی قاپً

 10 سپاَان 7 پیريزی

 3 اصفُان 6 ملل

 11 سًئیت 2 عباسی

 5 ستارٌ 9 کًثر

 8 شیخ بُایی 12 سفیر
 

 گیزیًتیجِ -5

ّب ثغیبر هَرد تبویذ پضٍّؾگزاى لزار گزفتِ اعت ٍ ثب تَخِ ثاِ ایاي    در عبلیبى اخیز، لشٍم ارسیبثی عولىزد عبسهبى

ّابی هختلفای ثاِ     ّب ارائِ ؽذُ اعت هاِ ثاز هجٌابی هٌغاك     ّبی هختلفی ثزای ارسیبثی عولىزد عبسهبى هغللِ، رٍػ

ّب هَرد اعاتفبدُ   عظ ثغیبری اس پضٍّؾگزاى ٍ عبسهبىّبیی وِ تَ پزداسد. یىی اس رٍػ ارسیبثی عولىزد ٍاحذّب هی
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ّاب ثغایبر هاَرد تَخاِ      لزار گزفتِ اط، ارسیبثی ًغجی ٍاحذّب اعت وِ در ایي راعاتب رٍػ تحلیال پَؽؾای دادُ   

 پزداسد. ثٌذی ٍاحذّب ًیش هی ّب لزار گزفتِ اعت ٍ عالٍُ ثز ارسیبثی عولىزد ثِ رتجِ عبسهبى

ثبؽاذ ٍ هاذیزاى    ّب ًیش هتفبٍت های  تَعظ پَّؾگزاى، ًتبیح حبفل اس آى DEAّبی هختلف  ثب تَخِ ثِ ارائِ هذل

ؽاَد واِ ثاِ تزویات ًتابیح       گیزی ًذارًذ. ثذیي هٌظَر در ایي پضٍّؼ ثِ ارائِ رٍؽای پزداختاِ های   اهىبى تقوین

گیزًاذُ ثاِ   رآیی ٍاحاذّبی تقاوین  پزداسد. در ایاي رٍػ ًتابیح عاذد واب     هی DEAثٌذی  ّبی هختلف رتجِ رٍػ

ؽاَد   ّب تعییي هی ؽَد ٍ در اداهِ ثب اعتفبدُ اس رٍػ آًتزٍپی، ٍسى ّز یه اس رٍػ ّبی هختلفی هحبعجِ هی رٍػ

 پزداسد. هی DEAثٌذی  ّبی رتجِ ٍ عپظ ثب اعتفبدُ اس رٍػ تخقیـ خغی ثِ تزویت ًتبیح رٍػ
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