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چکیده

این از قبل که صورتی در کند. می معرفی ، ها داده پوششی تحلیل علم در گیری تصمیم واحدهای بندی رسته بررسی منظور به مدل یک مقاله این
می اصالح نیاز صورت در و بررسی را شده پیشنهاد های بندی رسته درستی میزان مدل این ، نداشت وجود واحدها بندی رسته بر دقیق نظارتی

کند.
ها گروه خطی تفکیک ۵ ۴کارایی؛ ای؛ رسته ،٣شاخص گیری تصمیم واحد ٢ دادها؛ پوششی ١تحلیل کلیدی کلمات

پیش گفتار ١

می محاسبه ها آن کارایی بهبود و واحدها بین مقایسه منظور به را ارزیابی تحت واحدهای کارایی رتبه (DEA)ها داده پوششی تحلیل علم
الزم بهبود و داشته ارزیابی تحت واحد مورد در درستی دیدگاه سازد می قادر را کاربر درست، مقایسه منظور به کارایی رتبه صحیح کند.محاسبه
در موری[٢] و بنکر بار اولین است. ای رسته شاخص توسط واحدها بندی رسته تر صحیح کارایی رتبه محاسبه ابزارهای از یکی دهد. انجام را
قضاوت و دیدگاه به توجه با بندی رسته این کردند. ارائه دوتایی های شاخص توسط گیری تصمیم واحدهای بندی رسته برای مدلی ١٩٨۶ سال
شده پیشنهاد بندی رسته بررسی شوند. بندی رده بد واحدها از بعضی است ممکن لذا باشد می دور به ریاضی دقت یک از که شود می انجام مدیر
گروه تفکیک برای را آرمانی ریزی برنامه های مدل ١٩٧٩ سال در [١] گلوبر و فرد کند. می مشخص را آن درستی میزان گیری تصمیم واحدهای
ریزی برنامه مدل و ای رسته شاخص بندی، رسته اصالح تسریع و DEA به مربوط های برنامه در رویه این کردن کاربردی برای بردند. کار به ها
آرمانی ریزی برنامه مدل سپس و موری و بنکر ای رسته شاخص تعریف ابتدا کنیم. می ترکیب مدل یک در را ها گروه تفکیک به مربوط آرمانی

دهیم. می ارائه ای رسته شاخص اساس بر کننده تفکیک آرمانی ریزی برنامه جدید مدل نهایت در و ها گروه تفکیک به مربوط

ای رسته شاخص ٢
بر شرایطی اینکه علت به باشد نمی عادالنه هم با واحدها همه مقایسه گیری تصمیم واحدهای کارایی صحیح محاسبه برای ها سازمان از بعضی در
هایی سازمان چنین در لذا باشد مؤثر کارایی بر و باشد مضرت یک یا و مزیت یک است ممکن بقیه به نسبت که است برقرار واحدها از بعضی

شود. می ی رسته های شاخص آمدن پدید موجب روند این شوند. می مقایسه دارند بدتر یا مشابه شرایطی ها باآن که واحدهایی با واحد هر

کنند. می بندی دسته رده چند در شرایطشان اساس بر را گیری تصمیم واحدهای که هستند کیفی های شاخص ای رسته های شاخص .١ تعریف

آنگاه باشد Ck رسته در ام j واحد اگر دادند. ارائه گیری تصمیم واحدهای بندی رسته برای d(ck)kj دوتایی متغیر ١٩٨۶ سال در موری و بنکر

شود. می صفر برابر باالتر های رسته برای و d(ck)kj = ١،ck = ١, . . . , Ck

گروه چند تفکیک مسائل برای مجرد خطی تفکیک یک ایجاد ٣

کردند: معرفی زیر صورت به را خطی تفکیک یک گلوبر و فرد
طبقه درستی” ”به که کنید پیدا bup و blp فاصله) تقسیم (زیر مناسب مرزهای و ،Xخطی تبدیل ،یک بگیرید نظر در Gp های گروه و Ai نقاط
ام p گروه به یافته اختصاص نقاط برای پایین و باال های کران دهنده نشان ترتیب به bup و blp های .کران دهد انجام را ها Ai از یک هر بندی
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١٣٩۴ عملیات، در تحقیق کنفرانس ٨مین

است: زیر صورت به مدل است. bup و blp شکست نقاط و X وزن طرح یا و خطی بینی پیش تعیین هدف بنابراین هستند.

min
g−١∑
p=١

epαp

s.t.
AiX ⩾ blp
AiX ⩽ bup
bup + ε ⩽ bl+١

p + αp

(١)

هزینه دهنده نشان ، تناسب به باید وزن هستند.این خاص گروه یک به صحیح تخصیص نسبی اهمیت کننده منعکس های وزن ep هدف، تابع در
صفر برابر هدف تابع بهین مقدار اگر هاست. گروه تعداد g و دهد می نشان را ها گروه بین همپوشانی میزان αp باشد. نادرست بندی طبقه های

دارند. جداپذیری قابلیت و نداشته همپوشانی ها گروه که معناست این به شد

جدید مدل ۴
گیریم: می نظر در ارزیابی تحت واحدهای برای را زیر موارد مدل نوشتن از قبل

دارند. مشابهی شرایط کامال که است واحدهایی شامل گروه یک که صورت این به کنیم. می تقسیم ها زیرگروه به را شده بندی رسته واحدهای -١
گروه یک در هستد دوم شاخص سوم رده و اول شاخص اول رده در که واحدهایی باشد. موجود رده ٢ و ٣ با ای رسته شاخص دو اگر مثال برای

: ها زیرگروه به ها رسته تبدیل منظور به گیرند. می قرار

g =
k∏
١
Ck ها زیرگروه تعداد بنابراین باشند، رده Ck با ای رسته شاخص k دارای خروجی s و ورودی m با گیری تصمیم واحد n کنید فرض

است.
کنیم: می تعریف زیر صورت به δ(ck)kj جدید متغیرهای

δ
(ck)
kj = d

(ck)
kj − d

(ck+١)
kj , k = ١, ٢, . . . , k , ck = ١, ٢, . . . , ck ,

j = ١, ٢, . . . , n , d(ck+١)
kj

= ٠

بود. خواهند یکسان های کران دارای دارند قرار گروه یک در که هایی DMU تنها قیود، طرف دو در
K∏
k=١

δ
(ck)
kj ضرب با ادامه در

گیریم. می نظر در مثبت را yj به مربوط ضرایب ترکیبی مدل در پس است مزیت یک باشد بیشتر yj یعنی خروجی میزان چه هر -٢
: است زیر صورت به فوق موارد اساس بر ای رسته های شاخص اساس بر ها گروه تفکیک مدل

min
g−١∑
p=١

epαp

s.t.
K∏
k=١

δ
(ck)
kj (

m∑
i=١

wixij +
s∑
r=١

zryrj) ⩾
K∏
k=١

δ
(ck)
kj blp

K∏
k=١

δ
(ck)
kj (

m∑
i=١

wixij +
s∑
r=١

zryrj)
K∏
k=١

δ
(ck)
kj bup

δ
(ck)
kj = d

(ck)
kj − d

(ck+١)
kj , k = ١, ٢, . . . , k ,

ck = ١, ٢, . . . , ck , j = ١, ٢, . . . , n , d(ck+١)
kj

= ٠
blp < bup
bup + ε < blp+١ + αp
zr ⩾ ١

(٢)

نادرست واحدها بندی رسته شد. صفر برابر هدف تابع بهین مقدار اگر باشد، می هدف تابع مقدار به توجه با مدل این توسط بندی رسته بررسی
و کرده اصالح توان می رسته تغییر با را اند شده گروه دو بین در همپوشانی باعث که واحدهایی رسته شد، صفر مخالف بهین مقدار اگر اما نیست،
کند. ایجاد را همپوشانی کمترین که باشد می بهین بندی رسته نباشد، پذیر امکان ها گروه کامل تفکیک امکان بهترکرد.اگر را بندی رسته نهایت در

٢۴۴
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رده سه با DMU شش :١ جدول
DMU ورودی خروجی رسته d

(١)
j d

(٢)
j d

(٣)
j

A ٢ ٢ ضعیف ١ ٠ ٠
B ۴ ۴ ضعیف ١ ٠ ٠
C ۴ ٣ متوسط ١ ١ ٠
D ١ ١ ضعیف ١ ١ ٠
E ١ ٢ خوب ١ ١ ١
F ۵ ۴ خوب ١ ١ ١

مثال ۵
مربوط اطالعات جدول در بگیرید. نظر در اند شده بندی دسته رسته سه در که ای رسته شاخص یک و خروجی یک و ورودی یک با DMU شش

است. شده ارائه
آید: می دست به زیر نتایج جدید، مدل اجرای با

تغییر قوی به ضعیف از را B واحد رسته بنابراین است. سوم گروه و اول گروه بین همپوشانی بیشترین و شود می ٢٬٣٣٣ برابر هدف تابع مقدار
آید: می دست به زیر نتایج دوباره اجرای با کنیم. می اجرا را مدل دوباره و داده

نیست. نادرست واحدها بندی رسته بنابراین شود. می صفر برابر حالت این در هدف تابع مقدار

گیری نتیجه ۶
سازد می قادر را گیرنده تصمیم جدید مدل است. برخوردار خاصی اهمیت از گیری تصمیم واحدهای صحیح بندی رتبه منظور به واحدها بندی رسته
بهترین تواند می گیرنده تصمیم با تعامل در کاربر نتیجه دهد.در انجام ای رسته های شاخص با ارزیابی تحت واحدهای مورد در را بهتر بندی رسته

دهد. ارائه گیری تصمیم واحدهای برای را بندی رسته
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