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 چكيده

شركت هاي  .استفاده از روش تحليل پوششي داده ها براي ارزيابي كارايي ادارات مي باشد موضوع پژوهش حاضر   

مورد نياز را  اطالعاتبنابراين توزيع برق براي ارزيابي عملكرد خود بايد به صورت مستمر به ارزيابي كارايي ادارات خود بپردازند، 

يافته هاي پژوهش نشان . و تجزيه و تحليل گرديده است گردآوري و مصاحبه با كارشناسان مربوطه از طريق مراجعه حضوري

: براي ارزيابي با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها در ادارات شركت توزيع برق عبارتند ازشاخص هاي مهم مي دهد كه 

  .تعداد مشتركين و انرژي فروش رفته ؛و ستاده هاي. ، ظرفيت ترانسفورماتورها و طول شبكه توزيعتعداد كاركنان هاي؛نهاده 

 كرد، كارآيي، اثر بخشي، تحليل پوششي داده هاارزيابي عمل: كليد واژه ها
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 مقدمه

وري باال مي  بهرهزير بناي توسعه اقتصادي و اجتماعي در عصر حاضر بدون ترديد داشتن سازمانهايي با كارآيي و     

سازمان هاي خدماتي در جهان امروز به عنوان موتور محركه بخش هاي مختلف ديگر مي توانند نقش مهمي را ايفا . باشد

نيز به نحو مطلوب ... بيشتر باشند، بخش هاي صنعت، اقتصاد و   نمايند، به عبارتي اگر سازمان هاي خدماتي داراي بهره وري

 . ش افزوده مي پردازندبه توليد و افزايش ارز

ديگر . پيش مي رود  امروزه افراد در محيطي زندگي مي كنند كه، به طور روزافزون به سوي اقتصاد مبتني بر خدمات  

سيدجوادين و )خدمات بخش كوچكي از اقتصاد به شمار نمي رود، بلكه به عنوان قلب ارزش آفريني در اقتصاد مطرح است

. هاي معدن و كشاورزي، صنعت و خدمات است -ادي پايدار در جهان امروز در گرو تعامل بخشتوسعه اقتص (.931 ، كيماسي

جمله خدمات فردي و اجتماعي، خدمات حرفه اي و تخصصي، خدمات تجاري و بازرگاني،  تنوع و گستردگي بخش خدمات، از

دي و اجتماعي در حال و آينده به كميت و لذا، رفاه فر. خدمات عمومي و دولتي به نقش و اهميت مديريت خدمات افزوده است

 بخش خدمات به پنچ زير بخش تقسيم مي گردد؛(. 931  9،فيتز سيمونز)كيفيت توسعه يافتگي بخش خدمات بستگي دارد

 .؛ مشاوره، مالي، بانكي(تخصصي)خدمات حرفه اي - 

 .؛ خرده فروشي، تعمير، نگهداري(بازرگاني)خدمات تجاري - 

 .ارتباطات، حمل و نقلخدمات زير بنايي؛  -9

 .اجتماعي؛ رستوران، اسكان، مراقبت از كودک/ خدمات فردي -4

 (.931 فيتز سيمونز، )خدمات عمومي؛ آموزش، بهداشت، امنيت -5

 ادبيات پژوهشمروري بر 

بنابراين پژوهش هاي متعددي در . ارزيابي عملكرد يكي از مهمترين راهكارهاي بهبود مستمر در سازمان ها است 

سنجش كارآيي سازمان ها صورت مي پذيرد و تا كنون روش هاي متعددي نيز براي اندازه گيري كارآيي سازمان ها ارائه زمينه 

انسان ها در تمامي دوره هاي بشري كارها و فعاليت هاي خود را مورد ارزيابي قرار داده اند، و نتايج كار خود را حتي  .شده است

اگرچه اين مقايسه به صورت جدّي و ثبت نشده بوده و در حد قضاوت شخصي انجام . ده استبا كار ديگران مورد مقايسه قرار دا

بنابراين چنانچه كار يا فعاليتي رضايت . شده است، اما در بيشتر موارد منجر به تغيير، تقويت و يا جايگزيني در كارها شده است

ارزيابي . ام داده است كه به حد مطلوب و رضايت بخش برسدبخش نبوده با الگوگيري از كار ديگران كار خود را نيز طوري انج

گردد كه به منظور افزايش سطح استفاده بهينه از امكانات و منابع در جهت  عملكرد به مجموعه اقدامات و اطالعاتي اطالق مي

نحوه  "ارزيابي عملكرد در بعدبطوريكه، . گيرد اي اقتصادي توأم با كارآيي و اثربخشي صورت مي ها به شيوه دستيابي به هدف

اگر ساده ترين تعريف نسبت ستاده به داده را كارآيي . اساسا ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٍٍٍٍ ًًًًًًًٌٌٌٍ  ًًًًًًًًًًًًًًٌٌٌٌٌٌٍٍ در قالب شاخص هاي كارآيي بيان مي شود "استفاده از منابع

ن بدانيم، نظام ارزيابي تصميمات مديريت در خصوص استفاده از منابع و امكانات را مورد سنجش قرار مي دهد كه عمده تري

بنابر اين ارزيابي عملكرد عبارت است از بررسي قوت ها و ضعف  .شاخص آن صرفه اقتصادي يا بهينه بودن فعاليت ها مي باشد

صاحبنظران و محققين معتقدند كه ارزيابي عملكرد،  (. 93 عباس پور، )هاي مرتبط با كار يک فرد يا گروه در يک سازمان
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گيري عملكرد نباشد،  و تصور سازماني كه شامل ارزيابي و اندازه ،هاي سازماني استموضوعي اصلي در تمامي تجزيه و تحليل 

شود و بخش  گيري عملكرد موجب هوشمندي سيستم و برانگيختن افراد در جهت رفتار مطلوب مي ارزيابي و اندازه. مشكل است

گيرد بايد داراي  وفقيت صورت ميهر تالشي كه به منظور دستيابي به م  .اصلي تدوين و اجراي سياست سازماني است

هر برنامه بهبود . شود ناميده مي« چرخه عملكرد»چارچوبي باشد و بهبود عملكرد سازماني بايد بر آگهي فرآيندي باشد كه 

در ارزيابي عملكرد مي توان به (. 913  ،الهي)ارزيابي عملكرد شروع نمايد گيري عملكرد و بعد عملكرد سازماني بايد از اندازه

اين نتيجه رسيد كه با مقايسه ارزيابي عملكرد يک شركت با شركتهاي  مشابه ديگر به جهت برتر بودن كيفيت عملكرد آن 

  .شركت را ارزيابي كرد

 مدل هاي ارزيابي عملكردتعريف هاي پايه اي 

ها، تكنولوژي،  سرمايه ها، منابع انساني، هزينه. برد مجموعه امكانات و منابعي است كه سازمان به كار مي: نهاده   

نيز مي تواند منابع سازمان باشند، كه لزوما ممكن است برحسب پول نباشند و يا نتوانند برحسب آن ... ها، اختيارات و فرصت

 .بيان شوند

هاي عملياتي سازمان است، اشكال مختلف توليدات، حجم وظايف  هاي بخش هاي فعاليت مجموعه ستاده: ستاده   

اين ها نيز ممكن است برحسب پول نباشند و يا نتوانند برحسب آن بيان . هاي آن هستند ستاده... شده سازمان وعملياتي اجرا 

 .شوند

 .كند هدف يک سازمان، فلسفه وجودي است كه سازمان براي تحقق آن ها تاسيس شده و فعاليت مي: اهداف   

 عملكرد فرايندهاي ارزيابي

مورد بررسي قرار مي گيرد، ابتدا بايد به صورت روشن اهداف كالن عملكردي كه سازمان هنگامي كه عملكرد كلي يک سازمان 

سپس حياتي ترين نكته اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه . براي رسيدن به آن ها تالش مي كند، تعريف شود

اشند، زيرا در غير اينصورت اهداف كالن اهداف كالن تعريف شده با فعاليت هاي توسعه اي سازمان در ارتباط و هماهنگ ب

هرفرايندي شامل مجموعه اي از فعاليت ها و اقدامات با توالي و ترتيب خاص (. 931 حسين زاده، ) مذكور حاصل نخواهد شد

لي در فرايند ارزيابي عملكرد نيز هر مدل و الگويي كه انتخاب شود، طي مراحل و رعايت نظم و توا. منطقي و هدفدار مي باشد

 .فعاليت هاي ذيل ضروري مي باشد

 .تدوين شاخص ها و ابعاد و محورهاي مربوطه و تعيين واحد سنجش آن ها - 

 .تعيين وزن شاخص ها، به لحاظ اهميت آن ها و سقف امتيازات مربوطه - 

 .استاندارد گذاري و تعيين وضعيت مطلوب هر شاخص -9

 .دوره ارزيابي، با استاندارد مطلوب از قبل تعيين شدهسنجش و اندزه گيري از طريق مقايسه عملكرد واقعي پايان  -4

 (.935 رحيمي )استخراج و تحليل نتايج -5

 مفاهيم

   وري بهره 
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و نيروي  مانند زمين، سرمايه) هاي بكار رفته رابطه بين ستاده حاصل از يک سيستم توليدي به داده: وري عبارت است از بهره  

 (.931 خاكي، )باشد به منظور توليد آن ستاده مي...( كار

  اثربخشي 

درست : اثر بخشي عبارت است از 1به عقيده پيتر دراكر. اثربخشي به معني هدايت منابع به سوي اهدافي كه ارزشمندترند  

 (.931 خاكي، )انجام دادن كارها

   كارآيي 

كارآيي؛ انجام كارهاي . بدست آيدتالش براي كارآيي يعني اينكه در ازاء هر واحد نهاده چه كنيم تا ستاده مفيدتري     

  (.931 خاكي، )باشد درست مي

  تحليل پوششي داده ها

گيري، با فرض اوليه كه واحدهاي  ريزي رياضي براي ارزيابي واحدهاي تصميم ها يک روش برنامه داده پوششي تحليل   

هاي تحليل  مدل. گيرد مورد استفاده قرار ميگيرند،  هاي مشابه به كار مي هاي مشابه براي توليد ستاده گيري نهاده تصميم

ها به كار  ها به ستاده گيري در تبديل نهاده اي بر اساس ميزان توانايي هر واحد تصميم ها در يک فضاي مقايسه پوششي داده

 (.939 صفري و آذر، )شوند گرفته مي

 كاراييمفهوم 

كارآيي نسبت بازده واقعي به بازده استاندارد مي باشد يا در واقع نسبت كاري كه انجام مي شود به مقدار كاري كه     

ساده ترين حالت تنها يک نهاده و يک ستاده داريم كه كارآيي نسبت . كه اين تعريفي از كارآيي مطلق مي باشد. بايد انجام شود

يک ماشين را مي توان به وسيله تقسيم فاصله پيموده شده بر مقدار سوخت مصرف شده  نهاده به ستاده مي باشد، مثال كارآيي

در اين تعريف به مجموعه اي از وزن ها كه بايد . به دست آورد كه توان اين نسبت را با ساير نسبت ها بدست آمده مقايسه نمود

ل يكي از ستاده ها واحد دوم كمتر از ستاده هاي اگر دو واحد داراي نهاده يكسان باشد و حداق. تعريف شوند نيازمند است

اما به جاي مقايسه يک واحد با واحد هاي ديگر به گونه . متناظر واحد اول باشد بگوييم واحد دوم نسبت به اول ناكارا است

ر حالت ها واحدها اما در اكث. مجزا ما نهاده ها و ستاده ها را با تركيب خطي از همه نهاده ها و ستاده ها مقايسه مي نماييم

 :داراي چندين نهاده و ستاده مي باشند در اين حالت كارآيي بصورت زير تعريف مي گردد

 انواع كارآيي

آن نوع از كارآيي است كه بهينه بودن اقدامات بنگاه را با فرض محدوديت هاي (: خصوصي)تعريف كارآيي داخلي   

 (.934 امامي ميبدي، )ونه عمل مي كندبنگاه در شرايط موجود چگ بدين معني كه. نهادي وارده بر بنگاه مطرح مي كند

                                                           
5
 - Effectiveness 

6
 -Piter Deraker 

7
 - Efficiency 

8
 - Data envelopment analysis 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

آن نوع از كارآيي است كه به بهينه بودن اثرات فعاليت هاي اقتصادي (: كارآيي اجتماعي)تعريف كارآيي خارجي   

آيي خارجي توام و به عبارت ديگر در بنگاه اقتصادي منافع خصوصي در كارآيي و منافع اجتماعي در كار. بنگاه مربوط مي شود

اينكه چگونه و از چه راه هايي مي توان كارآيي خصوصي را در راستاي كارآيي خارجي قرار داد . با هم مدنظر قرار مي گيرد

 (.934 امامي ميبدي، )ديگر از موضوعات اساسي علم اقتصاد قلمداد مي شود

ام شده است بر مبناي اين نوع از كارآيي شكل ميالدي انج 51اكثر مطالعاتي كه قبل از دهه : تعريف كارآيي فني  

گرفته است كه عبارت است از حداكثر ميزان توليد ممكن كه مي توان از مقدار مشخصي از عوامل توليد به دست آورد و 

ستفاده از كارآيي فني تنها به استفاده از تمامي ظرفيت منافع تاكيد دارد و شرط كارا بودن يک بنگاه را در عدم اتالف منافع و ا

 (.934 يبدي، امامي م)تمامي منابع مي داند

به طوري كه به كار گرفتن . نشان دهنده ابعاد تخصيص بهينه عوامل موجود مي باشد: تعريف كارآيي تخصيصي   

گرفتن حداقل هزينه را براي بنگاه به همراه داشته باشد و به تعبيري ساده تر مي توان گفت كه كارآيي تخصيصي نتيجه به كار 

 (.934 امامي ميبدي، )يزان ممكن برسدنهاده ها به نسبت مناسب است كه موجب مي شود هزينه توليد به حداقل م

طبق تعريف، كارآيي . اين نوع كارآيي، حاصل ضرب كارآيي فني و كارآيي تخصيصي است: تعريف كارآيي اقتصادي  

ممكن با توجه به قيمت و سطوح نهاده مي باشد و در حقيقت كارآيي اقتصادي را توانايي بنگاه در به دست آوردن حداكثر سود 

اقتصادي در صورتي تحقق مي يابد كه عالوه بر عدم اتالف منابع، بهترين استفاده از آنها صورت گيرد، دستيابي به اين مرتبه 

 (.934 امامي ميبدي، )شته باشدمعموال مستلزم انتخابي تركيي از نهاده هاست كه اين تركيب كمترين هزينه ها را در بر دا

اگر يک واحد سازماني بتواند . كارآيي يک واحد سازماني بيانگر نسبت ستاده به نهاده مي باشد: تعريف كارآيي نسبي  

با نهاده هاي ثابت، ستانده هاي بيشتري بدست آورد و يا اينكه با ثابت نگه داشتن ستانده هاي خود، نهاده ها را كاهش دهد، 

اگر واحد سازماني، فقط داراي يک نهاده و يک ستاده باشند، كارآيي مي تواند . دار استگفته مي شود، از كارآيي باالتر برخور

اما اگر واحدهاي سازماني داراي نهاده هاي متعدد و ستانده هاي گوناگون و متعارض باشند، . نسبت نهاده ها به ستانده ها باشد

ها و ستانده ها بري سنجش كارآيي، پيچيده و شايد غير  يافتن وزن مشتركي همانند هزينه و يا قيمت براي همگن سازي نهاده

براي حل اين معضل پديد آمده است در اين روش به نحو مناسبي، نهاده ها و ستانده هاي گوناگون  DEAتكنيک . ممكن باشد

 (.913  ،آذر)در واحدهاي تصميم گيري موزون خواهد شد

 روش تحليل پوششي داده ها

يک تكنيک غير پارامتريک مبتني بر برنامه ريزي خطي است كه براي ارزيابي كارآيي ( DEA)تحليل پوششي داده ها   

 313 همسان به كار برده مي شود، و اولين بار توسط چارنز و ديگران در سال ( DMU)3نسبي تعدادي واحد تصميم گيرنده

ي مجموعه تحت ارزيابي بررسي مي شود، در اين روش عملكرد واحد تحت ارزيابي نسبت به عملكرد ساير واحدها. معرفي شد

توانايي ارزيابي واحدهايي را  DEAعالوه بر اين، . و اين در نوبه خود يک مزيت است براي آن. نه با يک واحد الگو و استاندارد

 .دارد كه چند نهاده را براي توليد چند ستاده مصرف مي كنند

دسته كارا و ناكارا، ميزان و منابع ناكارآيي را نيز مشخص مي ها به دو DMU اين روش عالوه بر دسته بندي تمام   

 :براي درک بهتر موضوع مدل شماتيک زير را در نظر بگيريد. كند

                                                           
9
 -Decision Making Unit(DMU) 
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 .ستاده مصرف مي كنند s نهاده را جهت توليد mمفروض هستند كه هر يک   n،DMUهمانگونه كه مشاهده مي كنيد  

نمايش مي                  و                را به ترتيب با       بردار نهاده ها و ستاده هاي   

همسان فرض شده اند به اين معني كه ماهيت يكسان و عملكرد مشابه دارند به عنوان مثال  واحدهاي تصميم گيرنده. دهيم

 .باشند... مي توانند شعب يک بانک خاص، مدارس متوسطه يک استان، بيماستان هاي يک شهر و 

 مدل هاي تحليل پوششي داده ها

مدل هاي شعاعي كه مدل . م مي شوندمدل هاي تحليل پوششي داده ها به دو دسته شعاعي و غير شعاعي تقسي   

جزو آن ها مي باشند، در ماهيت نهاده و ستاده وجود دارند، مدل هايي هستند كه كارآيي نسبي را  BCCو CCRهاي اوليه 

مدل هاي غير شعاعي كه مدل هاي جمعي و جهتي جزو آن ها هستند، مدل هايي . در ماهيت نهاده و ستاده محاسبه مي كنند

را  DEAمدل هاي ثانويه متناظر با هر مدل . ناكارا بودن را تنها با حل يک مدل مشخص مي كنند/ را بودن هستند كه كا

با توجه به تنوع مدل هاي . معموال مدل مضربي آن ناميده كه جواب بهينه آن اوزان بهينه ستاده و نهاده را به ما مي دهند

DEAمدل هاي . تشريح مي كنيم ، ما در اينجا فقط مدل هاي پايه اي و متداول راDEA  را مي توان با دو ديدگاه متفاوت
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را تشريح مي ( PPS)به منظور تشريح هر چه ساده تر مدل هاي پايه اي ابتدا مغهوم اساسي مجموعه امكان توليد. نتيجه گرفت

 .كنيم

PPS در متون اقتصادي به صورت زير تعريف مي شود: 

 | T = {(x,y)توليد كرد  xرا با مصرف  yبتوان }

 

 

 :براي ساخت اين مجموعه ما اصول موضوعه زير را مي پذيريم  

 شمول مشاهدات؛ . 

 .هستند Tدر   j = 1,…,n،(yj،xj)تمامي مشاهدات،        

 

 تحدب؛ . 

 :آنگاه          و           اگر                 

λ                         
 امكان پذيري قوي؛ .9

        آنگاه      و     و           اگر                     

 بازده به مقياس؛  .4

λآنگاه براي هر          اگر                           ،            

5. T كوچكترين مجموعه اي است كه در اصول فوق صدق مي كند. 

 :به فرم زير خواهد بود Tثابت مي شود كه با پذيرش اصول موضوعه فوق     

             

                              

 

   

   مدل                                                                                      

                            

 

   

                       

هاي توليدي هست كه شدني هستند، ها يا برنامه       شامل تمام  Tبه صورت ساده تر مي توان گفت كه  Tدرباره بيان   

به اين ترتيب اگر شما بخواهيد عملكرد يكي از واحدهاي . وجود دارد xبا مصرف نهاده  yبه عبارت ديگر امكان توليد ستاده 
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، نقطه اي هست كه عملكرد بهتري Tمشاهده شده را ارزيابي كنيد كافي است تا شما ببينيد كه آيا در ميان تمامي نقاط 

درماهيت نهاده شما امكان . اين ارزيابي مي تواند به دو روش انجام شود؛ در ماهيت نهاده و در ماهيت ستاده. اشدداشته ب

 . كاهش نهاده را با حفظ ستاده بررسي مي كنيد و در ماهيت ستاده شما امكان افزايش ستاده را جستجو مي كنيد

 DEAمزاياي روش 

شود، نسبت به تغيير واحد پايدار  باشد و گفته مي ها مي براي هر يک از دادهگيري  اين روش مستقل از واحدهاي اندازه . 

 .است

و راهكارهاي مديريتي ارائه مي . كند گيري مي يک روش مديريتي است كه، كارآيي واحدها را، به طور نسبي اندازه . 

 .دهد

-مي راحتي به خطي، ريزيبرنامه روش باشد، ستاده ايجاد فرآيند در نهاده چند داراي اقتصادي واحد حالتي كه در .9

 .كند تعيين كارا واحد يک براي را نهاده و ستاده بهينه تركيب تواند

 .است دور به محض گرايي آل ايده از و پردازدمي يكديگر با واحدها مقايسه به .4

-مي موضوع، براي يک سيستم يک در آن كارگيري به و دارد گسترش و پذيري تعميم قابليت  ها،روش ساير از بيش .5

 .كند فراهم نيزدر سيستم مشابه  بعدي كارهاي براي را زمينه تواند

قابليت بسيار بااليي در رتبه بندي كامل واحدهاي تصميم گيرنده مورد مطالعه را فراهم مي آورد و الگويي مثل  .1

ترين بنگاه را از ميان هاي كارا را نيز رتبه بندي كنند و كارا پترسون وجود دارند كه مي توانند بنگاه -اندرسون

 (. 93 موتمني )هاي كارا برگزيند بنگاه

 

 نسبت به ساير مدل ها DEAمحدوديت هاي  

اي به  گيري ممكن است تغييرات عمده يک تكنيک رياضي و عددي محض است از اين رو خطاهاي اندازه DEAچون  . 

ها اقدام و از صحت آن اطمينان  ها و ستاده لذا پس از شناسايي واحد كارا به كنترل مجدد داده. همراه داشته باشد

 .حاصل نمود

 .اين روش صرفاًًًًًًًٌٌٌٍ يک روش رياضي است، و توانايي مقايسه متغيرهاي كيفي واحدهاي تصميم گيري را ندارد . 

گيري تغيير كند، تغييرات اساسي در درجه كارآيي واحد  هاي واحد تصميم ها و ستاده اگر تنها يكي از داده .9

 .خواهد آمدگيري پيش  تصميم

 (.939 غفورنيان )ها در اين روش وجود ندارد ها و ستاده توافق كلي در مورد انتخاب داده .4

 

   

 پيشينه پژوهش

 پيشينه پژوهش(: 1جدول شماره ) 

 يافته ها عنوان سال پژوهش پژوهشگر رديف

  93  الجوردي و حيدري  

ارزيابي كارآيي شركت توزيع برق مشهد با 

داده ها و روش روش تحليل پوششي 

 تاكسونومي

كارايي شركت طي دوره بسيار نزديک به هم و تقريباًًًًًًًٌٌٌٍ 

 .برابر واحد است
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 ارزيابي كارآيي شركت هاي توزيع برق ايران  934  فالحي و احمدي  

عدم كارآيي مقياس، مهم ترين معضل عدم كارآيي اغلب 

 .شركت هاي توزيع است

 

 933  سخنور و ديگران 9

شركت هاي توزيع برق ايران و تعيين كارآيي 

عوامل موثر بر آن با استفاده از تحليل پوششي 

 داده ها و رويكرد دو مرحله اي

شركت توزيع خراسان بيشترين كارآيي فني را داراست و 

 كهكويله و بويراحمد كمترين كارآيي

4 
حسين زاده لطفي و 

 رضوي 
 931 

ارزيابي كارآيي شركت توزيع برق منطقه اي 

 DEAكشور با استفاده از 

مهمترين تاثير در افزايش بهره وري نيروي انساني 

و تعداد مشتركين از اهميت . كارشناسي و باالتر دارند

 .باالتري نسبت به انرژي تحويلي دارد

  93  علي اكبري 5
ارزيابي كارايي ادارات شركت توزيع برق 

 ايالم به روش تحليل پوششي داده هااستان 

اداره ناكارا مي  4اداره كارا و    اداره تابعه  5 از بين 

 .باشد

 335  امامي ميبدي 1
ارزيابي كارآيي صنعت برق ايران با روش 

 تحليل پوششي داده ها

عدم كارايي فني و مقياس، سهم يكساني در عدم كارايي 

ند و اكثر شركت شركت هاي توزيع برق در ايران داشته ا

ها در ناحيه بازدهي صعودي نسبت به مقياس فعاليت 

 .مي كنند

1 
بغدادي اغلو، ادامس 

 پرايس و ويمن جونز
 331 

بررسي اثر نوع مالكيت بر ميزان كارآيي 

 شركت توزيع برق

شركت هاي خصوصي كاراتر از شركت هاي دولتي 

 هستند

 333  رزنده 3
توزيع برق تعيين قيمت رقابتي شركت هاي 

 برزيل

عدم كارآيي مقياس، مهمترين دليل عدم كارآيي اكثر 

 .شركت هاي ناكارا است

 333  فرسوند وكيتلسن 3
بررسي روند رشد بهره وري صنايع توزيع برق 

 نروژ

مهم ترين دليل رشد بهره وري شركت هاي مذكور 

 .كاهش تلفات انرژي است

 113  قادري، آزاده و عمراني  1 

ارزيابي عملكرد شركت هاي توزيع برق با 

روش تحليل پوششي داده ها و حداقل 

 مربعات معمولي تصحيح شده 

هرساله چندين شركت روي مرز كارآيي قرار دارند و 

 .گرفته است  درجه كارآيي آنها مقدار 

 

 اهداف پژوهش

 هدف كلي  

 .ها براي ارزيابي كارايي ادارات شركت توزيع برق بدست آوردن نهاده و ستاده هاي مدل هاي تحليل پوششي داده   
 اهداف ويژه

 .هاي ارزيابي عملكرد در شركت توزيع برق تعيين شاخص  - 

 .هاي مناسب ساخت و اجراي مدل يا مدل - 

 سوال هاي پژوهش

 :اين پژوهش در پي آن است كه جواب سؤال هاي زير را به دست آورد

 ارزيابي ادارات شركت توزيع برق كدامند؟نهاده ها و ستاده هاي متناسب براي  - 

  است؟ مدلي برق چگونه توزيع شركت ادارات عملكرد كارآيي ارزيابي (رياضي)پيشنهادي  مدل - 

 داده هاي پژوهش

 .در اين پژوهش با استفاده از مراجعه حضوري و مصاحبه با كارشناسان شركت توزيع برق اطالعات الزم كسب شده است  
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 روش پژوهش

اين پژوهش به لحاظ هدف، كاربردي و از نوع توصيفي تحليلي و متكي بر شيوه علمي و قلمرو زماني آن سال     

مي باشد، كه نتايج مورد نظر به كمک داده هاي جمع آوري شده از شركت توزيع برق استان كرمانشاه و با استفاده از  939 

در اين پژوهش به تعيين . تجزيه و تحليل هاي الزم صورت مي گيرد مصاحبه با كارشناسان شركت توزيع برق استان كرمانشاه

 .شاخص هاي مهم در ازيابي ادارات شركت توزيع برق مي پردازيم

 روايي و اعتبار ابزار 

 . تحليل پوششي داده ها روشي استاندارد براي ارزيابي مي باشد و نرم افزار مورد استفاده نيز استاندارد مي باشد  

 آماري، روش نمونه گيري و حجم نمونهجامعه 

اداره شركت  3 جامعه آماري پژوهش حاضر شركت توزيع برق استان كرمانشاه و حجم نمونه اين پژوهش تمامي    

 .گيري نداريم باشد، لذا نيازي به نمونه توزيع برق استان كرمانشاه مي

 روش تجزيه و تحليل داده ها

روش تجزيه و تحليل و مصاحبه با كارشناسان شركت توزيع برق و با استفاده از پژوهش هاي صورت  روش پژوهش،  

 .گرفته در ضمينه هاي مشابه مي باشد

 

 

 مراحل انجام پژوهش

 شاخص اي عملكرد

به عقيده . يكي از چالش هاي مدل هاي ارزيابي عملكرد تعداد و نوع شاخص هاي مورد استفاده جهت ارزيابي مي باشد  

 . صاحبنظران، مديران نبايد خود را درگير تعداد زيادي شاخص نمايند

 شرايط مهم در انتخاب شاخص(:  جدول شماره )

 شرح ويژگي رديف

 نسبت به شاخصداشتن اطالعات كافي و جامع   

 مهم و ارزشي بودن شاخص در راستاي اهداف و چشم انداز سازمان  

 قابليت تفسير و نتيجه گير بودن شاخص 9

 ساده و كاربردي بودن شاخص  4

 قابل دسترس بودن 5
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 شاخص هاي بالقوه 

 :شاخص هاي متعددي براي ارزيابي كارايي وجود دارد ازجمله 

 (استعفا يا اخراج )تعداد ترک خدمت كاركنان 

 هزينه پرداخت هاي مستقيم 

 ساعت هاي آموزش برگزار شده 

 تعداد پرسنل تحصيل كرده 

 ميزان بودجه تخصيص داده شده به آموزش 

 ميزان انرژي تحويل داده شده به مشتركين 

 ميزان تلفات انرژي 

 تعداد پيشنهادهاي دريافتي و اجرا شده 

 ظرفيت ترانسفورماتورها 

 انجام شده ميزان اصالح هاي 

 كنترل دستگاه هاي اندازه گيري 

 ميزان حداكثر بار بر روي شبكه 

 تعداد كل كاركنان 

 نرخ حوادث اتفاق افتاده براي كاركنان 

 ميزان توسعه شبكه 

  بررسي ميزان رضايت پيمانكاران 

 تعداد مشتركين 

 طول خطوط شبكه توزيع 

 ميزان بودجه پرداختي بابت پيمان هاي منعقد شده 

 خيرهاي زماني در تحويل دائم به پيمانميزان تا 

 ميزان عدم تطابق در فعاليت هاي انجام شده با پيمان و دوباره كاري ها 

 عملكرد ايمني 

 بودجه هاي تخصيص داده شده به هزينه هاي سرمايه اي 

 صرفه جويي هاي بدست آمده از طريق بهبود نظام هاي مديريتي 

 ميزان بكارگيري سيستم هاي مكانيزه 

 درآمد ميزان 

 سطح تحصيالت نيروي انساني 

 ميزان رضايت مشتريان 

 نتايج

از ميان شاخص هاي بالقوه مطرح شده، اطالعات مربوط به برخي از آنها قابل دسترس نمي باشد كه بتوان از آن     

همچنين اندازه گيري برخي از اين شاخص ها و جمع آوري اطالعاتي نظير . براي ازيابي استفاده نمود يا موجود نمي باشد

لزم پژوهش جداگانه اي است، به همين دليل شاخص هايي را مورد رضايت مندي مشتريان، پيمانكاران و كاركنان خود مست

لذا پس از مطالعه كتاب ها و مقاله هاي مرتبط و كسب . توجه قرار مي دهيم كه  تا حدودي شاخص هاي ديگر را پوشش دهد
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تعداد نيروي : نظر اساتيد محترم دانشگاه و كاركنان شركت توزيع برق استان كرمانشاه و تجزيه و تحليل آن پنج شاخص

انساني، ظرفيت ترانسفورماتورها، طول خطوط توزيع، ميزان انرژي تحويلي به مشتركين و تعداد مشتركين براي ارزيابي مورد 

 .استفاده قرار خواهد گرفت كه در زير به شرح مختصري از تعريف آن ها مي پردازيم

 .ام وقت با شركت توزيع همكاري دارندتمامي عوامل و كاركنان كه به صوت تم: تعداد نيروي انساني  

با اين شاخص مي توان ميزان خدمات پشتيباني، گستردگي شبكه توزيع، ميزان توان انرژي قابل : ظرفيت ترانسفورماتورها  

 .تحويل را ارزيابي كرد

نترل آن منطقه مي تحت ك( كيلومتر)يكي از عوامل مهم و موثر در كارآيي شركت طول خط انتقال نيرو: طول خطوط توزيع  

كه شامل خطوط فشار متوسط و . به هر ميزان كه اين دامنه وسعتر باشد امكان كنترل جريان برق دشوارتر مي گردد. باشد

 .فشار ضعيف مي باشد

بيانگر ميزان فروش شركت است و عوامل اصلي در ميزان دريافتي شركت از راه فروش : ميزان انرژي تحويلي به مشتركين  

 .مي باشدانرژي 

ميزان خدمات ارائه شده، تعداد ساعات كار مفيد كاركنان، پاسخگويي به موقع، كنترل و نظارت بر شبكه : تعداد مشتركين  

و در مقايسه عوامل ديگر از اهميت بسزايي برخودار است، كه شامل مشتركين .توزيع همگي تابعي از ميزان مشتركين مي باشد

 .ي و ساير مصارف مي باشدخانگي، كشاورزي، صنعتي، عموم

با توجه به مشخص بودن مناطق و شهرستان هاي تابعه شركت توزيع برق استان كرمانشاه، شاخص هاي عملكردي را به دو   

نهاده در اين پژوهش عبارت است ازافراد، منابع و تجهيزاتي كه با استفاده از آن كار . دسته نهاده و ستاده تقسيم مي نماييم

 :نجام مي شود، در اينجا سه نهاده زير انتخاب شده استتوزيع برق ا

 (KM)طول خط انتقال - 

 (MVA)ظرفيت ترانسفرماتورها - 

 تعداد كاركنان -9

ستاده در اين پژوهش اهداف اصلي شركت توزيع مي باشد، به عبارتي از اهداف مهم شركت توزيع، تحويل انرژي به مشتركين  

 :مي باشد، بنابراين ستاده هاي پژوهش( خدمتدادن )و تحت پوشش قرار دادن تمامي جامعه

 تعداد مشتركين - 

 (MVH)نرژي تحويلي به مشتركينا - 
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