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واحدهاي تصمیم گیرنده با استفاده از  کاراییارزیابی  به منظورمدلی 

 يهاشخوانیپ: مورد مطالعه( و برنامه ریزي آرمانی هادادهتحلیل پوششی 

  بیمه سالمت ایران)سازمان دولت طرف قرارداد 

 3، جهانیار بامداد صوفی2محمدعلی خاتمی فیروز آبادي ،1امیر مزیکی

  

 چکیده

. یکی آیدبه شمار میعنوان یکی از ارکان مهم مدیریت ها، بهیابی از وضعیت عملکرد زیرسیستمدر هر سیستمی، اطالع

باشد. در سیستم ارزیابی عملکرد استفاده از ها مییابی در هر نظامی، ارزیابی عملکرد زیرسیستماز ابزارهاي اطالع

هاي . در صورت عدم استفاده از شاخصاستهاي صحیح و مورد اجماع عموم خبرگان صنعت بسیار پراهمیت شاخص

خواهد بود. در این تحقیق سعی شده است جهت ارزیابی ناد نقابل استدرست براي ارزیابی، نتیجه ارزیابی عملکرد 

عملکرد واحدهاي پیشخوان دولت طرف قرارداد سازمان بیمه سالمت به عنوان مورد مطالعه، یک سیستم ارزیابی 

رمانی ریزي آها و برنامهگیري از رویکرد تحلیل پوششی دادهعملکرد به همراه تعیین الگوي بهبود کارایی واحدها با بهره

صورت پیمایشی و تحلیل اطالعات آوري اطالعات بهو جمع يکاربرد حاضر بر اساس هدف، قیتحق پیشنهاد شود.

سپس با  ه وهاي ارزیابی ابتدا به مرور ادبیات پرداخته شد. جهت تعیین شاخصباشدیمتبیینی –صورت توصیفیبه

ه و در نهایت به تر گردیدهاي به دست آمده، تکمیلبا خبرگان سازمان شاخص افتهیساختارمهیناستفاده از مصاحبه 

از جمع آوري  ها، از تحلیل عاملی تأییدي، استفاده شده است. پسها و غربالگري شاخصسازي شاخصمنظور بومی

هاي کارا نیز از روش بندي واحدو براي رتبه SBMها، در مرحله دوم تحقیق براي ارزیابی عملکرد شعب از رویکرد داده

Super-SBM واحد تحت ارزیابی داراي عملکرد کارا بودند. در بخش نهایی با توجه  20واحد از  4شده، که استفاده

ها و با استفاده از تلفیق هاي مدیریت سازمان براي عملکرد دوره آتی هر واحد با توجه عملکرد دوره جاري آنبه آرمان

 ها، الگوي قابل دسترس بهبود براي هر کدام از واحدها معرفی شده است.پوششی داده ریزي آرمانی و تحلیلبرنامه

؛ تحلیل 1؛ مدل مبتنی بر متغیرهاي کمبود3؛ برنامه ریزي آرمانی2 هاداده؛ تحلیل پوششی 1عملکرد یابیارز .کلمات کلیدي

 2عاملی تاییدي

                                              
 

1 Performance Evaluation 
2 Data Envelopment Analysis (DEA) 
3 Goal Programming (GP) 
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  مقدمه 

به  تیریاز ارکان مهم مد یکیعنوان به ها،ستمیرسیلکرد زعم تیاز وضع یابیاطالع ،یستمیدر هر س

 یابی. ارزباشدیم هاستمیرسیز عملکرد یابیارز ،یدر هر نظام یابیاطالع ياز ابزارها یکی. رودشمار می

خود در  ارتتحت نظ يکه با رفتار واحدها سازدیامکان را فراهم م نیا ر،یمد يعملکرد واحدها، برا

را بر اساس عملکرد هر واحد، اتخاذ و اعمال  يبعد يهااستیآشنا شده و س یچند دوره زمان ای کی

 تیدهنده قابلنشان ،یخدمات ای يدی، توليواحد اقتصاد کی ییکارا که ازآنجا. )1383 ،یانیکند (معمار

مهم  اریو بس یشاخص کل کی ییاست، لذا کارا یخروج يهابه ستانده يورود يهانهاده لیآن در تبد

با  ر،یاخ يدر دهه .)1393 ،يدی(جاو باشدیم شرفتیتوسعه و پ ریدر مس حیصح يریقرارگ در جهت

سنجش  ستمیبه س ازین ،یتابع عصر صنعت يهاشرکت یابیکار آمدن عصر اطالعات و عدم کام يرو

بر  یو مبتن یسنجش عملکرد سنت يهاستمیس. تر از آنچه که موجود بود، به وجود آمدعملکرد، کامل

ها فقط بر بعد آن رایها را نشان دهند؛ زسازمان یتا آن زمان نتوانسته بودند عملکرد واقع يحسابدار

ها سازمان يبرا يداریپا یرقابت تیهرگز مز یکنون يایبعد در دن نیکه ا کردند؛یم دیسازمان تأک یمال

 یابیارز وهیش کیبه  یابیدست يامروز يهاسازمان یاساس يهااز دغدغه یکی رونی. ازاکردینم جادیا

 گاهیرا از جا یو کاف قیاست تا به کمک آن، اطالعات دق ریپذاعتماد و انعطافعملکرد جامع، قابل

دانشور و همکاران، ( رندیگذشته درس بگ ياز خطاها ندهیبه دست آورند و با نگاه به آ شیامروز خو

1385(. 

یو مورد اجماع عموم خبرگان صنعت م حیصح يهاعملکرد استفاده از شاخص یابیدر ارز یاز نکات اساس یکی

 همواره .عملکرد غلط خواهد بود یابیارز جهینت ،یابیارز يدرست برا يها. در صورت عدم استفاده از شاخصباشد

و باشند داشته  یبا هم رابطه منطق بایدو  باشدیمارزیابی  يهاشاخص در ارتباط مستقیم باعملکرد  یابیارز جهینت

 جهینت گر،یکدیها از مستقل باشند. در صورت عدم استقالل شاخص گریکدیاز  هاشاخصکه بسیار مهم است 

 يکه واحدها شودیم جادیسؤال ا نیعملکرد ا یابیهمواره بعد از ارز ).1395(مزیکی،  خواهد بود یراداتیا يدارا

 ياند براشدهکه کارا شناخته ییامکان وجود دارد، واحدها نیا ایآ کارا شوند و توانندیناکارا چگونه م شدهیابیارز

                                                                                                                
 

1 Slack based measure (SBM) 
2 Confirmatory factor analysis (CFA) 

 
 

 

 
 

 يارشد و اهداف بلندمدت سازمان بهبود عملکرد داشته باشند و الگو تیریمطابق نظرات مد ،یآت يهادوره

 يکردهایرو شتریدر ب تیموضوع حائز اهم گرید ).1395(مزیکی،  دیایبه دست ب دیو بهبود چگونه با شرفتیپ

ارائه نشده و  يراهکار گونهچی)، هشوندهیابیارز ي(واحدها رندهیگمیتصم يواحدها ياست که برا نیا ،یابیارز

در  میتصم يواحدها نیاز ا کیهر  يمتناسب برا يهاو خبرگان در قالب آرمان صالحيافراد ذ ران،ینظرات مد

روش  کیعنوان ها بهداده یپوشش لیتحل کردیمثال، روعنوانبه .)1،2010ارتئاستو( شودینظر گرفته نم

 کیو ارائه  ندهیورود به آ تیقابل ییتنهاخود به رنده،یگمیتصم يواحدها یابیارز يبرا یاضیر يزیربرنامه

  )2011، 2و همکاران جهانشاهلورا ندارند. ( رندهیگمیتصم يمنصفانه از واحدها یابیارز شیو پ ینیبشیپ

شعب  ییو کارا يکارآمد زانینسبت به م یاحاطه ناکاف ،یعدم آگاه مهیب يهاشرکت ریگ بانیاز مسائل گر یکی

 در )1386، فالحاست. ( یو علم قیصورت دقکارا به ياز واحدها رکارایغ يواحدها کیخود و عدم امکان تفک

 تیاهم ،و گران بودن منابع تیمحدود زیو ن مهیب يهاشرکت شیرقابت و افزا دیچند سال گذشته با توجه به تشد

 کهيطورموردتوجه قرارگرفته است به شیازپشیها به کاال و خدمات بآن لیها جهت تبداستفاده از منابع و نهاده

توسعه  رونیازا .ها را دچار مشکل خواهد کردآن اتیها، بقا و ادامه حشرکت نیشعب ا ییعدم توجه به کارا

 ي. لذا ضرورکندیم فایا مهیب يهارا در شرکت ییها نقش به سزاآن يریگازهو اند ییمطالعات در خصوص کارا

 لیوتحلهیحاصله از آن را مورد تجز جیو نتا یبررس شعب خود را مورد ییکارا مهیب يهااز شرکت کیاست تا هر 

شعبه  کی ییکارا يمحاسبه .بپردازند نییپا ییشعب با کارا تیمناسب به اصالح و هدا يزیرقرار دهند و با برنامه

(سالک  باشدیم گذاراناستیو س رانیمد يبرا يدیاطالعات مف يشعب حاو ریآن با سا سهیو مقا

  .)1390،یروشن

  پژوهش پیشینهو مبانی نظري  

است  يوراز بهره یبخش ییکارا. دارد تیریدر علم مد یاست که سابقه طوالن یتیریمفهوم مد کی ییکارا

 کیمفهوم ساده شامل نسبت ستاده به نهاده در  کیدر  ی. ولشودیم فیگوناگون تعر يهاو به صورت

از منابع خود در  یسازمان به چه خوب کیکه  دهدینشان م ییکارا )3,1994سیفرت( باشدیم ستمیس

                                              
 

1 Stewart 
2 Jahanshahloo, Hosseinzadeh Lotfi, Rezaie, Khanmohammadi 
3 Seifert 
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در ذیل به  )1393،يدیجاو( از زمان استفاده کرده است. یعملکرد در مقطع نینسبت به بهتر دیتول يراستا

  .شودیمپرداخته  حاظر در جهان و ایران پیشینه پژوهش بیان

 پیشینه پژوهش در جهان  

ها داده یپوشش لیتحل کردیرو)، به ارزیابی عملکرد بیمه عمر هند با استفاده از 2005( 1تن و ساهو

 2001تا  1982 يهاسال یمربوط به فاصله زمان قیتحق نیدر ا یمورد برررس يهاپرداختند. داده

 کیدر  نهیهز ییکارا ازاتیمعنادار را در امت یناهمگون کی قیحاصل از تحق جی. نتاباشدیم يالدیم

همزمان،  یابیبه ارز )2007(2و همکاران وو). 2005(تن و ساهو،  دهدیدوره نوزده ساله نشان م

نوآورانه در مدل  کیبا استفاده از  ییو عمر کانادا یبهداشت يهامهیب يگذار هیو سرما يدیعملکرد تول

کار،  يروین نهیهز ،يدیسنجش عملکرد تول يبرا يورود يهاشاخص. ها پرداختندداده یپوشش لیتحل

 ریذخا ،يگذار هیعملکرد سرما يورود يهاو مطالبات و شاخص هیسرما ،یعموم یاتیعمل يهانهیهز

در نظر  شده کیو کل بودجه تفک يگذار هیمجموع سرما ،يگذار هیسرما يهانهیخالص، هز یواقع

سود در اوراق قرضه و  يگذار هیو سود سرما يدیعملکرد تول یخروج ،گرفته شده بود. درآمد خالص

(وو و بوده است  يگذار هیعملکرد سرما یخروج زین ،در سهام و امالك و مستغالت يگذار هیسرما

 ریغ مهیب يهاشرکت ییکارا یابیاقدام به ارز يادر مقاله) 2008( 3هوانگو  کائو). 2007همکاران، 

 ،یانیمحصوالت م ؛يامهیب يهانهیو هز یاتیعمل يهانهیمدل، هز يهاينمودند. ورود وانیتا یزندگ

در نظر  ي،گذار هیو سود سرما مهیمدل، سود ب يهایو خروج ییاتکا مهیو حق ب میمستق مهیحق ب

باشد،  ریپذ امکان ستمیس ریبه دو ز يدیتول ستمیس کیها متوجه شدند اگر تفکگرفته شده بود. آن

 مهیب يهاشرکت ییکارا لیدل نیشود، به هم ییناساش تواندیم یبه راحت ستمیدر کل س ییمنبع ناکارا

و  کائو(ند کرد یابیارز يامرحله 2 يهاداده یپوشش لیتحل کردیرا با استفاده از رو یوانیتا رعمریغ

 ،یدر امارات متحده عرب مهیهاي بشرکت ییکارا یابیبا ارز )2010( 4و همکاران رائو). 2008هوانگ، 

است،  یتیریاز ناکارآمدي مد یناش 2000در سال  مهیهاي بشرکت ییکه ناکارا دندیرس جهینت نیبه ا
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 يهاشرکت مادغا قیکار ازطر نیو ا شودیم لیاندازه تسه شیبا افزا مهیبهبود عملکرد شرکتهاي ب

 يکردیاقدام به ارائه رو )2010( استیوارت). 2010، و همکاران رائو(خواهد بود  ریهماندازه امکان پذ

 یپوشش لیتحل یسنت يهانمود. در مدل یآرمان يزیرها و برنامهداده یپوشش لیتحل بیدر ترک نینو

بوده است اما در مدل  رندهیگ میتصم يواحدها تنها نظارت کننده بر رفتار تیریها، نقش مدداده

کرده است. استیوارت در مدل خود  رییتغ ندهیدر آ زیراز نظارت به برنامه قشن نیااستیوارت  يشنهادیپ

قابل  يها اقدام به ارائه الگوهاداده یپوشش لیو تحل یآت يهادوره يبرا تیریمد يهاآرمان بیبا ترک

 1و لوهنن نگیال. )2010کرده است (استیوارت،  رندهیگ میتصم ياز واحدها کیهر  يدسترس برا

 3522را در  ییکارا ،یمرز تصادف لیوتحلهیها و تجزداده یپوشش لیتحل يهابه کمک روش )2010(

 يریگانجام اندازه کایدر آمر مهیشرکت ب 2940کشور جهان و  35 یرزندگیو غ یزندگ مهیشرکت ب

 يرویارزش ن ،يکار و خدمات تجار يروین نهیهز را يورود يهاپژوهش شاخص نیا در هاکردند. آن

 يهاشامل خسارت زینرا  یخروج يهاسهامداران و شاخص هیکار، ارزش تعهدات و ارزش سرما

 در نظر گرفتند يگذارهیعمر و سرما يهامهیو سود حاصل از ب یاضاف ریذخا ،یرزندگیغ يهامهیب

ها اقدام به داده یپوشش لیبا استفاده از روش تحل )2010( 2و همکاران کادر). 2010،و لوهنن نگیال(

ها شرکت یژگیو ریتأث نیتخم يها براعمر تکافل نمودند. آن مهیب يهاشرکت نهیهز ییکارا محاسبه

تکافل از  مهیب نهیهز ییبهره بردند و متوجه شدند کارا کیلجست ونیاز رگرس شانییکارا يبر رو

 و الم). 2010ان، و همکار کادر( ردیپذیم ریصادره تأث مهیاندازه شرکت و نوع ب ره،یمد اتیاندازه ه

ها کردند. در داده یپوشش لیو تحل یآرمان يزیردو مدل برنامه بیاقدام به ترک )،2011( 3همکاران

در روش  هایخروج و هايورود يهاوزن يهاانحراف يسازآنها، با استفاده از حداقل يشنهادیمدل پ

 DEAمدل  ییها و جواب نهاوزن دوزنشان در مدل، اقدام به بهبو نیانگیها از مداده یپوشش لیتحل

 یپوشش لیتحل کردیرو يایبا بهره گرفتن از مزا )2011( 4و زنگ وو). 2011، همکارانو  الم(کردند. 

شرکت يبرا اسیمق ییکارا ی وفن ییاقدام به سنجش کارا ،ییابرکارا يهاها، با استفاده از روشداده

خدمات و  یآگاه تیتقو ،يگرمهیب تیفیک شیها متوجه شدند که افزاکردند. آن نیعمر چ مهیب يها
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، و زنگ وو(عمر شوند.  مهیب يهاشرکت ییمنجر به کارا تواندیساختار کسب و کار م يسازنهیبه

ست، یمالم کوئ يورو شاخص بهره DEA کردیاستفاده از رو با )2012( 1و همکاران ياالمر). 2011

تا  2005 یفارس را در طول دوره زمان جیخل يهمکار يشورا يکشورها مهیب يهاشرکت یفن ییکارا

و  ياالمر( به صورت متوسط کارا بودند یمورد بررس مهیکردند و متوجه شدند صنعت ب لیتحل 2007

 جی. نتانمودند SBMمدل  نیجاگز یاقدام به ارائه مدل )2013( 2و همکاران فنگ). 2012، همکاران

تن ممکن است جواب  SBMاست. در مدل  2002و  2001مدل تن در سال  جیمدل آنها مشابه نتا

و  فنگ(شد مشکل برطرف  نیآنها ا يشنهادیپارتو نباشد اما در مدل پ يقو يبه دست آمده کارا

دند. زپروفسور استیوارت  ي، دست به گسترش مقاله)2014( 3و همکاران يآزاد). 2013، همکاران

 دیجد يکردینامطلوب به مدل و گسترش مدل، رو يهایدر مقاله خود با اضافه کردن خروجها آن

یو خروج رانیبا استفاده از اهداف مد رندهیگ میتصم يواحدها یآت يعملکرد يجهت ارائه الگوها

با استفاده از  )2014( 4و همکاران لو). 2014، و همکاران يآزاد. (ه وجود آوردندبنامطلوب  يها

پرداختند.  2010 یال 2006 یدر دوره زمان ینیعمر چ مهیشرکت ب 34 یابیبه ارز ایپو SBM کیتکن

ها را در و عملکرد شرکت يفکر يهاهیسرما انیم يرابطه ون،یرگرس کیاز تکن يریسپس با بهره گ

باشد باعث  شتریب يفکر يهاهیکه هر چقدر سرما دندیرس جهینت نیدوره مذکور محاسبه کردند و به ا

و  لو( شودیجهان امروز م یو رقابت ایپو طیآن شرکت در مح يبرا شتریعملکرد باالتر و ثروت ب

ي عمر سوئیس از هامهیبوري )، به بررسی کارایی و بهره2016( 5). بینر و همکاران2014، همکاران

باالتر از کسب و  ها با سطوحآمده مشخص کرد شرکت به دستپرداختند و نتایج  2013تا  1997سال 

کار بین الملل، کارایی باالتري داشتند و بازارهاي اروپا بیشتر از بازارهاي خارج از اروپا موجب کارایی 

 لیتحل کردیبا استفاده از رو )2016( 6و همکاران توانا). 2016ها شده است (بینر و همکاران،شرکت

کنندگان  نیتأم ییکارا یابیارز يبرا یارچوبچ جادیبه ا اقدام یآرمان يزیرها و برنامهداده یپوشش
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 مینقش تصم رییتغ ،نندگانک نیتأم یآت ییکارا نیتخم ییمدل آنها توانا يهایژگینمودند. از و داریپا

و  وانک ).2016، و همکاران توانا( باشدیم ندهیدر آ زیاز نظارت کننده به برنامه ر رانیو مد رندگانیگ

، اقدام به سنجش کارایی هادادهپوششی  اي تحلیل)، با استفاده از رویکرد دو مرحله2016( 1باروس

ي بتوانند تعادلی امهیبهاي اگر شرکت دادیمي عمر برزیلی کردند. نتایج آن تحقیق نشان هامهیب

کرد (وانک ي ارائه شده و مناطق خدمت ارائه دهند، باالترین کارایی را کسب خواهند هامهیبمیان نوع 

ي چندسطحی اقدام به هاداده)، با استفاده از تحلیل پوششی 2017( 2و شاپر ). الینگ2016و باروس،

 در ي بیمه عمر اروپایی کرده است.هاشرکتوري شناسایی اثر تغییرات محیطی بر روي کارایی و بهره

دادند که اقتصاد عمومی، کشور اروپایی نشان  14شرکت بیمه عمر از  970این مقاله با در نظر گرفتن 

). 2017الینگ و شاپر،( باشندیمبازار سرمایه و شرایط بازار بیمه مهمترین فاکتورهاي کارایی 

یی فنی و هاي حاکمیت شرکتی در کارا)، به بررسی ارتباط بین ویژگی2018(3کاربهاري و همکاران 

ي ناکارمد مدیریتی هااستیس دهدیماین تحقیق نشان  جینتا ي تکافل پرداخته است.هامهیبمقیاسی 

   ).2018 کاربهاري و همکاران،( ها داشته استنقش مهمی در عدم کارایی این شرکت

  پیشینه پژوهش در ایران  

با استفاده از  مهیعملکرد شعب ب یابیجهت ارز یمدل یمعرفبه  ي،ادر مقاله) 1385(دانشور و همکاران 

 82سال  يهادانا بود و داده مهیپژوهش ب نیمطالعه در ا ها پرداختند، موردداده یپوشش لیتحل کیتکن

شعبه، مهارت  يو ادار یعموم يهانهیپژوهش، هز نیا يهاي. وروده استاستفاده شد یابیارز نیا يبرا

 نامهمهی، تعداد بهایشعبه و خروج يهایندگی، تعداد نماشعبه ییایجغراف تیشعبه، موقع یانسان يروین

شعبه، مبلغ  لهیوسبه یپرداختن يهاصادرشده، تعداد خسارت نامهمهیشعبه، مبلغ ب لهیوسصادرشده به

 )1387(و باقر زاده  يعباد. )1385و همکاران،  نشورشده است. (دادر نظر گرفته یپرداختن يهاخسارت

 لیکشور، با استفاده از روش تحل مهیموجود در بازار ب مهیب يهااز شرکت يتعداد يرا برا یفن ییکارا

باقر زاده،  ،يند (عباددکر يریگاندازه اسینسبت به مق ریمتغ یها با فرض وجود بازدهداده یشپوش

وري کل بانک توسعه صادرات ایران و به تحلیل بهره ي،ا) در مقاله1387(و همکاران  يحجاز. )1387
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، و زنگ وو(عمر شوند.  مهیب يهاشرکت ییمنجر به کارا تواندیساختار کسب و کار م يسازنهیبه

ست، یمالم کوئ يورو شاخص بهره DEA کردیاستفاده از رو با )2012( 1و همکاران ياالمر). 2011

تا  2005 یفارس را در طول دوره زمان جیخل يهمکار يشورا يکشورها مهیب يهاشرکت یفن ییکارا

و  ياالمر( به صورت متوسط کارا بودند یمورد بررس مهیکردند و متوجه شدند صنعت ب لیتحل 2007

 جی. نتانمودند SBMمدل  نیجاگز یاقدام به ارائه مدل )2013( 2و همکاران فنگ). 2012، همکاران

تن ممکن است جواب  SBMاست. در مدل  2002و  2001مدل تن در سال  جیمدل آنها مشابه نتا

و  فنگ(شد مشکل برطرف  نیآنها ا يشنهادیپارتو نباشد اما در مدل پ يقو يبه دست آمده کارا

دند. زپروفسور استیوارت  ي، دست به گسترش مقاله)2014( 3و همکاران يآزاد). 2013، همکاران

 دیجد يکردینامطلوب به مدل و گسترش مدل، رو يهایدر مقاله خود با اضافه کردن خروجها آن

یو خروج رانیبا استفاده از اهداف مد رندهیگ میتصم يواحدها یآت يعملکرد يجهت ارائه الگوها

با استفاده از  )2014( 4و همکاران لو). 2014، و همکاران يآزاد. (ه وجود آوردندبنامطلوب  يها

پرداختند.  2010 یال 2006 یدر دوره زمان ینیعمر چ مهیشرکت ب 34 یابیبه ارز ایپو SBM کیتکن

ها را در و عملکرد شرکت يفکر يهاهیسرما انیم يرابطه ون،یرگرس کیاز تکن يریسپس با بهره گ

باشد باعث  شتریب يفکر يهاهیکه هر چقدر سرما دندیرس جهینت نیدوره مذکور محاسبه کردند و به ا

و  لو( شودیجهان امروز م یو رقابت ایپو طیآن شرکت در مح يبرا شتریعملکرد باالتر و ثروت ب

ي عمر سوئیس از هامهیبوري )، به بررسی کارایی و بهره2016( 5). بینر و همکاران2014، همکاران

باالتر از کسب و  ها با سطوحآمده مشخص کرد شرکت به دستپرداختند و نتایج  2013تا  1997سال 

کار بین الملل، کارایی باالتري داشتند و بازارهاي اروپا بیشتر از بازارهاي خارج از اروپا موجب کارایی 

 لیتحل کردیبا استفاده از رو )2016( 6و همکاران توانا). 2016ها شده است (بینر و همکاران،شرکت

کنندگان  نیتأم ییکارا یابیارز يبرا یارچوبچ جادیبه ا اقدام یآرمان يزیرها و برنامهداده یپوشش
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 مینقش تصم رییتغ ،نندگانک نیتأم یآت ییکارا نیتخم ییمدل آنها توانا يهایژگینمودند. از و داریپا

و  وانک ).2016، و همکاران توانا( باشدیم ندهیدر آ زیاز نظارت کننده به برنامه ر رانیو مد رندگانیگ

، اقدام به سنجش کارایی هادادهپوششی  اي تحلیل)، با استفاده از رویکرد دو مرحله2016( 1باروس

ي بتوانند تعادلی امهیبهاي اگر شرکت دادیمي عمر برزیلی کردند. نتایج آن تحقیق نشان هامهیب

کرد (وانک ي ارائه شده و مناطق خدمت ارائه دهند، باالترین کارایی را کسب خواهند هامهیبمیان نوع 

ي چندسطحی اقدام به هاداده)، با استفاده از تحلیل پوششی 2017( 2و شاپر ). الینگ2016و باروس،

 در ي بیمه عمر اروپایی کرده است.هاشرکتوري شناسایی اثر تغییرات محیطی بر روي کارایی و بهره

دادند که اقتصاد عمومی، کشور اروپایی نشان  14شرکت بیمه عمر از  970این مقاله با در نظر گرفتن 

). 2017الینگ و شاپر،( باشندیمبازار سرمایه و شرایط بازار بیمه مهمترین فاکتورهاي کارایی 

یی فنی و هاي حاکمیت شرکتی در کارا)، به بررسی ارتباط بین ویژگی2018(3کاربهاري و همکاران 

ي ناکارمد مدیریتی هااستیس دهدیماین تحقیق نشان  جینتا ي تکافل پرداخته است.هامهیبمقیاسی 

   ).2018 کاربهاري و همکاران،( ها داشته استنقش مهمی در عدم کارایی این شرکت

  پیشینه پژوهش در ایران  

با استفاده از  مهیعملکرد شعب ب یابیجهت ارز یمدل یمعرفبه  ي،ادر مقاله) 1385(دانشور و همکاران 

 82سال  يهادانا بود و داده مهیپژوهش ب نیمطالعه در ا ها پرداختند، موردداده یپوشش لیتحل کیتکن

شعبه، مهارت  يو ادار یعموم يهانهیپژوهش، هز نیا يهاي. وروده استاستفاده شد یابیارز نیا يبرا

 نامهمهی، تعداد بهایشعبه و خروج يهایندگی، تعداد نماشعبه ییایجغراف تیشعبه، موقع یانسان يروین

شعبه، مبلغ  لهیوسبه یپرداختن يهاصادرشده، تعداد خسارت نامهمهیشعبه، مبلغ ب لهیوسصادرشده به

 )1387(و باقر زاده  يعباد. )1385و همکاران،  نشورشده است. (دادر نظر گرفته یپرداختن يهاخسارت

 لیکشور، با استفاده از روش تحل مهیموجود در بازار ب مهیب يهااز شرکت يتعداد يرا برا یفن ییکارا

باقر زاده،  ،يند (عباددکر يریگاندازه اسینسبت به مق ریمتغ یها با فرض وجود بازدهداده یشپوش

وري کل بانک توسعه صادرات ایران و به تحلیل بهره ي،ا) در مقاله1387(و همکاران  يحجاز. )1387
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کامل  يبندها از مدل رتبهها پرداختند. آنوري شعب آن با استفاده از تحلیل پوششی دادهشد بهرهر

SBM  یران طیوري کل بانک توسعه صادرات ا) براي تحلیل بهرهکمبود(سنجه مبتنی بر متغیرهاي 

وري شعب کوئیست براي اندازه گیري رشد بهره و از شاخص بهره وري مالم 1384 یال 1373 يسالها

و  یصباح. )1387 ،یمقدس ،يانوار ،ي(حجاز نمودنداستفاده  1384تا  1382 يهااین بانک طی سال

 يالگو کیعنوان ها بهداده یپوشش لیو شناخت روش تحل یضمن معرف يادر مقاله )1388( فالح

 يهاتشرک ردخدمات، عملک دکنندهیتول يهادر بخش دیتول تیظرف نیتخم يبرا یخط يزیربرنامه

پژوهش تعداد شعب و تعداد  نی. در ادادندقرار  یبررس مورد یفن ییبه لحاظ کارا 1385در سال را  مهیب

 يهاصادرشده و ارزش خسارت يهانامهمهیو دو شاخص ارزش بها وروديعنوان کارکنان به

 عالم. )1388و فالح، ی(صباح در نظر گرفته شده است یابیمنظور ارزبه یعنوان خروجشده بهپرداخت

. ندپرداخت یبهشت دیدانشگاه شه يهادانشکده يبندبه رتبه يامقاله ) در1389و همکاران ( زیتبر

تعداد کتب  س،یساعات تدر زانیم ،یعلم اتیه ياعضا عدادت ان،یمدل تعداد دانشجو يورود يرهایمتغ

عداد مقاالت منتشرشده، تعداد کتب ت الن،یالتحصتعداد فارغ هایخروجو تعداد کارمندان  ،کتابخانه

 ،یفرج ز،ی(عالم تبردر نظر گرفته شده است  هاشیها و هماکنفرانس نارها،یمنتشرشده و تعداد سم

 يزیرو برنامه DEA کیدو تکن قیبه تلفي، ادر مقاله )1390( و همکاران يمهرجرد. )1389 ،يدیسع

 يعملکرد واحدها یابیدقت در ارز شیمنظور افزابه آنها يشنهادی. در مدل پاندهپرداخت یآرمان

شده است و استفاده GPو  DEA بیکارا و ناکارا، از ترک يواحدها قیدق ییو شناسا يریگمیتصم

 و همکاران یپورکاظم. )1390 ،ییاباب ،يطحار ،يرا ارتقا داده است (مهرجرد DEA هیپا يهامدل

و  یدولت مهیب يهاشرکت يورو بهره یصیو تخص یفن ییکارا يریگاندازهبه يادر مقاله )1390(

 1384دوره  یط مهیب يهاشرکت ییکارا پرداخته وها داده یپوشش لیتحل کیبا استفاده از تکن یخصوص

 مه،یب يهاثابت شرکت يهاییها، داراداده یپوشش لیمدل تحل يهاياست. ورود شدهیبررس 1387 یال

مدل، درآمد حاصل از  يهایو خروج ،يتعداد پرسنل ادار ،یاتیعمل نهیهز مه،یب يهاتعداد شعب شرکت

شده بود خسارت در نظر گرفته بیسود خالص دوره، ضر ،يگذارهیدرآمد حاصل از سرما مه،یحق ب

مدل برنامه  کی یبه طراحي ادر مقاله) 1390(و همکاران  يرغفوریم. )1390و همکاران، ی(پورکاظم

 يهاگروه یابیبه منظور بهبود سنجش ارز یآرمان يزیرها و برنامهداده یپوشش لیتحلمتشکل از  یبیترک

 ینیفخرالد ریم. )1390و همکاران،  يرغفوریکشور پرداختند (م یدر مراکز آموزش عال تیریمد یآموزش

 
 

 

 
 

 زدی يشرکت فناور مستقر در پارك علم و فناور 33عملکرد  یابیبه ارز یقیدر تحق )1391( همکارانو 

 نیپرداختند. ا BCCاز نوع  یآرمان يزیرامهها و برنداده یپوشش لیتحل یبیترک يبا استفاده از الگو

تعداد  یبیاست که پس از حل با مدل ترک یخروج ریمتغ 6و  يورود يرهایمتغ 5شامل  ق،یتحق

مدل  يباال يریپذکیدهنده دقت و تفککه نشان کندیم دایواحد کاهش پ 4به  23کارا از  يواحدها

 یابیخود در دانشگاه تهران به ارز نامهانیدر پا )1392( شمس. )1391و همکاران،  ینیفخرالد ری(م است

 ،توسعه ،انیپارس ،معلم ،البرز ،دانا ،ایآس ،رانیا مهیب يهاشرکتشامل  رانیا مهیب يهاعملکرد شرکت

ها در داده یپوشش لیو پاسارگاد با کمک روش تحل نینو ،سامان ي،د ،ملت ،نایس ،نیکارآفر ي،راز

و مدل  اسینسبت به مق ریمتغ یثابت و بازده یبازده تیدر وضع ياپنجره لیتحل کیچارچوب تکن

 يگذارهیو مبلغ سرما یانسان يروین نیپرداخته است. همچن 1385-1390ساله نهاده محور در دوره شش

شده و پرداخت يهاتعداد خسارت ،هامهیمبلغ حق ب ،صادرشده يهانامهمهیها و تعداد بوروديعنوان به

و  یزارع. )1392شده است (شمس، انتخاب مهیب يهاشرکت يهاخروجیعنوان ها بهمبلغ خسارت

که براي  پرداختند رانیدر ا تیریسازمان و مد هینظر 18 ییکارا یبه بررس يادر مقاله )1392ی (مشبک

 و ی(زارع استفاده کردند هاهیمؤثر در انتخاب نظر يهاعنوان شاخص هشاخص ب 11منظور از  این

)، SBMکمبود ( يرهایبر متغ یمبتن کردیبا استفاده از رو يادر مقاله) 1392( ییرضا. )1392 ،یمشبک

برق  عیشرکت توز 38 ییکارا ه وپرداخت رانیبرق ا عیتوز يهاشرکت يو بهره ور ییکارا یابیبه ارز

نموده  حاسبهکمبود م يرهایبر متغ یبا استفاده از مدل مبتن 1390- 1387 یزمان يدر دورهرا کشور 

 یاکرم. )1392 ،ییده است (رضاکراستفاده  ییابرکارا يهاکامل از مدل يبندرتبه يبرا يو .است

ها داده یشپوش لیو تحل یدو مدل آرمان بیبا ترک ییدر دانشگاه عالمه طباطبا يانامهانیدر پا )1393(

پرداخته  ایآس مهیشعبه شرکت ب 67 ییکارا یبه بررسداشته و  DEA ياهیپا يهامدل يدر ارتقا یسع

 –شعب با استفاده از مدل اندرسون  يبند، رتبهGP-DEAبا روش  ییاست. پس از محاسبه کارا

دقت در  شیفزاباعث ا GP-DEAکه استفاده از روش  کندیم يریگجهنتی و است پرداخته پترسون

 ییکارابه ارزیابی  1393در سال  )2014( 1و همکاران یرحمان. )1393 ،ی(اکرم شودیواحد کارا م یبررس
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کامل  يبندها از مدل رتبهها پرداختند. آنوري شعب آن با استفاده از تحلیل پوششی دادهشد بهرهر

SBM  یران طیوري کل بانک توسعه صادرات ا) براي تحلیل بهرهکمبود(سنجه مبتنی بر متغیرهاي 

وري شعب کوئیست براي اندازه گیري رشد بهره و از شاخص بهره وري مالم 1384 یال 1373 يسالها

و  یصباح. )1387 ،یمقدس ،يانوار ،ي(حجاز نمودنداستفاده  1384تا  1382 يهااین بانک طی سال

 يالگو کیعنوان ها بهداده یپوشش لیو شناخت روش تحل یضمن معرف يادر مقاله )1388( فالح

 يهاتشرک ردخدمات، عملک دکنندهیتول يهادر بخش دیتول تیظرف نیتخم يبرا یخط يزیربرنامه

پژوهش تعداد شعب و تعداد  نی. در ادادندقرار  یبررس مورد یفن ییبه لحاظ کارا 1385در سال را  مهیب

 يهاصادرشده و ارزش خسارت يهانامهمهیو دو شاخص ارزش بها وروديعنوان کارکنان به

 عالم. )1388و فالح، ی(صباح در نظر گرفته شده است یابیمنظور ارزبه یعنوان خروجشده بهپرداخت

. ندپرداخت یبهشت دیدانشگاه شه يهادانشکده يبندبه رتبه يامقاله ) در1389و همکاران ( زیتبر

تعداد کتب  س،یساعات تدر زانیم ،یعلم اتیه ياعضا عدادت ان،یمدل تعداد دانشجو يورود يرهایمتغ

عداد مقاالت منتشرشده، تعداد کتب ت الن،یالتحصتعداد فارغ هایخروجو تعداد کارمندان  ،کتابخانه

 ،یفرج ز،ی(عالم تبردر نظر گرفته شده است  هاشیها و هماکنفرانس نارها،یمنتشرشده و تعداد سم

 يزیرو برنامه DEA کیدو تکن قیبه تلفي، ادر مقاله )1390( و همکاران يمهرجرد. )1389 ،يدیسع

 يعملکرد واحدها یابیدقت در ارز شیمنظور افزابه آنها يشنهادی. در مدل پاندهپرداخت یآرمان

شده است و استفاده GPو  DEA بیکارا و ناکارا، از ترک يواحدها قیدق ییو شناسا يریگمیتصم

 و همکاران یپورکاظم. )1390 ،ییاباب ،يطحار ،يرا ارتقا داده است (مهرجرد DEA هیپا يهامدل

و  یدولت مهیب يهاشرکت يورو بهره یصیو تخص یفن ییکارا يریگاندازهبه يادر مقاله )1390(

 1384دوره  یط مهیب يهاشرکت ییکارا پرداخته وها داده یپوشش لیتحل کیبا استفاده از تکن یخصوص

 مه،یب يهاثابت شرکت يهاییها، داراداده یپوشش لیمدل تحل يهاياست. ورود شدهیبررس 1387 یال

مدل، درآمد حاصل از  يهایو خروج ،يتعداد پرسنل ادار ،یاتیعمل نهیهز مه،یب يهاتعداد شعب شرکت

شده بود خسارت در نظر گرفته بیسود خالص دوره، ضر ،يگذارهیدرآمد حاصل از سرما مه،یحق ب

مدل برنامه  کی یبه طراحي ادر مقاله) 1390(و همکاران  يرغفوریم. )1390و همکاران، ی(پورکاظم

 يهاگروه یابیبه منظور بهبود سنجش ارز یآرمان يزیرها و برنامهداده یپوشش لیتحلمتشکل از  یبیترک

 ینیفخرالد ریم. )1390و همکاران،  يرغفوریکشور پرداختند (م یدر مراکز آموزش عال تیریمد یآموزش

 
 

 

 
 

 زدی يشرکت فناور مستقر در پارك علم و فناور 33عملکرد  یابیبه ارز یقیدر تحق )1391( همکارانو 

 نیپرداختند. ا BCCاز نوع  یآرمان يزیرامهها و برنداده یپوشش لیتحل یبیترک يبا استفاده از الگو

تعداد  یبیاست که پس از حل با مدل ترک یخروج ریمتغ 6و  يورود يرهایمتغ 5شامل  ق،یتحق

مدل  يباال يریپذکیدهنده دقت و تفککه نشان کندیم دایواحد کاهش پ 4به  23کارا از  يواحدها

 یابیخود در دانشگاه تهران به ارز نامهانیدر پا )1392( شمس. )1391و همکاران،  ینیفخرالد ری(م است

 ،توسعه ،انیپارس ،معلم ،البرز ،دانا ،ایآس ،رانیا مهیب يهاشرکتشامل  رانیا مهیب يهاعملکرد شرکت

ها در داده یپوشش لیو پاسارگاد با کمک روش تحل نینو ،سامان ي،د ،ملت ،نایس ،نیکارآفر ي،راز

و مدل  اسینسبت به مق ریمتغ یثابت و بازده یبازده تیدر وضع ياپنجره لیتحل کیچارچوب تکن

 يگذارهیو مبلغ سرما یانسان يروین نیپرداخته است. همچن 1385-1390ساله نهاده محور در دوره شش

شده و پرداخت يهاتعداد خسارت ،هامهیمبلغ حق ب ،صادرشده يهانامهمهیها و تعداد بوروديعنوان به

و  یزارع. )1392شده است (شمس، انتخاب مهیب يهاشرکت يهاخروجیعنوان ها بهمبلغ خسارت

که براي  پرداختند رانیدر ا تیریسازمان و مد هینظر 18 ییکارا یبه بررس يادر مقاله )1392ی (مشبک

 و ی(زارع استفاده کردند هاهیمؤثر در انتخاب نظر يهاعنوان شاخص هشاخص ب 11منظور از  این

)، SBMکمبود ( يرهایبر متغ یمبتن کردیبا استفاده از رو يادر مقاله) 1392( ییرضا. )1392 ،یمشبک

برق  عیشرکت توز 38 ییکارا ه وپرداخت رانیبرق ا عیتوز يهاشرکت يو بهره ور ییکارا یابیبه ارز

نموده  حاسبهکمبود م يرهایبر متغ یبا استفاده از مدل مبتن 1390- 1387 یزمان يدر دورهرا کشور 

 یاکرم. )1392 ،ییده است (رضاکراستفاده  ییابرکارا يهاکامل از مدل يبندرتبه يبرا يو .است

ها داده یشپوش لیو تحل یدو مدل آرمان بیبا ترک ییدر دانشگاه عالمه طباطبا يانامهانیدر پا )1393(

پرداخته  ایآس مهیشعبه شرکت ب 67 ییکارا یبه بررسداشته و  DEA ياهیپا يهامدل يدر ارتقا یسع

 –شعب با استفاده از مدل اندرسون  يبند، رتبهGP-DEAبا روش  ییاست. پس از محاسبه کارا

دقت در  شیفزاباعث ا GP-DEAکه استفاده از روش  کندیم يریگجهنتی و است پرداخته پترسون

 ییکارابه ارزیابی  1393در سال  )2014( 1و همکاران یرحمان. )1393 ،ی(اکرم شودیواحد کارا م یبررس

                                              

 
1 Rahmani, Barati, Majazi Dalfard, Hatami-Shirkouhi 
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پرداختند. دو مدل شناخته شده  يمرز ناپامتر يهابا استفاده از مدل انیرانیا مهیو عملکرد شرکت ب

 يبه رتبه بند ییابرکارا يهابا استفاده از روش تی. در نهاباشدیم FDHو  DEA يمرزناپامتر لیتحل

 ،ي، نسبت جارP/Eمورد استفاده، سود هر سهم، نسبت  یابیارز يها. شاخصندکارا پرداخت يواحدها

در نظر گرفته شده  یاتیسود عمل ،ی، مجموع درآمدها، نسبت بدههایی، مجموع داراهاییمجموع دارا

شعب شرکت  ییکارا )،2014( 1و همکاران ییایثر. در همین سال، )2014، و همکاران یرحمان( ندبود

متوازن  ازيیها و کارت امتداده یپوشش لیتحل یقیدر استان مازندران را براساس تلف انیپارس مهیب

شعبه ساري کارا بود و بنابر  ،ريیگ میواحد تصم 10واحد از  کیتنها  CCRکردند. بنابر مدل  یابیارز

 ).2014، و همکاران ییایثر(شدند  یکارا معرف ريیگ میواحد تصم 10ز از واحد ا BCC ،5مدل 

 کشور مهیدر صنعت ب یخصوص يهاشرکت ییکارا یبررس به ي،امقاله در )،1394( پوریعل ي ومحمود

 82شرکت از  28تعداد  CCRبه دست آمده ازمدل  جیبر اساس نتاپرداختند.  شرکت است 82که شامل 

ی و همکاران قاسم. )1394، پوریعل ي ومحمود(اند بوده )کیبرابر  ییکارا(، کارا بررسیشرکت مورد 

ادارات کل  یابیارز ورودي محور به AP-DEAبا استفاده از مدل ي امقالهدر  1393در سال ) 1395(

در ادارات  یفن ییکارا شیافزا يباال برا تینشان دهنده ظرف تحقیق جینتا پرداختند. رانیسالمت ا مهیب

را  ییکارا زانیها مآن يهايورود لیاز ادارات کارا و مرجع و تعد يبا الگو بردارا توانیکه م باشدیکل م

 يبرا یمدل نییبه تبي، امقاله)، در 1395( فتهیفر و فر ينادر). 1395ی و همکاران، (قاسمداد  شیافزا

 نیا يجامعه آمار ند.ها پرداختداده یپوشش لیبا استفاده از روش تحل رانیا مهیشعب ب ییکارا یابیارز

اند، عبارتند از تعداد که به عنوان نهاده انتخاب شده ییارهایمعو  رانیا مهیشعبه از شعب ب 6 قیتحق

 هیکل يبرا .باشدیخالص و خسارت خالص م مهیشعبه و ستانده شامل حق ب يهاندهیکارکنان و تعداد نما

نهاده محور و ستانده محور با استفاده از  شیدو گرا ای CCRو  BCC ياهها با استفاده از مدلشرکت

)، در 1395و همکاران ( علیرضایی). 1395، فتهیفر و فر ينادر( محاسبه شده است GAMSنرم افزار 

تا  1389منتخب با توجه به عملکرد آنها در سالهاي  يامهیشرکت ب 5تغییرات نرخ کارایی ي، امقاله

. با داده استمورد بررسی قرار  ياها همراه با تحلیل پنجرهبا استفاده از تحلیل پوششی داده را 1392

                                              

 
1 Sorayaei, Aghajanmir, Hosseinzadeh, Babaeishafei, & Mahdinia 

 
 

 

 
 

هاي اخیر، ها در سالدر مطالعات اخیر و پیشرفت این نوع مدل ياتوجه به جایگاه فرایندهاي دومرحله

براي به دست  .استفاده شده است ياهاي بیمه از فرایندهاي دومرحلهبراي بررسی و ارزیابی شرکت

استفاده شده است. نمره  يااز خروجیهاي این مدل دومرحله ياموجود در تحلیل پنجره يهاآوردن اندازه

است و نمره کارایی مرحله دوم،  يامهیکارایی مرحله اول مربوط به عملکرد در بازاریابی خدمات ب

  . )1395و همکاران،  علیرضایی( دهدیسودآوري را نشان م

 

  ي مرور ادبیاتبندجمع

 ییکارا یابیارز يبرا مهیدر حوزه صنعت ب هاپژوهشعموم در مشخص است  اتیهمان طور که در ادب

مذکور  يهامدلاستفاده شده است.  BCCو  CCRمانند  هاداده یپوشش لیتحل هیپا يهامدلاز 

 نیعالوه بر آن ا. شودیممتناسب فرض  هایخروجو  هايوروددر  راتییو تغ باشندیم یهمه شعاع

برابر باشند و  واحدهاتمام  ستیبایم یابیو در ارز باشندینممستقل  يریگ، از نظر واحد اندازههامدل

مورد استفاده قرار  بایدمحور  یخروج ایمحور  يتنها به دو صورت ورود هامدل نیاز همه، ا ترمهم

 شیو افزا هايورودهمزمان بتواند با کاهش در  میواحد تصم کیکه امکان وجود ندارد  نیو ا رندیگ

بر  یمبتن يهامدلپژوهش از  نیدر ا لیدل نیخود کند، به هم ییکارا شیاقدام به افزا هایخروج

استفاده شده  Super SBMکارا از روش  يواحدها يبند) و جهت رتبهSBMکمبود ( يرهایمتغ

 گریبه عبارت د .باشدیمعملکرد واحدها  یابیارز يابر یرشعاعیغ کردیرو کی) SBMاست. روش (

 کیبه  هايورود شیو افزا هايورودکاهش  ستیواحد الزم ن کی ییآوردن کارا به دست يبرا

يورودبه طور همزمان اقدام به کاهش  ییآوردن نمره کارا به دست ينسبت انجام شود. به عالوه برا

داده وارد شود جواب  DMUهر  يبرا يریاندازه گ دو با هر نوع واح کندیم هایخروج شیو افزا ها

  .کندینم يرییتغ

 يهااهداف و آرمان ،یارائه بهبود در عملکرد آت يو برا باشدیمنگر گذشته زی) نSBMفوق ( روش

 نیبهبود عملکرد ارائه شده توسط ا ي. ممکن است الگوکندینم لیخود دخ یابیرا در ارز تیریمد

 یآت يدورهعملکرد  يبرا رانیمد یحت اینباشد  تیریمد تیناکارا مورد حما يواحدها يبرا کردیرو

کارا مورد قبول آنها  يواحدهادوره  نیا ییکارا زانیکه م ندیرا بخواهند اجرا نما یخاص ياستراتژ

مدل  بیجهت با ترک نیدهد. به هم شیافزا یخود را در دوره آت ییکارا زینباشد و بخواهند آن واحد ن
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پرداختند. دو مدل شناخته شده  يمرز ناپامتر يهابا استفاده از مدل انیرانیا مهیو عملکرد شرکت ب

 يبه رتبه بند ییابرکارا يهابا استفاده از روش تی. در نهاباشدیم FDHو  DEA يمرزناپامتر لیتحل

 ،ي، نسبت جارP/Eمورد استفاده، سود هر سهم، نسبت  یابیارز يها. شاخصندکارا پرداخت يواحدها

در نظر گرفته شده  یاتیسود عمل ،ی، مجموع درآمدها، نسبت بدههایی، مجموع داراهاییمجموع دارا

شعب شرکت  ییکارا )،2014( 1و همکاران ییایثر. در همین سال، )2014، و همکاران یرحمان( ندبود

متوازن  ازيیها و کارت امتداده یپوشش لیتحل یقیدر استان مازندران را براساس تلف انیپارس مهیب

شعبه ساري کارا بود و بنابر  ،ريیگ میواحد تصم 10واحد از  کیتنها  CCRکردند. بنابر مدل  یابیارز

 ).2014، و همکاران ییایثر(شدند  یکارا معرف ريیگ میواحد تصم 10ز از واحد ا BCC ،5مدل 

 کشور مهیدر صنعت ب یخصوص يهاشرکت ییکارا یبررس به ي،امقاله در )،1394( پوریعل ي ومحمود

 82شرکت از  28تعداد  CCRبه دست آمده ازمدل  جیبر اساس نتاپرداختند.  شرکت است 82که شامل 

ی و همکاران قاسم. )1394، پوریعل ي ومحمود(اند بوده )کیبرابر  ییکارا(، کارا بررسیشرکت مورد 

ادارات کل  یابیارز ورودي محور به AP-DEAبا استفاده از مدل ي امقالهدر  1393در سال ) 1395(

در ادارات  یفن ییکارا شیافزا يباال برا تینشان دهنده ظرف تحقیق جینتا پرداختند. رانیسالمت ا مهیب

را  ییکارا زانیها مآن يهايورود لیاز ادارات کارا و مرجع و تعد يبا الگو بردارا توانیکه م باشدیکل م

 يبرا یمدل نییبه تبي، امقاله)، در 1395( فتهیفر و فر ينادر). 1395ی و همکاران، (قاسمداد  شیافزا

 نیا يجامعه آمار ند.ها پرداختداده یپوشش لیبا استفاده از روش تحل رانیا مهیشعب ب ییکارا یابیارز

اند، عبارتند از تعداد که به عنوان نهاده انتخاب شده ییارهایمعو  رانیا مهیشعبه از شعب ب 6 قیتحق

 هیکل يبرا .باشدیخالص و خسارت خالص م مهیشعبه و ستانده شامل حق ب يهاندهیکارکنان و تعداد نما

نهاده محور و ستانده محور با استفاده از  شیدو گرا ای CCRو  BCC ياهها با استفاده از مدلشرکت

)، در 1395و همکاران ( علیرضایی). 1395، فتهیفر و فر ينادر( محاسبه شده است GAMSنرم افزار 

تا  1389منتخب با توجه به عملکرد آنها در سالهاي  يامهیشرکت ب 5تغییرات نرخ کارایی ي، امقاله

. با داده استمورد بررسی قرار  ياها همراه با تحلیل پنجرهبا استفاده از تحلیل پوششی داده را 1392

                                              

 
1 Sorayaei, Aghajanmir, Hosseinzadeh, Babaeishafei, & Mahdinia 

 
 

 

 
 

هاي اخیر، ها در سالدر مطالعات اخیر و پیشرفت این نوع مدل ياتوجه به جایگاه فرایندهاي دومرحله

براي به دست  .استفاده شده است ياهاي بیمه از فرایندهاي دومرحلهبراي بررسی و ارزیابی شرکت

استفاده شده است. نمره  يااز خروجیهاي این مدل دومرحله ياموجود در تحلیل پنجره يهاآوردن اندازه

است و نمره کارایی مرحله دوم،  يامهیکارایی مرحله اول مربوط به عملکرد در بازاریابی خدمات ب

  . )1395و همکاران،  علیرضایی( دهدیسودآوري را نشان م

 

  ي مرور ادبیاتبندجمع

 ییکارا یابیارز يبرا مهیدر حوزه صنعت ب هاپژوهشعموم در مشخص است  اتیهمان طور که در ادب

مذکور  يهامدلاستفاده شده است.  BCCو  CCRمانند  هاداده یپوشش لیتحل هیپا يهامدلاز 

 نیعالوه بر آن ا. شودیممتناسب فرض  هایخروجو  هايوروددر  راتییو تغ باشندیم یهمه شعاع

برابر باشند و  واحدهاتمام  ستیبایم یابیو در ارز باشندینممستقل  يریگ، از نظر واحد اندازههامدل

مورد استفاده قرار  بایدمحور  یخروج ایمحور  يتنها به دو صورت ورود هامدل نیاز همه، ا ترمهم

 شیو افزا هايورودهمزمان بتواند با کاهش در  میواحد تصم کیکه امکان وجود ندارد  نیو ا رندیگ

بر  یمبتن يهامدلپژوهش از  نیدر ا لیدل نیخود کند، به هم ییکارا شیاقدام به افزا هایخروج

استفاده شده  Super SBMکارا از روش  يواحدها يبند) و جهت رتبهSBMکمبود ( يرهایمتغ

 گریبه عبارت د .باشدیمعملکرد واحدها  یابیارز يابر یرشعاعیغ کردیرو کی) SBMاست. روش (

 کیبه  هايورود شیو افزا هايورودکاهش  ستیواحد الزم ن کی ییآوردن کارا به دست يبرا

يورودبه طور همزمان اقدام به کاهش  ییآوردن نمره کارا به دست ينسبت انجام شود. به عالوه برا

داده وارد شود جواب  DMUهر  يبرا يریاندازه گ دو با هر نوع واح کندیم هایخروج شیو افزا ها

  .کندینم يرییتغ

 يهااهداف و آرمان ،یارائه بهبود در عملکرد آت يو برا باشدیمنگر گذشته زی) نSBMفوق ( روش

 نیبهبود عملکرد ارائه شده توسط ا ي. ممکن است الگوکندینم لیخود دخ یابیرا در ارز تیریمد

 یآت يدورهعملکرد  يبرا رانیمد یحت اینباشد  تیریمد تیناکارا مورد حما يواحدها يبرا کردیرو

کارا مورد قبول آنها  يواحدهادوره  نیا ییکارا زانیکه م ندیرا بخواهند اجرا نما یخاص ياستراتژ

مدل  بیجهت با ترک نیدهد. به هم شیافزا یخود را در دوره آت ییکارا زینباشد و بخواهند آن واحد ن
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 يالگوها جادیا يرابرطرف شده است و ب زیضعف ن نیا یآرمان يزیو برنامه ر هاداده یپوشش لیتحل

 نیا يهایژگیوخواهد شد. از  دهیاستفاده گرد زین رانیمد ياز آرمانها یآت يهادورهبهبود شعب در 

دور از انتظار در نظر گرفته باشد با توجه به عملکرد واحد  ییآرمانها ریکه اگر مد باشدیم نیا بیترک

ارائه شود  ییالگو کیو  شوندیم لیتعد هاآرمان، واحدها ریدر دوره حاضر و عملکرد سا يریگ میتصم

  باشد. یابیقابل دست یکه در دوره آت

 

  روش شناسی

آمده  1در شکل مراحل انجام تحقیق  ؛شودیمتحقیق پرداخته  ،در این بخش به معرفی متدولوژي

 .است

        
 نمودار مراحل انجام تحقیق .1شکل 

و مرور مقاالت  ياکتابخانه، ابتدا با استفاده از تحقیقات نشان داده شده 1همان طور که در شکل 

پس از مصاحبه نیمه ساختار یافته با  .آمده است به دستگذشته، تعدادي شاخص و زیر شاخص 

به منظور  ادامه در ه وبه آنها افزوده شد خبرگان سازمان تعدادي شاخص و زیر شاخص جدید

 اي و مرور ادبیاتتحقیق کتابخانه

تفکیک واحدهاي کارآ از ناکارآ با 

ها استفاده از تحلیل پوششی داده

 SBMمبتنی بر متغیرهاي کمبود 

هاي مدل با تعیین ورودي، خروجی

استفاده از مرور ادبیات و مصاحبه با 

 خبرگان

عاملی تأییدي روي تحلیل 

هاي بدست آمده به منظور شاخص

 سازي آنهاغربالگري و بومی

بندي کامل واحدهاي کارآ با رتبه

  Super SBMاستفاده از تکنیک 

ها از مدیریت براي دریافت آرمان

واحدها به منظور تعیین الگو در دوره 

 آتی

تشکیل مدل تحلیل پوششی 

آوردن هاي آرمانی و به دست داده

 الگوي براي هر واحد

 گیريبحث و نتیجه

 
 

 

 
 

به پس از  .گیري شده استبهرهاز روش تحلیل عاملی تاییدي  هاشاخصسازي غربالگري و بومی

و براي رتبه SBMاز روش  براي تفکیک واحدهاي کارا از ناکارا نهایی يهاشاخصآمدن  دست

استفاده شده و در نهایت پس از نشان دادن نتایج روش  SuperSBMبندي واحدهاي کارا از 

SBM هایی جهت بهبود عملکرد و ایجاد الگوي قابل دسترس در دوره آتی از مدیران سازمان آرمان

ه آمد به دستبهبود  آرمانی الگوهاي يهادادهو با اجراي مدل تحلیل پوششی  هواحدها گرفته شد

  .شودیمدر ادامه تمامی مراحل به تفضیل بررسی  .است

 هاشاخص يدییتأ یعامل لیتحل  

کاهش تعداد  ،یعامل لیتحل یاست. هدف اصل يآمار يهااز روش يادسته ینام عموم یعامل لیتحل

ساختار روابط پنهان  افتنی قیاز طر رهایمتغ سیها و کاهش ابعاد ماتراز آن يبه تعداد کمتر رهایمتغ

ا پژوهشگر به ی يدییتأ یل عاملیتحلدر  .از عوامل مشترك است ياو ارائه مجموعه رهایمتغ نیب

شده است. مشاهده يهااز داده يابا مجموعه شدهفیزان توان مدل عامل از قبل تعرین مییدنبال تع

 يا تعداد عوامل و بارهایکه آن مسئله است ین اییدرصدد تع يدییتأ یل عاملیتحل گرید عبارتبه

یانتظار م يو مدل نظر ياند، با آنچه بر اساس تئورشده يریگن عوامل اندازهیا يکه رو ییرهایمتغ

ن سازه یب ییزان انطباق و همنوایبه آزمون م یل عاملین نوع تحلیا یانطباق دارد. به عبارت رفت،

  )1393 ،یدانیو اسف نی(محسن پردازدیق میتحق یو سازه تجرب ينظر

شده است. استفاده يدییتأ یعامل لیتحل کیاز تکن هاي ارزیابیشاخص دییتأ يپژوهش برا نیا در

نسل اول،  کردیاستفاده کرد. رو يمعادالت ساختار يسازاز نسل اول و دوم مدل توانیمنظور م نیبد

ونه باال، نرمال بودن با حجم نم انسیبر کووار یمبتن کردیبا رو يمعادالت ساختار يسازمدل یعنی

افزار . نرمباشدیممدل  دییبه دنبال تأ يریگاندازه يهابودن مدل یو انعکاس شدهيآورجمع يهاادهد

Lisrel معادالت  يساز. اما در نسل دوم مدلاست نهیزم نیافزارها در انرم نیتراز معروف یکی

شده  برطرفنسل اول  يهاتیاز محدود یبرخ یحداقل مربعات جزئ کردیمعروف به رو يساختار

در  ییها، توانابه نرمال بودن داده تیاندك، عدم حساس يهادر کار با داده کرد،یرو نیا ییاست. توانا

 یو انعکاس یبیترک يریگمدل اندازه تیقابل نیو همچن دهیچیپ اریبس يهااز مدل یبانیو پشت ینیبشیپ

از  یکی زین Smart PLS افزاررمن ابد؛یرواج  کردیرونیباعث شده است که استفاده روزافزون ازا

 PLSن یروش تخم .)1393 ،یدانیو اسف نی(محسن باشدیم نهیزم نیافزارها در انرم نیترمعروف
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به عبارت دیگر، با هر  .نیستحساس  هایو خروج هايواحد ورود رییکه نسبت به تغ باشدیم یهدف

و  �����،���ها اندازه گیري شود، کارایی تغییر نکند، یعنی اگر به جايها و خروجیواحد ورودي

ا اعداد مثبت هستند، کارایی تغییر ه ��ها و   ��داده شود که در آن   قرار �����،  ��� يجابه

  شود. ن دیمانسیون آزاد نیز نامبرده مینکند. این خاصیت تحت عنوا

مدل  نیدر ا گریدعبارتبه ؛محور مدل است یخروج-يورود کردیرو لمد نیاز نکات مهم در ا یکی 

 زین يورود يرهایو هر نوع کاهش در متغ ییکارا شیباعث افزا یخروج يرهایدر متغ شیهر نوع افزا

ها داراي دو ویژگی مهم به طور کلی این مدل .)2013(فنگ و همکاران،  شودیباعث کاهش آن م

  باشد:زیر می

  باشد.ها پایدار میها و هم در خروجیاین مدل نسبت به تغییر واحد هم در ورودي -1

نوع افزایش در متغیرهاي ها اکیداً یکنوا است. یعنی هر ها و خروجیاین مدل، نسبت به ورودي -2

 شودي ورودي نیز باعث کاهش آن میکارایی و هر نوع کاهش در متغیرهاخروجی باعث افزایش 

  .)1389 ،و همکاران (جهانشاهلو

و خروجی، از مدل زیر که به مدل مبتنی بر متغیرهاي کمبود  با ورودي براي محاسبه کارایی واحد

  شود:معروف است استفاده می
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ن یبد .باشدح را دارا یر و توضین قدرت تفسیشتریه مدل حاصله، بک کندین مییتع ياگونهب را بهیضرا

 .)1390(هومن،  دینما ینیبشیرا پ یینها وابستهر ین دقت و صحت، متغیه مدل بتواند با باالترکمعنا 

یاستفاده م Smart PLSافزار نرم 2از نسخه  یعامل لیتحل يپژوهش برا نیباال در ا لیبه دال

 .گردد

  تعیین کارایی واحدها با استفاده ازSBM 

چارنز و همکاران (بار توسط چارنز و  نینخست يها، که براداده یپوشش لیتحل شیدایاز زمان پ

 نیا يها و کاربردهاروش نهیدر زم یاست، تاکنون، مقاالت فراوان شدهیمعرف )1978، 1همکاران

 يهامدل :ها وجود داردداده یپوشش لیتحل يهادو نوع از مدل یطورکلمنتشرشده است. به کردیرو

 یشعاع ییکارا BCC ای CCR يهامانند مدل یشعاع يها. در مدلیشعاع ریغ يهاو مدل یشعاع

ینسبت صورت م کیبه  هایو انبساط خروج هايها انقباض ورودمدل نی. در اشودیم يریگاندازه

از  یکیخود  نیکه ا شودیمحاسبه م ییفرض کارا نیبا هم .)2013(فنگ و همکاران،  ردیگ

ییکه تمام ناکارا باشدیم نیا یشعاع يهامدل يهااز ضعف یکی .باشدیها من مدلیا يهاضعف

  .)2013(فنگ و همکاران،  دهدیرا نشان نم رندهیگمیواحد تصم کی يها

 رندهیگمیواحد تصم کی یواقع ریتصو ییو شناسا یشعاع ییدر نظر گرفتن کارا يکمبود برا يرهایمتغ

با در نظر  )1985، چارنز و همکاران( 2منظور چارنز و همکاران نی. بدمورد نیاز است ییمرز کارا يرو

 يهامدل اگرچه را گسترش دادند. یجمع يهامدل ها،یخروج و کمبود هايورود یگرفتن فزون

 ییعنوان نمره کارارا به يانمره چیقائل شوند، اما ه زیکارا و ناکارا تما يواحدها نیب توانندیم ،یجمع

 کیعمل کرده و کدام یخوببه DMUکدام  دیبگو تواندیو تنها م کندیاعالم نم رندگانیگمیبه تصم

  .)2013(فنگ و همکاران،  ریخ

 Slack Basedبه نام  یشعاع ریمدل غ کی 2001در سال  3تن زیمشکل ن نیحل ا يبرا

Measure تابع  يدارا ،ییعنوان نمره کارااسکالر به کیکرد که در آن عالوه بر ارائه  یرا معرف

                                              
 

1 Charnes,Cooper, Rohdes 
2 Charnes, Cooper, Golany, Seiford, Stutz 
3 Tone 
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ها داراي دو ویژگی مهم به طور کلی این مدل .)2013(فنگ و همکاران،  شودیباعث کاهش آن م

  باشد:زیر می

  باشد.ها پایدار میها و هم در خروجیاین مدل نسبت به تغییر واحد هم در ورودي -1

نوع افزایش در متغیرهاي ها اکیداً یکنوا است. یعنی هر ها و خروجیاین مدل، نسبت به ورودي -2

 شودي ورودي نیز باعث کاهش آن میکارایی و هر نوع کاهش در متغیرهاخروجی باعث افزایش 

  .)1389 ،و همکاران (جهانشاهلو

و خروجی، از مدل زیر که به مدل مبتنی بر متغیرهاي کمبود  با ورودي براي محاسبه کارایی واحد

  شود:معروف است استفاده می
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ن یبد .باشدح را دارا یر و توضین قدرت تفسیشتریه مدل حاصله، بک کندین مییتع ياگونهب را بهیضرا

 .)1390(هومن،  دینما ینیبشیرا پ یینها وابستهر ین دقت و صحت، متغیه مدل بتواند با باالترکمعنا 

یاستفاده م Smart PLSافزار نرم 2از نسخه  یعامل لیتحل يپژوهش برا نیباال در ا لیبه دال

 .گردد

  تعیین کارایی واحدها با استفاده ازSBM 

چارنز و همکاران (بار توسط چارنز و  نینخست يها، که براداده یپوشش لیتحل شیدایاز زمان پ

 نیا يها و کاربردهاروش نهیدر زم یاست، تاکنون، مقاالت فراوان شدهیمعرف )1978، 1همکاران

 يهامدل :ها وجود داردداده یپوشش لیتحل يهادو نوع از مدل یطورکلمنتشرشده است. به کردیرو

 یشعاع ییکارا BCC ای CCR يهامانند مدل یشعاع يها. در مدلیشعاع ریغ يهاو مدل یشعاع

ینسبت صورت م کیبه  هایو انبساط خروج هايها انقباض ورودمدل نی. در اشودیم يریگاندازه

از  یکیخود  نیکه ا شودیمحاسبه م ییفرض کارا نیبا هم .)2013(فنگ و همکاران،  ردیگ

ییکه تمام ناکارا باشدیم نیا یشعاع يهامدل يهااز ضعف یکی .باشدیها من مدلیا يهاضعف

  .)2013(فنگ و همکاران،  دهدیرا نشان نم رندهیگمیواحد تصم کی يها

 رندهیگمیواحد تصم کی یواقع ریتصو ییو شناسا یشعاع ییدر نظر گرفتن کارا يکمبود برا يرهایمتغ

با در نظر  )1985، چارنز و همکاران( 2منظور چارنز و همکاران نی. بدمورد نیاز است ییمرز کارا يرو

 يهامدل اگرچه را گسترش دادند. یجمع يهامدل ها،یخروج و کمبود هايورود یگرفتن فزون

 ییعنوان نمره کارارا به يانمره چیقائل شوند، اما ه زیکارا و ناکارا تما يواحدها نیب توانندیم ،یجمع

 کیعمل کرده و کدام یخوببه DMUکدام  دیبگو تواندیو تنها م کندیاعالم نم رندگانیگمیبه تصم

  .)2013(فنگ و همکاران،  ریخ

 Slack Basedبه نام  یشعاع ریمدل غ کی 2001در سال  3تن زیمشکل ن نیحل ا يبرا

Measure تابع  يدارا ،ییعنوان نمره کارااسکالر به کیکرد که در آن عالوه بر ارائه  یرا معرف

                                              
 

1 Charnes,Cooper, Rohdes 
2 Charnes, Cooper, Golany, Seiford, Stutz 
3 Tone 
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هاي سنتی، عدم هاي الگوهاي مدلها، مدل واحد ناکارا به کارا تبدیل خواهد شد. یکی از ضعفاز آن

باشد. ضعف دوم، عدم ارائه الگو براي هاي آتی میهاي مدیریت در دورهها و خواستهتوجه به آرمان

در این مقاله، سعی شده است با استفاده از تلفیق  باشد.هاي آتی میبهبود واحدهاي کارا در دوره

تا با استفاده از  برطرف گردد، فوق يهاضعفآرمانی، ریزي و برنامه هادادهرویکرد تحلیل پوششی 

، الگوهاي اعم از کارا و ناکارا)( رندهیگهاي مدیریت براي هر یک از واحدهاي تصمیماهداف و آرمان

شود در این مدل، معرفی الگوي بهبود عملکرد، تنها به واحدهاي ناکارا محدود نمی بهبود معرفی شود.

گیرنده راضی نباشند براي بهبود عملکرد واحدهاي تصمیمنیز اگر مدیران از عملکرد واحدهاي کارا  و

. )2016(توانا و همکاران،  گرددمیهاي مدیریت، الگوهایی معرفی کارا نیز مطابق اهداف و آرمان

مدل پیشنهادي  در .تر از آن در مجموعه امکان تولید باشدگرایانه و مهم، واقعبایدشده الگوي معرفی

  .)2010ارت، وئ(استکند ریزي در آینده تغییر پیدا میکردن به برنامه وظیفه مدیران از نظارت

براي  jشوند. در این مدل، اندیس استفاده از آن، معرفی می ابتدا نمادهاي مورد همواره در هر مدل،

�گیرنده (معرفی واحدهاي تصمیم = 1,2, … , گذاري شوند، ) که قرار است براي دوره آتی هدف�

�متغیر ورودي ( �گیرنده، داراي ه است. هر واحد تصمیمشددر نظر گرفته = 1,2, … ,  �) و �

�متغیر خروجی ( = 1,2, … ,  �گیرنده ام در واحد تصمیم �میزان مصرف ورودي  ���باشد. ) می�

باشد. ام می  �ام در واحد تصیم گیرنده�میزان تولید خروجی  ���باشد، به همین ترتیب  ام می 

   دهد.بررسی را نشان می گیرنده موردواحد تصمیم �درنهایت اندیس 

به  ��ℎو  ام �گیرنده ام در واحد تصمیم �به معناي آرمان و هدف مدیریت براي ورودي  ���

باشد که مستقیماً از ام می �گیرنده ام در واحد تصمیم�معناي آرمان و هدف مدیریت براي خروجی

ها از ترکیب هاي تحلیل پوششی دادهطورکلی، الگوهاي تجربی در مدلشود. بهدیریت گرفته میم

این ترکیب خطی براي واحد  .شودگیرنده در مدل تشکیل میخطی تمامی واحدهاي تصمیم

 عبارت است از: �گیرنده تصمیم
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���در این مدل فرض بر این است که > ���و 0 > ���باشد، حال اگر  می 0 = باشد، در  0

این صورت ، جمله 
��

�

���
���گردد. اگر  از تابع مقصود حذف می   > جاي ، بهدر این صورتباشد   0

دهیم که جمله  آن عدد بسیار کوچک قرار می
��

�

���
 نقش جریمه بازي نماید.  

 با استفاده از مدل واحدهاي کارا بندي رتبهSuper SBM 

تواند بین مدل نمی این باشد. اماگیرنده کارا از ناکارا میقادر به تعیین واحدهاي تصمیم SBMمدل 

بندي واحدهاي کارا هاي آن مدل عدم رتبهدیگر یکی از ضعفعبارتبه .واحدهاي کارا تمایز ایجاد کند

کرد  Super SBMاقدام به ارائه مدلی با نام  2002باشد. براي حل این مشکل، تون در سال می

 بندي واحدهاي کارا را داشت.که توانایی رتبه

  براي واحدهاي کارا اجرا شود:بایر مدل زیر تنها 
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 ریزي آرمانیها و برنامهمدل تحلیل پوششی داده  

منظور ها، ارائه الگوي بهبود براي واحدهاي ناکارا بههاي رویکرد تحلیل پوششی دادهیکی از مزیت

ها براي واحدهاي ناکارا با در نظر هاي تحلیل پوششی دادهدیگر در مدلعبارتباشد. بهمیکارا شدن 

گردد که با استفاده ها ارائه میها و خروجیگرفتن عملکرد واحدهاي کارا، یک برنامه استفاده از ورودي
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هاي سنتی، عدم هاي الگوهاي مدلها، مدل واحد ناکارا به کارا تبدیل خواهد شد. یکی از ضعفاز آن

باشد. ضعف دوم، عدم ارائه الگو براي هاي آتی میهاي مدیریت در دورهها و خواستهتوجه به آرمان

در این مقاله، سعی شده است با استفاده از تلفیق  باشد.هاي آتی میبهبود واحدهاي کارا در دوره

تا با استفاده از  برطرف گردد، فوق يهاضعفآرمانی، ریزي و برنامه هادادهرویکرد تحلیل پوششی 

، الگوهاي اعم از کارا و ناکارا)( رندهیگهاي مدیریت براي هر یک از واحدهاي تصمیماهداف و آرمان

شود در این مدل، معرفی الگوي بهبود عملکرد، تنها به واحدهاي ناکارا محدود نمی بهبود معرفی شود.

گیرنده راضی نباشند براي بهبود عملکرد واحدهاي تصمیمنیز اگر مدیران از عملکرد واحدهاي کارا  و

. )2016(توانا و همکاران،  گرددمیهاي مدیریت، الگوهایی معرفی کارا نیز مطابق اهداف و آرمان

مدل پیشنهادي  در .تر از آن در مجموعه امکان تولید باشدگرایانه و مهم، واقعبایدشده الگوي معرفی

  .)2010ارت، وئ(استکند ریزي در آینده تغییر پیدا میکردن به برنامه وظیفه مدیران از نظارت

براي  jشوند. در این مدل، اندیس استفاده از آن، معرفی می ابتدا نمادهاي مورد همواره در هر مدل،

�گیرنده (معرفی واحدهاي تصمیم = 1,2, … , گذاري شوند، ) که قرار است براي دوره آتی هدف�

�متغیر ورودي ( �گیرنده، داراي ه است. هر واحد تصمیمشددر نظر گرفته = 1,2, … ,  �) و �

�متغیر خروجی ( = 1,2, … ,  �گیرنده ام در واحد تصمیم �میزان مصرف ورودي  ���باشد. ) می�

باشد. ام می  �ام در واحد تصیم گیرنده�میزان تولید خروجی  ���باشد، به همین ترتیب  ام می 

   دهد.بررسی را نشان می گیرنده موردواحد تصمیم �درنهایت اندیس 

به  ��ℎو  ام �گیرنده ام در واحد تصمیم �به معناي آرمان و هدف مدیریت براي ورودي  ���

باشد که مستقیماً از ام می �گیرنده ام در واحد تصمیم�معناي آرمان و هدف مدیریت براي خروجی

ها از ترکیب هاي تحلیل پوششی دادهطورکلی، الگوهاي تجربی در مدلشود. بهدیریت گرفته میم

این ترکیب خطی براي واحد  .شودگیرنده در مدل تشکیل میخطی تمامی واحدهاي تصمیم
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منظور ها، ارائه الگوي بهبود براي واحدهاي ناکارا بههاي رویکرد تحلیل پوششی دادهیکی از مزیت

ها براي واحدهاي ناکارا با در نظر هاي تحلیل پوششی دادهدیگر در مدلعبارتباشد. بهمیکارا شدن 

گردد که با استفاده ها ارائه میها و خروجیگرفتن عملکرد واحدهاي کارا، یک برنامه استفاده از ورودي
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شوند؛ در مدل پیشنهادي از نقطه فرض می متغیرهاي انحرافی، نامنفیریزي آرمانی مرسوم، در برنامه

، دینمایممتغیرهاي انحرافی را حداقل سازي  2که با استفاده از یک تابع اسکالرزینگ 1مرجع ویرزبیکی

ریزي از رویکردهاي قدیم در برنامه دتریمفبسیار  این رویکرد .)1999، 3ویرزبیکی( شوداستفاده می

باشد. زیرا حتی اگر نقطه مرجع در داخل مجموعه امکان تولید قرار گیرد، جواب نهایی آرمانی می

بازهم یک تصویر بر روي مرز کارایی را نشان خواهد داد. به همین دلیل از تابع  ریزي آرمانیبرنامه

  :شودصورت زیر استفاده میبه 4بیشفاسکالرزینگ چ
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یک عدد غیر ارشمیدسی بسیار کوچک و  هاي متغیرهاي انحرافی و وزن و در تعریف باال

شود نقطه مرجع ویرزبیکی مربوط به عالوه بر این، فرض می .)1999(ویرزبیکی، باشد ثبت میم

  .شود. تابع ویرزبیکی براي تضمین کارا بودن نتایج، استفاده میاستاهداف 

نقطه  در اسکالرایزینگ تابع از استفاده با شد بحث که طورهمان پذیرامکان فضاي در کارایی مرز

که  ندارد وجود دیگري شدنی جواب یعنی است، کارا منتج جواب که کندمی ایجاد تضمین ویرزبیکی

 دو این و بوده موجود تصمیم واحدهاي خطی ترکیب الگوي اصوالً  .باشد بهتر معیارها تمام ازلحاظ

 .است شدنی فضاي در کارا مرز روي آمدهدستبه جواب که نمایدمی موضوع تضمین

هاي واحد خروجی و هاورودي نزدیک امکان تا حد باید الگو خروجی و ورودي ترکیب -

 قابل تحقق باشد.بعدي  دوره در باشد تا  گیرندهتصمیم

تواند معیار مناسبی براي ساخت یک الگوي ام می DMU ،jهاي مقادیر کنونی ورودي و خروجی

 هايخروجی و هاورودي با برابر تواندمی مرجع نقطه ها باشد. مثالً قبول تحلیل پوششی دادهقابل

                                              
 

1 Wierzbicki reference point 
2 scalarizing function 
3 Wierzbicki 
4 Chebychev scalarizing function 
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باشد که اگر واحدي کارا گونه میبه این های الگو در تحلیل پوششی دادهمعرف تر،بررسی دقیقدر 

کند که واحد نیز معین می ��باشد.باشد، میزان ورودي و خروجی آن براي سایر واحدها الگو می

در عبارت  ترتواند باشد. به عبارت سادهالگو می �، چه مقدار براي واحد �گیرنده کاراي تصمیم

���
∗ = ∑ �����

�
الگو ، kبراي ورودي واحد  ��اندازه کارا باشد ورودي آن واحد به jاگر واحد  ���

  باشد.ها نیز دقیقاً به همین روش میي محاسبه الگو در خروجیتواند باشد. نحوهمی

 را هاي مدیریتآرمان شده در مدل پیشنهادي این پژوهش، عالوه بر واحدهاي کارا،اما الگوي معرفی

  .کندیمنیز براي تعیین الگوها دخیل 

  سه خصوصیت مهم داشته باشند: بایدالگوهاي مدل پیشنهادي 

طور ایده آل همواره دنبال آن هستیم که مقدار تا حد امکان به اهداف نزدیک باشند: به بایدالگوها  .1

دیگر دنبال عبارتشش دهد بههاي مدیران را پوهاي مدل، بتواند آرمانها و خروجیورودي

  عبارات زیر هستیم:
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دستیابی نباشند از ها قابلباشند، به همین دلیل زمانی که آرماندسترس نمیها قابلاما همواره آرمان

��� کنیم.ها استفاده میمتغیرهاي انحرافی براي تمامی آرمان
���و �

به ترتیب متغیرهاي انحراف از  �

 :ها هستیمبه دنبال حداقل سازي آن باشد که ماهاي خروجی میهاي ورودي و آرمانآرمان

)14(  ���
∗ − ���

� ≤ ���   � = 1,2, … , � 

)15(  ���
∗ + ���

� ≥ ℎ��     � = 1,2, … , � 

 

 روي مرز کارایی مجموعه امکان تولید واقع شود. بایدالگوها  .2
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 ام در DMU ،k دهدهننمایش مرجع واحدهاي کاراي ترکیب جواب آن، در که باشد kواقعی واحد 

از  تصویري با متناظر باشد، کارا ام اگر DMU ،kبا  متناظر نقطه تریناین نزدیک .کاراست مرز

DMU ،k شودنمی گرفته نظر در الگو عنوانبه صورت این غیر بود؛ در خواهد کارایی مرز ام روي. 

 از استفاده براي مناسبی شروع ام نقطه DMU ،kهاي خروجی و ورودي فعلی وضعیت روازاین

 شود،می بحث هاي استانداردداده پوششی تحلیل در که الگویی تولید منظوربه مرجع نقطه روش

  قبول مدیران نباشد. و مورد نبودههاي مدیران، برابر تواند با آرماناین نقطه می اگرچه .بود خواهد

 .باشدمی امDMU، jگرایانه میان اهداف و عملکرد کنونی، یک نقطه مرجع حاکی از یک فاصله واقع

 موجود وضع با شود که الگوهایی ایجاد مرجع باعث نقطه تعریف ها جهتآرمان از است استفاده ممکن

 هدف توجه به هم ها کهها و خروجیورودي اي برايواسطه مرجع نقطه .باشد ارتباطبی تصمیم واحدهاي

  گردد:صورت زیر تعریف میبه ،موجود وضع به هم و باشد داشته
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آید و به ازاي هرکدام از نقاط، یک ، نقاط مرجع گوناگونی به دست می�با تعیین مقادیر مختلف 

دهنده میزان تمایل مدیریت براي رسیدن به اهداف و نشان �شود. مقادیر الگوي کارا ساخته می

دهنده تمایل بیشتر مدیر براي رسیدن به باشد و هر چه این مقدار بیشتر باشد نشانهاي خود میآرمان

 .تغییر کند 1تا  0تواند از می �باشد. مقدار ها میآرمان

  به مدل خطی تبدیل شود بایدباشد و طور که مشخص است، تابع هدف مدل غیرخطی میهمان
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� در نظر  Δرا برابر با  �

  کنیمآن را تبدیل به خطی می miximaxگیریم و با استفاده از تبدیل می
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با استفاده از اهداف ها و ارائه الگوها براي دوره آتی درنهایت با بازنویسی مدل زیر جهت تعدیل آرمان

 آید:مدیریت به دست می
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توان می )VRS( ) به بازده به مقیاس متغیرCRSبراي تبدیل مدل فوق از بازده به مقیاس ثابت (

∑محدودیت ��
�
��� ≤   را به مدل اضافه کرد.  1

  هابندي واحدها بر اساس انحراف از آرمانرتبه  

بندي واحدهاي توان مدل فوق را گسترش داد، استفاده از انحرافات براي رتبههایی که میراهیکی از 

  زیر براي این کار استفاده کرد. توان از فرمولباشد. بدین منظور میگیرنده میتصمیم
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بدین معنی است که واحد  1 و مقدار باشدبهتر می شود کسبتري نمره پایین هرچقدردر این فرمول 

  .ها برسدتواند به آرمانتر میسریع
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تعداد کارکنان «و » شعبه ییایجغراف تیموقع«و » شعبه یاتیعمل ،يادار يهانهیهز«شاخص  ریز

 ری)؛ ز1385، دانشور و همکاران( مهیعملکرد شعب ب یابیارز يهابر روش ياز مقاله مرور» شعبه

و » کارکنان یمهارت علم«و » واصله از شعب اتیتعداد شکا«و » سود خالص دوره«شاخص 

 لیتحل یقیتلف کردیعملکرد با رو یابیمدل ارز نییو تب یطراح از مقاله» کارکنان یبمهارت تجر«

) 1393و همکاران،  ی) (توکلمهی(موردمطالعه: صنعت ب كو اوزان مشتر یعامل لیها، تحلداده یپوشش

اشتباهات صدور «، »صادرشده يهاتعداد کل دفترچه«و » شعبه یامکانات رفاه«احصا شدند و 

با خبرگان به  افتهیساختار مهیمصاحبه ن قیاز طر» شعب حتمسا«و  »یتخلفات مال«و » دفترچه

  دست آمدند.

 یدوازده سوال ياسازمان، پرسشنامه يها براآن يسازیها و بومشاخص يمنظور غربالگرسپس به-2

شد.  عیسالمت توز مهیو سازمان ب مهیکارشناسان و خبرگان صنعت ب ران،یمد از نفر 30 نیو ب یطراح

یها مشاخص ریاز ز کیهر  تیمبه سنجش اهتایی  9 کرتیل فیپرسشنامه با استفاده از ط نیا

   .پردازد

 يهاشاخصو زیر  هاشاخصو اجراي تحلیل عاملی تاییدي،  هادادهوري آدر نهایت پس از جمع -3

یم ییکارا شیها موجب افزاآن شیکه افزا ییهاشاخص ریکه ز بیترت نی. بدگردندیمنهایی تعیین 

 يعنوان ورودبه شوندیم ییکارا شیها موجب افزاکه کاهش آن ییهاشاخص ریو ز یخروج شوند

  .شودیمدل در نظر گرفته م

از آزمون  هاجمع آوري شده زیرشاخص يهادادهسپس در این تحقیق براي بررسی نرمال بودن 

، هاآزموناستفاده شده است. در تمامی  22نسخه  SPSSاسمیرنوف و نرم افزار  –کولموگروف 

  باشد.به صورت زیر می فرضیه آماري

  ؛کنندیماز توزیع نرمال پیروي  هاداده:   

  ؛کنندینماز توزیع نرمال پیروي  هاداده: 

  

 لیتحل ياجرا يبرا .کنندینمها از توزیع نرمال پیروي ر نهایت مشخص گردید تمام زیرشاخصو د

معادالت  يسازاستفاده از نسل اول مدل گریبه عبارت د ای Lisrelبا نرم افزار  يدییتا یعامل

 يجمع آور يهادادهبه حجم نمونه باال و نرمال بودن  ازین انسیبر کوار یمبتن کردیبا رو يساختار

 ياز نسل دوم مدلساز باید ا،و عدم نرمال بودن آنه هادادهاما با توجه به کم بودن  باشدیمشده 

 
 

 

 
 

 

  هاافتهی

دولت طرف قرارداد  يهاشخوانیپفوق الذکر براي ارزیابی  يهامدلدر این بخش نتایج اجراي 

 يهاشاخصازي و غربالگري سسازمان بیمه سالمت ایران آورده شده است. در ابتدا براي بومی 

  است:زیر به شرح نیز ن آو نتایج  هارزیابی، به صورت ذیل تحلیل عاملی تاییدي انجام شد

 

 نتایج تحلیل عاملی تاییدي

  است: ریپژوهش به شرح ز نیدر ا يدییتأ یعامل لیمراحل انجام تحل

 مهیبا خبرگان صنعت سازمان ب افتهیساختار مهیو مصاحبه ن قیتحق اتیابتدا با استفاده از مرور ادب-1

دولت به  شخوانیعملکرد شعب پ یابیارز يبرا 2مطابق شکل  شاخص ریز 12شاخص و  4سالمت 

  .دست آمد

  
  اولیه تحقیق يهاشاخصو ریز  هاشاخصساختار  – 2شکل 

عملکرد شعبه

مالی

فنی

رضایت مشتري

منابع انسانی و موقعیت 
جغرافیایی

هزینه هاي اداري، عملیاتی شعبه

سود خالص دوره

تخلفات مالی

اشتباهات صدور دفترچه

تعداد کل دفترچه هاي صادر شده

تعداد شکایات واصله از شعبه

امکانات رفاهی شعبه

مساحت شعبه

تعداد کارکنان شعبه

موقعیت جغرافیایی

مهارت علمی کارکنان

مهارت تجربی
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کار از نرم  نیا ي. براشودمعروف است استفاده  یات جزئحداقل مربع کردیکه به رو يمعادالت ساختار

  نسخه دوم استفاده شده است. Smart PLSافزار 

  خواهیم داشت: Smart PLSبا اجراي دستور تحلیل عاملی تاییدي در نرم افزار 

  
 Smart-PLSاولیه در نرم افزار  يهاشاخصو زیر  هاشاخصبارهاي عاملی  .3شکل 

دهد. تحلیل عاملی تاییدي مرتبه دوم را در حالت تخمین ضرایب استاندارد نشان می مدل 3شکل 

منابع انسانی، رضایت مشتري، فنی، برونزا (مستقل) و متغیرهاي عملکرد شعب متغیر مکنون متغیر 

اعداد و یا ضرایب به دو دسته تقسیم  شکلباشند. در این می(وابسته) درونزا مالی، متغیر مکنون 

گیري مرتبه اول هستند که روابط بین متغیرهاي ي اول تحت عنوان معادالت اندازهوند. دستهشمی

بارهاي  )روابط بین بیضی و بیضی(باشند، دسته دوم آنان (مستطیل) می يهاشاخصو  پنهان (بیضی)

از . به منظور تحلیل ساختار مدل و کشف عوامل تشکیل دهنده هر سازه باشندیم عاملی مرتبه دوم

اند. مشخص شده 3شکل قیق در بارهاي عاملی استفاده شده است. نتایج بارهاي عاملی متغیرهاي تح

باالتر از  د) بای1981( 1و الکر لشود، بنا به گفته فورنکه برآورد می ياشدهبارهاي عاملی استاندارد 

                                              

 
1. Fornell, Larcker 

 
 

 

 
 

این تحقیق از مدل اصالح شده در  .)1981 ،کرو ال لفورن( یا باالتر باشد 0,7 آلو به طور ایده  0,5

نشان داده  4شکل در که استفاده شده  0,7عاملی کمتر از با بار يهاشاخصحذف حالت ایده آل یعنی 

  شده است.

مدل اصالح شده در حالت تخمین ضرایب  .4شکل 

  استاندارد
  يمدل در حالت قدر مطلق معنادار .5شکل 

)|T-Value|(  

) نشان t-valueتحلیل عاملی تأییدي را در حالت قدر مطلق معناداري ضرایب ( مدل 5شکل 

، آزمون tگیري مرتبه اول و دوم را با استفاده از آماره دهد. این مدل در واقع تمامی معادالت اندازهمی

. 1,96از  tي باشد اگر مقدار آمارهمعنادار می %95کند. بر طبق این مدل، ضریب در سطح اطمینان می

داراي  هاشاخصتمام روابط بعد از حذف  گرددیمبیشتر باشد. همان طور که از شکل باال مشخص 

مدل معنا دار  95در سطح اطمینان % شودیمو نتیجه گرفته  باشدیم 1,96ضریب معناداري باالي 

 12شاخص از ریز 6معلوم گشت  هاشاخص ریاز ز یو حذف برخ يدییتا یعامل لیپس از تحل است.

 هاشاخص ریز نیبر حسب ا هاداده یپوشش لیمدل تحل دیباو  هماند یدر مدل باق هیشاخص اولریز

براي محاسبه پایایی پرسشنامه از آلفاي کرونباخ و پایایی مرکب و براي روایی آن نیز از  شود. اجرا

  د.گردی) استفاده AVEشاخص روایی همگرا (
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 تاییديپایایی و روایی تحلیل عاملی .  3جدول 

  تعداد سؤاالت  متغیرهاي پنهان

  (گویه ها) 

  AVE  پایایی ترکیبی  آلفاي کرونباخ

  0,541  805/0  738/0 3  مالی

  0,504  817/0  779/0  2  فنی

  0,516  839/0  734/0  3  رضایت مشتري

  0,567  841/0  727/0  4  منابع انسانی

 0,510 823/0 704/0  12  کل پرسشنامه

قبول دهنده یک پایایی قابلباشند، نشان 0,8و پایایی ترکیبی باالي  0,7اگر آلفاي کرونباخ باالي 

 0,5نیز براي تائید باید  AVEشود. شاخص پایایی پرسشنامه تأیید می 3است که با توجه به جدول 

  گردد.باشد که در این پژوهش این مقدار نیز تائید و روایی نیز تائید می

 ؛سود خالص دوره؛ شعبه یاتیعمل ،يادار يهانهیهزعبارتند از:  ماندهیباق يهاشاخص زیر در نهایت

؛ واصله از شعبه اتیشکا تعداد ؛مهیصدور دفترچه ب اشتباهات ؛صادر شده مهیب يهادفترچهکل  تعداد

متغیر ورودي متغیري است که با کاهش آن، کارایی افزایش پیدا کند  .تعداد کارکنان شعبه

متغیر ورودي هستند و متغیر خروجی متغیري است که با  )که جنبه منفی داشته باشند ییهاشاخص(

 ریز ،بنابراین .باشدیممتغیر خروجی  )باشدجنبه مثبت (داراي  افزایش آن کارایی افزایش پیدا کند

 ، متغیر خروجی و)صادرشده (بیمه  يهادفترچهو تعداد کل  )( شاخص سود خالص دوره

، تعداد )( ، اشتباهات صدور دفترچه بیمه)( اداري عملیاتی شعبه يهانهیهزهاي زیرشاخص

 باشند.، متغیر ورودي می)شعبه (، تعداد کارکنان )شعبه (شکایات واصله از 

  نتایج مدلSBM  وSuperSBM 

) SBMمبتنی بر متغیرهاي کمبود ( DEAمدل  اجراي و نهاییهاي ها و خروجیبا استفاده از ورودي

  شود.) نتایج زیر حاصل میSuper-SBMها با استفاده از روش (بندي آنو رتبه

  

 
 

 

 
 

  SuperSBMو  SBMمدل  جنتای. 4جدول 

  DMU �� �� �∅  رتبه  DMU �� �� �∅  رتبه

20  0.316 1  0.316 DMU 11 9  0.648 1 0,648 DMU 1 

7  0.674 1  0.674 DMU 12 12  0.4403 1 0.440 DMU 2 

16  0.406 1  0.406 DMU 13 17  0.402 1 0.402 DMU 3 

15  0.410 1  0.410 DMU 14 8  0.658 1 0.658 DMU 4 

14  0.435 1  0.435 DMU 15 2  1.188 1.188 1 DMU 5 

3  1.178 1.178 1 DMU 16 1  2.043 2.043 1 DMU 6 

11  0.457 1  0.457 DMU 17 12  0.445 1  0.445 DMU 7 

18  0.363 1  0.363 DMU 18 19  0.356 1  0.356 DMU 8 

5  0.753 1  0.753 DMU 19 4  1.037 1.037 1 DMU 9 

6  0.724 1  0.724 DMU 20 10  0.477 1  0.477 DMU 10 

واحد اند. واحد ناکارا عمل نموده 16کارا و  واحدچهار  مشخص است در دوره ارزیابی 4طور که از جدول همان

��با 6واحد  هستند. داراي کارایی یک 16و  9، 6، 5 گیرندهتصمیم = داراي بهترین عملکرد در  2.043

�� با 11میان شعب بوده است. بدترین عملکرد را نیز واحد  =  داشته است. 0.316

  مدلGP-DEA 

هایی براي آرمانگري و درآمد سازمان بیمه سالمت، ایشان پس از ارسال نتایج ارزیابی به مدیریت واحد بیمه

ها و اطالعات عملکردي به خوان دولت در اختیار محقق گذاشتند که با ورود آرمانعملکرد دوره آتی شعب پیش

  ریزي آرمانی، الگوهاي عملکردي براي دوره آتی به دست آمد.ها و برنامهمدل تحلیل پوششی داده

 GP-DEAمدل نتایج اجراي  .5 جدول
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∗  ��

� 

DMU 
1 

0 14.4 15 24.8 30 15.5 30 5.4 6 28.0 20 1100.6 1100 

0.1 14.4 15 25.2 29.5 15.8 29.5 5.4 6 28.2 20 1110.6 1110 

0.5 14.6 15 26.8 27.5 17.1 27.5 5.6 6 29.0 20 1150.4 1150 

1 16.1 15 26.1 25 15.9 25 5.8 6 30.7 20 1198.9 1200 

DMU 0 18.9 30 22.1 20 11.5 19 6.0 10 33.4 34 1248.2 870 
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 تاییديپایایی و روایی تحلیل عاملی .  3جدول 

  تعداد سؤاالت  متغیرهاي پنهان

  (گویه ها) 

  AVE  پایایی ترکیبی  آلفاي کرونباخ

  0,541  805/0  738/0 3  مالی

  0,504  817/0  779/0  2  فنی

  0,516  839/0  734/0  3  رضایت مشتري

  0,567  841/0  727/0  4  منابع انسانی

 0,510 823/0 704/0  12  کل پرسشنامه

قبول دهنده یک پایایی قابلباشند، نشان 0,8و پایایی ترکیبی باالي  0,7اگر آلفاي کرونباخ باالي 

 0,5نیز براي تائید باید  AVEشود. شاخص پایایی پرسشنامه تأیید می 3است که با توجه به جدول 

  گردد.باشد که در این پژوهش این مقدار نیز تائید و روایی نیز تائید می

 ؛سود خالص دوره؛ شعبه یاتیعمل ،يادار يهانهیهزعبارتند از:  ماندهیباق يهاشاخص زیر در نهایت

؛ واصله از شعبه اتیشکا تعداد ؛مهیصدور دفترچه ب اشتباهات ؛صادر شده مهیب يهادفترچهکل  تعداد

متغیر ورودي متغیري است که با کاهش آن، کارایی افزایش پیدا کند  .تعداد کارکنان شعبه

متغیر ورودي هستند و متغیر خروجی متغیري است که با  )که جنبه منفی داشته باشند ییهاشاخص(

 ریز ،بنابراین .باشدیممتغیر خروجی  )باشدجنبه مثبت (داراي  افزایش آن کارایی افزایش پیدا کند

 ، متغیر خروجی و)صادرشده (بیمه  يهادفترچهو تعداد کل  )( شاخص سود خالص دوره

، تعداد )( ، اشتباهات صدور دفترچه بیمه)( اداري عملیاتی شعبه يهانهیهزهاي زیرشاخص

 باشند.، متغیر ورودي می)شعبه (، تعداد کارکنان )شعبه (شکایات واصله از 

  نتایج مدلSBM  وSuperSBM 

) SBMمبتنی بر متغیرهاي کمبود ( DEAمدل  اجراي و نهاییهاي ها و خروجیبا استفاده از ورودي

  شود.) نتایج زیر حاصل میSuper-SBMها با استفاده از روش (بندي آنو رتبه

  

 
 

 

 
 

  SuperSBMو  SBMمدل  جنتای. 4جدول 

  DMU �� �� �∅  رتبه  DMU �� �� �∅  رتبه

20  0.316 1  0.316 DMU 11 9  0.648 1 0,648 DMU 1 

7  0.674 1  0.674 DMU 12 12  0.4403 1 0.440 DMU 2 

16  0.406 1  0.406 DMU 13 17  0.402 1 0.402 DMU 3 

15  0.410 1  0.410 DMU 14 8  0.658 1 0.658 DMU 4 

14  0.435 1  0.435 DMU 15 2  1.188 1.188 1 DMU 5 

3  1.178 1.178 1 DMU 16 1  2.043 2.043 1 DMU 6 

11  0.457 1  0.457 DMU 17 12  0.445 1  0.445 DMU 7 

18  0.363 1  0.363 DMU 18 19  0.356 1  0.356 DMU 8 

5  0.753 1  0.753 DMU 19 4  1.037 1.037 1 DMU 9 

6  0.724 1  0.724 DMU 20 10  0.477 1  0.477 DMU 10 

واحد اند. واحد ناکارا عمل نموده 16کارا و  واحدچهار  مشخص است در دوره ارزیابی 4طور که از جدول همان

��با 6واحد  هستند. داراي کارایی یک 16و  9، 6، 5 گیرندهتصمیم = داراي بهترین عملکرد در  2.043

�� با 11میان شعب بوده است. بدترین عملکرد را نیز واحد  =  داشته است. 0.316

  مدلGP-DEA 

هایی براي آرمانگري و درآمد سازمان بیمه سالمت، ایشان پس از ارسال نتایج ارزیابی به مدیریت واحد بیمه

ها و اطالعات عملکردي به خوان دولت در اختیار محقق گذاشتند که با ورود آرمانعملکرد دوره آتی شعب پیش

  ریزي آرمانی، الگوهاي عملکردي براي دوره آتی به دست آمد.ها و برنامهمدل تحلیل پوششی داده

 GP-DEAمدل نتایج اجراي  .5 جدول
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� ��
∗  ��

� ��
∗  ��
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∗  ��

� ��
∗  ��

� ��
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DMU 
1 

0 14.4 15 24.8 30 15.5 30 5.4 6 28.0 20 1100.6 1100 

0.1 14.4 15 25.2 29.5 15.8 29.5 5.4 6 28.2 20 1110.6 1110 

0.5 14.6 15 26.8 27.5 17.1 27.5 5.6 6 29.0 20 1150.4 1150 

1 16.1 15 26.1 25 15.9 25 5.8 6 30.7 20 1198.9 1200 

DMU 0 18.9 30 22.1 20 11.5 19 6.0 10 33.4 34 1248.2 870 
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2 0.1 18.0 30 16.1 19.5 6.8 18.4 5.3 10 30.1 34 1094.3 880 

0.5 51.2 30 26.4 17.5 17.5 16 9.6 10 71.0 34 1877.5 920 

1 27.0 30 13.1 15 11.1 13 6.9 10 35.9 34 1139.8 970 

DMU 
3 

0 37.2 22 20.5 35 9.6 24 7.2 7 54.4 20 1525.9 1050 

0.1 34.9 22 19.4 34.5 8.6 23.5 6.9 7 51.4 20 1471.2 1060 

0.5 25.7 22 14.9 32.5 4.9 21.5 5.9 7 39.2 20 1252.6 1100 

1 23.1 22 24.0 30 11.5 19 7.1 7 39.8 20 1469.6 1150 

DMU 
4 

0 30.6 35 15.1 16 12.1 13 5.1 6 40.9 40 970.8 940 

0.1 30.3 35 14.9 15.5 11.9 12.5 5.4 6 40.6 40 1012.8 950 

0.5 29.1 35 14.3 13.5 11.3 10.5 6.8 6 39.2 40 1180.8 990 

1 27.6 35 13.7 11 10.7 8 7.1 6 37.3 40 1197.0 1040 

DMU 
5 

0 10.0 10 40.0 40 30.0 30 6.0 6 27.0 27 1200.0 1200 

0.1 14.1 10 42.1 39.5 30.2 29.5 7.0 6 33.3 27 1417.6 1210 

0.5 11.5 10 39.0 37.5 28.6 27.5 6.2 6 28.8 27 1248.5 1250 

1 13.1 10 38.1 35 27.2 25 6.4 6 30.6 27 1296.9 1300 

DMU 
6 

0 38.0 38 23.0 23 5.0 5 10.0 10 60.0 60 2100.0 2100 

0.1 38.2 38 23.1 22.5 5.0 4.6 10.0 10 60.3 60 2109.4 2110 

0.5 38.9 38 23.5 20.5 5.1 3 10.2 10 61.3 60 2147.0 2150 

1 39.7 38 24.0 18 5.2 1 10.4 10 62.7 60 2194.0 2200 

DMU 
7 

0 26.3 30 16.3 20 10.7 48 4.3 8 37.7 34 929.4 850 

0.1 26.3 30 15.8 19.5 10.1 47.5 4.3 8 37.7 34 934.7 860 

0.5 26.5 30 14.0 17.5 8.2 45.5 4.5 8 37.5 34 956.0 900 

1 28.0 30 13.0 15 12.8 43 6.0 8 36.0 34 984.0 950 

DMU 
8 

0 21.5 25 17.0 30 12.7 34 3.5 7 31.5 28 756.3 640 

0.1 21.5 25 17.0 29.5 12.7 33.5 3.5 7 31.5 28 756.3 650 

0.5 21.5 25 17.0 27.5 12.7 31.5 3.5 7 31.5 28 756.3 690 

1 21.5 25 17.0 25 12.7 29 3.5 7 31.5 28 756.3 740 

DMU 
9 

0 45.0 45 15.0 15 34.0 34 11.0 11 46.0 46 1170.0 1170 

0.1 43.8 45 15.0 14.5 32.2 33.5 10.7 11 45.5 46 1179.5 1180 

0.5 38.8 45 14.9 12.5 24.8 31.5 9.6 11 43.6 46 1217.6 1220 

1 32.6 45 14.7 10 15.7 29 8.2 11 41.3 46 1265.3 1270 

DMU 0 18.7 19 11.1 26 2.9 29 4.7 5 29.0 19 980.3 980 

 
 

 

 
 

10 0.1 18.7 19 11.2 25.5 2.8 28.5 4.7 5 29.2 19 990.3 990 

0.5 18.9 19 11.4 23.5 2.6 26.5 4.9 5 29.7 19 1030.1 1030 

1 19.2 19 12.7 21 3.5 24 5.2 5 30.6 19 1079.8 1080 

DMU 
11 

0 17.1 21 15.1 19 11.1 21 3.1 7 25.9 22 667.7 450 

0.1 17.2 21 14.7 18.5 10.5 20.5 3.2 7 25.8 22 673.0 460 

0.5 17.3 21 12.8 16.5 8.2 18.5 3.3 7 25.7 22 694.3 500 

1 17.4 21 10.4 14 5.2 16 3.4 7 25.6 22 720.8 550 

DMU 
12 

0 15.9 16 26.6 31 16.4 32 5.9 6 30.6 21 1200.1 1200 

0.1 15.9 16 27.0 30.5 16.8 31.5 5.9 6 30.8 21 1210.1 1210 

0.5 16.1 16 28.6 28.5 18.1 29.5 6.1 6 31.7 21 1249.9 1250 

1 17.6 16 27.6 26 16.7 27 6.3 6 33.5 21 1298.4 1300 

DMU 
13 

0 20.0 24 11.9 28 3.1 20 5.0 9 31.0 23 1044.0 1040 

0.1 20.0 24 11.9 27.5 3.1 19.5 5.0 9 31.2 23 1054.0 1050 

0.5 20.2 24 12.1 2.5 2.9 17.5 5.2 9 31.7 23 1093.8 1090 

1 20.5 24 13.1 23 3.3 15 5.5 9 32.5 23 1143.5 1140 

DMU 
14 

0 14.5 18 15.3 34 7.4 27 4.5 8 25.0 21 923.5 920 

0.1 14.5 18 15.7 33.5 7.8 26.5 4.5 8 25.2 21 933.5 930 

0.5 14.7 18 17.3 31.5 9.1 24.5 4.7 8 26.0 21 973.3 970 

1 15.0 18 19.4 29 10.7 22 5.0 8 27.0 21 1023.0 1020 

DMU 
15 

0 13.8 17 20.0 26 11.6 29 4.8 8 25.6 18 983.2 980 

0.1 13.8 17 20.4 25.5 12.0 28.5 4.8 8 25.8 18 993.2 990 

0.5 14.5 17 21.0 23.5 12.2 26.5 5.0 8 26.9 18 1032.5 1030 

1 16.0 17 20.0 21 10.8 24 5.2 8 28.7 18 1081.0 1080 

 
DMU 

16 

0 40.0 40 20.0 20 15.0 15 5.0 5 54.0 54 1100.0 1100 

0.1 39.7 40 19.9 19.5 14.9 14.5 5.4 5 53.6 54 1142.0 1110 

0.5 38.5 40 19.3 17.5 14.3 12.5 6.8 5 52.2 54 1310.0 1150 

1 36.9 40 18.6 15 13.6 10 8.6 5 50.4 54 1520.0 1200 

 
DMU 

17 

0 18.6 20 10.2 34 4.8 34 3.6 5 27.1 25 761.4 760 

0.1 18.6 20 10.3 33.5 4.7 33.5 3.6 5 27.3 25 771.4 770 

0.5 18.8 20 10.5 31.5 4.5 31.5 3.8 5 27.8 25 811.2 810 

1 19.1 20 10.8 29 4.2 29 4.1 5 28.5 25 860.9 860 

 0 10.6 15 29.1 50 21.8 34 4.6 9 23.4 19 920.3 780 
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2 0.1 18.0 30 16.1 19.5 6.8 18.4 5.3 10 30.1 34 1094.3 880 

0.5 51.2 30 26.4 17.5 17.5 16 9.6 10 71.0 34 1877.5 920 

1 27.0 30 13.1 15 11.1 13 6.9 10 35.9 34 1139.8 970 

DMU 
3 

0 37.2 22 20.5 35 9.6 24 7.2 7 54.4 20 1525.9 1050 

0.1 34.9 22 19.4 34.5 8.6 23.5 6.9 7 51.4 20 1471.2 1060 

0.5 25.7 22 14.9 32.5 4.9 21.5 5.9 7 39.2 20 1252.6 1100 

1 23.1 22 24.0 30 11.5 19 7.1 7 39.8 20 1469.6 1150 

DMU 
4 

0 30.6 35 15.1 16 12.1 13 5.1 6 40.9 40 970.8 940 

0.1 30.3 35 14.9 15.5 11.9 12.5 5.4 6 40.6 40 1012.8 950 

0.5 29.1 35 14.3 13.5 11.3 10.5 6.8 6 39.2 40 1180.8 990 

1 27.6 35 13.7 11 10.7 8 7.1 6 37.3 40 1197.0 1040 

DMU 
5 

0 10.0 10 40.0 40 30.0 30 6.0 6 27.0 27 1200.0 1200 

0.1 14.1 10 42.1 39.5 30.2 29.5 7.0 6 33.3 27 1417.6 1210 

0.5 11.5 10 39.0 37.5 28.6 27.5 6.2 6 28.8 27 1248.5 1250 

1 13.1 10 38.1 35 27.2 25 6.4 6 30.6 27 1296.9 1300 

DMU 
6 

0 38.0 38 23.0 23 5.0 5 10.0 10 60.0 60 2100.0 2100 

0.1 38.2 38 23.1 22.5 5.0 4.6 10.0 10 60.3 60 2109.4 2110 

0.5 38.9 38 23.5 20.5 5.1 3 10.2 10 61.3 60 2147.0 2150 

1 39.7 38 24.0 18 5.2 1 10.4 10 62.7 60 2194.0 2200 

DMU 
7 

0 26.3 30 16.3 20 10.7 48 4.3 8 37.7 34 929.4 850 

0.1 26.3 30 15.8 19.5 10.1 47.5 4.3 8 37.7 34 934.7 860 

0.5 26.5 30 14.0 17.5 8.2 45.5 4.5 8 37.5 34 956.0 900 

1 28.0 30 13.0 15 12.8 43 6.0 8 36.0 34 984.0 950 

DMU 
8 

0 21.5 25 17.0 30 12.7 34 3.5 7 31.5 28 756.3 640 

0.1 21.5 25 17.0 29.5 12.7 33.5 3.5 7 31.5 28 756.3 650 

0.5 21.5 25 17.0 27.5 12.7 31.5 3.5 7 31.5 28 756.3 690 

1 21.5 25 17.0 25 12.7 29 3.5 7 31.5 28 756.3 740 

DMU 
9 

0 45.0 45 15.0 15 34.0 34 11.0 11 46.0 46 1170.0 1170 

0.1 43.8 45 15.0 14.5 32.2 33.5 10.7 11 45.5 46 1179.5 1180 

0.5 38.8 45 14.9 12.5 24.8 31.5 9.6 11 43.6 46 1217.6 1220 

1 32.6 45 14.7 10 15.7 29 8.2 11 41.3 46 1265.3 1270 

DMU 0 18.7 19 11.1 26 2.9 29 4.7 5 29.0 19 980.3 980 

 
 

 

 
 

10 0.1 18.7 19 11.2 25.5 2.8 28.5 4.7 5 29.2 19 990.3 990 

0.5 18.9 19 11.4 23.5 2.6 26.5 4.9 5 29.7 19 1030.1 1030 

1 19.2 19 12.7 21 3.5 24 5.2 5 30.6 19 1079.8 1080 

DMU 
11 

0 17.1 21 15.1 19 11.1 21 3.1 7 25.9 22 667.7 450 

0.1 17.2 21 14.7 18.5 10.5 20.5 3.2 7 25.8 22 673.0 460 

0.5 17.3 21 12.8 16.5 8.2 18.5 3.3 7 25.7 22 694.3 500 

1 17.4 21 10.4 14 5.2 16 3.4 7 25.6 22 720.8 550 

DMU 
12 

0 15.9 16 26.6 31 16.4 32 5.9 6 30.6 21 1200.1 1200 

0.1 15.9 16 27.0 30.5 16.8 31.5 5.9 6 30.8 21 1210.1 1210 

0.5 16.1 16 28.6 28.5 18.1 29.5 6.1 6 31.7 21 1249.9 1250 

1 17.6 16 27.6 26 16.7 27 6.3 6 33.5 21 1298.4 1300 

DMU 
13 

0 20.0 24 11.9 28 3.1 20 5.0 9 31.0 23 1044.0 1040 

0.1 20.0 24 11.9 27.5 3.1 19.5 5.0 9 31.2 23 1054.0 1050 

0.5 20.2 24 12.1 2.5 2.9 17.5 5.2 9 31.7 23 1093.8 1090 

1 20.5 24 13.1 23 3.3 15 5.5 9 32.5 23 1143.5 1140 

DMU 
14 

0 14.5 18 15.3 34 7.4 27 4.5 8 25.0 21 923.5 920 

0.1 14.5 18 15.7 33.5 7.8 26.5 4.5 8 25.2 21 933.5 930 

0.5 14.7 18 17.3 31.5 9.1 24.5 4.7 8 26.0 21 973.3 970 

1 15.0 18 19.4 29 10.7 22 5.0 8 27.0 21 1023.0 1020 

DMU 
15 

0 13.8 17 20.0 26 11.6 29 4.8 8 25.6 18 983.2 980 

0.1 13.8 17 20.4 25.5 12.0 28.5 4.8 8 25.8 18 993.2 990 

0.5 14.5 17 21.0 23.5 12.2 26.5 5.0 8 26.9 18 1032.5 1030 

1 16.0 17 20.0 21 10.8 24 5.2 8 28.7 18 1081.0 1080 

 
DMU 

16 

0 40.0 40 20.0 20 15.0 15 5.0 5 54.0 54 1100.0 1100 

0.1 39.7 40 19.9 19.5 14.9 14.5 5.4 5 53.6 54 1142.0 1110 

0.5 38.5 40 19.3 17.5 14.3 12.5 6.8 5 52.2 54 1310.0 1150 

1 36.9 40 18.6 15 13.6 10 8.6 5 50.4 54 1520.0 1200 

 
DMU 

17 

0 18.6 20 10.2 34 4.8 34 3.6 5 27.1 25 761.4 760 

0.1 18.6 20 10.3 33.5 4.7 33.5 3.6 5 27.3 25 771.4 770 

0.5 18.8 20 10.5 31.5 4.5 31.5 3.8 5 27.8 25 811.2 810 

1 19.1 20 10.8 29 4.2 29 4.1 5 28.5 25 860.9 860 

 0 10.6 15 29.1 50 21.8 34 4.6 9 23.4 19 920.3 780 
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DMU 
18 

0.1 10.6 15 29.1 49.5 21.8 33.5 4.6 9 23.4 19 920.3 790 

0.5 10.6 15 29.1 47.5 21.8 31.5 4.6 9 23.4 19 920.3 830 

1 10.6 15 29.1 45 21.8 29 4.6 9 23.4 19 920.3 880 

 
DMU 

19 

0 33.8 34 18.1 38 9.9 11 5.8 6 48.3 45 1250.2 1250 

0.1 33.9 34 18.2 37.5 9.8 10.5 5.9 6 48.4 45 1260.1 1260 

0.5 32.4 34 17.8 35.5 8.6 8.5 6.1 6 47.1 45 1299.9 1300 

1 29.7 34 16.9 34 6.4 33 6.4 6 44.6 45 1358.3 1350 

 
DMU 

20 

0 11.8 12 24.3 26 16.1 29 4.8 5 24.3 18 980.2 980 

0.1 11.9 12 24.7 25.5 16.4 28.5 4.9 5 24.5 18 990.1 990 

0.5 12.9 12 24.4 23.5 15.7 26.5 5.0 5 25.8 18 1029.1 1030 

1 14.4 12 23.4 21 14.3 24 5.3 5 27.6 18 1077.6 1080 
 

 6در جدول  شود.بررسی می )14(و شعبه ناکارا  )6( شعبه کارانتایج دو  ،در این قسمت به انتخاب

 �هاي مدل و الگوها در سطح هاي دریافتی از مدیریت دادهوضعیت عملکردي فعلی و آرمان

تمایل مدیریت براي  �طور که در گذشته گفته شد، باشند. همانهاي مدل میگوناگون ستانده

   است. شدهدر نظر گرفته آلفا مقدار براي  4در محاسبات  که دهد.ها را نشان میرسیدن به آرمان

  6براي واحد  GP-DEAنتایج مدل  .6 جدول

  �� �� �� �� �� �� 

 2100 60 10 5 23 38 وضعیت فعلی

 2200 60 10 1 18 38 آرمان مدیریت

�  الگو = � 38.0 23.0 5.0 10.0 60.0 2100.0 

� = �. � 38.2 23.1 5.0 10.0 60.3 2109.4 

� = �. � 38.9 23.5 5.1 10.2 61.3 2147.0 

� = � 39.7 24.0 5.2 10.4 62.7 2194.0 
 

 3و  2گیرنده، براي ورودي شود مدیریت براي این واحد تصمیممشاهده می 6گونه که در جدول همان

هاي اداري و عملیاتی صورت است، هزینههاي وي بدینآرمان در نظر گرفته است. آرمان 2و خروجی 

اشتباه و تعداد شکایت  18اشتباه به  23و تعداد پرسنل واحد تغییر نکند اما اشتباهات صدور دفترچه از 

عالوه آرمان مدیر در رابطه با تعداد دفترچه بیمه شکایت تقلیل یابد. به 1شکایت به  5ه از از شعب

 
 

 

 
 

� اگر ارتقا پیدا کند. دفترچه 2200دفترچه به  2100کند باید از صادرشده بیان می = باشد  �

 تر اگر مدیر هیچدهد. به عبارت دقیقالگوي بهبود مدل همان مقدار عملکرد فعلی را نشان می

شده توسط خود نداشته باشد و با توجه به کارا بودن این هاي تعییناي براي رسیدن به آرمانعالقه

اگر مدیریت  هاي خود ندارد. حالواحد، این واحد نیازي به ارتقاي عملکرد و بهبود ورودي و خروجی

  :الگوي دبای 6برسد واحد ها به آرمانحتماً بخواهد 

�� = 39.7،�� = 24.0 ،�� = 5.2 ،�� = 10.4 ،�� = 62.7   ،�� =

ي عملکرد فعلی و آرمان مدیر و را سرلوحه عملکرد دوره بعد خود قرار دهد. با مقایسه 2194.0

مدیر  .دسترس را پیشنهاد داده استشود مدل یک الگوي منطقی و قابلالگوي مدل مشاهده می

ها ، افزایش خروجی داشته باشد. اما خواسته است بدون تغییر در ساختار این شعبه، با کاهش ورودي

شده و عملکرد این واحد بیان مدل با بررسی عملکرد این واحد با سایر واحدها و مقایسه آرمان داده

(تعداد دفترچه  2روجی دسترس نیست و براي دستیابی به تعداد باالتري از خکند این آرمان قابلمی

 مقداري افزایش پیدا کند. بایدها نیز اجبار وروديصادرشده)، به

  باشد:به شرح زیر می 1و  0,5، 0,1، 0در سطح آلفاي  14به همین ترتیب الگوهاي واحد 

  14براي واحد  GP-DEAنتایج مدل  . 7 جدول

  �� �� �� �� �� �� 

 920 21 8 27 34 18 وضعیت فعلی

 1020 21 8 22 29 18 آرمان مدیریت

�  الگو = � 14.5 15.3 7.4 4.5 25.0 923.5 

� = �. � 14.5 15.7 7.8 4.5 25.2 933.5 

� = �. � 14.7 17.3 9.1 4.7 26.0 973.3 

� = � 15.0 19.4 10.7 5.0 27.0 1023.0 

  

بر  واحدهابندي در سطوح مختلف آلفا، نوبت به رتبه واحدهاپس از ارائه الگوي بهبود براي تک تک 

و در هر سطح  استفاده شده است )29رابطه شماره (براي این کار از  رسدیم هاآرماناساس انحراف از 

در نظر گرفته شده است و در نهایت با میانگین گرفتن میان آلفاي مختلف در  واحدهایک رتبه براي 

  آمده است. به دستکلی آن واحد  هر واحد تصمیم گیرنده، رتبه
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DMU 
18 

0.1 10.6 15 29.1 49.5 21.8 33.5 4.6 9 23.4 19 920.3 790 

0.5 10.6 15 29.1 47.5 21.8 31.5 4.6 9 23.4 19 920.3 830 

1 10.6 15 29.1 45 21.8 29 4.6 9 23.4 19 920.3 880 

 
DMU 

19 

0 33.8 34 18.1 38 9.9 11 5.8 6 48.3 45 1250.2 1250 

0.1 33.9 34 18.2 37.5 9.8 10.5 5.9 6 48.4 45 1260.1 1260 

0.5 32.4 34 17.8 35.5 8.6 8.5 6.1 6 47.1 45 1299.9 1300 

1 29.7 34 16.9 34 6.4 33 6.4 6 44.6 45 1358.3 1350 

 
DMU 

20 

0 11.8 12 24.3 26 16.1 29 4.8 5 24.3 18 980.2 980 

0.1 11.9 12 24.7 25.5 16.4 28.5 4.9 5 24.5 18 990.1 990 

0.5 12.9 12 24.4 23.5 15.7 26.5 5.0 5 25.8 18 1029.1 1030 

1 14.4 12 23.4 21 14.3 24 5.3 5 27.6 18 1077.6 1080 
 

 6در جدول  شود.بررسی می )14(و شعبه ناکارا  )6( شعبه کارانتایج دو  ،در این قسمت به انتخاب

 �هاي مدل و الگوها در سطح هاي دریافتی از مدیریت دادهوضعیت عملکردي فعلی و آرمان

تمایل مدیریت براي  �طور که در گذشته گفته شد، باشند. همانهاي مدل میگوناگون ستانده

   است. شدهدر نظر گرفته آلفا مقدار براي  4در محاسبات  که دهد.ها را نشان میرسیدن به آرمان

  6براي واحد  GP-DEAنتایج مدل  .6 جدول

  �� �� �� �� �� �� 

 2100 60 10 5 23 38 وضعیت فعلی

 2200 60 10 1 18 38 آرمان مدیریت

�  الگو = � 38.0 23.0 5.0 10.0 60.0 2100.0 

� = �. � 38.2 23.1 5.0 10.0 60.3 2109.4 

� = �. � 38.9 23.5 5.1 10.2 61.3 2147.0 

� = � 39.7 24.0 5.2 10.4 62.7 2194.0 
 

 3و  2گیرنده، براي ورودي شود مدیریت براي این واحد تصمیممشاهده می 6گونه که در جدول همان

هاي اداري و عملیاتی صورت است، هزینههاي وي بدینآرمان در نظر گرفته است. آرمان 2و خروجی 

اشتباه و تعداد شکایت  18اشتباه به  23و تعداد پرسنل واحد تغییر نکند اما اشتباهات صدور دفترچه از 

عالوه آرمان مدیر در رابطه با تعداد دفترچه بیمه شکایت تقلیل یابد. به 1شکایت به  5ه از از شعب

 
 

 

 
 

� اگر ارتقا پیدا کند. دفترچه 2200دفترچه به  2100کند باید از صادرشده بیان می = باشد  �

 تر اگر مدیر هیچدهد. به عبارت دقیقالگوي بهبود مدل همان مقدار عملکرد فعلی را نشان می

شده توسط خود نداشته باشد و با توجه به کارا بودن این هاي تعییناي براي رسیدن به آرمانعالقه

اگر مدیریت  هاي خود ندارد. حالواحد، این واحد نیازي به ارتقاي عملکرد و بهبود ورودي و خروجی

  :الگوي دبای 6برسد واحد ها به آرمانحتماً بخواهد 

�� = 39.7،�� = 24.0 ،�� = 5.2 ،�� = 10.4 ،�� = 62.7   ،�� =

ي عملکرد فعلی و آرمان مدیر و را سرلوحه عملکرد دوره بعد خود قرار دهد. با مقایسه 2194.0

مدیر  .دسترس را پیشنهاد داده استشود مدل یک الگوي منطقی و قابلالگوي مدل مشاهده می

ها ، افزایش خروجی داشته باشد. اما خواسته است بدون تغییر در ساختار این شعبه، با کاهش ورودي

شده و عملکرد این واحد بیان مدل با بررسی عملکرد این واحد با سایر واحدها و مقایسه آرمان داده

(تعداد دفترچه  2روجی دسترس نیست و براي دستیابی به تعداد باالتري از خکند این آرمان قابلمی

 مقداري افزایش پیدا کند. بایدها نیز اجبار وروديصادرشده)، به

  باشد:به شرح زیر می 1و  0,5، 0,1، 0در سطح آلفاي  14به همین ترتیب الگوهاي واحد 

  14براي واحد  GP-DEAنتایج مدل  . 7 جدول

  �� �� �� �� �� �� 

 920 21 8 27 34 18 وضعیت فعلی

 1020 21 8 22 29 18 آرمان مدیریت

�  الگو = � 14.5 15.3 7.4 4.5 25.0 923.5 

� = �. � 14.5 15.7 7.8 4.5 25.2 933.5 

� = �. � 14.7 17.3 9.1 4.7 26.0 973.3 

� = � 15.0 19.4 10.7 5.0 27.0 1023.0 

  

بر  واحدهابندي در سطوح مختلف آلفا، نوبت به رتبه واحدهاپس از ارائه الگوي بهبود براي تک تک 

و در هر سطح  استفاده شده است )29رابطه شماره (براي این کار از  رسدیم هاآرماناساس انحراف از 

در نظر گرفته شده است و در نهایت با میانگین گرفتن میان آلفاي مختلف در  واحدهایک رتبه براي 

  آمده است. به دستکلی آن واحد  هر واحد تصمیم گیرنده، رتبه

  



تحقیقات دمرییت نوین خاتم، دورۀ 1، شمارۀ 2
176

 
 

 

 
 

  

  هاآرمانبر اساس انحراف از  واحدهارتبه بندي  .8جدول 

 

 رتبه  رتبه          

DMU 
1 

0 -0.62 -5.24 -14.54 -0.62 -8.00 -0.62 29.65 4 

25.52 6 
0.1 -0.57 -4.33 -13.71 -0.57 -8.20 -0.57 27.98 6 
0.5 -0.37 -0.71 -10.42 -0.37 -9.01 -0.37 21.27 3 
1 1.05 1.05 -9.08 -0.15 -10.74 1.057 23.15 3 

DMU 
2 

0 -4.48 -4.48 -12.44 -4.48 -4.48 
-

298.56 
328.94 17 

283.19 20 
0.1 -4.45 -4.45 -12.42 -4.45 -4.45 

-
293.87 

324.14 20 

0.5 -3.53 -3.53 -7.79 -3.53 -3.53 
-

276.00 
297.95 20 

1 -2.99 -1.93 -1.93 -3.11 -1.93 
-

169.82 
181.73 18 

DMU 
3 

0 -2.00 
-

23.09 
-20.90 -2.00 -11.13 -2.00 61.14 12 

56.66 13 
0.1 -1.95 

-
22.54 

-20.45 -1.95 -11.27 -1.95 60.13 14 

0.5 -1.75 
-

20.31 
-18.68 -1.75 -11.82 -1.75 56.09 13 

1 -1.50 
-

16.59 
-15.45 -1.50 -12.68 -1.50 49.26 12 

DMU 
4 

0 -4.37 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -30.82 38.98 6 

120.59 16 

0.1 -4.68 -0.58 -0.58 -0.58 -0.58 -62.83 69.87 15 

0.5 -5.91 0.83 0.83 0.83 0.83 
-

190.84 
200.09 18 

1 -7.38 2.65 2.65 1.05 2.65 
-

156.98 
173.39 17 

DMU 
5 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 

6.26 1 
0.1 0.30 0.30 0.21 0.42 -0.35 0.30 1.92 1 
0.5 1.53 1.53 1.09 0.21 -1.79 1.53 7.69 1 
1 3.06 3.06 2.19 0.42 -3.58 3.06 15.39 1 

DMU 
6 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 

8.55 2 
0.1 0.17 0.60 0.42 0.44 -0.26 0.60 2.51 2 
0.5 0.85 3.014 2.11 0.22 -1.34 3.01 10.55 2 
1 1.70 6.02 4.22 0.44 -2.68 6.02 21.11 2 

DMU 
7 

0 -3.67 -3.67 -37.32 -3.67 -3.67 -79.36 131.39 13 
109.4 14 

0.1 -3.65 -3.65 -37.41 -3.65 -3.65 -126.69 16 

 
 

 

 
 

74.677 
0.5 -3.47 -3.47 -37.31 -3.47 -3.47 -56.00 107.23 15 
1 -2.00 -2.00 -30.23 -2.00 -2.00 -34.00 72.25 15 

DMU 
8 

0 -3.46 
-

13.02 
-21.26 -3.46 -3.46 

-
116.25 

160.94 14 

116.95 15 
0.1 -3.46 

-
12.52 

-20.76 -3.46 -3.46 
-

106.25 
149.94 17 

0.5 -3.46 
-

10.52 
-18.76 -3.46 -3.46 -66.25 105.94 14 

1 -3.46 -8.02 -16.26 -3.46 -3.46 -16.25 50.94 14 

DMU 
9 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 

17.1 3 
0.1 -1.24 0.47 -1.33 -0.27 0.47 0.47 4.27 3 
0.5 -6.21 2.37 -6.65 -1.38 2.37 2.37 21.37 5 
1 -12.42 4.74 -13.31 -2.77 4.74 4.74 42.74 11 

DMU 
10 

0 -0.34 
-

14.89 
-26.10 -0.34 -10.04 -0.34 52.06 8 

47.76 10 
0.1 -0.29 

-
14.34 

-25.65 -0.29 -10.17 -0.29 51.05 10 

0.5 -0.09 
-

12.11 
-23.88 -0.09 -10.72 -0.09 47.01 10 

1 0.15 -8.28 -20.52 0.15 -11.61 0.151 40.87 9 

DMU 
11 

0 -3.85 -3.85 -9.92 -3.85 -3.85 
-

217.73 
243.07 16 

224.27 19 
0.1 -3.82 -3.82 -10.01 -3.82 -3.82 

-
213.04 

238.37 19 

0.5 -3.73 -3.73 -10.34 -3.73 -3.73 
-

194.28 
219.57 19 

1 -3.61 -3.61 -10.76 -3.61 -3.61 
-

170.84 
196.06 19 

DMU 
12 

0 -0.14 -4.42 -15.56 -0.14 -9.64 -0.14 30.06 5 

27.26 7 
0.1 -0.09 -3.51 -14.74 -0.09 -9.84 -0.09 28.38 7 
0.5 0.11 0.10 -11.44 0.11 -10.66 0.11 22.55 7 
1 1.64 1.64 -10.34 0.32 -12.45 1.64 28.04 5 

DMU 
13 

0 -4.04 
-

16.14 
-16.85 -4.04 -8.02 -4.04 53.15 10 

48.8 11 
0.1 -3.99 

-
15.58 

-16.41 -3.99 -8.16 -3.99 52.14 12 

0.5 -3.79 
-

13.35 
-14.64 -3.79 -8.71 -3.79 48.10 11 

1 -3.54 -9.92 -11.71 -3.54 -9.52 -3.54 41.80 10 
DMU 0 -3.54 --19.56 -3.54 -3.98 -3.54 52.89 9 46.19 9 
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  هاآرمانبر اساس انحراف از  واحدهارتبه بندي  .8جدول 

 

 رتبه  رتبه          

DMU 
1 

0 -0.62 -5.24 -14.54 -0.62 -8.00 -0.62 29.65 4 

25.52 6 
0.1 -0.57 -4.33 -13.71 -0.57 -8.20 -0.57 27.98 6 
0.5 -0.37 -0.71 -10.42 -0.37 -9.01 -0.37 21.27 3 
1 1.05 1.05 -9.08 -0.15 -10.74 1.057 23.15 3 

DMU 
2 

0 -4.48 -4.48 -12.44 -4.48 -4.48 
-

298.56 
328.94 17 

283.19 20 
0.1 -4.45 -4.45 -12.42 -4.45 -4.45 

-
293.87 

324.14 20 

0.5 -3.53 -3.53 -7.79 -3.53 -3.53 
-

276.00 
297.95 20 

1 -2.99 -1.93 -1.93 -3.11 -1.93 
-

169.82 
181.73 18 

DMU 
3 

0 -2.00 
-

23.09 
-20.90 -2.00 -11.13 -2.00 61.14 12 

56.66 13 
0.1 -1.95 

-
22.54 

-20.45 -1.95 -11.27 -1.95 60.13 14 

0.5 -1.75 
-

20.31 
-18.68 -1.75 -11.82 -1.75 56.09 13 

1 -1.50 
-

16.59 
-15.45 -1.50 -12.68 -1.50 49.26 12 

DMU 
4 

0 -4.37 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -30.82 38.98 6 

120.59 16 

0.1 -4.68 -0.58 -0.58 -0.58 -0.58 -62.83 69.87 15 

0.5 -5.91 0.83 0.83 0.83 0.83 
-

190.84 
200.09 18 

1 -7.38 2.65 2.65 1.05 2.65 
-

156.98 
173.39 17 

DMU 
5 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 

6.26 1 
0.1 0.30 0.30 0.21 0.42 -0.35 0.30 1.92 1 
0.5 1.53 1.53 1.09 0.21 -1.79 1.53 7.69 1 
1 3.06 3.06 2.19 0.42 -3.58 3.06 15.39 1 

DMU 
6 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 

8.55 2 
0.1 0.17 0.60 0.42 0.44 -0.26 0.60 2.51 2 
0.5 0.85 3.014 2.11 0.22 -1.34 3.01 10.55 2 
1 1.70 6.02 4.22 0.44 -2.68 6.02 21.11 2 

DMU 
7 

0 -3.67 -3.67 -37.32 -3.67 -3.67 -79.36 131.39 13 
109.4 14 

0.1 -3.65 -3.65 -37.41 -3.65 -3.65 -126.69 16 

 
 

 

 
 

74.677 
0.5 -3.47 -3.47 -37.31 -3.47 -3.47 -56.00 107.23 15 
1 -2.00 -2.00 -30.23 -2.00 -2.00 -34.00 72.25 15 

DMU 
8 

0 -3.46 
-

13.02 
-21.26 -3.46 -3.46 

-
116.25 

160.94 14 

116.95 15 
0.1 -3.46 

-
12.52 

-20.76 -3.46 -3.46 
-

106.25 
149.94 17 

0.5 -3.46 
-

10.52 
-18.76 -3.46 -3.46 -66.25 105.94 14 

1 -3.46 -8.02 -16.26 -3.46 -3.46 -16.25 50.94 14 

DMU 
9 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 

17.1 3 
0.1 -1.24 0.47 -1.33 -0.27 0.47 0.47 4.27 3 
0.5 -6.21 2.37 -6.65 -1.38 2.37 2.37 21.37 5 
1 -12.42 4.74 -13.31 -2.77 4.74 4.74 42.74 11 

DMU 
10 

0 -0.34 
-

14.89 
-26.10 -0.34 -10.04 -0.34 52.06 8 

47.76 10 
0.1 -0.29 

-
14.34 

-25.65 -0.29 -10.17 -0.29 51.05 10 

0.5 -0.09 
-

12.11 
-23.88 -0.09 -10.72 -0.09 47.01 10 

1 0.15 -8.28 -20.52 0.15 -11.61 0.151 40.87 9 

DMU 
11 

0 -3.85 -3.85 -9.92 -3.85 -3.85 
-

217.73 
243.07 16 

224.27 19 
0.1 -3.82 -3.82 -10.01 -3.82 -3.82 

-
213.04 

238.37 19 

0.5 -3.73 -3.73 -10.34 -3.73 -3.73 
-

194.28 
219.57 19 

1 -3.61 -3.61 -10.76 -3.61 -3.61 
-

170.84 
196.06 19 

DMU 
12 

0 -0.14 -4.42 -15.56 -0.14 -9.64 -0.14 30.06 5 

27.26 7 
0.1 -0.09 -3.51 -14.74 -0.09 -9.84 -0.09 28.38 7 
0.5 0.11 0.10 -11.44 0.11 -10.66 0.11 22.55 7 
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DMU 0 -3.54 --19.56 -3.54 -3.98 -3.54 52.89 9 46.19 9 



تحقیقات دمرییت نوین خاتم، دورۀ 1، شمارۀ 2
178

 
 

 

 
 

14 18.70 

0.1 -3.49 
-

17.80 
-18.74 -3.49 -4.18 -3.49 51.21 11 
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-
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142.73 18 
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-
20.38 

-11.66 -4.44 -4.44 
-

130.34 
175.72 18 

0.5 -4.44 
-
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-

15.88 
-7.16 -4.44 -4.44 -40.34 76.72 16 

DMU 
19 

0 -0.17 
-

19.87 
-1.12 -0.17 -3.29 -0.17 24.83 3 

25.06 5 
0.1 -0.13 

-
19.31 

-0.68 -0.13 -3.43 -0.13 23.82 5 

0.5 -1.56 
-

17.73 
0.08 0.08 -2.14 0.08 21.70 6 

1 -4.27 
-

16.08 
0.40 0.40 0.40 -8.29 29.86 7 

DMU 0 -0.18 -1.68 -12.93 -0.18 -6.32 -0.18 21.50 2 22.39 4 

 
 

 

 
 

20 0.1 -0.13 -0.77 -12.11 -0.13 -6.52 -0.13 19.82 4 
0.5 0.89 0.89 -10.78 0.04 -7.84 0.89 21.35 4 
1 2.42 2.42 -9.68 0.25 -9.63 2.42 26.85 4 

  

رتبه آخر را کسب کرده و این  2رتبه یک و واحد  5مشخص است واحد  8 جدولطور که از همان

ها با توجه به امکانات و عملکرد گذشته خود براي رسیدن به آرمان 5بدین معنی است که شانس واحد 

در دوره آتی بسیار تالش کند و  بایدها نیز براي رسیدن به آرمان 2از باقی واحدها باالتر است و واحد 

  هاي غلط خود را حذف یا اصالح کند.ی از رویهخیل

کاراترین واحد در  6و واحد  و کارادهر  5 و 6، واحدهاي شودیممشاهده  4همان طور که در جدول 

هاي مدیریت در دوره آتی و اجراي مدل تحلیل واحد بوده است. اما پس از اعمال آرمان 20میان 

) مشخص شده 8ها (جدول بر اساس انحراف از آرمان اواحدهبندي آرمانی و رتبه يهادادهپوششی 

 5این خود بدان معنا است که واحد  .باشدیم 6متعلق به واحد  2و رتبه  5متعلق به واحد  1است رتبه 

 به تواندیم ترراحتبا توجه به عملکرد گذشته خود و عملکرد سایر واحدها و امکانات موجود خود، 

و  نایل شودهاي خود به آرمان تواندیم ترسخت 6تی دست یابد و واحد هاي مدیریت در دوره آآرمان

  تالش کند. 5بیشتر از واحد  بایدهاي خود براي رسیدن به آرمان

رتبه  ) به معناي سطح عملکرد حال واحدها و4(جدول  SBMبه صورت کلی، رتبه واحدها در رویکرد 

)، مشخص کننده توانایی رسیدن هر واحد به آرمان تعیین شده توسط 8(جدول  GP-DEAرویکرد 

  .باشدیممدیریت براي دوره آتی 

  بحث و نتیجه گیري 

به دست  يکه در بخش اول برا شدهلیتشک یاز سه بخش اصل قیتحق نیا ،در یک بازنگري کلی

گذشته در  قاتیها، ابتدا مقاالت و تحقداده یپوشش لیتحل يهامدل يهایو خروج هايآوردن ورود

پژوهش داشتند، انتخاب شدند.  نیبا ا بهکه تشا ییهاو شاخص هقرار گرفت یموردبررس مهیحوزه ب

ها و با استفاده از آن يسازیو بوم ينظر اتیمستخرج از ادب يهاشاخص يمنظور غربالگرسپس به

 يشاخص برا ریز 12شاخص و  4تعداد  مه،یان صنعت بو خبرگ رانیبا مد افتهیساختار  مهیمصاحبه ن

هاي اداري عملیاتی هزینه« يهاشاخصشاخص مالی داراي زیر  عملکرد شعب انتخاب شدند. یابیارز

اشتباهات صدور « يهاشاخصفنی داراي زیر  شاخص ؛»تخلفات مالی«، »سود خالص دوره«، »شعبه
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رتبه آخر را کسب کرده و این  2رتبه یک و واحد  5مشخص است واحد  8 جدولطور که از همان

ها با توجه به امکانات و عملکرد گذشته خود براي رسیدن به آرمان 5بدین معنی است که شانس واحد 

در دوره آتی بسیار تالش کند و  بایدها نیز براي رسیدن به آرمان 2از باقی واحدها باالتر است و واحد 

  هاي غلط خود را حذف یا اصالح کند.ی از رویهخیل

کاراترین واحد در  6و واحد  و کارادهر  5 و 6، واحدهاي شودیممشاهده  4همان طور که در جدول 

هاي مدیریت در دوره آتی و اجراي مدل تحلیل واحد بوده است. اما پس از اعمال آرمان 20میان 

) مشخص شده 8ها (جدول بر اساس انحراف از آرمان اواحدهبندي آرمانی و رتبه يهادادهپوششی 

 5این خود بدان معنا است که واحد  .باشدیم 6متعلق به واحد  2و رتبه  5متعلق به واحد  1است رتبه 

 به تواندیم ترراحتبا توجه به عملکرد گذشته خود و عملکرد سایر واحدها و امکانات موجود خود، 

و  نایل شودهاي خود به آرمان تواندیم ترسخت 6تی دست یابد و واحد هاي مدیریت در دوره آآرمان

  تالش کند. 5بیشتر از واحد  بایدهاي خود براي رسیدن به آرمان

رتبه  ) به معناي سطح عملکرد حال واحدها و4(جدول  SBMبه صورت کلی، رتبه واحدها در رویکرد 

)، مشخص کننده توانایی رسیدن هر واحد به آرمان تعیین شده توسط 8(جدول  GP-DEAرویکرد 

  .باشدیممدیریت براي دوره آتی 

  بحث و نتیجه گیري 

به دست  يکه در بخش اول برا شدهلیتشک یاز سه بخش اصل قیتحق نیا ،در یک بازنگري کلی

گذشته در  قاتیها، ابتدا مقاالت و تحقداده یپوشش لیتحل يهامدل يهایو خروج هايآوردن ورود

پژوهش داشتند، انتخاب شدند.  نیبا ا بهکه تشا ییهاو شاخص هقرار گرفت یموردبررس مهیحوزه ب

ها و با استفاده از آن يسازیو بوم ينظر اتیمستخرج از ادب يهاشاخص يمنظور غربالگرسپس به

 يشاخص برا ریز 12شاخص و  4تعداد  مه،یان صنعت بو خبرگ رانیبا مد افتهیساختار  مهیمصاحبه ن

هاي اداري عملیاتی هزینه« يهاشاخصشاخص مالی داراي زیر  عملکرد شعب انتخاب شدند. یابیارز

اشتباهات صدور « يهاشاخصفنی داراي زیر  شاخص ؛»تخلفات مالی«، »سود خالص دوره«، »شعبه
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 يهاشاخصرضایت مشتري داراي زیر  خصشا ؛»هاي صادرشدهتعداد کل دفترچه«، »دفترچه

منابع انسانی و  شاخص ؛»تعداد شکایات واصله از شعب«، »مساحت شعب«، »امکانات رفاهی شعبه«

، »تعداد کارکنان شعبه«، »موقعیت جغرافیایی شعبه« يهاشاخصموقعیت جغرافیایی داراي زیر 

 .بودند» مهارت تجربی کارکنان«، »مهارت علمی کارکنان«

 ياپرسشنامه عیدولت، با توز شخوانیشعب پ یابیدر ارز هایو خروج هايورود تیاهم نییبه جهت تع 

و  رانیمد انیبودند م شخوانیعملکرد شعب پ یابیها در ارزاز شاخص کیهر  تیآن اهم يهاهیکه گو

با استفاده از  يدییتأ یعامل لیتحل اجراي و شدهلیتکم يهاپرسشنامه افتیسازمان و در شناسانکار

تعداد  ؛سود خالص دوره؛ شعبه یاتیعمل ،يادار يهانهیهز، شاخص ریز Smart-PLS2 ،6افزار نرم

تعداد ؛ واصله از شعبه اتیتعداد شکا ؛مهیاشتباهات صدور دفترچه ب ؛صادر شده مهیب يهاکل دفترچه

شاخص سود خالص دوره و  ریز هاي فوق،که از زیرشاخص ماندند یباق یابیارز يبرا ،کارکنان شعبه

اداري، عملیاتی  يهانهیهزبیمه صادرشده، متغیر خروجی و زیرشاخص هاي  يهادفترچهتعداد کل 

شعبه، اشتباهات صدور دفترچه بیمه، تعداد شکایات واصله از شعبه، تعداد کارکنان شعبه، متغیر ورودي 

 16ر گرفتند. چهار واحد کارا و مورد ارزیابی عملکرد قرا SuperSBMو  SBMو با مدل  باشندیم

داراي  6واحد  هستند. داراي کارایی یک 16و  9، 6، 5گیرنده واحد تصمیماند. واحد ناکارا عمل نموده

و در نهایت به منظور داشته  11عملکرد را نیز واحد  بهترین عملکرد در میان شعب بوده است. بدترین

هر  يبراآتی  يهادورهعملکردي  الگوي برگان درو خ صالحيافراد ذ ران،ینظرات مد دخیل کردن

از تابع  GP-DEA. در مدل استفاده شده است GP-DEAاز مدل  میتصم يواحدها نیاز ا کی

مم ینیم يد آن روکیو تا شودیممم ینیمم انحرافات میزکه در آن ماکشف استفاده شده است یهدف چب

مدل با توجه به عملکرد دوره گذشته هر کدام از واحدها و توانایی  .باشدیمن انحرافات یشتریردن بک

  رائه کرده است.ا واحدهاهاي مدیران، الگوهاي قابل دسترسی براي هر واحد، و با توجه به آرمان

  پیشنهادها

  هاي این پژوهش و تحقیقات آتی استفاده شودتواند جهت گسترش مدلپیشنهادات ذیل می

که  استشده در این پژوهش آن هاي آرمانی ارائههاي مدل تحلیل پوششی دادهیکی از ضعف .1

زمان رتبه آن واحد را ازنظر رسیدن به کند و همتنها به ارائه الگوهاي عملکردي اقدام می

هاي مدل، شود با تغییر در برخی از قسمتکند. به همین جهت پیشنهاد میها اعالم نمیآرمان

 
 

 

 
 

بندي و ارائه برتر، رتبه يه گسترش مدلی شود که با حل یک مدل عالوه بر ارائه الگواقدام ب

 نمره کارایی را نیز داشته باشد.

نظر به شده است که بسته این تحقیق از سطوح مختلف آلفا استفاده GP-DEAدر مدل  .2

تغییر  1ا ت 0تواند از هاي مدیریت میخبرگان براي اهمیت شکاف میان وضعیت فعلی و آرمان

 بتوان باشد. اگرکند. اما انتخاب این مقدار توسط خبرگان نیز خود یک چالش بزرگ می

 برخوردار يشتریب دقت از شدهاوزان استفاده تا نمود پیشنهاد لکمش نیا رفع جهت يارکراه

یابد. می اهشک اریبس یآت دوره سمت به نگرش در یانسان يروین يخطا بروز انکام باشند،

) براي تعیین این AHPون یا تحلیل سلسله مراتبی (نتوان از روش آنتروپی شامثال می طوربه

 .نموداوزان استفاده 

گردد. براي شده در این مدل، تمامی اوزان واحدها توسط مدل تعیین میاستفاده SBMدر مدل  .3

ها و رشاخهتوان ابتدا با مقایسه زوجی میان زیها میهاي آندخیل کردن نظرات خبرگان و وزن

د و وروزان موردنظر خبرگان را به دست آگروهی ا ANPو  AHPی مانند یهااستفاده از روش

  گیرنده نمود.بندي واحدهاي تصمیماقدام به رتبه weighted-SBMنهایتاً با استفاده از روش 

  

  منابع و ماخذ

ها و کارایی شعب با استفاده از ترکیب مدل تحلیل پوششی داده یابیارز .)1393اکرمی، حمید ( .1

(پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشکده مدیریت و حسابداري، دانشگاه عالمه ریزي آرمانی برنامه

 طباطبایی، تهران.

گیري اندازه .)1390( جهی، ابراهیمی قوام آبادي، خدنیصمصامی، حس .پورکاظمی، محمد حسین .2

ها هاي بیمه دولتی و خصوصی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی دادهوري شرکتکارایی و بهره

  1390، زمستان 104و شاخص مالم کوئیست، پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق)،

احی و )، مقاله طر1393، (رضای، عالم تبریز، اکبر، امیري، مقصود، موتمنی، علمیتوکلی گلپایگانی، مر .3

ها، تحلیل عاملی و اوزان مشترك تبیین مدل ارزیابی عملکرد با رویکرد تلفیقی تحلیل پوششی داده

 بهشتی، دانشگاه صنعتی مدیریت انداز چشم پژوهشی –(موردمطالعه: صنعت بیمه)، نشریه علمی 

  1 شماره, 5 دوره

گذاري بورس اوراق بهادار با رویکرد هاي سرمایهعملکرد شرکت یابی)، ارز1393جاویدي، علیرضا، ( .4
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 يهاشاخصرضایت مشتري داراي زیر  خصشا ؛»هاي صادرشدهتعداد کل دفترچه«، »دفترچه

منابع انسانی و  شاخص ؛»تعداد شکایات واصله از شعب«، »مساحت شعب«، »امکانات رفاهی شعبه«

، »تعداد کارکنان شعبه«، »موقعیت جغرافیایی شعبه« يهاشاخصموقعیت جغرافیایی داراي زیر 

 .بودند» مهارت تجربی کارکنان«، »مهارت علمی کارکنان«

 ياپرسشنامه عیدولت، با توز شخوانیشعب پ یابیدر ارز هایو خروج هايورود تیاهم نییبه جهت تع 

و  رانیمد انیبودند م شخوانیعملکرد شعب پ یابیها در ارزاز شاخص کیهر  تیآن اهم يهاهیکه گو

با استفاده از  يدییتأ یعامل لیتحل اجراي و شدهلیتکم يهاپرسشنامه افتیسازمان و در شناسانکار

تعداد  ؛سود خالص دوره؛ شعبه یاتیعمل ،يادار يهانهیهز، شاخص ریز Smart-PLS2 ،6افزار نرم

تعداد ؛ واصله از شعبه اتیتعداد شکا ؛مهیاشتباهات صدور دفترچه ب ؛صادر شده مهیب يهاکل دفترچه

شاخص سود خالص دوره و  ریز هاي فوق،که از زیرشاخص ماندند یباق یابیارز يبرا ،کارکنان شعبه

اداري، عملیاتی  يهانهیهزبیمه صادرشده، متغیر خروجی و زیرشاخص هاي  يهادفترچهتعداد کل 

شعبه، اشتباهات صدور دفترچه بیمه، تعداد شکایات واصله از شعبه، تعداد کارکنان شعبه، متغیر ورودي 

 16ر گرفتند. چهار واحد کارا و مورد ارزیابی عملکرد قرا SuperSBMو  SBMو با مدل  باشندیم

داراي  6واحد  هستند. داراي کارایی یک 16و  9، 6، 5گیرنده واحد تصمیماند. واحد ناکارا عمل نموده

و در نهایت به منظور داشته  11عملکرد را نیز واحد  بهترین عملکرد در میان شعب بوده است. بدترین

هر  يبراآتی  يهادورهعملکردي  الگوي برگان درو خ صالحيافراد ذ ران،ینظرات مد دخیل کردن

از تابع  GP-DEA. در مدل استفاده شده است GP-DEAاز مدل  میتصم يواحدها نیاز ا کی

مم ینیم يد آن روکیو تا شودیممم ینیمم انحرافات میزکه در آن ماکشف استفاده شده است یهدف چب

مدل با توجه به عملکرد دوره گذشته هر کدام از واحدها و توانایی  .باشدیمن انحرافات یشتریردن بک

  رائه کرده است.ا واحدهاهاي مدیران، الگوهاي قابل دسترسی براي هر واحد، و با توجه به آرمان

  پیشنهادها

  هاي این پژوهش و تحقیقات آتی استفاده شودتواند جهت گسترش مدلپیشنهادات ذیل می

که  استشده در این پژوهش آن هاي آرمانی ارائههاي مدل تحلیل پوششی دادهیکی از ضعف .1

زمان رتبه آن واحد را ازنظر رسیدن به کند و همتنها به ارائه الگوهاي عملکردي اقدام می

هاي مدل، شود با تغییر در برخی از قسمتکند. به همین جهت پیشنهاد میها اعالم نمیآرمان

 
 

 

 
 

بندي و ارائه برتر، رتبه يه گسترش مدلی شود که با حل یک مدل عالوه بر ارائه الگواقدام ب

 نمره کارایی را نیز داشته باشد.

نظر به شده است که بسته این تحقیق از سطوح مختلف آلفا استفاده GP-DEAدر مدل  .2

تغییر  1ا ت 0تواند از هاي مدیریت میخبرگان براي اهمیت شکاف میان وضعیت فعلی و آرمان

 بتوان باشد. اگرکند. اما انتخاب این مقدار توسط خبرگان نیز خود یک چالش بزرگ می

 برخوردار يشتریب دقت از شدهاوزان استفاده تا نمود پیشنهاد لکمش نیا رفع جهت يارکراه

یابد. می اهشک اریبس یآت دوره سمت به نگرش در یانسان يروین يخطا بروز انکام باشند،

) براي تعیین این AHPون یا تحلیل سلسله مراتبی (نتوان از روش آنتروپی شامثال می طوربه

 .نموداوزان استفاده 

گردد. براي شده در این مدل، تمامی اوزان واحدها توسط مدل تعیین میاستفاده SBMدر مدل  .3

ها و رشاخهتوان ابتدا با مقایسه زوجی میان زیها میهاي آندخیل کردن نظرات خبرگان و وزن

د و وروزان موردنظر خبرگان را به دست آگروهی ا ANPو  AHPی مانند یهااستفاده از روش

  گیرنده نمود.بندي واحدهاي تصمیماقدام به رتبه weighted-SBMنهایتاً با استفاده از روش 
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  1 شماره, 5 دوره

گذاري بورس اوراق بهادار با رویکرد هاي سرمایهعملکرد شرکت یابی)، ارز1393جاویدي، علیرضا، ( .4
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Abstract  
In every system, getting information from sub-systems efficiency condition is one of 
the basic roots for managements. One of the tools for getting information in each 

system is performance evaluation of sub-systems. In performance evaluating 
systems using correct and completely agreed criteria from industrial experts is very 

important. 
In the condition of not using correct criteria for evaluating, the conclusion of 
performance evaluating would be fault. This research tried to suggest a system of 

performance evaluation by defining a model for improving unit’s efficiency by 
using data envelopment analysis and goal programming to evaluate performance of 

the government’s service offices commitment to Iran health insurance organization. 
This research, with considering aim approach is applied research and from data 

collection approach is survey and from information analysis approach is 
explanatory-descriptive. To define evaluating criteria, at first theoretical bases were 
reviewed. Then with using semi-structured interviews with experts, criteria were 

improved. Finally for localizing criteria, Confirmatory factor analysis and screening 
criteria were used. 

After collecting data, in second phase of research, SBM approach used for 
evaluating performance of branches and for ranking effective units Super-SBM were 
used, and four unit from twenty had efficient performance with evaluation. 

At the final section, considering organizational management goals for future period 
performance of each unit, and considering performance at current period 

combination of goal programming and data envelopment analysis were used to 
introduce a reachable improving model each unit. 
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