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هميشه و علي الخصوص در قرن حاضر ارزیابي عملکرد سازمانها در جهت تصميم گيری های آتي نقش اساسي و
فراواني را ایفا مي کند  .در این راستا ميبایست ميزان کارایي و بهرهوری سازمانها مورد محاسبه قرار گيرد تا از
این طریق بتوان در تصميم سازیهای آتي روند رشد اقتصادی را زیر نظر داشت .در عصر حاضر دستيابي به
رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهرهوری از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار ميرود .ارتقای بهرهوری با
استفاده بهينه از عوامل توليد حاصل ميگردد و در نيل به رشد اقتصادی مستمر و توليد پایدار نقش مهمي را
ایفا ميکند.
همچنين رقابت در عرصه توليد و تجارت جهاني به واسطه کمرنگ شدن مرزهای اقتصادی ابعاد دیگری یافته و
کوشش در جهت ارتقاء و بهبود بهرهوری بر اساس عقالنيت اقتصادی ،همواره ميباید مورد تأکيد و توجه قرار
گيرد .ليکن بهبود بهرهوری مستلزم عملياتي کردن توان بالقوهاست .بررسي عملکرد کشورهایي که طي چند دهه
اخير رشد اقتصادی قابل توجهي داشتهاند حاکي از آن است که اکثر این کشورها رشد را از طریق ارتقای
بهرهوری بدست آوردهاند.
بهرهوری یا  productivityیکي از مفاهيم مهم در اقتصاد به شمار ميآید که رابطه بين استفاده از عوامل
توليد و محصول توليد شده را نشان ميدهد .تعاریف مختلفي از بهرهوری ارائه شدهاست که همگي آنها در این
نکته که بهرهوری رابطهای بين ورودی ها و خروجي ها ميباشد مشترکند با توجه به نوع نهادهای که در فرایند
توليد بکار ميرود ميتوان انواع شاخصهای بهرهوری را تعریف کرد.
کارایي  ،اثر بخشي و بهرهوری مفاهيم متفاوتي دارند که گاهي اشتباهاً به جای یکدیگر به کار برده ميشوند.
بطور کلي بهرهوری را ميتوان تابعي از کارایي(خوب کار کردن) و اثربخشي(کار خوب کردن) دانست.

به عبارت دیگر عملکرد سازمان در صورتي بهرهور خواهد بود که کارا و اثر بخش باشد و هر کدام به تنهایي نشان
دهنده افزایش بهرهوری نيستند .پس در مقوله بهرهوری اوالً کاری که انجام ميشود باید کار درست و مفيدی
باشد ثانياً این کار به بهترین نحو انجام پذیرد و در راستای اهداف باشد .بر اساس مباحثي که گذشت در یک
سازمان تعدادی ورودی برای توليد تعدادی خروجي به کار ميروند که خروجيها ميبایست در راستای اهداف
سازماني قرار بگيرند .اگر ميزان تحقق اهداف را از خروجيهای توليد شده بسنجيم در واقع ميزان اثربخشي را
سنجيدهایم و از ترکيب این دو ميتوان مفهوم بهرهوری را به این صورت استخراج کرد که به چه ميزان اهداف
سازمان با استفاده از ورودیها تحقق یافتهاست
یکي از ابزارهای مناسب و کارآمد در این زمينه ،تحليل پوششي دادهها ميباشد امروزه استفاده از تکنيک تحليل
پوششي دادهها با سرعت زیادی در حال گسترش بوده و در ارزیابي سازمانها و صنایع مختلف مانند صنعت
بانکداری ،پست ،بيمارستانها ،مراکز آموزشي ،نيروگاهها ،پاالیشگاهها و ...استفاده ميشود .توسعههای زیادی از
جنبه تئوری و کاربردی در مدلهای تحليل پوششي دادهها اتفاق افتاده که شناخت جوانب مختلف آن را برای به
کارگيری دقيق تر اجتباب ناپذیر ميکند .استفاده از مدلهای تحليل پوششي دادهها عالوه بر تعيين ميزان کارایي
نسبي ،نقاط ضعف سازمان را در شاخصهای مختلف تعيين کرده و با ارائه ميزان مطلوب آنها ،خط مشي سازمان
را به سوی ارتقای کارایي و بهرهوری مشخص ميکند .همچنين الگوهای کارا که ارزیابي واحدهای ناکارا بر اساس
آنها انجام گرفتهاست به واحدهای ناکارا معرفي ميشوند .الگوهای کارا واحدهایي هستند که با ورودیهای
مشابه واحد ناکارا خروجيهای بيشتر یا همان خروجيها را با استفاده از ورودیهای کمتر توليد کردهاند .این
تنوع وسيع در نتایج است که موجب شدهاستفاده از این تکنيک با سرعت فزایندهای رو به گسترش باشد .همين
امر موجب شدهاست که این تکنيک از بعد تئوری نيز رشد فزایندهای داشته باشد و به یکي از شاخههای فعال در
علم تحقيق در عمليات تبدیل شود.

تحليل پوششي دادهها ،مفهومي از محاسبة ارزیابي سطوح کارایي در داخل یک گروه از سازمان را نشان
ميدهد که کارایي هر واحد در مقایسه با تعدادی از واحدها که دارای بيشترین عملکرد هستند محاسبه ميشود.
این تکنيک ،مبتني بر رویکرد برنامهریزی خطي است که هدف اصلي آن  ،مقایسه و سنجش کارایي تعدادی از
واحدهای تصميمگيرندة مشابه است که تعداد ورودیهای مصرفي و خروجيهای توليدی متفاوتي دارند .این
واحدها همچنان که گفته شد ميتوانند شعب یک بانک ،مدارس ،بيمارستانها ،پاالیشگاهها ،نيروگاههای برق،
ادارات تحت پوشش یک وزارتخانه و یا کارخانههای متشابه باشند .منظور از مقایسه و سنجش کارایي نيز این

است که یک واحد تصميمگيرنده در مقایسه با سایر واحدهای تصميمگيرنده ،چقدر خوب از منابع خود در
راستای توليد استفاده کرده است.
اولين مدل تحليل پوششي دادهها  CCRنام دارد .مبنای شکلگيری این مدل ،تعریفف کفارایي بفه صفورت
نسبت یک خروجي به یک ورودی است .به عبارت دیگر ،در مدل  CCRبرای محاسفبة کفارایي فنفي ،بفه جفای
استفاده از نسبت یک خروجي به یک ورودی ،از نسبت مجموع موزون خروجيها (خروجي مجازی) بفه مجمفوع
موزون ورودیها (ورودی مجازی) استفاده ميشود.
در مدلهای متعارف  ،DEAاصوالً سطح ورودی ف خروجي کارایي واحد تحت بررسي ،تحت تسفلط سفطوح
ورودی ف خروجي واحدهای مرجع قرار نميگيرد و حال آنکه تحليل رگرسيوني) ، (RAسطح ميانفة متييرهفای
وابسته را نسبت به متييرهای مستقل برآورد ميکند.
مدل  ،CCRاولين مدل تحليل پوششي دادههاست که متشکل از حروف آغازین مبدعين آن (چفارنز ،کفوپر،
رودز) است.
مدل  CCRبه گونهای توسعه داده شده است که در آن ،سطح ورودی ف خروجي کارایي واحد مورد بررسي،
تحت تسلط سطوح ورودی ف خروجي واحدهای مرجع قرار گيرد .مبنای توسعة ایفن مفدل ،کفاهش ورودیهفا و
همزماني باآن ،افزایش خروجيهای واحد تحت بررسي است (رویکرد ورودی ف خروجفي محفور) .مفا در ابتفدا دو
رویکرد داریم:
کاهش ميزان ورودیها بدون تييير در ميزان خروجيها (رویکرد ورودی ف محور)
افزایش ميزان خروجيها بدون تييير در ميزان ورودیها (رویکرد خروجي ف محور)
ديدگاههاي ورودي ـ محور و خروجي ـ محور در حل مدلهاي CCR
در مدلهای  ،DEAراهکار بهبود واحدهای ناکارا ،رسيدن به مفرز کفارایي اسفت .مفرز کفارایي ،متشفکل از
واحدهایي با اندازة کارایي یک است .به طور کلي ،دو نوع راهکار برای بهبود واحدهای غيرکارا و رسيدن آنهفا بفه
مرز کارایي وجود دارد:
الف – کاهش ورودی ها بدون کاهش خروجي ها تا زمان رسيدن به واحدی بر روی مرزکفارایي ( ایفن نگفرش را
ماهيت نهادهای بهبود عملکرد یا سنجش کارایي با ماهيت ورودی ف محور مينامند).
ب -افزایش خروجي ها تا زمان رسيدن به واحدی بر روی مرز کارایي بدون جذب ورودی بيشتر ( این نگرش را
ماهيت ستادهای بهبود عملکرد یا سنجش کارایي با ماهيت خروجي ف محور مينامند).
این دو الگوی بهبودکارایي در نمودار زیر نشان داده شده است .همانطور که در شکل مشفخص اسفت ،واحفد A
ناکاراست A1 .بهبودیافته آن با ماهيت ورودی ف محور (نهادهای) و  ،A2نسخه بهبودیافته آن با ماهيت خروجي
ف محور (ستادهای) است.

در مدلهای تحليل پوششي دادهها با دیدگاه ورودی ف محور ،به دنبال دستیابي بفه نسفبت ناکفارایي فنفي
هستيم که بایستي در ورودیها کاهش داده شود تا بدون تييير در ميزان خروجيها ،واحد در مفرز کفارایي قفرار
گيرد .اما در دیدگاه خروجي ف محور ،به دنبال نسبتي هستيم که بایستي خروجيها افزایش یابند تا بدون تيييفر
در ميزان ورودیها ،واحد به مرز کارایي برسد.
رتبهبندي واحدهاي كارا
مدلهای پایهای تحليل پوششي دادهها ،به دليل نبود رتبهبندی کامل بين واحفدهای کفارا ،امکفان مقایسفة
واحدهای کارا با یکدیگر را فراهم نميآورند .به عبارت دیگر ،این مدلها واحدهای تحفت بررسفي را بفه دو گفروه
“واحدهای کارا “ و “واحدهای ناکارا “ تقسيم ميکنند .واحدهای ناکارا با کسب امتياز کفارایي ،قابفل رتبفهبنفدی
هستند ،اما واحدهای کارا به دليل اینکه دارای امتياز کارایيِ برابر (کارایي واحد) هستند ،قابل رتبهبندی نيستند.
لذا برخي از محققين ،روشهایي را برای رتبهبندی این واحدهای کارا پيشنهاد کردهانفد کفه از معروفتفرین آنهفا
ميتوان به مدل APو روش کارایي متقابل اشاره کرد .در مفدل اندرسفون ف پيترسفون (مفدل ،) APمحفدودیت
متناظر با واحد تحت بررسي ،از ارزیابي حذف ميشود .این محدودیت سبب ميشود که حداکثر مقدار تابع هدف،
یک باشد .با حذف این محدودیت ،کارایي واحد تحت بررسي ميتواند بيشتر از یک باشد .اما گاهي مفدل  APبفا
یک مشکل اساسي رو به رو ميشود .به عبارت دیگر ،با حذف بعضي از واحدها ،مقدار بهينفة تفابع هفدف ،بسفيار
بزرگ ميشود ،به طوری که از نظر علمي نميتوان آن را در رتبهبندی اعمال کرد .در واقع ،چنفين واحفدهایي از
مقادیر کوچک ورودی یا خروجي برخوردار هستند که حذف آنها منجر به ناپایداری مدل ميشود.
روش دیگری که برای رتبهبندی کامل واحدهای تصميمگيرنده به کار مفيرود ،کفارایي متقابفل نفام دارد .در
تحليل پوششي دادهها ،ضرایب مطلوب برای خروجيها و ورودیها از واحدی به واحد دیگر فرق ميکنند ،زیرا هر
بار مدل برای یکي از واحدها حل ميشود و به آن واحد اجازه داده ميشود با رعایت محدودیتهایي که محصول

عملکرد سایر واحدها هستند ،بهترین مجموعة وزنهای مطلوب را برای خود برگزیند ،بهگونهای که نسبت جمفع
وزني خروجيها به جمع وزني ورودیها بيشينه گردد .این فرایند  nبار و هفر بفار بفرای یکفي از واحفدها تکفرار
ميشود .لذا وزنهای بهدست آمده را نميتوان مقایسه کرد .در اینجا بود که محققين بر آن شدند یک مجموعفه
وزن منحصر بهفرد برای تمام واحدهای تحت ارزیابي بهدست آورند که با استفاده از آنها بتوان تمام واحدها را بفه
طور کامل از کاراترین تا ناکاراترین رتبهبندی کرد.
این شاخه را مي توان یک رشته بين رشته ای از ریاضيات  ،اقتصاد و صنایع دانست .حرف و حدیث های مفصلي
را در بر دارد که برای آشنایي بيشتر مي توان از دو کتاب جامع زیر بهره برد:
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