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چکیده
در این تحقیق مدلی جامع برای ارزیابی عملکرد و اندازهگیری کارایی واحدهای تصمیمگیری ارائه میشود .در مدل ارائهشدده از کدار امتیدازی
متوازن به منزلة چارچوبی برای طراحی ساختار مدلهای تحلیل پوششی دادههای بدههدمپیوسدته اسدتفاده شدد .چهدار مددل تحلیدل پوششدی
دادههای خروجیمحور با بازده متغیر نسبت به مقیاس برای هر یک از چهار وجه کدار امتیدازی متدوازن در نظدر گرفتده شدد و شداخ هدایی
متناسب با هر یک از وجوه به منزلة ورودی و خروجیهای مدلها به کار رفت .در این مدل به نظریة بازی چانهزنی ند بدرای نشداندادن تدثییر
قدر چانهزنی واحدها در محیط رقابتی توجه شد .بدین ترتیب رویکردی همهجانبه برای ارزیابی و بهبدود عملکدرد واحددها در محدیط رقدابتی
ارائه میشود .در پایان ،با ارائة مطالعة موردی هفده شرکت سیمان ،از مجموعة هلدینگ شستا ،مددل اجدرا و راهکارهدایی بدرای بهبدود وتدعیت
واحدهای با عملکرد تعیف پیشنهاد میشود.

کلیدواژگان :ارزیابی عملکرد ،تئوری بازی چانهزنی ن  ،تحلیل پوششی دادهها ،شرکتهای سیمان ،کار امتیازی متوازن

مقدمه
افزای پیچیدگی سازمانها و رقابت روزافزون آنها ترور
استفاده از مدلهای ارزیابی عملکرد را تثییدد مدیکندد .ایدن
رقابت پیچیده و تحوال سدریع باعدش شدده سیسدتمهدای
ارزیابی عملکرد نیز به موازا این پیچیدگیها تغییر کنندد و
بهبود یابند .زیدرا در دنیدای رو بده پیشدرفت و تکنولدو یکی
امروز رقابدت گسدتردة بدازار در تداروپود روابدط سدازمانهدا
احساس میشود .در یک فرایندد ارزیدابی عملکدرد کدارایی و
ایربخشی عملیا کمّی میشود .ارزیابی عملکدرد مدیتواندد
مدیر را در کنترل موقعیت فعلی ،نشاندادن مسدیر آیندده ،و
الگوبرداری از سازمانهای دیگر یاری رساند .این امور همدان
اهداف ارتباطی سازمان اند] .[1همچنین از نتایج یک ارزیابی
موفق تدوین سیستم پاداش و تشویق کارکنان بده یدادگیری
و در نتیجه تثمین اهداف انگیزشدی سدازمان اسدت .در یدک
محددیط رقددابتی و پیچیددده لددزو سیسددتمی یک ارچدده و
همهجانبه برای ارزیابی عملکدرد امدری حیداتی اسدت .زیدرا
سیستمهایی که فقط بر وجه مالی سازمان اتکا دارند در ایدن
رقابت گسترده بیتردید جایی نخواهند داشت .سازمان بدرای
* نویسنده مسئول

پیشیگرفتن از رقبای خود باید به همة وجوه ،اعم از مدالی و
غیر مالی ،توجه و برای آنها برنامهریزی کند .همانطور کده
از تحقیق آمادو برمیآیدد ] ،[2تحلیلگدر ،بده منظدور کسدب
اطالعا مفید در زمینة ارزیابی عملکدرد ،بایدد بدرای ایجداد
تحول و پویایی فرایندهای اصلی و فرعی سازمان تالش کند.
پس ،باید عالوه بر دیدگاه مالی به سایر منافع ذینفعدان نیدز
توجه شود .به این منظور مدلی جامع با درنظرگدرفتن همدة
ابعاد مالی و غیر مالی سازمان ارائه میشود .برای رسیدن بده
این هدف ،کار امتیازی متوازن )BSC( 1انتخاب شد .کار
امتیازی متوازن چارچوبی مفهومی است برای تبدیل اهدداف
استراتژیک سازمان به مجموعهای از مقیاسهای عملکدردی؛
که در چهار منظر مالی ،مشتری ،فرایندهای داخلی ،و رشدد
و یادگیری گسترده میشدود .البتده تحلیدل بدر پایدة کدار
امتیازی متوازن ممکن است در شناسایی ناکارایی استفاده از
منابع دچار مشکل شود .مطالعدا پیشدین نشدان مدیدهدد
2
تلفیق کار امتیدازی متدوازن بدا تحلیدل پوششدی دادههدا
( )DEAمیتواند بر این محدودیتها غلبده کندد .مطالعده در
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زمینة تحلیل پوششی دادهها را نخستین بدار فدارل در سدال
 1957انجددا داد .پددس از آن در سددال  1978بحددش اصددلی
 DEAرا چددارنز ،کددوپر ،و رودز بددا موتددوز ارزیددابی عملکددرد
مدارس دولتی امریکا پی گرفتند .مدلهای ابتددایی تحلیدل
پوششی دادهها ،از جمله  ،DEA-CCRبا بازده یابدت نسدبت
به مقیاس را چارنز و  DEAبا بازده متغیر نسبت بده مقیداس
را کوپر توسعه داد ]. [3
تحلیددل پوششددی دادههددا از همددة مشدداهدا اسددتفاده
میکند و نیازی به اختصاص وزن نددارد؛ زیدرا خدود مددل
وزنها را تعیین میکند .این تکنیک واحدهای کارا و ناکارا
را در شرایط یکسان تعیین و معرفی میکند .مالک ارزیابی
واحددهای ناکدارا واحددهای همگندی اسدت کده در همددان
شرایط یکسان (نه به صور یک سطح ازپی تعیدینشدده
یا شکل تبعی خاص) فعالیت میکنندد .بندابراین ،وتدعیت
عملکددردی واحدددها مددیتوانددد واقددعبیناندده ارزیددابی شددود.
مدلهای تلفیقی  BSC-DEAاخیراً بسیار مورد توجه قدرار
گرفته اسدت ] .[2بدا توسدعة چنددین مددل  DEAامکدان
بهحسدابآوردن مندافع ذینفعدان مختلدف وجدود خواهدد
داشت .از طرفی دیگر ،نظریة بازیها برای تحلیل ریاتیاتی
مسائلی که دربرگیرندة موقعیتهای متعدار اندد اسدتفاده
میشود .پس میتوان گفت این تئوری مدیتواندد بده طدور
مناسب رقابتیبودن محیط را شبیهسازی کند.
در ادامة مقاله و در بخد دو مقداال مدرتبط در سده
زیربخ  ،BSC ،DEAو تئوری بازی مرور میشود .رویکدرد
و مدل پیشنهادی بر پایدة تحلیدل پوششدی دادههدا ،کدار
امتیازی متوازن ،و تئوری بازی در بخد سدو مدیآیدد .در
بخ چهار نیز یک مطالعة موردی از شرکتهدای سدیمان
کشور برای ایبا توانایی مدل پیشنهادی ارائه مدیشدود .در
بخ پنجم مددل اجدرا و نتدایج تجزیدهوتحلیدل مدیشدود.
جمعبندی نهایی پژوه نیز در همین بخ میآید.

پیشینة پژوهش
با توجده بده حجدم وسدیع پدژوه هدا در زمیندة ارزیدابی
عملکرد ،لزو این موتوز بر کسی پوشیده نیسدت .برخدی
مطالعا مهم در این زمینه در ادامه میآید.
کاربردهای تحلیل پوششی دادهها در زمینههای مختلف
االنریداجو و همکداران ] [4بدرای ارزیدابی و بهیندهسدازی
مصرف اندر ی در بخد هدای صدنعتی روشدی تلفیقدی از
رویکردهددای  DEA-ANN4-IDA3بدده کددار بردنددد .مدددل
پیشنهادی مدل فراکارایی  DEAرا برای تحلیل حساسدیت
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تعیین مصرف انر ی بحرانی و کاه مصرف به کار برد.
یکی دیگر از کارهدای تلفیقدی در ایدن زمینده تحقیدق
ابری ] [5است در زمینة حساسیت و یبا شعاز بازگشدت
به مقیاس و کارایی در  .DEAنکتدة مهدم در ایدن تحقیدق
روشی جدید برای محاسبة شدعاز یبدا اسدت کده در آن
تنوز دادهها نوز دادههای کارا و نوز بازگشت به مقیداس را
تغییر نمیدهد .در حقیقت ،بهدستآوردن شعاز یبدا هدر
دو هدف را به طور همزمان ارتا میکند.
رتبددهبندددی واحدددهای تصددمیمگیددری بددا اسددتفاده از
ماتریس کارایی متقاطع  DEAبدازهای تحقیقدی اسدت کده
یانگ و همکاران ] [6در این زمینده انجدا دادندد .آنهدا
می خواستند یک استراتژی جایگزین پیشنهاد دهند که در
انتخاب استراتژی تهاجمی یا خیرخواهانه اولویت واحدهای
تصمیمگیری را در نظر نگیرد .مطالعه ای موردی از ارزیابی
کارایی هفت بخ دانشگاهی در یک دانشگاه نیز در مقالة
آنها آمده است .عربزاد و همکداران ] [7نیدز مددلهدای
 DEAرا برای ارزیابی توزیدع بررسدی کردندد .در پدژوه
ایشان یک روش  DEAجامع برای ارزیابی توزیع پیشدنهاد
شده است .این ترکیب بدرای تشدخی وزنهدای مهدم در
ارزیابی به کار رفته س س توزیدعکننددگان بدا روش DEA
ارزیابی شدهاند .در پایان هم بدرای نشداندادن جنبدههدای
کاربردی رویکرد پیشنهادشده مثالی عددی ارائه کدردهاندد.
ریچارد و همکاران ] [8در زمینة بهرهوری صنعت سیمان
جهان تحقیقی انجا دادند .در این پژوه برای تشدخی
کارایی واحدهای سیمان ،هم در حضور هم در غیداب گداز
گلخانددهای کددربن ،از فرمددولسددازیهددای جددایگزین DEA
استاندارد و یک روش تابع فاصلة جهدتدار 5اسدتفاده شدد.
نتایج حاکی از آن است کده گنجانیددن یدا حد ف عوامدل
نددامطلوب ،ماننددد  ،CO2بددر سددطح کددارایی و همچنددین
سددرمایهگدد اری در فندداوریهددای جدیددد و اسددتفاده از
سوختهای جایگزین و مواد خا در سدیمان و فراینددهای
تولیددد کلینکددر مددتیر اسددت .لددی و مددوگی و هددوی ] [9در
مقالهای یک مدل ترکیبی از  DEAو  AHPبرای تخصی
منابع  R&D6انر ی ارائه دادند .در مقالة ایشان یک رویکرد
تصمیمگیری چندمعیارة دومرحلهای تلفیقی برای ارزیدابی
وزنهای رابطهای شاخ ها و اندازهگیدری کدارایی نسدبی
تکنولو یهای انر ی در برابر قیمتهای بداالی نفدت ارائده
7
شد .در مرحلة اول فرایندد سلسدلهمراتبدی تحلیدل فدازی
( )AHPابهاما اندیشة بشر را به کمک مقادیر بدازهای بده
جددای اعدداد یابددت مددنعکس کددرده اسددت .در مرحلدة دو
تکنیک  DEAکارایی رابطهای تکنولو یهدای اندر ی را در
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مقابل قیمتهای باالی نفت انددازهگیدری مدیکندد .نمدرة
کارایی نسبی تکنولو یهدای اندر ی در برابدر قیمدتهدای
باالی نفت میتواند به تصمیمگیریهای اساسدی بینجامدد
که به تصمیمگیرندگان برای تخصی مدتیر مندابع R&D
محدود کمک کند.
کا و وانگو و ونگ ] [10تحقیقی با هدف ارائة یک مدل
اندازهگیری عملکرد مدیریت دان در محیطی تصادفی بدر
9
اساس  ،DEAشبیهسازی مونت کارلو 8،و الگوریتم نتیدک
انجا دادند.
جرج هالکوس و همکاران ] [11با هدف اندازهگیدری
کارایی سازمان تثمین اجتماعی یونان از دیدگاه منطقدهای
ناپدارامتری مقیدد تحقیقدی انجدا
ِ
با بهکارگیری مدلهای
دادند .این مطالعه متون موجود در زمینة ارزیدابی عملکدرد
را بازبینی کرد و در این زمینهها مددلهدایی پیشدنهاد داد.
نیز با استفاده از مدلهای  DEAو FDH10عملکرد خدما
تثمین اجتمداعی ادارا یوندانی ارزیدابی و سدطح رانددمان
آنها مقایسه و در مفهومی محلی تجزیهوتحلیل شد.
کاربردهای تئوری بازی در تحلیل پوششی دادهها
جهانگشای رتدایی و همکداران ] [12در پژوهشدی یدک
رویکرد تئوری بازی برای ارزیابی عملکرد ،با درنظرگدرفتن
شاخ های عملیاتی و غیر عملیاتی نیروگاههدای حرارتدی
در ایددران ،ارائدده دادنددد .در ایددن تحقیددق دو دسددته ورودی
(عملیدداتی و غیددر عملیدداتی) بددرای اندددازهگیددری عملکددرد
نیروگاههای حرارتی تعریف شد .مطالعة موردی بهکاررفتده
در این پژوه نشان می دهدد چگونده معیارهدای کدارایی
جداگانه در یک ساختار واحد با هم ترکیب شدوند .ایشدان
در پددژوه خددود رویکددرد  DEAو تئددوری بددازی را بددرای
ارزیابی DMUها در مقیاسی بدزر ارائده کردندد .بده ایدن
منظور ،مدل  DEAمعمولی و بازی چانهزنی به منزلة یدک
مدل بازی تعاونی با هم ترکیب شدند.
تخصی هزینة موجودی مشدترک بدر پایدة بدازی بدا
همکاری و  DEAرا انگ و همکاران ] [13انجدا دادندد.
در این پژوه با استفاده از تئوری بازی مشارکتی و روش
تحلیل پوششی دادهها مطالعهای انجا شد .با تحلیل سهم
ورودی و خروجی هر شدرکتکنندده یدک روش تخصدی
هزینه با رعایت عقالنیت تخصی پیشنهاد و برای بررسدی
صحت نتایج نیز از مثالی عددی استفاده شد.
لیانگ و کوک و زو ] [14در پژوه خود یک رویکدرد
ترکیبی از تئوری بازی و تجزیة کارایی از مدلهدای DEA
برای فرایندهای دومرحلهای ارائه کردند.
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کاربردهای ترکیبیی کیارت امتییازی متیوازن بیا تحلییل
پوششی دادهها
عادل آذر و همکاران ] [15در تحقیقی به ارزیابی عملکدرد
متوازن با تثکید بر شاخ های  BSCپرداختندد .آنهدا یدک
مدددل جدیددد  BSC–DEAارائدده کردنددد .از مزایددای مدددل
پیشنهادی ایشان میتوان به فدراهمکدردن بیدن جدامع از
کسبوکار برای مددیران ،ارزیدابی متدوازن بدر اسداس همدة
جنبههای مطرحشدده در  BSCو حفد تعدادل بدین آنهدا،
خطیبودن و انعطافپ یری مدل ،و قدر تفکیک باال اشداره
کرد .در پایان ،تجربهای از بهکدارگیری مددل پیشدنهادی در
ارزیابی عملکرد شرکتهای کاشی و سرامیک اسدتان یدزد را
در مقالددة خددود آوردهانددد .آمددادو و همکدداران ] [2نیددز در
مطالعهای به ارزیابی عملکرد بدا اسدتفاده از رویکدرد تحلیدل
پوششی دادهها و کار امتیازی متوازن پرداختند.
«یک مدل بازی چانهزنی برای تجزیة کدارایی در مددل
متمرکز سیستمهای دومرحلهای» نا تحقیقی است که و
و همکاران ] [16در زمینة ارزیابی عملکرد انجا دادند.

رویکرد پیشنهادی
در رویکرد پیشدنهادی ،بدرای ارزیدابی یک ارچدة عملکدرد،
 DEAو  BSCو تئوری بازی چانهزندی ند بدا یدکدیگدر
ترکیب شدند .س س بدا اسدتفاده از تغییدر متغیرهدایی بده
سادهسازی هر چه بیشتر مدل و تبدیل مدل کسدری غیدر
خطی به مدل غیر خطی ساده پرداخته شد.
 BSCچارچوبی مفهدومی اسدت بدرای ترجمدة اهدداف
اسددتراتژیک سددازمان بدده مجموعددهای از مقیدداسهددای
عملکردی؛ که در چهار منظر مدالی ،مشدتری ،فراینددهای
داخلی ،و رشد و یادگیری گسترده شدده اسدت .بدا توسدعة
چندین مدل  DEAامکان بهحسابآوردن منافع ذینفعدان
مختلف وجود دارد .در این چارچوب خروجیهای هر مددل
ورودیهددای مدددل قبلددی اسددت .بدده ایددن ترتیددب کدده از
خروجیهای مدل رشد و یدادگیری بده مثابدة ورودیهدای
مدل فرایندهای داخلی استفاده می شود؛ به همین ترتیدب
خروجیهای این مدل به منزلة ورودیهای مدل مشدتری،
خروجیهای مدل مشتری به مثابة ورودیهای مدل مدالی،
و در نهایت خروجیهای مدل مدالی همدان خروجدیهدای
نهایی مدل یک ارچدة ماسدت .بندابراین چهدار مددل DEA
بههممرتبط وجود دارد DEA .یکدی از ابزارهدای قدرتمندد
ارزیابی عملکدرد اسدت؛ امدا نارسداییهدایی دارد ،از قبیدل
نادیدهگرفتن برخی اطالعا حیداتی ] [2و حساسدیت بده
تغییددرا مجموعددة ورودید خروجددیهددا ] .[12مطالعددا
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پیشین نشان میدهد تلفیق  DEAبا  BSCمیتواند بر این
محدودیتها غلبه کند.
در مرحلة بعد بدا اسدتفاده از مددل بدازی چاندهزندی ند
عملکددرد DMUهددا ب ده طددور همزمددان بددا ایددن چهددار مدددل
انددازهگیدری مددیشدود .در نظریددة بدازی ،هدددف هدر بددازیکن
بهحداکثررساندن مطلوبیت خود است .البتده محددودیتهدای
موجود بر این نتیجه تثییر میگ ارند .نظریة بازیها را میتدوان
یک تکنیک ریاتدیاتی دانسدت .هددف ایدن تکنیدک تحلیدل
مسائلی است که موقعیتهای درتعار را دربرمیگیرند.
در مدل پیشنهادی این پژوه از نظریة بازی چانهزندی
ن بهره گرفته شد .در این نظریه هر مرحله به صور یدک
بازیکن و کدل فرایندد بده صدور مددلی متمرکدز بدا هددف
بهینهکردن کارایی کل مدل در نظر گرفته میشود.
این مسئلة چانهزنی را میتوان به صور بردار N, S, b
تعریف کرد که در آن } N={1, ..., 4یک مجموعه از چهار
شرکتکننده S ،مجموعة شدنی زیرمجموعة فضای نتیجه،
و  bنقطة شکست و زیرمجموعة  Sاست .جواب شدنی ایدن
مدلْ کارای پارتو است .یابت شده برای این بازی یک حدل
یکتا وجود دارد که حل ن نامیده میشود و با حل مددل
بهینهسازی )  max 4 (u  bبه دست میآید که در
i

i


i 1

آن  u iو i biامددین عضددو از بردارهددای  uو  bو  uبددردار
نتیجه است .طبق این مدل ،مجموعة شدنی باید فشدرده و
محدب باشد .پس هر نتیجة بهدستآمده باید بدزر تدر از
نقاط شکست باشد .منظور از نقاط شکست مقادیری اسدت
که در صور کنارهگیری یک بازیکن از چاندهزندی حاصدل
میشود .نقاط شکست نقاط شروز بازی چانهزنیاندد ].[12
در مرحلة بعد برای تخمین نقاط شکست از رویکرد کارایی
متقاطع استفاده میشود .روش کارایی متقاطع روشی است
بسددیار نزدیددک بدده واقعیددت کدده در آن کددارایی هددر واحددد
تصمیمگیری با استفاده از وزنهای بهینة سایر واحدها بده
دست میآید.
برای این منظور نمرة کدارایی متقداطع یدک واحدد بده
, …,
کمدک مجموعدهای از وزنهدای بهینده
 ,به دست میآید .س س ،کارایی متقاطع
 DMUمعین با استفاده از وزنهای دیگر واحدها به صور
رابطههای  1تا  3تعریف میشود:
()1

q , j  1 , , m

s
 u *rq z rj
r 1
E qj 
m
 v *iq x ij
i 1

میانگین کل  E qjها کارایی متقاطع  DMUjاست.
1 n
 E
n q  1 qj

()2

EJ 

 E Jنمرة کدارایی متقداطع واحدد jا اسدت .در ایدن
تحقیق از روش کارایی متقاطع برای تعیین نقاط شکسدت
استفاده میشود.
()3





 cross  inf q , j E q . j

طبق این روش نقاط شکست بدرای مددلهدای اول تدا
چهار به ترتیب با نمادهای   a , b , c , dنشدان داده
شدهاند].[12
ارائة مدل غیر کسری DEA-BSC-Game
در ایدن بخد مددل تلفیقدی DEA-BSC-Game theory
ارائه میشود .فر میکنیم  nواحد داریم و هدر واحدد jا
 mورودی در مرحلة اول (دیدگاه رشد و یادگیری) دارد که
با ) ( xij ; i  1,..., mنشان داده میشدوند و خروجدی
از این مرحله با )  ( yrj ; r  1,..., s1نشان داده میشدود.
خروجددی همددان ورودیهددای مرحلددة دو (دیدددگاه
فرایندهای داخلی) است و خروجیهای مرحلة دو  ،که بدا
)  ( ysj ; s  1,..., s2نشددان داده مددیشددوند ،ورودیهددای
مرحلة سو (دیدگاه مشتری) و خروجیهای مرحلة سدو ،
یعنددی )  ، ( ykj ; k  1,..., s3ورودیهددای مرحلدة چهددار
(دیدگاه مالی) هسدتند .خروجدیهدای وجده مدالی نیدز بدا
)  ( y pj ; p  1,..., s4نشان داده میشوند .بهعالوه فدر
میکنیم شاخ های الز برای ارزیدابی عملکدرد واحددها
مشخ شده و شاخ ها و وجوه کار امتیازی متوازن به
منزلددة مبنددای اسددتاندارد اسددتفاده شددده اسددت .رویکددرد
استفاده شده در این مقاله با به کارگیری گستردة شاخ ها
به منظور غلبه بر محدودیتهای مدلهای تحلیل پوششدی
دادههددا مفیددد خواهددد بددود .محدددودیتهددای  1تددا 4
محدودیتهای بازی چانهزنی ن است که نشان مدیدهدد
مقدار کارایی هر واحد در هر یک از وجوه باید بزر تدر یدا
مسداوی مقددادیر نقداط شکسددت متنابرشدان باشددد .سددایر
محدودیتها نیز محدودیتهای مرسو در تحلیل پوششدی
دادههاست که برای وجوه مختلف بازنویسی شدهاند.
با روشی شبیه آنچه در تحقیدق جهانگشدای رتدایی و
همکاران ] [12آمده است یابت میشود ناحیة شدنی این
مدل فشرده و محدب است .میتوان چارچوب کلی مدل را
در شکل  1دید:
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شکل  .1فرایند چهارمرحلهای

همددانطددور کدده مشدداهده مددیشددود ،در ایددن مدددل
خروجیهای هر مرحله به مثابة ورودیهای مرحلة بعدد در
نظر گرفته میشوند و از این طریق وابستگی وجدوه  BSCو
تثییرگ د اری آنهددا بددر یددکدیگددر روشددن مددیشددود .بددا
درنظرگرفتن فضای رقابتی ،در واقع هر یدک از ایدن چهدار
مرحله یک بازیکن در بازی چانهزنی در نظر گرفته شده اند
و برای بهدستآوردن بهترین نتیجة ممکن طبق شیوة ن
بهترین راهحل از کمکردن نتیجدة شکسدت هدر مرحلده از
نمرة کارایی آن مرحله و تربکردن این چهار راهحدل بده
دست میآید ] .[16با توجه به آنچه آمد ،مدل ترکیبدی بده
صور رابطة  4خواهد بود:
()4



b
 












 s1
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r 1
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 .  s  1
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  s1 a a
  vixio
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s2 b b
 u s y so
s 1
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r 1

s1 a a
 ur y r o
r 1
a
m
 vixio
i 1
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p 1
k 1
c

d
s2
s3
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s 1
k 1
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b b
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s 1
1
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a a
 u r y rj
r 1
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c c
 u k y kj
k 1
1
j  1 , , n
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b b
 u s y sj
s 1
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d d
 u p y pj
p 1
1
j  1 , , n
s3
c c
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k 1
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d
; v i , u r , u s , u k , u p  0 , i  1,..., m
;r  1,..., s 1 ; s  1,..., s 2
k  1,..., s 3; p  1,..., s 4
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در مرحلة بعد ،از این وابستگیها اسدتفاده مدی شدود و
برای بهدستآوردن خروجیهایی بهتر بدا خطدای کمتدر و
اجرای آسانتر به وسیلة نر افزار ،با تغییر متغیرها به کمک
روابط  5تا  ،16مدل ذکرشده ساده میشود:
1
m
 v i x io
i 1

()5

t1 

()6

1
s1
a
t1  u ra y ro
r 1

t2 

()7

1
s2
b
t1t 2  u sb y so
s 1

t3 

()8

1
s3
t1t 2t 3  u ck y cko
k 1

t4 

()9

t1v i   i

()10

t1u ra  1ar

()11

t1t 2u ra  2ar

()12

t1t 2u sb  1bs

()13

t1t 2 t 3u sb  2bs

()14

t1t 2 t 3u kc  1ck

()15

t1t 2 t 3 t 4u kc  2c k

()16

t1t 2 t 3 t 4u dp  1dp

بدددا جدددایگددد اری در محددددودیتهدددای  9تدددا 16
محدودیتهای  17تا  19به دست میآید.
از محدودیتهای  10و  11داریم:
()17
از محدودیتهای  12و  13داریم:

 a2r = t 2 1ar
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()18

 b2s = t 3 1bs

از محدودیتهای  14و  15داریم:
()19

 c2k = t 4 1ck

با استفاده از محدودیتهای تعریفشدة  9تا  ،19مددل
()21
سادهشده به صور رابطة  20خواهد بود:
()20
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مطالعة موردی
به منظور بررسی و تصدیق اعتبار مدل پیشنهادی و ایبدا
کدداربردیبددودن آن و مقایسددة نتددایج آن بددا نتددایج DEA

معمولی ،از یک مطالعة موردی بهره گرفتده شدد .بده ایدن
منظور اطالعا هفده شرکت سیمان زیرمجموعة هلدینگ
شستا گردآوری شد .دادهها مربوط بده سدال  1391اسدت.
گفتنی است این تعداد واحدد تصدمیم بدرای کسدب نتدایج
دقیق کافی است و از رابطة  21پیروی میکند ]:[12
(تعداد ورودیها  +تعداد  تعداد واحدهای تحت ارزیابی
  3خروجیها)
بددا توجدده بدده چشددمانددداز صددنایع سددیمان و البتدده
محدددودیتهددای موجددود و عددد دسترسددی بدده اطالعددا
افزونتر از اهداف هر یک از وجدوه شداخ هدایی ،مطدابق
آنچدده در پددی مددیآیددد ،انتخدداب مددیشددود و بددرای ورودی
خروجیهای مدلهای  DEAبه کار میرود.

وجه رشد و یادگیری
ورودیها :هزینة آموزش کارکنان
یکی از راههای رشد و ارتقای یادگیری کارکنان سازمانهدا
هزینهکردن برای آموزش و باالبردن تواناییهای آنهاسدت.
رسیدن به هدف با اجرای دورههای آموزشی تمن خدمت،
آموزشهای شغلی برای مدیران و کارکنان ،و صرف هزینده
در این مقوله امکانپ یر است .بهوتوح قابل درک است که
هدف از آموزش کارکنان دسدتیابی بده افدزای بدازدهی و
ارتقای کیفیت ،رتایت شغلی بیشدتر ،سدوانح کمتدر ،نیداز
کمتر به نظار دقیق ،و قابلیت انطباق بیشتر با روشهدای
جدید است.
تعداد کمیتههای تشکیلشده برای بهبود وضعیت
بهبود وتعیت آموزشی سیستم نیازمند برگزاری جلسا و
کمیتههایی از سوی مدیران عدالی سدازمان اسدت .در ایدن
کمیتهها وتدعیت سدازمان و وتدعیت آموزشدی کارکندان
بررسی میشود.
تعداد کارکنان
ورودی سددو وجدده رشددد و یددادگیری تعددداد کارکنددان
انتخابشده است .گفتنی است هدر چده کارکندان مداهرتر
باشند ،رشد آنها صحیحتر انجا میگیرد و در نتیجه رشد
سازمان نیز روندی صعودی به خود میگیرد.
خروجیها :نرخ کارکنان ماهر
داشتن نیروی انسانی خالق هم به رشد و یادگیری سازمان
کمک میکند و هم موجب بهبود اجرای فرایندهای داخلی
سازمان میشود؛ زیرا کارکنان ماهر و خالق شرایط موجود
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را برای بهبود فرایندهای کسب و کار زیر ستال مدیبرندد و
توجه مدیران را به بهبود شدرایط موجدود سدازمان و رفدع
نقاط تعف آن معطدوف مدیکنندد .ایدن شداخ در ایدن
تحقیق ورودی وجه فرایند و خروجی وجه رشد و یادگیری
در نظر گرفتده شدد؛ زیدرا افدزای تعدداد کارکندان مداهر
خروجی مطلوب برای وجه رشد و یدادگیری و ورودی الز
برای وجه فرایندهای داخلی است.
افزایش ارزیابیهای EFQM

11

مدل جدایزة ملدی بهدرهوری و تعدالی سدازمان ( )EFQMدر
سددال  1992بدده منزلددة چددارچوبی بددرای ارزیددابی در جددایزة
کیفیت اروپا مطرح و معرفی شد .ایدن مددل بده سدازمانهدا
کمک مدیکندد بتوانندد تشدخی دهندد در کجدای مسدیر
پیشرفت و تعالی قرار گرفتهاند .ارزش تدثییرا واقعدی مددل
تعددالی  EFQMدر اسددتفاده از آن بدده مثابددة یددک سیسددتم
مد ددیریتی و یدددک عامدددل مهدددم در رشدددد خودارزیدددابی
سازمانهاست .رشد ارزیابیهای  EFQMنشاندهندة رشدد و
تعالی سازمان است .بنابراین ،به عنوان خروجی وجه رشدد و
یادگیری و ورودی وجه فرایند در نظر گرفته میشود.
وجه فرایندهای داخلی
ورودیها :همان خروجیهای وجه قبل است.
خروجیها :روزهای توقف کار
روزهای وقفه در کار خروجی نامطلوب بدرای وجده فرایندد
محسوب میشدود .گفتندی اسدت در اجدرای مددل و ورود
دادههای این شاخ از رابطة  22برای تبدیل این شاخ
به خروجی مطلوب استفاده شد؛ که در آن  y roخروجدی
نامطلوب و  y roخروجی تبدیلشدة مطلوب است:
()22

y ro (Max y rj )  y ro 1

انرژی ()Kwh/ton
میزان انر ی مصرفی سازمان نیز یدک خروجدی ندامطلوب بده
شمار میرود و با روش یادشده بده خروجدی مطلدوب تبددیل
میشود.
تولید ()ton/No. human
میددزان سددیمان تولیدشددده وتددعیت فرایندددهای داخلددی
سازمان را نشان میدهد .مسلماً تولید بیشدتر بده ازای هدر
نیروی انسانی نشاندهندة اجرای بهتر فراینددهای داخلدی
سازمان است.
وجه مشتری
ورودیها :همان خروجیهای وجه قبلاند.
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خروجیها :صادرات ()%
میزان صادرا بیشتر نشانة رتایت بیشتر مشتریان اسدت؛
زیرا صادرا بیشتر نشانة تقاتای بیشتر و تقاتای بیشدتر
نشانة اعتماد مشتریان به محصدول و رتدایت آندان اسدت.
پس ،میتوان آن را یک خروجی مطلوب وجده مشدتری در
نظر گرفت.
هزینه (ریال)
یکی از راههای کسب رتایت مشتریان تبلیغا است و این
خود نیازمند هزینه است .همچنین ،بدرای بهبدود وتدعیت
مالی سدازمان بده هزینده نیداز اسدت .ایدن عامدل یکدی از
خروجیهای نامطلوب وجه مشتری محسوب میشود.
وجه مالی
ورودیها :همان خروجیهای وجه قبلاند.
خروجیهاEPS(%) :

سود هر سهم ) (EPSیکی از آمارههدای مدالی بسدیار مهدم
است که سرمایهگد اران و تحلیلگدران مدالی بده آن بسدیار
توجه می کنند EPS .از تقسیم سود پدس از کسدر مالیدا
شددرکت بددر تعددداد کددل سددها محاسددبه مددیشددود؛ کدده
نشاندهندة سودی است که شرکت در یک دورة مشدخ
به ازای یک سهم عادی به دست آورده اسدت .مسدلماً هدر
چه این عامل بیشتر باشد وتعیت مالی سازمان بهتر است.
درآمد (میلیون ریال)
یکی از خروجیهای بارز سازمان که از نظر مالی در شرایط
ایدهآل قرار دارد درآمد باالی آن است.

نتیجهگیری
پس از تعیین ورودیها و خروجیهای هر مرحله ،همانطدور
که در بخ قبل شرح داده شد ،مقادیر نقداط شکسدت هدر
مرحله با رویکرد کارایی متقاطع به دست میآیدد .سد س بدا
قراردادن اطالعا هر یک از وجوه کار امتیازی متوازن در
مدل غیر کسری (رابطة  )20نمرههدای کدارایی هدر یدک از
وجددوه کددار امتیددازی متددوازن ،کدده بدده صددور اهددداف
بههموابستة  1تا ( 4رشد و یادگیری و  )...در مدل  20باهر
شدهاند ،حاصدل مدیشدود .نمدرههدای کدارایی در جددول 2
میآید .برای مقایسة بهتر ،نتایج مدل  DEAمعمولی نیدز در
جدول  1میآید .شکل  2مقایسدهای از امتیدازا کدارایی دو
رویکرد تحلیل پوششی دادههای مرسو و همچنین تحلیدل
پوششی دادههای رقابتی را نشان میدهد .کامالً واتح اسدت
که مدل تحلیل پوششی دادههای مرسو نسبت بده رویکدرد
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رقابتی مقادیر کارایی محاسبهشدة باالتری دارد .این موتدوز
نشان میدهد زمانی که بدین وجدوه مختلدف ارتبداط برقدرار
نباشد مقادیر کدارایی بده طدور محسوسدی زیدادتر محاسدبه
میشود؛ در حالی کده مقدادیرِ واقعدیِ کدارایی کمتدر از ایدن
مقادیر محاسبه شده است .با نگداهی بده جددولهدای  1و 2
مشددخ مددیشددود نمددرا کددارایی روش تحلیددل پوششددی
دادههای مرسو نسبت به روش تلفیقدی در سدطح بداالتری
قرار دارد .این موتوز ناشی از دقت پایین مدلهدای مرسدو
تحلیل پوششی دادهها و عد کارایی در تفکیدک واحددهای
تصمیمگیری است .این نق نیز در مددل پیشدنهادی رفدع
شده است .همانطور کده در جددول  2مشداهده مدیشدود،
تعداد واحدهای با کدارایی یدک کداه یافتده و ایدن نشدان
میدهد برخی واحدهایی که طبق مدل  DEAمعمدولی کدارا
به نظر میرسند در واقعیت دچار ناکدارایی عوامدل تولیدندد.
برای مقایسة بهتر ،نتایج رویکرد پیشدنهادی در نمدودار رادار
شکل  3میآید .در شکل  ،3نتایج هدر یدک از وجدوه کدار
امتیازی متوازن برای هر یک از واحددها مشداهده مدیشدود.
شکل  3به صور خالصه نشان مدیدهدد واحددها در کددا
وجوه بیشترین امتیاز کارایی را کسب کردهاند و در کدا یک
امتیازا پایینتری دارند .طبق جدول  2واحدهای  11و 17
و  4به ترتیب بیشترین نمرههای کارایی را کسب کردهاند .بدا
نگاهی به نمودار رادار روشن میشود این واحدها همگدی در
وجوه غیر مالی نمرههای کارایی باالیی کسب کردهاند .واحدد
 11در وجوه رشد و یادگیری و مشتری امتیداز  1و در وجده
فرایندهای داخلی نمدرة  0/9را بده دسدت آورده اسدت و بدا
وجود کسب امتیاز پایین  0/35در وجه مالی توانسدته اسدت
باالترین رتبه را از نظر نمرة کارایی متوسط کلدی بده دسدت
بیدداورد .ایددن خددود دلیلددی بددر اهمیددت وجددوه غیددر مددالی و
سرنوشددتسددازبودن آنهددا در رشددد و ترقددی سددازمان و
بیرقیبشدن آن در محیط رقابتی و پرچال امروز است.

شکل  .2مقایسة متوسط کارایی مدل  DEAاستاندارد و مدل
پیشنهادی
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در رتبهبندی واحدها ،واحدهای  16و  12با پایینترین
نمرههای کارایی متوسط رتبههای آخر را کسب کردهاند .با
نگاهی به نمودار رادار میبینیم که ایدن واحددها در وجدوه
رشد و یادگیری ،فرایندهای داخلی ،و مشدتری نمدرههدای
بسیار پایین و نزدیک به  0دارند .در این واحدها تدعف در
وجوه غیر مالی موجب تعف در وجه مالی و به طدور کلدی
تعف کارایی متوسط آنها شده اسدت .بدرای اصدالح ایدن
وتعیت و بهبود عملکرد ایدن واحددها پیشدنهاد مدیشدود
واحد 16در درجة اول با ایجاد اصالحاتی در وجه مشدتری
و س س رشد و یدادگیری و فراینددهای داخلدی بده بهبدود
اوتاز مالی و کارایی شرکت ب ردازد.

شکل  .3نمایش نقاط کارایی وجوه کارت امتیازی متوازن
حاصل از مدل پیشنهادی

با توجه به شاخ های وجه مشتری میتوان گفت این
واحد با جد ب مشدتریان و جلدب نظدر آنهدا بدا افدزای
تبلیغا و هزیندهکدردن در ایدن بخد و افدزای میدزان
صادرا محصول میتواند گامی مهم بدرای اصدالح اوتداز
نابهسامان شرکت بردارد .با توجه به شاخ های وجه رشد
و یادگیری میتوان گفت مدیر این شرکت توجده چنددانی
به آموزش کارکنان و رشد دان کداری آنهدا نددارد .ایدن
واحد میتواند با افزای تعداد کارکنان ،هزینهکردن بدرای
آمددوزش آنهددا ،اسددتخدا کارکنددان مدداهر و افددزای
ارزیابیهای  EFQMموجب بداالبردن سدطح کدارایی وجده
رشد و یادگیری سازمان خود شدود .ایدن وتدعیت موجدب
بهبود فرایندهای داخلی میشود و این خود وسیلهای برای
برای جلب مشتریان و باالرفتن تقاتای محصوال شدرکت
و در نتیجه فروش و کسب درآمد بیشتر و بهبود روزافدزون
اوتاز مالی شرکت خواهد بود و کارایی کل شرکت به طور
قابل مالحظهای باال خواهد رفت .بر اساس نتایج ،مدیتدوان
گفت منشث ناکارایی صنایع نادیدهگرفتن تدثییر وجدوه غیدر
مالی سازمان بر میزان کارایی اکتسابی است .ایدن موتدوز
بددا مقایسدة جدددول  1و  2و همچنددین از شددکل  1روشددن

ارائة مدل جامع ارزیابی عملکرد در محیط رقابتی با رویکرد ترکیبی تحلیل پوششی دادهها ...

میشود .در صورتی که شاخ های اسدتفادهشدده محددود
شود نمیتوان به طور واقعدی واحددها را ارزیدابی کدرد؛ در
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حالی که ساختار سلسلهمراتبی ارتباط بدین شداخ هدای
مختلف را به طور واتح بیان میکند.

جدول  .1نمرههای کارایی حاصل از روش  DEAمعمولی
میانگین

مالی

مشتری

فرایند داخلی

رشد و یادگیری

0.670131
0.689071
0.85663
0.702248
0.816174
0.690031
0.486006
0.565468
0.820147
0.863663
0.838442
0.946669
0.548022
0.69416
0.759059
0.787323
0.832617

1
0.434029
0.811296
0.461767
0.775004
0.546683
0.335571
0.396263
1
0.936268
0.388827
0.946135
0.39524
0.526137
0.472295
1
0.705466
0.654764
1
0.335571

0.863581
0.7365
0.844909
0.814061
1
0.596122
0.539363
0.6901
0.842779
0.613506
1
1
0.296846
1
0.976788
0.740342
1
0.797347
1
0.296846

0.287126
1
0.770313
1
0.964055
0.808564
0.269229
0.567164
0.437811
0.904877
0.96494
1
0.5
0.617909
0.587155
1
1
0.745832
1
0.26929

0.528584
0.585756
1
0.533165
0.524719
0.808756
0.799859
0.608344
1
1
1
0.840542
1
0.632596
1
0.4089
0.625
0.758731
1
0.40895

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
Average
Max
Min

جدول  .2نمرههای کارایی روش پیشنهادی
میانگین

مالی

مشتری

فرایند داخلی

رشد و یادگیری

0.438775
0.489226
0.719924
0.74405
0.707643
0.398197
0.449541
0.447392
0.655617
0.70071
0.829643
0.2835
0.477228
0.602613
0.689291
0.206475
0.826969

0.772045
0.271
0.792534
0.385414
0.648595
0.507042
0.311543
0.346795
1
0.715318
0.359648
0.197
0.39524
0.385918
0.413522
0.304
0.705466
0.500652
1
0.197

0.48732
0.684859
0.844909
0.712107
1
0.496
0.509156
0.564999
0.823839
0.605524
1
0.561
0.286063
0.849528
0.976788
0.0719
1
0.674941
1
0.0719

0.287126
0.303
0.763787
1
0.920439
0.229194
0.260656
0.395433
0.305663
0.785754
0.958923
0.26
0.227609
0.563417
0.526138
0.282
1
0.533479
1
0.227609

0.473613
0.197
1
0.471539
0.524719
0.219
0.71681
0.482342
0.492966
0.696257
1
0.116
1
0.61159
0.840717
0.168
0.60241
0.565468
1
0.116

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
Average
Max
Min
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