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رتبهبندی واحدهای تصمیمگیری با استفاده از
مدل ابرکارایی غیر شعاعی
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چکیده :تحلیل پوششی دادهها ،روشی ناپارامتريک بررا سرش و و ارايرابی ارارايی نسر ی
م موعها اا واحدها تصمیمگیرنده با ورود ها و خروجیها چشدگانه است .اا آن ايی اره
مدلها تحلیل پوششی دادهها ،واحدها تصمیمگیرنده را به دو دسرتۀ ارارا و ناارارا تیسریم
میاششد ،اغلب تصمیمگیرندهها درصدد رت هبشد ااملی اا واحدها تصمیمگیرنده هسرتشد .در
اين نوشتار به توسعۀ مدلی برا رت هبشد واحدها اارا در تحلیل پوششی دادهها پرداخته شده
است .اا اين رو ،ابتدا محییان دو مدل جديد غیر خطی پیششهاد اردهاند اه با اسرتااده اا مردل
اول ،به محاس ۀ اارايی پرداخته و بهامک مدل دوم ،واحدها تصمیمگیرندۀ ارارا رت رهبشرد
میشوند؛ بهطور اه اين مدلها همواره يک جواب شدنی دارند و درنهايت برا بررسی بیشتر
در چشدين مثال عدد  ،مدل پیششهاد موجود در میاله با ساير مدلهرا رت رهبشرد میايسره
شدهاند .نتايج تأيیداششدۀ عملكرد مشاسب مدل پیششهاد است.
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مقدمه
امرواه تصمیمگیر يكی اا مسائل مهمی است اه در اندگی شخصی و اجتماعی انسانها نیرو
بسزايی دارد؛ اا اين رو ،ضرورت وجود يک روش قو اه بتواند انسان را در اين امیشه يار اشد،
اامالً محسوس است .تحلیل پوششی دادهها ( 3)DEAروشی است با ساختار رياضی و م تشی برر
برنامهريز خطی اه برا اولین بار چارنز و همكارانو (چارنز ،اروپر و رودا )3391 ،آن را ارائره
اردند .اين روش در واقع تعمیم اار فارل در ابداع اولین روش غیر پارامتر است (فرارل.)3391 ،
تحلیل پوششی دادهها ابزار است اه امرواه ااربردها فراوانی در امیشهها اشترل ،مديريت و
2
تصمیمگیر دارد (ونگ ،لیو ،الحاق .)2009 ،در ايرن روش ،هرر واحرد تصرمیمگیرر ()DMU
براساس چشدين ورود و خروجی ارايابی شده و به دو گروه اارا و نااارا تیسیم مریشرود .بررا
رت هبشد واحدها اارا در  DEAروشها گوناگونی معرفی شرده اسرت ،بررا نمونره ،روش
اارايی تیاطعی اه برا رت هبشد واحدها تصمیمگیرنده پیشرشهاد شرد (سكسرتون ،سریلكمن،
هوگان .)3396 ،جهانشاهلو و همكارانو يک فرايشد رت هبشد برا واحردها ارارا ،برر اسراس
تأثیرات اين واحدها رو واحدها نااارا پیششهاد اردهاند (جهانشاهلو ،جونیور ،لطای و اا ريران،
 .)2001اندرسون و پترسون ( )3331روشی ارائه دادهانرد اره بعردها بره روش ابررارارايی بررا
رت هبشد واحدها معروف شد .با توجه به روش ابراارايی ،روش  MAJبرا رت هبشد  DMUها
معرفی شد (جهانشاهلو ،علیرضايی ،محرابیان .)3333 ،اا آن ااه بسیار اا روشها موجرود در
رت هبشد  ،در مثالهايی خاص به جواب نشدنی در رت هبشد واحدها ارارا مریرسرشد ،نیراا بره
روشهايی اه همواره شدنی باششد ،احساس میشود.
ادامۀ اين نوشتار در بخو ادبیات پژوهو ،روشها رت رهبشرد و مشركالت آنهرا برهطرور
مختصر تشريح میشود ،در بخو روش پژوهو ،نوآور موجود در پژوهو با عشوان مردلهرا
غیر شعاعی  SARبرا رت هبشد واحدها تصمیمگیرنده را پیششهاد اررده و سرس در بخرو
يافتهها پژوهو با مثالهايی عدد  ،روش پیششهاد با روش رت هبشرد ابرارارايی و تعرداد
روش موجود ،میايسه میشود .در پايان نیز نتی هگیر الی اا بحث بیان خواهد شد.
پیشینۀ نظری پژوهش
تحلیل پوششی دادهها

ارايابی عملكرد ساامان در جهتگیر تصمیمات آتی آنها نیو اساسی دارد .در اين راسرتا بايرد
اارايی و بهرهور ساامانها محاس ه شود تا اا اين طريق بتوان در تصمیمساا ها آتری رونرد
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. Data Envelopment Analysis
2. Decision Making Unit
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رشد اقتصاد را اير نظر داشت .در عصر حاضر دسرتیابی بره رشرد اقتصراد اا طريرق ارتیرا
بهرهور  ،اا مهمترين اهداف اقتصاد اشورها بهشمار میرود .ارتیا بهررهور برا اسرتااده اا
عوامل تولید حاصل میشود اه به رشد اقتصاد مستمر و تولید پايدار امک میاشد.
يكی اا ابزارها مهم و مشاسب در اين امیشه ،تحلیل پوششی دادهها است .تحلیرل پوششری
دادهها ( )DEAيک روش ناپارامتريک است اه برا فررا اصرول موضروعۀ تولیرد ،بره ارايرابی
واحدها تصمیمگیرنده ( )DMUمیپردااد اه هر يک دارا چشدين ورود و چشردين خروجری
هستشد .امرواه استااده اا روش تحلیل پوششی دادهها با سرعت اياد در حال گسرترش بروده و
در ارايابی ساامانها و صشايع مختلر  ،مانشرد صرشعت بانكردار  ،پسرت ،بیمارسرتانهرا ،مراارز
آمواشی ،نیروگاهها ،پااليشگاهها و ...استااده میشود .توسعهها اياد اا جش ۀ نظر و ااربرد
در مدلها تحلیل پوششی دادهها رخ داده اه ششاخت جوانب مختل آن را بررا برهارارگیر
دقیقتر اجتشابناپذير میاشد .استااده اا مدلها تحلیرل پوششری دادههرا بررا تعیرین میرزان
اارايی نس ی ،نیاط ضع ساامانها را در شاخصهرا مختلر تعیریناررده و برا ارائرۀ میرزان
مطلوب آنها ،خطمشی ساامان را به سو ارتیا اارايی و بهرهور مشخص میاشد.
همچشین الگوها اارا واحدهايی هستشد اه با ورود ها مشابه واحد ناارارا ،خروجریهرا
بیشتر يا همان خروجیها را با استااده اا ورود ها امتر تولید اردهاند .اين تشوع وسیع در نتايج
است اه موجب شده استااده اا اين روش با سرعت فزايشدها رو به گسترش باشد و همرین امرر
موجب شده است اه روش تحلیل پوششی دادهها اا بعد نظر نیز رشد اياد داشته باشرد و بره
يكی اا شاخهها فعال در علم تحییق در عملیات ت ديل شود.
مجموعۀامکانتولید 

م موعها اه در اصول اير صدق اشد را م موعۀ امكان تولید مینامشد:
 .3اصل شمول مشاهدات :تمام ( )X,Yمشاهده شده به م موعره تعلرق دارد (اروپر ،سریاورد،
تون.)2000 ،
 .2اصل اشعۀ بیكران :اگر ( )X,Yيک عضو اا م موعه باششد ،آنگراه 0
به م موعه تعلق دارد (اوپر و همكاران.)2000 ،
 .1اصل تحدب :اگر  3 3عضو اا م موعه باششد ،آنگاه داريم:

نیرز

اه يک ترایب خطی اا دو نیطۀ باالست نیز ،عضو اا م موعه اسرت (اروپر و همكراران،
.)2000
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 .4اصررل امكررانپررذير  :اگررر ( )X,Yيررک عضررو اا م موعرره باش رشد ،آنگرراه بررهااا تمررام
بره م موعره تعلرق دارد (اروپر و
آنگراه
بهطور اه
همكاران)2000 ،
 .9اصل امیشه :اوچكترين م موعۀ تولیدشده توسط اصول  1 ،2 ،3و  ،4م موعۀ امكان تولید
را شكل میدهشد (اوتو و بوگتوفت.)2033 ،
مدل CCR

فرا اشید  nواحد تصمیمگیرنده داشته باشیم اه هر يرک دارا  mورود و  sخروجری باشرد.
فررا اشیرد
بشررابراين نیطررۀ

ورود iام واحرد  pاره {
2

3

3
2

و
3

خروجری rام واحرد  pباشرد.
نمررايو واحررد  pدر

فضا م موعۀ امكان تولید است .م موعۀ امكان تولید و مدل  CCRبهصورت اير است (چارنز
و همكاران:)3391 ،
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∑
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اا آن ايی اه مدلها پايهايی تحلیل پوششی دادهها ،اا جمله آنهرا مردل  ،CCRواحردها
تصمیمگیرنده را به دو دستۀ اارا و نااارا تیسیم میاششد ،بهطرور اره هریت رت رهبشرد بررا
واحدها اارا قائل نمیشوند ،اا اين رو ،توسعۀ مدلها تحلیل پوششی دادهها برا رت رهبشرد
واحدها اارا احساس میشود .تعداد اا اين روشها در ادامه بررسی میشود.
روشهایرتبهبندیواحدهایکارا 

سكستون روش اارايی تیاطعی را برا رت هبشد واحدها تصمیمگیر معرفی ارد (سكسرتون
و همكاران .)3396 ،در اين روش م شا رت هبشرد واحردها تصرمیمگیرنرده برر اسراس ترأثیر
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ضرايب بهیشۀ ورود ها و خروجیها يک واحد ،بر رو واحدها مختل است .در روش ارارايی
تیاطعی اا مدل مضربی  CCRبهصورت اير استااده میشود .فرا اشید  nواحد تصرمیمگیرنرده
ورود iام واحد
داشته باشیم اه هريک متشكل اا  mورود و  sخروجی باشد ،فرا اشید
خروجی rام واحرد  pباشرد و همچشرین برردار  Vو  Uبره ترتیرب
و
3
 pاه {
ضرايب ورود و خروجی هستشد:
رابطۀ )1
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∑
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حال با استااده اا ضرايب بهیشۀ (مطلروب) برهدسرت آورده اا مردل  ،CCRبررا هرر واحرد
تصمیمگیرنده ،میدار را بهصورت رابطۀ  4تعري میاشیم:
1

رابطۀ )4

1

∑
∑

اه در آن * u rkو * vikبهترتیب وانها بهیشۀ خروجی و ورود بررا واحرد kام برهامرک
رابطۀ  1هستشد .به بیان ديگر ،میدار اارايی واحد tام ،بهامک وانها بهیشۀ واحد kام است.
با ان ام فرايشد فوق برا هر دو اوج واحدها تحت بررسی ،مراتري تیراطعی ايرر را خرواهیم
داشت.
جدول.0ماتریستقاطعی 
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مشكل اصلی روش اارايی تیاطعی ،وجود جوابها بهیشه دگرين است.
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اندرسون و پیترسون مدل ابر اارايی را برا رت هبشد واحدها تصمیمگیرنده معرفی اردند
(اندرسون ،پترسون .)3331 ،اين مدل به  APنیز مشرهور اسرت .آنهرا بررا تعیرین رت رۀ واحرد
تصمیمگیرنده ،آن را اا م موعۀ امكان تولید خارج اردند و مدل را برا براقیمانردۀ  DMUهرا
بهاجرا گذاشتشد .مدل پیششهاد آنها برا رت هبشد واحدها تصمیمگیرنده بهصورت اير است:
رابطۀ )9
∑

1

1

∑

1

1

0

1

مدل ابراارايی دارا مشكالت اساسی اير است:
 .3مدل  APدر ماهیت ورود و خروجی با بااده به مییاسها مختل برا رت رهبشرد
واحدها تصمیمگیرنده ممكن است نشدنی شود .برا مثال امرانی اره ورود يرک
واحد صار باشد (هیكمن و دوال.)3331 ،
 .2در برخی موارد ممكن است تغییرات اوچكی در دادهها ،تغییرات اياد در ترابع هردف
اي اد اشد ،بشابراين اين مدل ناپايدار است (هیكمن و دوال.)3331 ،
با توجه به مشكالت روش  APمحرابیان و همكاران مدل  MAJرا معرفی اردند .همانطور
اه اا مدل  APمشخص است ،حرات واحدها تصمیمگیرنده به سو مرا برهصرورت شرعاعی
ان ام میگیرد اه اين حرات اشكالی را اي اد ارده است .اما مدل  MAJبرر خرالف مردل AP
يک مدل غیر شعاعی است .مدل  MAJمشكل ناپايدار روش  APرا حل میاشد ،اما همچشران
برا برخی دادهها نشدنی است (جهانشاهلو و همكاران .)3333 ،مدل  MAJبهصورت اير است:
1

رابطۀ )6

∑

1

1

∑

1

1

1

0

جهانشاهلو و همكاران روشی برا رت هبشرد واحردها تصرمیمگیرنرده اره ارارا رأسری
هستشد ،ارائه دادند .در اين روش اا تابع فاصلۀ نرم يرک اسرتااده اردنرد .اسراس ايرن روش نیرز
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ابراارايی است .اين روش نیز همواره شدنی است (جهانشاهلو ،حسینااده لطای ،ش اع ،توحید ،
رضويان.)2004 ،
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∑

1

1

1

1

0

0

1

0

رضايی و همكاران روشی بر پايۀ نرم چ یش  3برا رت هبشد واحدها تصمیمگیرنرده ارائره
اردند .اساس اين روش بر اساس ابراارايی است .اين روش جزء محدود ااربردها نرم چ یشر
در تحلیل پوششی دادههاست (رضايی ،ضیائی رضايی ،جهانشاهلو ،حسین ااده لطای  .)2032اين
مدل در رابطۀ  9نشان داده شده است:
رابطۀ )9
∑
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1

1

∑
1

1

0

ااثر روشها رت هبشد موجود ،يا ورود محرور يرا خروجری محرور هسرتشد و در محاسر ۀ
اارايی واحدها تصمیمگیرنده بهصورت شعاعی عمل مریاششرد .همچشرین خیلری اا روشهرا
موجود در رت هبشد واحدها اارا به جواب نشدنی میرسشد .اا اين رو به روشی اه بدون محرور
باشد و همچشین بهصورت غیر شعاعی در محاس ۀ اارايی واحدها تصمیمگیرنرده عمرل اشرد و
همواره يک جواب شدنی برا رت هبشد واحدها اارا داشته باشد ،نیاا داريم.
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. Tchebycheff norm
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روششناسی پژوهش

رتبهبندی واحدهای تصمیمگیرنده با استفاده از مدلهای غیر شعاعی SAR

بره تشرريح ويژگریهرا و

در اين بخو ابتدا روش رت هبشد پیششهاد ارائه مریشرود و سرس
مزيتها اين روش نس ت به روشها موجود پرداخته خواهد شد.
فرا اشید  nواحد تصمیمگیرنده داشته باشیم اه هريک دارا  mورود و  sخروجی باشد.
فرا اشید
نیطررۀ

ورود iام واحد  pاه {
2

3

3
2

خروجی rام واحد  pباشد .بشابراين
نمررايو واحررد  pدر فضررا

و

3

م موعه امكان تولید است.
گاماول:مدلغیرشعاعی(SAR)0برایمحاسبۀکاراییواحدهایتصمیمگیرنده 

در اين روش ابتردا تمرامی واحردها توسرط مردل پوششری ( SAR)3ارايرابیشرده و واحردها
تصمیمگیرندۀ اارا و نااارا اا اين مدل استخراج میشود .مدل ( SAR)3تحت برااده بره مییراس
ثابت در رابطۀ  3نشان داده شده است:
1

رابطۀ )3

1
2

1

1

∑

1

1

∑

1

1

1
1

0
1
0

تمامی مدلها پايها تحلیل پوششی دادههرا دارا دو جهرت ورود و خروجری هسرتشد.
بسته به نوع مدل ،تغییرات ممكن در ورود ها يا خروجیها اعمال میشود .برا مثال ،اگر نروع
مدل انتخابی ورود محور باشد ،برا محاس ۀ اارايی واحدها تصمیمگیرنده با ثابت نگهداشرتن
خروجیها در سطح موجود ،سعی بر ااهو ورود ها خواهرد شرد ترا امرانی اره تصروير واحرد
تصمیمگیر تحت ارايابی رو مرا اارايی قرار گیرد .به همین صورت مدلها خروجریمحرور
را میتوان توصی ارد.
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همانطور اه در رابطۀ  3مشاهده میشود ،مدل ( SAR)3يک مدل بردون جهرت اسرت .در
اين مدل ورود ها و خروجیها بهطور همزمان بهترتیب ااهو و افزايو پیدا میاششد .بشرابراين
اا اين جش ه میتواند نس ت به مدلها پايها مطلوبتر باشد .برا مثال ،يک اارخانه را واحرد
مشتخب برا بررسی فرا اشید؛ بهطور اه ااراشان ورود آن در نظر گرفته شود و محصول
تولید خروجی آن باشد .مدل ( SAR)3برا ااهو تعداد ااراشان و افرزايو تولیرد محصرول
عمل میاشد اه میتواند برا آن اارخانه بسیار بهیشه باشد.
همانطور اه مشاهده میاشید در رابطۀ  3تمامی محدوديتها خطی هستشد ،ولی تابع هردف
غیر خطی است .اا آن ايی اه مسائلی اه به بررسی آنها پرداخته مریشرود ،در تحلیرل پوششری
دادهها ،متشاهی بوده و دارا م موعه امكان تولیرد محردبانرد ،بشرابراين همرواره دارا جرواب
هسررتشد .میرردار در مرردل برراال رو برره افررزايو اسررت ارره در نهايررت توسررط محرردوديت
 ∑ 3اشترل میشود و میدار آن به بینهايت میل نمیاشد .اما اا لحاظ رياضی
نمیتوان اا خطا موجود در مدلها غیر خطی چشمپوشی ارد.
بعد اا استخراج واحدها اارا و نااارا بهامک مردل ( ،SAR)3تمرام واحردهرا ارارا را در
م موعها مانشد  Eقرار داده و به گام دوم میرويم.
گامدوم:رتبهبندیواحدهایتصمیمگیرندهبااستفادهازمدل(SAR)4

در اين مرحله بعد اا تشكیل م موعه  Eاه در آن واحدها اارا حضور دارند ،به رت هبشرد آنهرا
پرداخته میشود .واحدها نااارا با توجه به میدار نااارايی آنها اه برا اسرتااده اا مردل (SAR)3
محاس ه شدند ،رت هبشد میشوند .برا رت هبشد واحدها اارا اا مدل ( SAR)2استااده شرده
است .مدل ( SAR)2تحت بااده به مییاس ثابت ،در رابطۀ  30نشان داده شده است.
1

رابطۀ )30

1
2

2

2

∑

1

1

∑

1

1

0

1
1
1

0
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مردل غیرر شرعاعی (SAR)2

همانطور اه در رابطۀ  30مشاهده میشود ،اساس رت هبشرد
برپايۀ روش ابراارايی است ،با اين تااوت اه تصوير واحد حذفشده اا م موعه امكان تولید اره
به بررسی آن پرداخته خواهد شد ،بهصورت غیر شعاعی رو مرا قرار مریگیررد .تاراوت اساسری
رابطۀ 30و رابطۀ  ،3در نحوۀ میداردهی میادير و است .اا آن ا اه واحرد تحرت بررسری اا
فضا م موعه امكان تولید خارج میشود ،بشابراين برا ايشكه محدوديتهرا موجرود در مردل
ارضا شوند تا برا تابع هدف میدار داشته باشیم ،مدل به اين صورت عمل مریاشرد اره يرک
نیطۀ تصوير برا واحد تحت بررسی رو مرا انتخاب میاشد .برا بهوجود آمدن چشین اتاراقی
3 0و

نیاا به دو محدوديت 3
مدل ( SAR)2دارا میدار 3

2

داريم .واحد تصمیمگیر تحت ارايابی با توجه به

است .بشابراين واحد اه میدار

2

بیشتر داشته باشرد ،در

رت ۀ باالتر قرار خواهد گرفت .بايد اين نكته را يادآور ارد اه مدل ( SAR)2فیط يک مردل
برا رت ه بشد است اه اشكاالت موجرود در روش ابرارارايی را برطررف مریاشرد و میرادير 2
محاس هشده ،فیط جش ۀ رت هبشد دارند.
هر دو مدل  SARرا میتوان تحت بااده به مییاس متغیر نیز بررسی ارد.
یافتههای پژوهش
در راستا قوت بخشیدن به رت هبشد پیششهاد در اين میاله 2 ،قضیۀ اير را بیانارده و آنها را
اث ات میاشیم:
قضیۀ:0اگر واحد تحت مدل  CCRاارا باشد ،تحت مدل ( SAR)3ااراست.
اثبات :فرا اشید واحد pام تحت ارايابی باشد اه تحت مدل  CCRااراست .بشابراين در حالت

ورود محور و خروجیمحور دارا میدار اارايی يک است؛ يعشی 3
3

3

3
2

3

 .بشابراين اگر واحد

و3

 .لذا داريم:

تحت مدل  CCRاارا باشد ،تحت مدل (SAR)3

نیزاارا است.
قضیۀ :4با فرا بااده به مییاس ثابت مدل ( SAR)2همیشه شدنی است.
اثبات :برا اث ات قضیه اافی است تا نشان دهیم اه در دو حالت اير ،همواره يک نیطۀ شدنی
در فضا شدنی متشكل اا محدوديتها مدل ( SAR)2وجود دارد.
حالت اول :امانی اه واحد تحت ارايابی رو مرا م موعه امكان تولید باشد.
در اين حالت اافی است میادير اير را برا متغیرها مدل ( SAR)2در نظر بگیريم.
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1

1

0

1

در اين صورت تمامی محدوديتها مدل ( SAR)2شدنی میشوند.
حالت دوم :امانی اه واحد تحت بررسی در مدل ( SAR)2بیرون اا م موعه امكان تولیرد باشرد،
میتوان

و

را بهترتیب آنیدر بزرگتر اا يک و اوچكتر اا يک در نظر گرفت اره بررا هرر

محدوديتها مدل ( SAR)2برقرار شوند.
0
3
3
همچشین میتوان ط ق اصل ارشمیدوسی اعداد حیییی نشان دهریم اره ايرن نیطره شردنی
همواره وجود دارد؛ به اين صورت اره برا در نظرر گررفتن 3
0

0

 .لذا بشرابر اصرل ارشمیدوسری اعرداد حیییری وجرود دارد 0

 ،بشرابراين داريرم:
برهطرور اره

محرردوديت
و0
3
و
 .لررذا بررا در نظررر گرررفتن
 ∑ 3برقرررار مرریشررود .ط ررق همررین اصررل ،شرردنی بررودن محرردوديت
3

∑ اامال بديهی است.

در بخوها ق ل به طرح اشكاالت مدل ابراارايی پرداختیم؛ حال مزيتها مدلها غیرر
شعاعی  SARنس ت به مدل ابراارايی بیان میشود:
 .3مدلها  SARنه ورود محور و نه خروجیمحور هسرتشد ،بلكره بررا به رود واحرد
تحت بررسی در دو جهت ورود و خروجی حرات میاشد.
 .2مدل ( SAR )2همیشه شدنی است .اا آن ايی اه ضع اصلی روش ابراارايی نشدنی
بودن آن در برخی مسائل است ،با استااده اا اين روش میتوان آن را پوشو داد.
مثالهایعددی 

در اين بخو چشدين مثال آورده شده اه در آنها با روش پیششهاد ايرن میالره محاسر هشرده و
نتايج حاصل اا آن با ساير روشها رت هبشد میايسه میشود.
مثال.0در اين مثال به رت هبشد  1واحد تصمیمگیرنده با  2ورود و 2خروجی پرداخته میشود
(دادهها مثال  3اا جهانشاهلو و همكاران )2033 ،و سرران ام نترايج حاصرل اا روش  SARبرا
نتايج روش ابراارايی ،میايسه میشوند.
همانطور اه مشاهده میاشید اا بین  1واحد تصمیمگیر  ،فیط واحدها  1و  4و  6ارارا
 CCRهستشد .بشرابراين برا توجره بره گرام دوم موجرود در ايرن میالره ،م موعرۀ  Eبرهصرورت
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 .3اصل ارشمیدوسی :فرا اشید  xو  yدو عدد حیییی باششد اه 0
.
بهطور اه

باشد ،آنگاه يک عردد ط یعری مانشرد  nوجرود دارد؛
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{ E =}6 , 4 , 1خواهد بود .اا آن ايی اه اساس روش  SARبر پايۀ ابرارارايی اسرت ،در ايرن
مثال نشان خواهیم داد اه رت هبشد  SARبا رت هبشد ابراارايی يكسان است.
دادههایمثال 0
جدول .4
واحد0

واحد4

واحد9

واحد  2واحد  3واحد  6واحد 3

ورود 3

2

1

2

2

1

2

1

ورود 2

1

4

2

1

4

2

4

خروجی 3

4

9

4

9

4

4

9

خروجی 2

9

6

4

4

9

6

4



جدول.9مقادیرکاراییورتبهبندی 
واحد0

واحد4

واحد9

واحد  2واحد  3واحد  6واحد 3

CCR

0/31

0/16

3/00

3/00

0/62

3/00

0/13

(SAR)3

0/364

0/911

3/00

3/00

0/191

3/00

0/949

(SAR)2

--

--

3/00

3/32

--

3/22

--

ابراارايی

0/3296

0/1633

3/00

3/2900

0/6300

3/9000

0/1341

4

9

1

2

1

3

6

4

9

1

2

1

3

6

رت هبشد

SAR

رت هبشد ابراارايی


مثال.4در اين مثال به رت هبشرد  1واحرد تصرمیمگیرنرده برا  2ورود و  2خروجری پرداختره
(دادهها مثال  3اا جهانشاهلو و همكاران )2004 ،و نتايج حاصل اا روش  SARبا نتايج حاصل
 3میايسه خواهد شد.
اا روش ابراارايی ،روش  MAJو روش
همانطور اه در جدول  4مالحظه میاشید ،اا آن ايی اه همه  DMUها اارا هستشد ،لذا بشرا
به قضیۀ  3میدار اارايی ( SAR)3و  CCRبا هم برابرند.
اا اطالعات جدول  9درمیيابیم اه روش ابراارايی دارا جرواب نشردنی اسرت اره نیصری
بزرگ برا اين روش محسوب میشود .يكی اا مزيتها روش  SARايرن اسرت اره همرواره
جواب شدنی بهدست میآيد ،بشابراين همواره يک رت هبشد برا واحدها تصمیمگیرنده داريرم.
همانطور اه مشاهده میاشید ،روش  MAJنیز جواب نشدنی دارد.
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دادههایمثال 4
جدول .2

ورود 3
ورود 2
خروجی 3
خروجی 2
اارايی CCR
اارايی (SAR)3
میدار (SAR)2

واحد0

واحد4

واحد9

4
2
0
3
3
3
3/34

3
9
3
3
3
3
300/91

9
3
0
3
3
3
3/43

رتبهبندیواحدهایتصمیمگیرنده 
جدول .3
ابراارايی
3

MAJ
(SAR)2

واحد0

واحد4

واحد9

2
1
2
1

نشدنی
3
نشدنی
3

3
2
3
2

یجهگیری و پیشنهادها
نت 
در اين نوشتار ما يک روش رت هبشد موسوم به روش مدل غیر شعاعی  SARارائره اررديم اره
اساس رت هبشد آن رت هبشد ابراارايی است .نشان داديم اه اگرچه اين روش برگرفتره اا روش
رت هبشد ابراارايی است ،مشكل روش رت هبشد ابراارايی را اه مش ر به يک جواب نشردنی در
وضعیتها مختل میشد را ندارد و در میايسه با خیلی اا روشها موجود در اين امیشره نیرز،
بهتر عمل میاشد .در همین راستا پ اا مطرح اردن دو قضیه ،به اث ات آنها اقردام اررديم .در
قضیۀ اول ثابت ارديم اه هر واحد تصمیمگیر اه تحت مدل  CCRارارا باشرد ،تحرت مردل
( SAR)3نیز ااراست .قضیۀ اول به ما اين اطمیشان را میدهد اه روش رت هبشد پیشرشهاد برا
مدلها  DEAسااگار است .تااوت اساسی مدل  3با مدل  CCRدر محوريت آنهاست بهطور
اه مدل  CCRبسته به ورود يا خروجیمحور بودن آن ،بهترتیب در راسرتا اراهو ورود و
افزايو خروجی عمل میاشد و میدار اارايی محاس ه میشود؛ در حالیكه مدل ( SAR)3برهطرور
همزمان ورود ها را ااهو و خروجیها را افزايو میدهد .در قضیۀ دوم اين موضوع مطرح شد
اه مدل پیششهاد تحت بااده به مییراس ثابرت يرا متغیرر ،همرواره شردنی اسرت .ايرن قضریه
تكمیلاششدۀ روش پیششهاد است .در واقرع مریتروان گارت ايرن روش نرهتشهرا معايرب روش
ابراارايی را پوشو میدهد ،بلكه رت هبشد ِ روشِ ابراارايی ،ايرم موعۀ روش پیششهاد است.
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