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چکیده
هدف این مقاله ارائه مدلی برای بررسی اثر تراکم در خروجیهای نامطلوب برر عملکررد و کرارایی
مؤسسات است .اندازهگیری تراکم برای ارزیابی عملکرد و تخصیص مناسب منراب ،،اهمیرت ویر های
داشته و تعیین آن با استفاده از تحلیل پوششی دادهها مورد توجه محققان بودهاست؛ زیرا تراکم موجب
کاهش کارایی میشود .از دیدگاه مدیریت ،هرگاه افزایش یک یا چند ورودی موجب کاهش یرک یرا
چند خروجی گردد؛ بهطوریکه سایر ورودی و خروجیها بدون تغییر باشند ،تراکم رخ مریدهرد یرا
بالعکس .اگرچه درحضور خروجیهای مطلوب و نامطلوب ،تعریف تراکم متفاوت خواهد بود؛ زیررا
همواره افزایش خروجیهای مطلوب و کاهش خروجیهای نامطلوب مدّنظر است .بنرابراین ،در ایرن
موارد نمیتوان تعاریف و تئوریهای متداول تراکم را مستقیما برای اندازهگیری تراکم اسرتفاده نمرود.
مطالعاتی که تاکنون انجام شده ،عموما به خروجیهای مطلوب پرداخترهانرد ،درحرالی کره خروجری
مطلوب و نامطلوب همواره بهصورت همزمان در مؤسسات تولیدی و خدماتی وجرود دارنرد .درایرن
مطالعه ،روش جدیدی برای اندازهگیری تراکم با درنظرگرفتن خروجیهای نرامطلوب پیشرنهاد شرده،
سپس این روش برای تحلیل اثر تراکم در خروجیهای نامطلوب و ورودیها برر عملکررد دانشرکده
های دانشگاه به کار برده شده است .نتایج نشان میدهد تمامی دانشکده هرای ناکرارا دارای ترراکم در
خروجی نامطلوب هستند .همچنین ،تراکم درخروجیهای نامطلوب بیشترین همبستگی را با کرارایی
دارد.
واژههای کلیدی :تحلیل پوششی دادهها  ،تراکم ،خروجی نامطلوب ،دانشگاه ،ناکارایی تکنیکی.
نویسنده مسؤول:

m_mohallati@yahoo.com
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-1مقدمه

تراکم در سیسرتمهرای آموزشری و بره تبر ،آن در

مفهوم تراکم 1دارای دامنه کاربرد گستردهای در علروم

دانشگاه ها نیز رخ میدهد .در دانشرگاههرا نیرز مرازاد

مختلف مانند :علوم پزشکی ،مهندسی ترافیک و حمل

ورودی مرریتوانررد موجررب کرراهش خروجرری گررردد.

و نقل و جمعیت است .همچنرین ،کراربرد زیرادی در

افزایش نسبت دانشجو به هیأت علمی میتواند باعرک

زنرردگی روزمررره دارد .در تعرراریف اقتصررادی وقترری

کاهش تعدادی از خروجی های دانشرگاه ماننرد رشرد

افررزایش حررداقل یررک ورودی برردون بهبررود سررایر

علمی گردد .با کاهش در تعرداد دانشرجویان و ثابرت

ورودیهررا و خروجرریهررا باعررک کرراهش تعرردادی از

نگهداشتن دیگر ورودی ها ممکن است خروجی هرایی

خروجیها از حداکثر مقدار خود گردد ،تراکم رخ داده

مانند کارهای تحقیقی و مشاورههای علمی بهبود یابند.

است ،یا برعکس ،وقتی کاهش در یک یا چند ورودی

افزایش تعداد دانشرجویان ،موجرب افرزایش سراعات

به افزایش در برخی خروجیهرا منجرر شرود (بردون

تدریس آموزشی و همچنین ،افزایش تعداد دانشجویان

بدترکردن هیچ ورودی و یرا خروجری دیگرر) .ترراکم

در کالس درس شده ،بنرابراین ،زمران کمترری بررای

پدیده ای در فرایند تولیرد اسرت کره افرزایش ورودی،

انجام مطالعات پ وهشی و تحقیقاتی در اختیار استادان

موجب کراهش خروجری گرردد ،همچنرین ،ترراکم را

قرار دارد که از اثرهای منفی تراکم ورودیهاست.

میتوان به عنوان یک حدّ نهایی ناکرارایی تکنیکری در
نظر گرفت(کوپر و همکاران.) 0111 ،0
یک مثال مناسب از تراکم ،معادن هستند :وقتی که

فار9و همکاران( )1311سطوح مختلرف ترراکم در
اقتصاد را مطرح کردند .آنها برای تعیین مقردار ترراکم
ورودی ،نسبت دو اندازه کارایی تکنیکی فارل که یکی
1

تعداد کارگران در معدن زیاد شود ،مقدار ماده معردنی

تحت دسترسی ضعیف ورودی هرا و دیگرری تحرت

استخراج شده کاهش پیدا میکند .همچنرین ،افرزایش

دسترسی قوی ورودی ها را محاسبه میکنرد پیشرنهاد

تعداد کارگران یک تولیدی کوچک موجب تصادم آنها

کردنررد .سررپس کرروپر و همکرراران( )0111روشری بررر

با یکدیگر میشود .این مطلب مثالی از تراکم است که
کاهش تعرداد کرارگران موجرب افرزایش خروجری و
میزان تولید میگردد .تراکم را در موضوعهای متفاوتی
میتوان بررسی کرد .بررای مثرال ،کروپر ترراکم را در
تولیدات چین بررسی کرد و به ارتبرا برین ترراکم و
استخدام اجباری سالیانه  11تا  11میلیون نیرروی کرار
جدید برای جلوگیری از بیکاری توسط دولرت چرین
اشاره کرد (کوپر و همکاران.)0111 ،

1

اساس تحلیل پوششری داده هرا ) (DEAبررای تعیرین
ترراکم معرفری کردنررد .تحلیرل پوششرری دادههرا یررک
تکنیک تصمیم گیری است که کاربرد وسیعی در آنالیز
عملکرد در بخشهای عمرومی و خصوصری دارد .در
سه دهه گذشرته تحلیرل پوششری دادههرا برهصرورت
مفهومی و عملری توسرعه یافتره و بره عنروان ابرزاری
مناسب برای اندازهگیری عملکرد ،انردازهگیرری رشرد
بهرهوری و الگوبرداری معرفری شرده اسرت (کروپر و
همکرراران0112 ،؛ جهانشرراهلو و همکررراران0111 ،؛
اشرررفی و همکرراران  .)0111،انرردازهگیررری تررراکم در
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مدل های تحلیل پوششی دادههای عموما در مدلهرای

استفاده از تاب ،تولید پیشنهاد داد .او مررز تولیرد را بره

خروجیمحرور مطررح مری شرود کره اساسرا افرزایش

صورت تاب ،قطعه قطعه خطی ،از اتصال مطلوبترین

(افزایش بیش از حد) در تخصریص منراب ،را بررسری

واحدهای تصمیمگیری( )DMUبرهدسرت آورد .ایرن

میکند.

منحنی مرز کارایی یا مرز پوششی نامیده شده که برای

ارزیابی کارایی در حضور عوامل نامطلوب ،اولرین

رسم آن از هیچ پارامتر جامعره اسرتفاده نشرده اسرت؛

بار توسط فار و همکاران ( )1313در یک مدل تحلیل

ضمن آنکه این مرز بررای ارزیرابی کرارایی تکنیکری،

پوششررری دادههرررای غیرخطررری مطررررح گردیرررد.

کارایی تخصیصی و کارایی قیمت بهکار رفتره ،مقردار

اسکل )0111(2مدل های شعاعی که برهطرور همزمران

کارایی را در بازه صفر و یک تعریف می کنرد .مقردار

خروجرریهررای مطلرروب و غیرمطلرروب 1را در نظررر

یک نشان دهنده واحد کاراست و در غیر این صورت

میگیرد ،پیشنهاد کرد.

ناکارا خواهد بود .این تئوری دارای سه فرضیه اساسی

در این مقاله یک مدل تحلیل پوششری دادههرا برا

و مهم است -1 :مرز تولید از کاراترین واحدها بررای

خروجی نامطلوب ارائه گردیرده ،سرپس ارتبرا ایرن

ارزیابی ساخته شده و واحدهای ناکارا پایین مرز قرار

خروجی و تراکم روی کارایی دانشکدهها بررسی شده

می گیرند؛ -0بازده به مقیاس ثابت است؛ -9مجموعره

است.

امکان تولید محدب است.

این تحقیق شامل بخشهای زیر اسرت :ابتردا برا

چارنز و همکاران )1321( 11مفهروم انردازهگیرری

مروری بر مفاهیم اساسی روش تحلیل پوششی دادهها

کارایی فارل را از حالت چند ورودی و یک خروجری

و اندازه گیری تراکم با استفاده از آن بره بررسری اثرر

به مفهوم چند ورودی و چند خروجی تعمریم دادنرد.

خروجی نامطلوب برر کرارایی پرداختره شرده ،سرپس

آنهرا برررای تبردیل برره یرک ورودی و یررک خروجرری

مرردلی برررای انرردازه تررراکم موجررود در ورودیهررا و

مجازی از ترکیب خطی داده ها اسرتفاده نمروده ،آن را

خروجی نامطلوب پیشرنهاد داده شرده و انردازهگیرری

مدل تحلیل پوششی داده ها نامیدنرد .تحلیرل پوششری

تراکم و اثر آن بر کارایی دانشکده های دانشگاه تحت

داده ها از برنامهریزیهای ریاضی برای ارزیابی کارایی

بررسی قرار گرفته است .بخش  3به بحرک و تحلیرل

نسبی یک مجموعه از واحدهای قابل مقایسه و همگن

یافتره و در پایران

با عنوان واحدهای تصرمیم گیرنرده ( )DMUاسرتفاده

نتایج حاصل از پ وهش اختصرا
نتیجهگیری آمده است.

میکند .یکی از نقا قوت  ،DEAغیرپرارامتری برودن

-2مروری بر ادبیات تحقیق

آن اسرت؛ بردین معنرا کره فقرط مقرادیر ورودیهرای

 -1-2مدلهای پایه تحلیل پوششی دادهها

مصرف شده و خروجی های تولیرد شرده ،بره منظرور

فارل )13 2(3مدلی برای اندازهگیری کارایی تولیرد برا

ارزیابی کارایی نسبی واحدها الزم است .در این روش

استفاده از مرز تولید یا به عبارتی مررز کرارایی بردون

با توجه به ورودیهرا و خروجریهرا مجموعرهای برا
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عنوان مجموعه امکان تولید ایجاد میشود .دو نروع از

فقرط یرک ورودی وجررود دارد ،نراموفق اسرت؛ زیرررا

عمررومیترررین مرردلهررای  ،DEAبررازده برره مقیرراس

تکنولوژی دسترسی قوی و ضعیف در این حالرت برا

ثابت )CRS(11و بازده به مقیاس متغیر )VRS(10هستند

یکدیگر یکسان هستند.

که هر دو از ترکیب خطی ورودیهرا وخروجریهرای

روش دوم بر پایه اندازهگیرری متغیرهرای کمکری

واحدهای تصمیم گیری موجود اسرتفاده مریکننرد .در

است و توسط کوپر ( )1331ارائه گردیرد .او دریافرت

مرریشرود کرره رابطرره

که مقدار تراکم در ورودی هرا برا ثابرت نگراه داشرتن

معنی داری بین مقیاس عملیاتی و کارایی وجود ندارد؛

خروجیها به عنوان نقطه مرجر ،و محاسربه بیشرترین

یعنی واحدهای بزرگ به همان میزان مریتواننرد کرارا

مقداری است که ورودی ها را میتوان کاهش داد .این

باشند که واحدهای کوچک در تبردیل ورودی هرا بره

روش مشررکل روش اول را نرردارد؛ اگرچرره قرردرت

بازده بره مقیراس

تشخیص بین اثر تراکم ناشی از کارایی تکنیکی محض

برازده برره مقیراس ثابررت فرر

خروجی ها کارا هستند .تحت فر

ثابت حرداقل ورودی بررای تولیرد حرداکثر خروجری

را ندارد.

بهکاررفته و تمام ورودیها و خروجیها قابرل کنتررل

خدابخشی ( )0113روش سوم سرنجش ترراکم را

هستند .در بازده به مقیاس متغیرر ،افرزایش در ورودی

به صورت روش تک مردل مطررح نمرود .ایرن روش

موجررب افررزایش متناسررب در خروجرری نمرری گررردد.

مشررابه روش دوم اسررت کرره ترکیررب سررادهتررری از

هنگامی که رابطه معناداری بین اندازه واحد و کرارایی

ورودیها را به کار برده ،دارای این مزیرت اسرت کره

وجود دارد ،از مدل بازده به مقیاس متغیر استفاده مری

میتواند زمان محاسبه را کاهش دهد.

شود .بنابراین ،در ایرن مردل کرارایی تکنیکری بره دو

آخرررین روش ،یررک روش تررک مرردل پیشررنهادی

بخش کارایی تکنیکی خالص و کارایی قیاسی تقسریم

توسط وی و یان )0111( 19است .این روش دسترسی

شده و بازده به مقیاس هر واحد تعیین میگردد (کوپر

ضعیف را می پذیرد؛ یعنی شکل تساوی ورودیها که

و همکاران.)0112 ،

امکان مرتّب کردن هریچ یرک از کمکریهرای ورودی

 -2-2اندازهگیری تراکم در تحلیل پوششی دادهها

پس از ارائه روش انردازهگیرری ترراکم برا اسرتفاده از
تحلیل پوششی دادهها توسط فار و همکراران ( ،)131
چهار روش اصلی برای این بحک مطرح شده است:
روش اول مدلی شعاعی اسرت کره توسرط فرار و

مثبت را ندارد .ترراکم از نسربت کرارایی تکنیکری بره
تکنیکی محض بهدست می آید .این روش معایرب دو
روش فوق را ندارد .براساس این مدلهرا کاربردهرای
متعددی وجود دارد.
 -3-2کاربرد تحلیل پوششی دادهها در آموزش

همکرراران در  131پیشررنهاد شررد ،کرره تررراکم را برره

یکی از روشهای متداول در ارزیابی آموزشری ،روش

صورت تفاوت بین تکنولوژیهای دسترسی ضعیف و

 DEAاست .اولین مدل  DEAتوسط چرارنز ،کروپر و

قوی اندازه میگیرد .این مدل در تشخیص تراکم وقتی

رودز برای انردازهگیرری و مقایسره عملکررد مردارس
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خصوصی و دولتی در آمریکا ارائه شده است .ارزیابی
آموزشرری و پ وهشرری متعررددی در دانشررگاههررا و
مؤسسات آموزشی در کشورهای مختلف با استفاده از
11

روش  DEAانجام شده است .راگیرو (DEA )1991

را برای سنجش کارایی هزینه های صرف شرده بررای
ایجاد خدمات آموزشری در مردارس ایالرت نیویرور
بهکار برد .جونز  )1339( 1از مدل های مختلف تحلیل
پوششرری دادههررا برررای ارزیررابی عملکرررد پ وهشرری
دانشکده های اقتصاد انگلستان استفاده نمود .اسرترن

11

عملکرد هزینه و دستمزد کارمندان را برحسرب تعرداد
دانشجویان و گرانرت هرای پ وهشری بررسری نمرود
(استرن و همکاران.)1331،
پ ر وهشهررای متعررددی برررای ارزیررابی عملکرررد
مؤسسات آموزشی در ایرران نیرز انجرام شرده اسرت.
نمونههایی از آنها عبارتند از :آذر و ترکاشوند ،ارزیابی
عملکردهای گروههرای آموزشری در دانشرکده علروم
انسانی دانشگاه تربیت مدرس را در سرالهرای 1923

-3کارایی در تحلیل پوششی دادهها
کنید  nواحد تصمیمگیری وجود دارد ،کره هرر

فر

واحد تصمیم گیری با دریافت ورودیها طی فراینردی
آنها را به خروجیهرا تبردیل مریکنرد .در ایرن مردل،
مقادیر ورودی و خروجیها معلوم و معین هستند ،که
0

مقدار  rامین خروجی )(r = 1،0,…,k

0

مقدار  iامین ورودی )(i = 1،0,…,m

از واحد تصمیمگیری  jام( )j = 1،0,…,n( )DMUjرا
نشان می دهند .هر واحد تصمیمگیری با یرک زوج از
بردارهای ورودی و خروجی
,

مشخص می شود .در مدل تحلیل پوششری داده هرا
مجموعه امکان تولید به صورت زیر تعریف میشود:
میتواند

راتولیدکند

مجموعههای امکان تولید طبق مدل هرای برازده بره
مقیاس ثابت و بازده به مقیاس متغیر بره صرورت زیرر
تعریف می شوند:
0

1

1

تررا 1910بررا دیرردگاه آموزشرری -پ وهشرری بررر اسرراس
مردلهررای مختلررف  DEAو درنهایرت ،مرردل تحلیررل

0

پوششی داده هرای آرمرانی انجرام دادهانرد(آذر.)191 ،

1

عملکرد پ وهشی استادان گروه صنای ،در دانشگاه آزاد
اسالمی توسط ابراهیمری و همکراران براسراس مرتبره

1

1

1

اکنون اندازهگیری کارایی  DMUها را با اسرتفاده

علمی و کارهای پ وهشی شرامل مقراالت ،راهنمرایی

از کارایی ماهیت خروجی به صورت زیر تعریف می-

پایان نامه تحصیالت تکمیلی و طررح هرای پ وهشری

کنیم:

انجررام شررده اسررت(ابراهیمرری و همکرراران.)1931 ،

=Efficiency

اسفندیار و همکاران از مدل تحلیل پوششی دادههرای

واحد تحرت ارزیرابی عمومرا  DMU1نامیرده مری

فازی برای ارزیابی عملکرد کارکنان دانشرگاه اسرتفاده

شود .به منظور ارزیرابی عملکررد نسربی ،DMU1مردل

نمودند (اسفندیار و همکاران.)1931 ،
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پوششی  CCRبا ماهیت خروجی و بازده بره مقیراس

اسرتفاده مریشرود .لرذا در حالرت عرادی برا افرزایش

ثابت به صورت زیر است:

ورودیها انتظار افزایش خروجیها را داریم ،ولری در

12

1

12

,
()1

S.t.

1

12

0

جداگانه حل شود تا کارایی واحدها بهدسرت آیرد .در
مرردل بررازده برره مقیرراس متغیررر ،برره مرردل ( )1قیررد
1

اضافه می شود.

تعریررف  :1اگررر

مقرردار بهینرره مرردل ()1باشررد،

 DMU1کارا است؛ اگر و فقط اگرر 1

رسرریده باشررد ،افررزایش ورودیهررا باعررک کرراهش
خروجیها میشود .برای اندازهگیری تراکم با اسرتفاده

مدل فوق برای هر یک از  DMUها بایرد بره طرور

1

حالت تراکم ،هنگامی که تولید به حداکثر مقدار خرود

و همره

متغیرهای کمکی در جواب بهینه مدل ( )1صفر باشند
(کوپر و همکاران.) 0112،

از تحلیل پوششی داده ها باید کارایی همره واحردهای
تصمیمگیری محاسبه شود تا واحردهای ناکرارا تعیرین
گردند؛ زیرا تراکم در واحدهای ناکارا اتفاق مریافترد.
دو مفهروم دسترسرری قرروی و ضررعیف برررای سرراخت
مدلهای تشخیص تراکم نقش مهمی دارند.
تعریررف( 1دسترسرری قرروی) :اگررر همرره ورودیهررا
افزایش یابند ،آنگاه خروجیها کراهش پیردا نخواهنرد
کرد (وی و یان.)0111 ،

هر واحد تصمیم گیری که جواب بهینه آن در مردل

تعریف (دسترسی ضعیف) :اگر همه ورودیها بره

( )1بزرگتر از یرک شرود ،یرک واحرد ناکرارا اسرت.

یک نسبت افزایش یابند ،آنگاه خروجیها کاهش پیردا

مقدار ناکارایی را نشان می دهد.

درواق1 ،

تعریف( 0کارایی) DMU1:کارا اسرت؛ اگرر و فقرط

نخواهند کرد (وی و یان.)0111 ،
 -1 -4تراکم و روش اندازه شعاعی ()FGL

اگر امکان بهبود تعدادی از ورودیهرا و خروجریهرا

فرار ،گراسرکوف و الول 12اولررین روش انردازهگیررری

بدون بدتر شدن دیگر ورودیها و خروجیهرا وجرود

تراکم ،با عنوان  FGLرا ارائه نمودند( فار و همکاران،

نداشته باشد.
تعریف( 9ناکارایی تکنیکی) DMU1 :ناکرارا اسرت
وقتی امکان بهبود تعدادی از ورودی ها و خروجیهرا
بدون بدترشدن دیگر ورودی ها و خروجی هرا وجرود
داشته باشد.

.)131
این روش در دو مرحله انجام مریشرود :در مرحلره
اول با حل مدل ( ،)1واحدهای تصرمیمگیرری بره دو
دسته کارا و ناکارا تقسیم میشوند .در مرحلره دوم ،از
مدل خروجی محور به صورت زیر استفاده می شود:

 -4اندازهگیری تراکم با استفاده از تحلیلل پوششلی
10

دادهها
مجموعه امکان تولید انجام میشود .در مجموعه امکان
تولید فر

بر آن است که از ورودیها به طور کامرل

1

10

اندازهگیری تراکم در تحلیل پوششی دادههرا براسراس

1

1

()0

S.t.

10

1
1

بررسی اثر تراکم در خروجی نامطلوب با استفاده از تحلیل پوششی دادهها101/....

مدل( )0در مقایسه با مردل ( )1دارای یرک متغیرر
جدید  اسرت کره بررای مقیراس متناسرب ترکیبرات
محدب ورودی ها وخروجی های مشاهده شده به کرار
میرود .تفاوت دیگر این دو مردل در ایرن اسرت کره
نامساوی خروجی ها به مساوی تبدیل شده است؛ لرذا
قیود خروجی نمیتوانند متغیر کمکی بگیرند کره ایرن
مفهوم به عنوان دسترسی ضعیف تعبیر می شود .اندازه
تراکم ورودی به صورت زیر تعریف شده است:
اگررررر

10

()9

10

10

فقط واحدهای ناکارا ممکرن اسرت دارای ترراکم
باشند .بنابراین ،ابتردا برا اسرتفاده از مردل ( )9مقردار
کارایی  DMU1را محاسبه می کنیم .برای یک جرواب
بهینه

) *(*o , * ,S*S

از مدل ( ،)9اگر ایرن جرواب

بهینه ناکارایی را نشان دهد ،در مرحلره دوم مردل ()1
حل می شود:
1

باشررررد

ورودیها بدون تراکم و اگر

1

10
10

باشد

1
1

1

تررراکم وجررود دارد .ایررن روش فقررط قررادر برره
1

تشخیص واحدهای دارای تراکم بوده؛ ولری در تعیرین
مقدار تراکم هر یک از ورودیهای آنها ناتوان است.

جای قید ورودی مدل ()1

را جایگزین کررد کره
قید ورودی مدل( )0است (کائو.11)0111 ،

10
10

هرردف در مرردل ( )1بررهدسررت آوردن مرراکزیمم
مجمرررروع متغیرهررررای کمکرررری ورودیهاسررررت و
محدودیتهای اضرافی

مرریترروان قیررد

1

10

.

()1

مرردلهررای ( )1و ( )0فقررط در مجموعرره قیررود
اختالف دارند :وقتی فقط یک ورودی وجود دارد ،به-

S.t.

موجرب مراکزیمم

شدن هر یک از متغیرهای کمکی میشوند.
سپس مقدار تراکم را به صورت زیر تعیین میکنیم:
i = 1،0,…,m.

بهطوریکه:

- 2-4تراکم و متغیرهای کمکی ()CTT

کروپر ،تامپسررون و ترررال 13روش متفرراوت از  FGLرا
برررای انرردازهگیررری تررراکم پیشررنهاد دادنررد( کرروپر و
همکاران .)1331،این روش نیز شامل دو مرحله است:

*
i

 : مقدار بهینه بهدست آمرده از مردل ( )1و

:

مقدار بهینه بهدست آمده از مدل ()9
*
i

 : Cمقدار تراکم متناظر با ورودی  iام

در مرحله اول از مدل خروجی محور به صورت زیرر

 -5خروجی نامطلوب در تحلیل پوششی دادهها

استفاده می شود:

در فرایند تولید عموما ضایعات نیز وجرود داشرته کره
1

1

10

S.t.

1

10

1

1

1

باعک تحمیل هزینه اضافه بر مؤسسات میگرردد .لرذا
ضایعات را میتوان به عنروان خروجری نرامطلوب در
نظرگرفررت .در مرردلهررای اولیرره  DEAو همچنررین
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مدل های فوقالذکر از خروجی های نامطلوب صرفنظر
شدهاست .خروجری هرای نرامطلوب اغلرب بره طرور
مشتر

با خروجی های مطلوب تولید میشوند (تولید

خروجرری مطلرروب ،برردون تولیررد مقررداری خروجرری
نامطلوب نمی تواند تولید شود).
اگررر در مرردل  DEAورودیهررا بررا نمرراد  Xو

شکل ( :)1خروجی مطلوب برحسب خروجی

خروجی ها با نماد ) (Yg,Ybمعرفی شوند؛ بهطوریکه

نامطلوب

 Ygو  Ybبهترتیب خروجی های مطلروب (خروب) و

 -6مدل جدید در ارزیابی تراکم همزمان ورودیهلا

نامطلوب(بد) هستند؛ بردیهی اسرت کره بررای بهبرود

و خروجیهای نامطلوب

عملکرد باید خروجی مطلوب را افرزایش و خروجری

به منظور ارائه مدل برای تعیرین ترراکم در ورودی و

نرررامطلوب را کررراهش داد .اگرچررره در مررردل BCC

خروجرریهررای نررامطلوب ،ابترردا مرردل ( ) را اصررالح

استاندارد برای بهبود عملکرد هر دو خروجی مطلوب

مینماییم .این مدل ،غیرخطی است که به منظور خطی

و نررامطلوب افررزایش مررییابررد .برره منظررور افررزایش

سازی آن طرفین قید مربو به خروجری نرامطلوب را

خروجی های مطلوب و کاهش خروجیهای نامطلوب

در  φضرب کرده و سپس تغییر متغیرر

فار و همکاران ،مدل ( )1را به صرورت برنامره ریرزی

به کار میبریم .بنابر این ،مدل ( ) به مدل برنامهریزی

غیر خطی زیر اصالح کردند(فار و همکاران:)1313،

زیر تبدیل می شود:
10

10

1

,
1
( )

1

1

1

10

1

1

 :Gمجموعه خروجیهای مطلوب
 :Bمجموعه خروجیهای نامطلوب
در این مدل به طور همزمان خروجیهای مطلوب
افزایش و خروجیهای نامطلوب کراهش مرییابنرد ،و
منحنی بین خروجی مطلوب و نامطلوب مطابق شکل
( )1است .در این مدل تغییررات هرر دو خروجری بره
طور متناسب در دو جهت مخالف هستند.

S.t.

1

1

1

1

,

S.t.

را

1
1

10

()1

1

شایان ذکر اسرت کره مردل ( )1توانرایی ارزیرابی
خروجی ها ی مطلوب و نامطلوب را مشابه مردل غیرر
خطی ( ) دارد.
اکنون برای تعیین تراکم ،ابتدا جرواب بهینره مردل
فوق را بهدست می آوریم.
اگر )* (φ*o, *, *, S-*, S+جواب بهینه مدل()1
باشد؛ بهگونهای که φ*oبیانگر ناکارایی  DMUoباشرد،

بررسی اثر تراکم در خروجی نامطلوب با استفاده از تحلیل پوششی دادهها101/....

دراین صورت برای محاسبه تراکم از مدل ( )2استفاده
می کنیم:

دانشکدههرای دانشرگاه آزاد اسرالمی زاهردان بره
عنوان واحدهای تصمیم گیری ( )DMUدر نظر گرفتره

1

S.t.

10

1

,

1

1

1
10

10

1
1

10

1

()2

شده اند .متغیرهای ورودی و خروجی پس از مشورت
با مدیران انتخراب گردیردهانرد و ارزیرابی از دیردگاه
مدیران انجام شده است.
متغیرهای ورودی:
تعداد دانشجویان ثبت نامی (،)x1
تعداد اعضای هیأت علمی (،)x0
جدول( :)1ورودیها و خروجیهای دانشکده ها

مرردل فرروق ،مرردلی جدیررد برررای تعیررین تررراکم در

y1

y9

y0

y1

x9

ورودیها و خروجیهای نرامطلوب اسرت کره مردلی

1

1

1

1

11

1

11

0

9

در واق ،،در این روش ،ابتردا برا اسرتفاده از مردل

2

11

1

11

91

10

1

1

1

1

1

جدید ( ،)1دستهبنردی واحردها در دو گرروه کرارا و

11

11

0

2

111

11

313

ناکارا در حضرور خروجری نرامطلوب انجرام شرده و

00

11

0

111

11

3

1021

1

0

01

0

113

11

1

0131

2

سررررپس بررررا اسررررتفاده از مرررردل ( )2و عبررررارت

11

11

1

11

10

1

191

1

10

11

0

119

21

1

2 2

3

01

191

0

0

11

10

1 1

11

01

101

1

19

31

1

0

11

01

1

1

111

111

0

1101

10

 -7مطالعه موردی :تراکم در دانشگاهها:

01

1

1

111

111

11

1211

19

تراکم نوعی ناکارایی است که در ضمن فراینرد تولیرد

12

31

9

11

101

1

110

11

ممکن است رخ دهد؛ بهطوریکه افزایش حداقل یرک

11

1

11

91

11

11

1

1

01

01

1

93

30

301

11

ورودی سبب کاهش در حداقل یرک خروجری شرود.

11

01

1

91

20

1

911

12

تراکم نیز نوعی ناکارایی را نشان می دهد؛ پس امکران

11

11

1

111

110

1

223

11

بهبود کارایی در واحدهای دارای تراکم ،با شناسرایی

1

1

1

11

30

19

01

1

9

11

تراکم وجود دارد.

10

کاملتر نسبت به مدلهای ارائه شده قبلی است.

مقدار تراکم هر یک از ورودیهرا و
خروجی نامطلوب سنجیده می شود.

این مطالعه به بررسی عملکرد دانشکدهها و تعیین
میزان کارایی و محاسربه میرزان ترراکم شراخصهرای
ورودی و خروجی نامطلوب بر ناکارایی میپردازد.

01

1

11

1

x1

دانشکده

x0

199

1

1

010

0

0

099

9

111

1

1

13

13

111

01

0 1

01

تعداد واحدهای ارائه شده توسط استادان مدعوّ(.)x9
متغیرهای خروجی:
تعداد فارغالتحصیالن (،)y1
تعداد دانشجویان قبولی به مقاط ،باالتر(،)y0
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کارهای پ وهشی و تحقیقاتی (،)y9
تعررداد دانشررجویان اخراجرری ( ،)y1کرره یررک متغیررر
نامطلوب است.

 -8نتایج پژوهش و تحلیل آن
 -8-1نتایج

مدلهای ( )1و ( )2را که توسعهیافته مدل  CTTبا

دادههررای جمرر،آوری شررده شررامل  01دانشررکده
مربو به سال  1931است که در جدول  1نشران داده

خروجی نامطلوب است ،با استفاده از نرم افزار DEA-

Solverو LINGOحل نموده و خالصه نتایج شامل

شده است.

امتیاز کارایی ،تراکم ورودیها و خروجی نامطلوب در

جدول( )0کارایی و میزان تراکم در واحدهای ناکارا

جدول  0نشان داده شده است.

تراکم در
y1
/1 1
1
1
1
9/211
1
1
2/310
1
1
1
1
1/ 9
1
1
91/111
11/012
1
1
1 /21
13/311
1/390

تراکم در
x9
01/1 1
1
1
1
12/911
1
1
1
1
1
1
1
1/001
1
1
1
12/ 13
1
1
11/ 10
2/ 11
1/129

ترررراکم
در x0
1/ 39
1
1
1
0/012
1
1
1/922
1
1
1
1
1/212
1
1
1
0/ 9
1
1
1
0/1 1
1/911

تررررررراکم
درx1
1
1
1
1
12/ 21
1
1
1
1
1
1
1
011/911
1
1
19/131
1
1
1
1
1
1/11

کارایی

دانشکده

1/102
1
1
1
1/211
1
1
1/111
1
1
1
1
1/113
1
1
1/119
1/110
1
1
1/123
1/102

1
0
9
1
1
2
1
3
11
11
10
19
11
1
11
12
11
13
01
01
همبستگی

داده ها براساس مستندات موجود در دانشکدههرا و
حوزه پ وهشی آنها جم،آوری شده است .شایان ذکرر
است که تعیین مقردار متغیرر ( y9کارهرای پ وهشری)،
شامل مقاالت و نروع چرا

آن (مقراالت  ،ISIعلمری

پ وهشی و ،)...همچنین ،طرح های پ وهشی و چرا
کتاب ،براساس آییننامه ارتقای اعضای هیأت علمری،
امتیازات کار پ وهشی محاسبه شده است.

مقادیر کارایی در جدول  0آمده است که بهترین
مقدار کارایی ممکن برای هر دانشکده بهازای
خروجیها و ورودیهای معین در مقایسه با سایر
دانشکدههاست.
 -8-2تحلیل و تفسیر نتایج

همانگونه که در جدول  0مشاهده میشود19 ،
دانشکده کارا و  1دانشکده ناکارا هستند .متوسط
مقدار ناکارایی  1/ 1است .دانشکدههای ناکارا در
همه یا بعضی از ورودیها دارای تراکم هستند؛ اما
همه آنها در خروجی نامطلوب تراکم دارند .به عبارت
دیگر ،در میان  1دانشکده ناکارا ،سه دانشکده دارای
تراکم در تعداد دانشجویان (ورودی اول) 1 ،دانشکده
دارای تراکم در تعداد اعضای هیأت علمی (ورودی
دوم) و دروس ارائه شده توسط استادان مدعوّ
(ورودی سوم) بوده؛ ولی تمامی  1دانشکده در تعداد
دانشجویان اخراجی (خروجی نامطلوب) دارای تراکم
هستند.
با تعیین مقدار تراکم به علت استفاده از مازاد
ورودیها و خروجی نامطلوب نتایج نشان میدهد که
ناکارایی ها صددرصد به علت اثر تراکم هستند.

بررسی اثر تراکم در خروجی نامطلوب با استفاده از تحلیل پوششی دادهها109/....

سطر آخر در جدول  0ضریب هبستگی میان کارایی

خروجیها مانند تعداد دانشجویان فارغ التحصیل و

واحدها را با تراکم ورودیها و خروجی نامطلوب

تعداد دانشجویان قبولی در مقط ،باالتر میشود.

 1/11تا

اعتبار مدل ارائه شده براساس مدلهای مرسوم در

نشان میدهد .این ضریب همبستگی بین

 1/390متغیر است .همبستگی معنیداری میان

تحلیل پوششی دادهها بوده؛ که این مدل با استفاده از

دانشجویان اخراجی و کارایی ( )1/390وجود دارد،

روابط منطقی ریاضی به یک مدل مناسب خطی برای

درحالیکه همبستگی میان ناکارایی و تراکم ورودیها

تعیین میزان تراکم در ورودیها و خروجیهای

وجود ندارد .این نشان میدهد که عامل اصلی

نامطلوب تبدیل شده است .نتایج عددی حاصل نیز

ناکارایی واحدها شاخص خروجی نامطلوب است.

اعتبار مدل را تأیید می کنند.

جدول  9تراکم هریک از ورودیها و خروجی
نامطلوب نسبت به مقادیر خودشان را نشان می دهد.
نتایج نشان میدهد یک همبستگی قوی میان خروجی
نامطلوب و ناکارایی وجود دارد.
همانگونه که نتایج در جدول  9نشان می دهند ،تراکم
نسبی در ورودی اول (تعداد دانشجویان ثبت نامی) به
طور متوسط دارای حداقل تراکم است و بیشترین
تراکم مربو به خروجی نامطلوب (تعداد دانشجویان
اخراجی) است.
افزایش در تعداد دانشجویان اخراجی دارای بیشترین
تأثیر بر ناکارایی است؛ زیرا باعک کاهش سایر

 -9نتیجهگیری
ارزیابی عملکرد و تشخیص نقا ضعف و قوت هر
مؤسسه از ملزومات مدیریت است .یکی از ابزارهای
مناسب و کارآمد در این زمینه ،تحلیل پوششی
دادههاست که به عنوان یک روش غیرپارامتری به
منظور محاسبه کارایی واحدهای تصمیمگیرنده استفاده
میشود .استفاده از مدلهای تحلیل پوششی دادهها
عالوه بر تعیین میزان کارایی نسبی ،نقا

ضعف

سازمان را در شاخصهای مختلف تعیین کرده و با
ارائه میزان مطلوب آنها ،خط مشی سازمان را به سوی
ارتقای کارایی و بهره وری مشخص میکند.

جدل ( )9رابطه بین کارایی و تراکم ورودی ها و خروجی نامطلوب
تراکم

تراکم 9
9

تراکم

تراکم

1/99112

1/111132

1/11 1

1/11332

میانگین

1/3112 2

1/ 19101

1/ 1911

1/00211

همبستگی

هدف از مدلهای تحلیل پوششی دادهها ،شناسایی

رخ میدهد .این پدیده یکی از مفاهیم اساسی در

و بهبود واحدهای ناکاراست .یکی از حالتهایی که

اقتصاد است که بیتوجهی به آن ،به بدنه اقتصادی

واحد تحت ارزیابی ناکاراست ،زمانی است که تراکم

مؤسسه ضرر وارد میکند .تحلیل پوششی دادهها

 /111مدیریت تولید و عملیات ،دوره .ششم ،شماره ( ،)1پیاپی ( ، )11بهار و تابستان 1931

ابزاری برای بررسی و شناسایی این پدیده است .در

در خروجی شامل تحقیق و مشاوره میشود و این ،به

این مقاله ،عالوه بر مروری بر تحلیل پوششی دادهها،

علت آن است که افزایش دانشجویان در تضاد با زمان

تعریف تراکم ،مدلهای اندازهگیری و تشخیص تراکم

محدود هیأت علمی است .عالوه بر آن ،هزینه های

آورده شده است .در مدلهای معمول ،تراکم فقط در

ارزیابی و نظارت اضافه میگردد؛ به عبارت دیگر

ورودیها سنجیده میشود .در این مقاله ،مدلی جدید

افزایش دانشجویان تحصیالت تکمیلی بر روی

برای اندازهگیری تراکم در ورودیها و خروجی

خروجی تحقیق مفید خواهد بود ،در حالیکه افزایش

نامطلوب با استفاده از  DEAارائه گردیده است.

دانشجویان سایر مقاط ،باعک کاهش خروجیهایی

شناسایی و ارزیابی تراکم کاربردهای مهمی در مراکز

مانند تحقیق خواهد شد؛ زیرا کارکنان مانند گذشته

آموزشی و واحدهای صنعتی و تولیدی دارد.

قادر نیستند وقت کافی برای دانشجویان صرف کنند.

کاربردهای بیشمار تراکم موجب شده که محققان به

همچنین ،دانشجویان اخراجی باعک افت سایر

بررسی تراکم و ارائه مدلهایی برای ارزیابی آن

خروجیها ،مانند تعداد فارغ التحصیالن و قبولی سطح

بررسی تراکم در

باالتر میگردند ،بنابراین ،تراکم در خروجی نامطلوب

خروجی نامطلوب و اثر آن بر ناکارایی تاکنون بررسی

باعک کاهش سایر خروجیها و موجب افت کارایی

نشده است .این بحک دارای اهمیت وی های است؛

می شود.

بپردازند .خروجی نامطلوب

زیرا افزایش خروجی نامطلوب میتواند باعک کاهش
خروجیهای مطلوب گردد.
مدل پیشنهاد شده در این مطالعه دارای وی گیهای
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