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Abstract: Fuzzy DEA methods have been introduced to deal with the fuzziness of variables.
Although, some of these variables are affected by uncertainty and also information granularity, the
membership function of fuzzy set is certain and this contrasts with the fuzzy concept as a whole.
Type-2 fuzzy sets are introduced because of this and their membership functions have the nature of
fuzzy type-1. The calculations of type-2 fuzzy sets are very complicated. However, interval type-2
fuzzy sets which have the characteristics of type-2 fuzzy sets and do not add any complexity to the
calculation process can be applied to deal with such a problem. That is why in this paper, it is
explored that how an extension of interval type-2 fuzzy dynamic network DEA approach helps to
measure airports’ sustainability. Sustainable airports play an irrefutable role in making transportation
systems sustainable. Such an integrative approach in DEA models is unprecedented. So, this
extension of DEA is valuable from both technical and conceptual aspects.
Keywords: Dynamic Network Data Envelopment Analysis, Interval type -2 fuzzy sets theory,
Passengers airports, Sustainability.
Introduction: Airports are an essential component of aviation (Knudsen, 2004). The importance of
airports becomes clearer when it comes to the fact that aviation traffic is more than before and,
therefore, sustainability becomes difficult. While, various studies have suggested that the
sustainability of airports is essential to improve the performance of these systems, improve the living
conditions of the public and increase the airport's credit (Brian, 2005; ICAO, 2012; SAGA, 2015).
Paying attention to the concept of sustainability in managing airports has various benefits, such as
increased competitiveness by purifying activities, reducing operating costs, and reducing costs for life
cycle of materials and equipment, better use of assets, utilization newer and better technologies,
reducing asset development costs, getting more support from the community, improving working
conditions and, as a result, improving employee productivity, reducing environmental risks, health,
safety and promotion (SAGA, 2015; Bretzke, 2013; TRB, 2012; ACARE, 2011; Too, Earl, 2010). For
the reasons mentioned, it can be said that it is necessary to pay attention to the sustainability of the
passenger airports of the country. Certainly, before adopting any approach, the current situation must
be assessed correctly. Various methods have been used to evaluate performance, but Data
Envelopment Analysis (DEA) is one of the most widely used methods (Azizi et al., 2004). Data
envelopment analysis is a functional and nonparametric method that allows consideration of various
components as input and output or intermediate activities (Bray et al., 2015). However, no research
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has been found to determine the performance of airports in accordance with the principles of
sustainability in Iran.
Materials and Methods: Type-2 fuzzy Dynamic Data Envelopment Analysis (DEA) is used to assess
the performance of Iran’s passenger airports based on sustainability development. By use of Dynamic
Network Data Envelopment Analysis, one can see how the different parts of a decision unit can be
linked. It also shows how the past performance of a decision-making unit can affect its current
performance. In this type of data envelopment analysis, the function of the decision-making unit is
transmitted through time-based intermediaries to the next period. Thus via using dynamic data
envelopment analysis method, it is possible to consider the activities of different parts of a decision
unit and also the efficiency with respect to time periods. However, the point is that in the real world,
due to the increasing socioeconomic complexity and the inherent ambiguity of human thinking, there
is no possibility of precise determination of many of the components. For this reason, type-2 fuzzy
theory is employed that its membership function is the fuzzy of the first type. Since the complexity of
calculations while using type-2 fuzzy set is high, interval type-2 fuzzy is applied. The 20 most popular
passenger airports in Iran are selected to evaluate their performance in accordance with the principles
of sustainability principles and via the help of the developed DEA model.
Results and Discussion: Results of investigation show that Larestan Airport is the most efficient one
among all and the last rank is allocated to the Isfahan airport considering fixed return to scale while in
variable return to scale, Shiraz airport gets the last rank. The efficiency intervals of airports such as
Larestan, Gorgan, Rasht and Yazd have little difference in two modes of return to scale. For this
reason, we can say that there is no significant function inefficiency about these airports. But this
difference is more evident in the efficiency of airports such as Mashhad. Airports, whose performance
is generally low or are inefficient, are able to provide a groundbreaking improvement with appropriate
benchmarking. Since airports operate in different conditions, difference in climatic conditions and the
in workforce etc. should be considered while benchmarking.
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چکیده :روشهای تحلیل پوششی دادههای فازی برای مواجهه با متغیرهای فازی شککل ررفتدکده هرددکد
بسیاری از این متغیرها با عدمقطعیت و ابهام روبهرو هستدد ،تابع عضکویت مجموعکههکای فکازی ماهیکت
قطعی دارند و این موضوع با مفهوم فازی متضاد است؛ بههمیندلیل مجموعههکای فکازی نکوع دوم شککل
ررفتدد که تابع عضویت آنها از جدس مجموعههای فازی نوع اول اسکت؛ امکا محاسکبات مربکو بکه ایکن
مجموعهها بسیار پیچیده استه مجموعههای فازی بازهای نوع دوم پیچیدری کمتری دارند و برای ارزیکابی
کارایی در روش تحلیل پوششی دادهها به کار برده میشوند؛ بههمیندلیل در مطالعۀ حاضکر روش تحلیکل
پوششی دادههای شبکهای پویا باتوجهبه مجموعههای فازی بکازهای نکوع دوم توسکعه داده شکده اسکت تکا
عالوه بر روابط شبکهای متغیرها در دوره های زمانی مختلف به ماهیت فازی آنهکا نیکز بهتکر توجکه شکوده
بهدلیل اهمیتی که فرودراهها در سیستم حملونقل دارند ،مدل توسعه داده شده در این مقاله برای ارزیکابی
کارایی فرودراههای مسافربری کشور باتوجهبه اصول پایداری استفاده میشوده ددکین رویککرد جکامعی در
توسعۀ روش تحلیل پوششی دادهها بیسابقه است؛ بههمیندلیل ددین توسعهای هم از جدبۀ فدکی و هکم از
جدبۀ مفهومی اهمیت دارده
واژه های کلیدی :تحلیل پوششکی داده هکای شکبکهای پویکا ،پایکداری ،فرودرکاههکای مسکافربری ،نیریکۀ
مجموعههای فازی بازهای نوع دوم
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مقدمه
فرودراهها جزءِ اساسی از حملونقل هواییاند (کدادسن)2112 ،7ه اهمیت فرودراهها بهعلکت افکزایر روزبکهروز
ترافیک حملونقل هوایی است؛ درنتیجه پایداری با مشکل روبهرو میشوده درحقیقت توجه بکه مفهکوم پایکداری در
مدیریت فرودراهها از الزامات صدعت هوانوردی استه فرودراهها اثر دشمریری روی محکیطزیسکت و همکینطکور
تأمین سالمت و رفاه مردمی دارند که در اطراف آنها زندری میکددد؛ بههمیندلیکل تکالشهکای مختلفکی درراسکتای
توجه به مفهوم پایداری در مدیریت فرودراهها در کشورهای مختلف انجام شده استه فرودراهی پایکدار اسکت ککه
عالوه بر موضوعات اقتصادی و کسب درآمد به عوامل اجتماعی و زیستمحیطی توجه داشته باشد و نیازهای فعلکی
را بهصورتی رفع میکدد که روی نسلهای آتی اثر مدفی نداشته باشد (اتکو و همککاران2172 ،2؛ تکیآربکی)2177 ،9؛
درواقع مطالعات نشان دادهاند توجکه بکه مفهکوم پایکداری فرودرکاههکا ،اثکرات ارزشکمددی را روی تحقک پایکداری
حملونقل و کاهر آالیددههای زیستمحیطی بهصورت کلکی وواهکد رذاشکت (راسکون ،هکوپر2172 ،2؛ وناتکن،1
)2117ه درضمن ،مطالعات مختلف حاکی از آن است که پایکداری فرودرکاههکای کشکورهای مختلکف بکرای بهبکود
عملکرد این سیستمها ،بهبود شرایط زندری عموم مردم و افزایر اعتبکار فرودرکاه ضکروری اسکت (برایکان2111 ،1؛
جدیک2111 ،1؛ آیسیایاُو2172 ،8؛ سارا .)2171 ،9توجه به مفهوم پایداری در مدیریت فرودراهها ،مزایای مختلفکی
ماندد افزایر رقابتپذیری از طری نابکردن فعالیتها ،کاهر هزیدههای عملیات ،کاهر هزیدههکای دروکۀ عمکر
مواد و تجهیزات ،استفادۀ بهتر از دارائیها ،بهککارریری فدکاوریهکای جدیکدتر و بهتکر ،ککاهر هزیدکههکای توسکعۀ
دارائیها ،دریافت حمایت و توجه بیشتر ازسوی اجتماع ،بهبود شرایط کاری و درنتیجکه ارتقکاءِ بهکرهوری کارکدکان،
کاهر ریسکهای زیستمحیطی ،سالمت ،ایمدکی و ارتقکاءِ کیفیکت وکدمات را بکههمکراه مکیآورد (سکارا2171 ،؛
تیآربی2172 ،؛ اِیسیاِیآرایی2177 ،71؛ تو ،ارل2171 ،77؛ برتزک)2179 ،72ه به همین دلیل ،در ارزیابی فرودرکاههکا
باتوجهبه اصول پایداری از مؤلفههای مختلفی استفاده میشود که تعدادی از ایکن مؤلفکههکا در جکدول ( )7مشکاهده
میشوده
جدول  -7تعدادی از مؤلفههای مرتبط با پایداری فرودراهها
مؤلفه
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ایتارو و آالمداری2111 ،؛ وو2171 ،؛ فرودراه هیترو2179 ،؛ ماسکاپورت2179 ،؛ ایاِیتکیاِی2172 ،؛ اِیدیپکی2171 ،؛
سارا2171 ،

توسعۀ رویکرد تحلیل پوششی دادههای شبکهای پویا و ترکیب آن با نیریۀ مجموعههای فازیِ بازهای نوع دوم 21/

دپارتمان اروپایی حملونقل ( ،71 )2119سددی را با عدوان آیددۀ حملونقل هکوایی71تدیکیم ککرده و بیکان داشکته
است که فرودراهها باید به مسئولیت اجتماعی و عواقب زیستمحیطی کارکردهای وود ماندد انتشار آالیددهها توجکه
و ذیدفعان مختلف ازجمله مسافرین را از این فرآیدکد آرکاه کددکده بکه ایکن ترتیکب و بکا افکزایر شکفافیت عملککرد
دروصوص دگونگی توجه به اصول پایداری ،اعتماد ذیدفعان نسبت به کارکردهای آن و اعتبار فرودرکاههکا افکزایر
یافته است (راسون ،هوپر)2172 ،78ه
باتوجهبه دالیل ذکرشده ،نتیجه میشود توجه به پایداری فرودراههای مسافربری کشکور ضکروری اسکته مسکلما
قبل از اتخاذ هر رویکردی ابتدا باید وضعیت فعلی بهدرستی شداوته شوده در مدیریت حملونقکل ،ارزیکابی ککارایی
راهی شداوتهشده برای تعیین دگونگی عملکرد فعلی و اهداف آتی استه
روشها ی مختلفی برای ارزیابی کارایی به ککار ررفتکه شکده اسکت؛ امکا روش تحلیکل پوششکی دادههکا یککی از
پرکاربردترین این روشها است (عزیزی و همکاران)7992 ،ه تحلیل پوششی دادهها ،روشی کاربردی و ناپارامتریکک
است که امکان توجه به مؤلفههای مختلفی را بهعدوان نهاده و ستانده یا فعالیتهای واسطه فکراهم مکیکدکد (بِکری و
همکاران)2171 ،79ه با وجود این ،پژوهشی یافت نشده است که کارایی فرودراهها را باتوجهبه اصول پایداری معکین
کدده
توسعۀ مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای پویای فازی بازهای نووع دوم :روش تحلیکل پوششکی دادههکای
سدتی ،تدها به نهادهها و ستاندههای مرتبط با هر واحد تصمیمریری توجه میکدد؛ درصورتیکه بسیاری از واحکدهای
تصمیمریری ماندد سیستمهای حملونقل از بخرهای مختلفی تشکیل شدهانکد ککه نکوع ارتبکا ایکن بخکرهکا بکر
دستیابی به اهداف تأثیر می رذارده عالوه بر این ،ایدگونه واحدهای تصمیمریری ،فعالیتهای وود را در دورههکای
زمانی مختلف انجام می دهدد و مسلما دگونگی عملکرد در دورۀ زمانی قبلکی روی نحکوۀ عملککرد در دورۀ زمکانی
بعدی اثر وواهد داشت (تُن و تیسوتسویی2172 ،21؛ هرِرا-رسکتریپو و همککاران)2171 ،27ه بکا اسکتفاده از تحلیکل
پوششی دادههای شبکهای پویا 22میتوان دگونگی ارتبا میان بخرهای مختلکف واحکد تصکمیمریکری را مشکاهده
کرده درضمن مشخص میشود دگونه عملکرد رذشتۀ واحد تصمیمریری روی عملکرد فعلی آن اثر مکیرکذارده در
این نوع از تحلیل پوششی دادهها ،عملکرد واحد تصمیمریری از طری واسطههای زمانی به دورۀ زمانی بعدی مدتقل
میشود (بورتُف و همکاران2119 ،29؛ دن)2119 ،22ه به این ترتیب بکا اسکتفاده از روش تحلیکل پوششکی دادههکای
شبکهای پویا میتوان هم فعالیتهای میان بخرهای مختلف واحد تصمیمریری را در نیر ررفکت و هکم ککارایی را
باتوجهبه واسطههای زمانی در طول دورههای مختلف زمانی برآورد کرد (تُن و تیسوتسویی)2172 ،ه
اما نکته آنجا است که در دنیای واقعی ،بهدلیل افزایر پیچیدریهای اجتماعی  -اقتصادی و ابهام ذاتی موجکود
در نحوۀ تفکر انسان ،امکان تعیین دقی بسیاری از مؤلفهها وجود ندارد؛ به همین دلیل در بسیاری از پکژوهرهکا بکه
نیریۀ مجموعههای فازی توجه واصی شده استه هرددد از ابتدای شکلریری مجموعههای فازی ،قطعیبودن تکابع
عضویت آنها نوعی ایراد تلقی شده است؛ به همین دلیل نیریۀ مجموعههای فازی نوع دوم بکهوسکیلۀ زاده)7911( 21
معرفی شد که ناشی از نیریۀ مجموعههای فازی (نوع اول) است و به همین دلیل میتوان رفت مجموعۀ فازی نکوع
دوم شکل رسترشیافته از نیریۀ مجموعههای فازی نوع اول استه تفاوت این دو در آن است که تابع عضکویت در
مجموعۀ فازی نوع اول قطعی و در مجموعۀ فازی نوع دوم ،فازی از نوع اول استه ازآنجاییکه پیچیدری محاسبات
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در زمان بهکارریری مجموعۀ فازی نوع دوم زیاد اسکت ،مجموعکههکای فکازی نکوع دومِ بکازهای 21معرفکی شکد ککه
محاسبات آن بسیار شبیه محاسبات مربو به مجموعههکای فکازی نکوع اول اسکت (مِدکدل)2111 ،21ه همکین باعک
میشود مجموعههای فازی نوع دوم بازهای ،در بسیاری از زمیدههای پژوهشکی اسکتفاده شکود (مدکدل،2111 ،2117 ،
2111؛ مددل و همکاران2119 ،؛ مددل و وو2111 ،28؛ رانگ و همکاران)2171 ،29ه
عدد فازی نوع دوم بازهای مطاب رابطۀ ( )7نشان داده میشوده
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 AUو  ALهریک دارای مجموعههای شبهسطحی هستدد که بهصورت زیر نمایر داده میشونده







حد باالی ارزش متوسط



~
~
) Au  a1U ( )  a 2U ( ) ; AL  a1L ( )  a 2L (

در این رابطه ،آلفا و بتا هریک ارزشی بین صفر تا یک دارنده حد پایین ارزش متوسط امککانپکذیری
~
امکانپذیری )M * ( A



~
)M * ( A

و

نیز طب روابط ( )2و ( )9بکه دسکت مکیآیکد و از آن در محاسکبات

مربو به روشهای مرتبط با تصمیمریری دددشاوصه استفاده میشوده متوسط ارزش امکانپکذیری همکان متوسکط
وزنی از میانگین حسابی این مجموعههای شبهسطحی است (رانگ و همکاران)2171 ،ه
()2

hU
hL
1
1
~
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به این ترتیب ،امکان تعیین مقدار مؤلفههایی با ماهیت فازی با استفاده از نیریۀ مجموعههای فکازی بکازهای نکوع
دوم پدید میآید؛ زیرا عدد فازی بازهای فازی نوع دوم را میتوان به یک بازۀ عددی تبکدیل ککرد
پایین و

~
)M * ( A

~
ککه )M * ( A

حکد

حد باالی آن استه

درنتیجه مدل ریاضی توسعه دادهشده را باید دوبار اجرا کرده یککبکار بکا اسکتفاده از حکد پکایین ارزش متوسکط
امکانپذیری و بار دیگر با جایگذاری حد باالی ارزش متوسط امکانپذیری مؤلفههای موجود در شکل شبکۀ تکدیک
تحلیل پوششی دادههاه این باع

می شود ماهیت فازی تا مراحل آور در محاسبات حفک شکود و بکرای هکر واحکد

تصمیمریری یک بازۀ کارایی مشخص میشوده مدل ریاضی مرتبط با حد باالی تحلیکل پوششکی دادههکای شکبکهای
فازی پویا بهصورت کلی در مدل اول (روابط  2 -9و تابع هدف آوردهشده در رابطۀ  )71و شکل کلی مدل ریاضکی
مرتبط با حکد پکایین تحلیکل پوششکی دادههکای شکبکهای فکازی پویکا در مکدل دوم (روابکط  71-71و تکابع هکدف
نشاندادهشده در رابطۀ  )71آورده شده استه  Wtوزنهای در نیر ررفته شده برای دورههای زمانی مختلکف و Wq

وزنهای هر رره از شبکه است که با نیرسدجی از وبرران مقدار آنها مشخص میشوده
نکته آنجا است که ممکن است نهاده یا ستاندهای ماهیت نامطلوبی داشته باشده راههای مختلفی برای بروکورد بکا
نهاده و ستاندۀ نامطلوب استفاده میشود؛ اما یکی از راههای بروورد آن اسکت ککه نهکادۀ نکامطلوب در فکرم سکتاندۀ
مطلککوب و سککتاندۀ نککامطلوب در فککرم نهککادۀ مطلککوب نوشککته شککود (جهانشککاهلو و همکککاران2111 ،91؛ ونککگ و
همکاران) 2171،ه در مطالعۀ حاضر نیز از همین رویکرد برای نگارش محدودیت مرتبط با نهاده و سکتاندۀ نکامطلوب
استفاده شده استه

توسعۀ رویکرد تحلیل پوششی دادههای شبکهای پویا و ترکیب آن با نیریۀ مجموعههای فازیِ بازهای نوع دوم 21/

روابط ( )2و ( )1نشاندهددۀ محدودیت های مرتبط با نهاده و ستاندۀ مطلوب هستدده محدودیت مرتبط بکا نهکادۀ
نامطلوب باید هماندد محدودیت مرتبط با ستاندۀ مطلوب نوشته شود و برعکسه
()2
()1

k  1,...ninputs
m  1,...noutputs

n DMU

t input
  sqk
 xOLt

t q  1,2,3

Lt t
q

t output
tq  sqm
 yOUt

t q  1,2,3

j

x
j 1

n DMU

Ut
j

y
j 1

همچدین برای تمامی واسطهها باید محدودیت حف تداوم را نوشت؛ برای مثکال در شککل « ،7تعکداد نشسکت و
برواست»« ،مسئولیت اجتماعی» و «کیفیت ودمات» یک واسطه در هر دورۀ زمانی است و «اعتبار سازمانی» که رکره
جامعه را در دو دورۀ زمانی بههم متصل میکدد ،واسطۀ زمانی استه این بدان معدا است که این مؤلفههکا عکالوه بکر
این که یکبار ستاندۀ رره اول (رره  )aو بار دیگر نهادۀ رره دوم (رره  )bدر نیکر ررفتکه مکیشکوند ،بایکد در یکک
محدودیت دیگر نیز آورده شوند که نشان دهددۀ آن است که آنچه از رره اول بیرون میآید وارد رکره دوم مکیشکوده
محدودیتهای ( )1و ( )1نشاندهددۀ حف تکداوم ارتبکا میکان رکرههکا در مکدل مکرتبط بکا حکد بکاالی ککارایی و
محدودیتهای ( )72و ( )79نشاندهددۀ همین عامل در مدل مرتبط با حد پایین کارایی هستدده بکدین ترتیکب ،حکد
باالی کارایی فرودراه  Oبا استفاده از روابط ( )2تا ( )9و تابع هدف نشاندادهشده در رابطۀ ( )71به دسکت مکیآیکده
مدیور از Uحد باالی مقدار فازی بازهای نوع دوم به ازاء هر مولفه و مدیور از  Lحد پایین آن است ککه در روابکط 2
و 9نحوه محاسبه آنها ذکر شده استه
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برای به دست آوردن حد پایین کارایی باید به روابط ( )71تا ( )71و تابع هکدف نشکاندادهشکده در رابطکۀ ()71
توجه شوده دراینصورت ،نهادهها و ستاندههای مطلوب هماندد روابکط ( )71و ( )77نوشکته مکیشکونده نهکادههکا و
ستاندههای نامطلوب باید بهترتیب ماندد ستاندهها و نهادههکای مطلکوب نوشکته شکونده درضکمن بکرای هکر واسکطۀ
ذکرشده در قسمت قبل باید محدودیت حف تداوم نوشته شود (رابطۀ )79ه برای هر واسکطه بکین دورههکای زمکانی
مختلف نیز باید این محدودیت مدنیر قرار ریرد (رابطۀ )72ه
()71
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رابطههای ( )8و ( )72در هر دو مدل نشاندهددۀ متغیربودن بازده به مقیا انکده درصکورت حکذف ایکن روابکط،
مدلها در بازده به مقیا

ثابت عمل وواهدد کرده درصورت در نیر ررفتن بکازده بکه مقیکا

ثابکت ،ددکین فکر

میشود که هرآنچه از رره اول بهعدوان ستانده وارج میشود ،عیدا وارد رره دوم میشوده درحالت بازدهی به مقیا
متغیر ،هر واحد تصمیمریری ناکارا تدها با واحدی در حجم مشابه مقایسه میشود (قیاسی)2171 ،ه
پس از این ،با استفاده از رابطۀ ( )78درجۀ ارجحیت کارایی هر واحد تصمیمریری نسبت بکه سکایر واحکدها بکه
دست میآیده برای مقایسه و رتبهبددی این واحدها ،بایکد ماتریسکی از درجکههکای ارجحیکت تشککیل شکوده واحکد
تصمیمریری که تمامی درجههای ارجحیت آن از  1/1بیشتر یا مساوی  1/1است ،رتبۀ نخست را به دست مکیآورده
با حذف این واحد تصمیمریری از ماتریس ،بقیه واحدها نیز یک به یک رتبکهبدکدی مکیشکوند (ونکگ و همککاران،
2111؛ عزیزی و همکاران)2171 ،97
()78
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به کارگیری مدل برای ارزیابی کارایی فرودگاههای مسافربری کشور باتوجوهبوه اصوول پایوداری :فرودرکاه
مسافربری پُرتردد کشور که همگی زیر نیر مدیریت شکرکت مادرتخصصکی فرودرکاههکای کشکورند ،بکرای بررسکی
انتخاب شدهاند تا با کمک مدل توسعه داده شده ،کارایی آنها باتوجهبکه اصکول پایکداری ارزیکابی شکوده بکاتوجکهبکه
مؤلفههای مطرحشده درزمیدۀ پایداری فرودراهها و ماهیت آنها (جکدول  ،)7شکبکۀ روش تحلیکل پوششکی دادههکای

توسعۀ رویکرد تحلیل پوششی دادههای شبکهای پویا و ترکیب آن با نیریۀ مجموعههای فازیِ بازهای نوع دوم 29/

شبکهای پویا در پژوهر حاضر بهصورت شکل ( )7تبدیل میشوده شکبکۀ حاضکر از سکه رکره فرودرکاه ،جامعکه و
مسافرین و در  2دورۀ زمانی تشکیل شده استه به ایکن ترتیکب ،کارکردهکای فرودرکاه و اثکرات آنهکا روی جامعکه
بهصورت کلی و مسافرین آن بررسی میشوده
همانرونه که در شکل  7مشاهده میشود« ،اعتبار سازمانی» واسکطۀ زمکانی در نیکر ررفتکه شکده اسکته «اعتبکار
سازمانی» زمیدهساز اعتبار بیشتر در دورههای زمانی آتی استه اعتبار سازمانی تا آن حکد در نیکر متقاضکیان اثررکذار
است که وقتی کیفیت ودمات و بهای آنها یکسان است ،ودماتی بررزیده وواهدد شد ککه ارائکهدهدکدۀ آنهکا اعتبکار
بیشتری دارد (آتکان ،اکمکسی2171 ،92؛ فرناندو و همکاران)2171 ،99ه این شبکه ،برای دو دورۀ زمانی ،یعدی  1ماهۀ
دوم سال  7999و  1ماهۀ اول سال  7992اجرا شده است تا امکان جمعآوری اطالعات از مسافرین فرودراهها وجود
داشته باشده
برای تعیین میزان توجه به مسئولیت اجتماعی ،میکزان اعتبکار سکازمانی ،کیفیکت وکدمات و رضکایت مسکافرین،
پرسشدامهای تهیه شده استه با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع نامحدود و با سطح اطمیدکان  %91و دقکت ،%1
 791نفر از مسافرین  21فرودراه پرتردد بهصورت تصادفی انتخاب شدهاند و پرسشدامه مزبکور را تکمیکل ککردهانکده
میزان انتشار آالیددههای هر فرودراه طی نشستهایی با دفتکر اسکتانداردهای فرودرکاهی و میکزان توجکه بکه اصکول
پایداری در سیاستها و رویکههکای هکر فرودرکاه ازطریک نشسکت بکا واحکد برنامکهریکزی شکرکت مادرتخصصکی
فرودراههای کشور به دست آمده استه
روش تحلیل پوششی دادههای شبکهای پویا برای بررسی کارایی نسبی فرودراههکای مسکافربری کشکور در نیکر
ررفته شده است تا عالوه بر بررسی نحوۀ ارتبا بخرهای در نیر ررفته شده برای هکر فرودرکاه ،تکأثیر دگکونگی
عملکرد آن در دورۀ زمانی قبلی روی عملکرد فعلی بررسی شوده
 Wtوزنهای در نیر ررفته شده برای دورههای زمانی مختلف و  Wqوزنهای هر رره از شبکه است که از قبکل
با اوذ نیر از وبرران حاضر در شرکت مادرتخصصی فرودراههای کشور تعیین شده استه وزن ررههکای فرودرکاه،
جامعه و مسافرین با استفاده از ترکیب روش دیمتل و روش فرآیدد تحلیل شکبکهای 92و بکا کسکب نیکر از وبررکان
حاضر در شرکت مادر تخصصی فرودراههای کشور بهترتیب از دک

بکه راسکت برابکر بکا  1/289 ،1/288و 1/981

تعیین شده استه وزن دوره های زمانی نیز با کسب نیر از همین وبرران و با استفاده از روش اسمارت 91تعیین شده
استه بهرونهایکه وزن دورۀ زمانی اول یعدی شر ماهۀ دوم سال  99که به تعطیالت نوروز مدتهی میشود برابکر بکا
 1/1و وزن دورۀ زمانی دوم یعدی شر ماهۀ اول سال  7992برابر با  1/2استه
در شبکۀ استفادهشده در این مطالعه (شکل  ،) 7سه ررهِ فرودراه ،جامعه و مسافرین در نیکر ررفتکه شکده اسکت؛
بدابراین  qبرابر  9استه حد باالی هر مؤلفه با استفاده از حرف  Uو حد پایین آن با استفاده از حکرف  Lنشکان داده
شده استه
در مطالعۀ پیررو نیز تعدادی از مؤلفهها یعدی «سیاستهکای اوکذشکده در مکدیریت فرودرکاه براسکا

اصکول

پایداری»« ،توجه به مسئولیت اجتماعی»« ،کیفیت ودمات»« ،اعتبار فرودرکاه» و «رضکایت مسکافرین» ماهیکت فکازی
دارنده ترکیب نیریۀ مجموعههای فازی بازهای نوع دوم با روش تحلیل پوششی دادههای شبکهای پویکا بکرای انجکام
بررسی ،باع

کسب نتایج دقی تری وواهد شده
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برای نگارش صحیح مدلها باید به ددد نکته توجه ککرد؛ نخسکت ایدککه سکه مولفکۀ «میکزان درآمکدهای ایکر از
هوانوردی»« ،بودجه» و «تعداد نشست و برواست هواپیما در طول دورۀ زمانی درحال بررسی» ،قطعیانده بکه همکین
دلیل مقدار آنها ثابت است و از جدس بازهای نیست؛ بدابراین در هر دو مدل  7و ،2میزان این مؤلفهها یکسان استه
نکته دیگر آن است که هرددد «توجه به اصول پایداری در سیاستها و رویهها» نهاده انتخاب شده اسکت ،توجکه
بیشتر به این اصول در سیاست ها و رویهها باع

میشود مدیریتِ فرودراه در جهتریریهکا و تصکمیمهکای وکود

بیشتر به اصول پایداری توجه کدد (سارا)2171 ،؛ به همین دلیل این نهاده از نکوع نهکادۀ نکامطلوب اسکته درضکمن
میزان انتشار آالیددهها به عدوان ستانده در رره جامعه در نیکر ررفتکه شکده اسکته مشکخص اسکت ککه ایکن سکتانده
نامطلوب و کا هر آن مهم استه به این ترتیب در شبکۀ حاضر ،نهاده و ستاندۀ نامطلوب در فرم سکتاندۀ مطلکوب و
ستاندۀ نامطلوب در فرم نهادۀ مطلوب نوشته میشود (جهانشاهلو و همکاران2111 ،؛ ونگ و همکاران)2172 ،ه
با استفاده از حل دو مدل آوردهشده ،بازۀ کارایی برای هر واحد تصمیمریری درحالت بازدهی به مقیا
بازدهی به مقیا

ثابکت و

متغیر به دست می آیده باید واطر نشان کرد که بهدلیل سادهسازی در اصل مدل ،حد باالی ککارایی

هیچ واحد تصمیمریری برابر  7نخواهد شد (شرفی ،رستمی -مالولیفه)2172 ،91ه
 -اعتبار سازمانی

 -تعداد نشست و برخاست هواپیما

جامعه

دوره زمانی 1

 -توجه به مسئولیت اجتماعی/

-میزان انتشار آالیندها

زیست محیطی

در

 توجه به اصول پایداریسیاستها و رویهها
 -میزان بودجه

 -کیفیت خدمات

مسافرین

فرودگاه
 -میزان درآمد غیر از

رضایت مسافرین

هوانوردی

 -تعداد نشست و

 میزان انتشار آالیندها -اعتبار سازمانی

برخاست هواپیما
 -توجه

جامعه

به

دوره زمانی 2

مسئولیت
اجتماعی /زیست
محیطی

 -توجه به اصول پایداری

در

سیاستها و رویهها

 -کیفیت خدمات

مسافرین

 -میزان بودجه

فرودگاه

رضایت مسافرین

 -میزان درآمد غیر از هوانوردی

شکل  -7شبکۀ روش تحلیل پوششی دادهها برای ارزیابی کارایی فرودراههای مسافربری کشور باتوجهبه اصول پایداری

کارایی نسبی فرودراههای درحال بررسی باتوجهبه اصول پایداری در جدول  2آورده شده استه رتبۀ نخست در
هر دو حالت به فرودراه الرستان و رتبۀ آور در حالت بازدهی بکه مقیکا
بازدهی به مقیا

متغیر به فرودراه شیراز اوتصاص یافته استه

ثابکت بکه فرودرکاه اصکفهان و درحالکت

توسعۀ رویکرد تحلیل پوششی دادههای شبکهای پویا و ترکیب آن با نیریۀ مجموعههای فازیِ بازهای نوع دوم 97/

بازدهی با مقیا

ثابت زمانی مهم است که تمامی واحدهای تصمیمریکری در مقیکا

بهیدکه فعالیکت کددکد؛ امکا

به دلیل بروی از دالیل ماندد محدودیت مدابع مالی ،همیشه امکان ددین بررسی وجود ندارده در این حالت بهتر است
از رویکرد بازدهی به مقیا

متغیر استفاده شوده ارر کارایی یک واحد تصمیمریری در دو حالت ذککرشکده متفکاوت

باشد ،بدان معدا است که عدمکارایی مقیا

وجود دارد (قباسی)2171 ،ه بازۀ کارایی فرودرکاههکایی ماندکد الرسکتان،

ررران ،رشت و یزد در دو حالت بازدهی به مقیا
کارکرد این فرودراهها ،ناکاراییِ مقیا

ثابت و متغیر ،تفاوت نادیزی با هم دارنکده بکه همکین دلیکل در

دشمریری وجود ندارد؛ اما این تفاوت دربارۀ ککارایی فرودرکاههکایی ماندکد

مشهد مشهودتر استه
فرودراههایی که کارایی آنها بهصورت کلی کم و یا ناکارایی مقیا

در آنها مشهود است ،با الگکوبرداری مداسکب

زمیدۀ پیشرفت وود را فراهم میآورنده ازآنجاکه فرودراهها در شرایط متفاوتی مشغول به فعالیتاند ،در الگکوبرداری
باید به تفاوتهایی ماندد تفاوت شرایط اقلیمی و تفاوت نیروی کار توجه کرده
جدول  -2بازۀ کارایی و رتبۀ فرودراههای درحال بررسی باتوجهبه بازدهی به مقیا
بازۀ کارایی باتوجهبه بازدهی به
فرودراه
U



مقیا

ثابت
L



ثابت و متغیر

بازۀ کارایی باتوجهبه بازدهی به
رتبه
U



مقیا

متغیر
L



رتبه

7

مهرآباد

1/18

1/12

71

1/19

1/11

79

2

مشهد

1/1

1/1

72

1/19

1/19

9

9

امام ومیدی

1/22

1/29

71

1/19

1/12

72

2

شیراز

1/29

1/22

71

1/17

1/1

71

1

اصفهان

1/22

1/27

78

1/19

1/17

71

1

تبریز

1/29

1/28

71

1/18

1/11

1

1

بددرعبا

1/18

1/12

1

1/19

1/11

71

8

زاهدان

1/17

1/11

1

1/11

1/11

9

9

اهواز

1/12

1/12

9

1/19

1/12

72

71

یزد

1/12

1/12

8

1/11

1/11

1

77

کرمان

1/11

1/19

72

1/12

1/11

77

72

رشت

1/19

1/18

2

1/11

1/17

9

79

کرمانشاه

1/11

1/19

77

1/19

1/11

79

72

بوشهر

1/17

1/11

1

1/12

1/18

8

71

ساری

1/19

1/17

79

1/12

1/11

77

71

آبادان

1/12

1/11

1

1/11

1/12

2

71

ررران

1/11

1/1

9

1/18

1/12

2

78

ارومیه

1/17

1/11

1

1/12

1/18

8

79

اردبیل

1/17

1/18

2

1/12

1/17

1

21

الرستان

1/18

1/11

7

1/19

1/11

7

بررسی کارایی فرودراههای مسافربری کشکور بکاتوجکهبکه اصکول پایکداری ،زمیدکۀ الزم را بکرای ایجکاد توسکعه
دراینراستا ایجاد میکدده ویژریهای اساسی مطالعۀ حاضر بهصورت زیر بیان میشود:

 /92مدیریت تولید و عملیات ،دوره 9ه ،پیاپی ،71شماره  ،2پاییز و زمستان 7991



مطالعۀ حاضر هماندد پلی میان مفهوم پایداری در فرودراهها و روش تحلیل پوششی دادهها عمل میکدکد و

روش تحلیل پوششی دادهها را بهصورتی توسعه داده است که از آن برای بررسی کارایی سایر سیستمهای مشابه نیکز
استفاده شوده


ترکیب نیریۀ مجموعههای فازی نوع دوم بازهای با روش تحلیل پوششی دادههکا ،امککان تعیکین یکک بکازه

برای کارایی فرودراهها را ایجاد کرده است و بدینوسیله ،دقت عملکرد پژوهشگر افزایر مییابده ددکین رویککردی
در پژوهرهای رذشته مشاهده نشده استه


در شکل شبکۀ مربو به روش تحلیل پوششی دادهها از مؤلفههایی استفاده شده است که پکیر از ایکن ،بکا

مرور ادبیات جامع به دست آمده است و با کسب نیرات وبرران حاضکر در شکرکت مادرتخصصکی فرودرکاههکای
مسافربری کشور و با اجرای روش دلفی فازی نوع دوم بازهای نهایی شدهاند؛ به همین دلیکل ایکن مؤلفکههکا قابلیکت
برآورد پایداری فرودراههای مسافربری کشور را دارنده


در تعیین کارایی فرودراه های کشور ،به اثرات کارکردهای فرودرکاه روی جامعکه و مسکافرین بالواسکط آن

توجه و عملکرد فرودراهها در دو دورۀ زمانی یعدی دورۀ مدتهی به تعطیالت نوروز و دورۀ کاری عادی بررسی شکده
استه تاکدون ددین رویکرد جامعی در این حوزۀ مطالعاتی مشاهده نشده استه
درحالت کلی مطالعهای یافت نشده است که پیر از این با وجود ضکرورت مطکرحشکده ،مکدل تحلیکل پوششکی
دادههایی با این ویژریها را توسعه دهد و از آن برای بررسی کارایی فرودراههای مسافربری داول یا وکارج کشکور
ازلحاظ توجه به اصول پایداری استفاده کرده باشد؛ به همین دلیل پژوهر حاضر باتوجهبه ویژریهکای مطکرحشکده
نوآوری مداسبی دارد و زمیدهساز پژوهرهای مختلف آتی استه
نتیجهگیری
بسیاری از نهادهای بینالمللی توجه به مفهوم پایداری را ضروری میداندکد و دربکارۀ دگکونگی پیکادهسکازی آن
پژوهرهای زیادی انجام دادهاند؛ برای مثال در قسمت حملونقل از اف ( 91 2121ککه طکرح پیشکدهادی کمیسکیون
اروپا برای ترویج و پرورش ایدهها و مشاال است) ،سعی شده است عالوه بر توجه به ویژریهای واص هکر نیکام
حملونقل (حملونقل ریلی ،جادهای ،آبی و هوایی) این نیامها با هم یکپارده نگه داشته شوند و زمیدۀ پایداری آنها
فراهم شود (کمیسیون اروپا)2179 ،ه باتوجهبه اهمیت حملونقل پایدار و تلقیشدن فرودراه بکهعدکوان مرککز اصکلی
برای حملونقل ،مدیریت بسیاری از فرودراههای مشهور ماندد فرودراه هیتکرو ،سکعی ککردهانکد اصکول پایکداری را
باتوجهبه شرایط عملیاتی فرودراهها توسعه دهدد و با ایجاد شاوصهای مداسب از مزایای مختلف آن بهرهمدد شکوند
(فرودراه هیترو)2179 ،ه
با ارزیابی کارایی ،وضعیت فعلی معین و مسیر پیشرفت مشخص میشوده توسعۀ مدل تحلیل پوششکی دادههکای
شبکهای پویای فازی بازهای نوع دوم باع

میشود کارایی واحدهای تصمیمریری ماندکد فرودرکاههکا بهتکر ارزیکابی

شود؛ زیرا عالوه بر روابط درونی واحدهای تصمیمریری در دورههای زمانی مختلف ،امکان مواجهکه بکا سکتانده یکا
نهادۀ نامطلوب نیز وجود دارده همچدین میتوان ماهیت فازی مؤلفههای موجود را در نیر ررفته

99/ توسعۀ رویکرد تحلیل پوششی دادههای شبکهای پویا و ترکیب آن با نیریۀ مجموعههای فازیِ بازهای نوع دوم

مسلما برآورد بهرهوری فرودراهها با استفاده از شاوص مالمکوئیست در پژوهرهای آتی اطالعات دقی تکری را
در این زمیده فراهم می آورده درضمن زمانی که ورودیها یا وروجیهای روش تحلیل پوششکی دادههکا بکهصکورت
 اطالعات دقی نیستدده ددین دادههایی نیازمدد طراحکی مکدل مخصکوص بکهوکود، نسبتی و یا محدود باشدد،ترتیبی
 توصیه میشکود در،هستدده ازآنجاکه احتمال مواجهه با ددین دادههایی در بررسیهایی ماندد مطالعۀ حاضر کم نیست
 در شککل شکبکهای پویکا توجکه شکود و مکدل مداسکبی98 پژوهرهای آتی به مفهوم تحلیل پوششی دادههای نادقی
طراحی شود تا نتایج آن با دست آوردهای مطالعۀ حاضر مقایسکه شکوده نکتکۀ بعکدی آنجکا اسکت ککه اتخکاذ ددکین
رویکردی در بررسی مفاهیم مهم دیگر ماندد تاب آوری در فرودراههای کشور زمیدۀ بهبود شرایط کاری در این حلقۀ
مهم از ارتبا هوایی را فراهم می کدده از سوی دیگر برای اتخاذ عملکردی بهیده در حملونقکل نیکامی بایکد تمکامی
حلقههای زنجیره ارزش آن باهم همسو باشدد؛ به همین دلیل توصیه میشود در پژوهرهای آتی کل زنجیکره ارزش
حملونقل هوایی بهجای توجه صِرف به فرودراهها بررسی شوده
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