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چکیده :تالشهای فراوانی برای رسیدن به معیارها و مدلهای جامع برای ارزیابی شرکتها انجام شدهاست .در این مقاله هدف به دست
آوردن کارایی شرکتهای پتروشیمی برپایه کارکردهای منابع انسانی ،عملیات و فروش است .مدل کارایی با در نظر گرفتن این کارکردها
میتواند عملکرد بهتری برای محاسبه کارایی داشته باشد .برای انجام این پژوهش  14پتروشیمی فعال در بورس انتخاب و مدل مفهومی بر
اساس سه واحدفوق ایجاد شدهاست .دادهها از سایت کدال استخراج شدهاست .رتبهبندی کارایی صنایع پتروشیمی با دادههای یکسان با سه
روش محاسبه شدهاست .از یک مدل شبکهای برای بهدست آوردن کارایی استفاده شده و نتایج حاصل نشاندهنده کارا بودن پتروشیمیهای
 10 ،1و  11در هریک از مدلها است .اجرای مدلها ،نشاندهنده این است که ،کارکردهای منابع انسانی ،عملیات و فروش میتواند بهتر
عمل کنند .همچنین نتایج متفاوت سه مدل از یکدیگر نشاندهنده اهمیت انتخاب مدل ارزیابی کارایی برای سازمانها است.
واژگان کلیدی :تحلیل پوششی دادهها ،ارزیابی کارایی ،صنایع پتروشیمی ،رتبهبندی واحدها

فناوری از وضعیت سنتی به وضعیت مدرن تبدیل شده است.
سنجش عملکرد واحدهای مختلف از جمله صنعتی در ایران ،از
اهمیت ویژهای برخوردار است[ .]1استفاده از مدلهای تحلیل
پوششی دادهها عالوه بر تعیین میزان کارایی نسبی ،نقاط ضعف
سازمان را در شاخصهای مختلف تعیین کرده و با ارائه میزان
مطلوبین آنها ،خط مشی سازمان را به سوی ارتقای کارایی و
بهرهوری مشخص میکند[.]2
در سالهای اخیر تالشهای فراوانی برای رسیدن به معیارها و
مدلهای جامع برای ارزیابی شرکتها انجام شده است .یکی از
این روشها که مورد بررسی قرار گرفته ،تحلیل پوششی داده

 -۱مقدمه
هر سازمان دولتی یا خصوصی برای به دست آوردن سطح باالی
عملکرد در زمینههای مختلف نیاز به نظارت و ارزشیابی کلیه
واحدها دارد .بدون ارزشیابی و تشویق و ترغیب عملکرد کارکنان
و مسئ والن مربوط و تقویت نقاط قوت و از بین بردن کاستیها
امکان دستیابی به سطوح باالی کارایی وجود ندارد .به همین جهت
ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیمگیر( )DMU1از اهمیت ویژهای
برخوردار است .سنجش عملکرد با توجه به فناوری از
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( )DEA2است که از سال  1978توسط چارنز ،کوپر و رودز ارائه
شده است[ .]3در سالهای پس از آن افراد مختلفی برای توسعه
این روش تالش کردند.
محاسبه کارایی تا کنون با مدلها و واحدهای تصمیمگیر متفاوتی
توسط افراد مختلف انجام شده است .اما در نظر گرفتن کارکردهای
منابع انسانی ،عملیات و فروش در ادبیات مورد توجه قرار نگرفته
است .مدلهای کارایی براساس کارکردهای منابع انسانی ،عملیات
و فروش میتوانند بهتر عمل کنند.
در این مقاله سعی میشود برای ارزیابی کارایی و رتبهبندی
واحدهای سازمانی از سه روش که توسط افراد مختلف توسعه داده
شدهاست ،استفاده شود و نتایج این رتبهبندی مورد بررسی قرار
گیرد.
در بخش دوم به بررسی مفاهیم کارایی پرداخته میشود و در
بخش سوم ادبیات تحلیل پوششی دادهها به خصوص تحلیل
پوششی دادههای شبکهای مورد بررسی قرار میگیرد .سپس در
بخش چهارم مدلهای بر اساس کارکردهای منابع انسانی ،عملیات
و فروش معرفی میشوند و در بخش پنجم نتایج حاصل از اجرای
مدلها به بحث گذاشته میشود .در انتها نیز نتیجهگیری آورده
شده است.

 -2کارایی
پیتر دراکر ساااادهترین و کلیترین تعریف از کارایی را بیان کرده
است .از دیدگاه وی ،کارایی اجرای کار به طور شایسته و مناسب
یا انجام در ست کارها ا ست .معیار کارایی بیانگر توانایی سازمان
در دساااتیابی به خروجی(ها) با در نظر گرفتن حداقل ورودیها
ا ست .همچنین در ادبیات مدیریت ا شاره می شود که کارآیی در
ارت باط با تخصااایص م نابع در مصاااارف مختلف و مرتبط با
فعالیتهای انجام شده و حداقل سازی سطح هزینهها ا ست .چان،
کارایی را به صورت بهرهبرداری از منابع(نیروی کار ،ما شینآالت،
ظرفیت ،انرژی) تعریف میکند .وی بیان میکند که اساااتفاده از
منابع به بهترین نحو ،منجربه صااارفهجویی در پول و زمان و در
نتیجه بهبود عملکرد شرکت میشود[.]4
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کارایی به صورت درجه د ستیابی به هدفهای اغلب اقت صادی و
مالی تعریف می شود .از دید مالی با عبارت ن سبت سوددهی و از
دید تکنیکی با عبارت بهرهوری شناخته میشود[.]5

 -3تحلیل پوششی دادهها
تکنیک ا سا سی تحلیل پو ش شی دادهها در ابتدا تو سط فارل در
تحقیقات خود برای اندازهگیری کارایی تولیدات صاانعتی شااکل
گرفت[ .]6یکی از ویژگیهای ا سا سی روش او تمایز بین قیمت و
کارایی فنی بود .در مقیاس قیمت ،انتخاب یک مجموعه بهینه از
ورودی ها موفقیت به حسااااب میآید در حالی که کارایی فنی
موفقیت خود را تولید حداکثر خروجی برای یک مجموعه ورودی
در نظر میگیرد و انت ظار میرود کارایی (نسااا بت خروجی به
ورودی) نزدیک به صد در صد باشد .مدل تحلیل پوششی دادهها
بهترین واحد تصمیمگیری را انتخاب میکند ،یک امتیاز را به آن
اختصااااص میدهد و یک معیار ناکارآمدی برای بقیه واحدها
مشاااخص میکند .به واحدهای دیگر نمرات بین صااافر تا یک
اختصاااص میدهد .مدل تحلیل پوشااشاایدادهها کارایی بهینه را
اندازهگیری نمیکند .مدل تحلیل پوشااشاای دادهها در سااالهای
اخیر برای ارزیابی و اندازه گیری کارایی نسبی هر نوع سیستم با
یک ورودی و خروجی مقبولیت خوبی ک سب کرده ا ست از جمله
سااازمانها ،مؤسااسااات آموزشاای،سااازمانهای صاانعتی و .]7[...
تحلیل پوششی دادهها به جای استفاده از میانگینهای آماری که
ممکن اسااات برای یک واحد تصااامیمگیری کاربردی نباشاااد،
ناکارایی یک واحد ویژه را با مقایسااه آن با واحدهای مشااابه که
کارا تشااخیص داده شاادهاند به دساات میآورد[ .]8بعدا تحلیل
پوششی دادهها با نامی که اکنون شناخته می شود توسط چارنز و
همکاران بر اساس کارهای فارل معرفی شد .آنها محاسبه کارایی
با در نظر گرفتن چند ورودی و خروجی وزن دار را ارائه دادند[.]3
چارنز ،کوپر و رودز برای اولین بار مدل تحلیل پو ش شی دادهها را
ارائه دادند که اصاااطالحاه به آن مدل  CCR3میگویند که در آن
کارایی نسبی هر واحد تصمیم گیرنده برابر با نسبت خروجیهای
وزن دار به ورودیهای وزندار ا ست .بنکر ،چارنز و کوپر در ادامه
مدل  BCC4را با تغییر فرض تول ید از بازده به مق یاس ثابت ،به
بازده به مقیاس متغیر ارائه دادند[.]9تحلیل پوشاااشااای دادهها
Banker, Charnes and Cooper
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متشکل از یک روش برنامهریزی خطی ریاضی غیرپارامتری است
که هدف آن تجز یه و تحل یل گروهی از واحدهای تول ید همگن
اساات که بهعنوان واحدهای تصاامیمگیری شااناخته میشااوند تا
کارآمدترین ساااازمانها را شاااناساااایی کرده و اقداماتی را که
ساااازمان های ناکارا با ید انجام دهند تا کارا شاااوند را نشاااان
دهد ]10[.تحلیل پوشااشاای دادهها به هر واحد تصاامیمگیرنده
اجازه میدهد تا کارایی را با وزن مطلوب خود انتخاب کنند.]9[ .

 -۱-3تحلیل پوششی دادههای شبکهای
مدلهای سنتی در ارزیابی عملکرد بر اساس تفکر تولید بهعنوان
جعبه سیاه هستند به گونهای که ورودیها در این جعبهها به
خروجیها تبدیل میگردند؛ در حالی که فرایند تبدیل واقعی
همیشه به صورت واضح مدلسازی نمیشود .این مدلها کارایی
یک واحد را در مقایسه با سایر واحدها اندازهگیری میکند و
کارایی نسبی آن را تعیین کرده و معین میکنند که برای رسیدن
به مرز کارایی چه تغییراتی باید در ورودیها و خروجیها انجام
شود .اما داخل واحدهای تصمیمگیری بهعنوان یک جعبه سیاه
باقی میماند و درون آنها بررسی صورت نمیگیرد فقط به
ورودیها وخروجیهای مدل توجه میشود .در این مدل نمیتوان
واحد ناکارا در داخل سیستم را شناسایی و برای بهبود اقدام کرد.
مدل سنتی برای شناسایی کارایی و یا عدم کارایی سیستم کافی
است ولی برای حالتی که بخواهیم منبع ناکارایی داخل سیستم را
شناسایی کنیم کافی نبوده و نیاز به دروننگری توجه به
فرایندهای داخلی هر واحد است .در این روش هرکدام از واحدها
به شبکهای از واحدهای تصمیمگیری جزئیتر تقسیم شده و
هریک از واحدهای تصمیمگیری جزئی یک سری منابع تولید شده
از دیگر واحدهای جزئی را استفاده کرده و یک سری منابع را تولید
کرده و در اختیار سایر سایر واحدهای تصمیمگیری جزئی قرار
میدهند .این روش به مدیران هرکدام از واحدهای تصمیمگیری
کمک میکند تا تمرکز بیشتری بر روی استراتژی افزایش کارایی
هریک از واحدها داشته باشند[ .]11مدلهای  DEA5شبکهای
کارایی کلی سازمانی و کارایی هرکدام از فرایندهای فرعی را
اندازهگیری کرده و اجازه میدهد تا کارایی کلی با استفاده از
ارتباطات ریاضی بین کارایی سازمان و کارایی فرایندها تجزیه
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شود .در مدلهای  DEAشبکهای ،به جای ساختار سلسله مراتبی
فعالیتها ،از ساختار شبکهای کمک گرفته شده است[.]12
کوک و همکاران مدل تحلیل پوششی دادههای دو مرحلهای را
ارائه دادند که در این مدل فقط دو واحد تصمیمگیرنده جزئی در
واحد تصمیمگیرنده اصلی وجود دارد .این دو واحد به صورت
متوالی با یکدیگر در ارتباطند به صورتی که کل خروجیهای واحد
تصمیمگیرنده اول بهعنوان ورودیهای واحد تصمیمگیرنده دوم
استفاده میشوند و هیچگونه ورودی جدیدی به جز خروجیهای
مرحله اول وارد نمیشود[ .]13کائو و هوانگ و چن و همکاران به
ارزیابی واحدهای تصمیمگیر دو مرحلهای پرداختند .در اولی
کارایی واحد مورد نظر به صورت حاصل ضرب کاراییهای مراحل
سازنده آن و در دومی به صورت میانگین وزنی مراحل سازنده
معرفی شد[ .]14در یک مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای
سه ساختار وجود دارد .مدل موازی ،مدل سری و مدل مختلط.
کائو شبکه سری را ارائه داد .این مدل شامل واحدهای
تصمیمگیرنده با دو یا چند واحد داخلی است که با شاخصهای
میانی به یکدیگر مرتبط شدهاند .در روش دو مرحلهای دادههای
خارجی در مرحله دوم وارد مدل نمیشوند و تمام شاخصهای
میانی در مرحله دوم مصرف میشوند .به عالوه خروجیهای نهایی
تنها به وسیله مرحله دوم ایجاد میشوند .اما تفاوت مدل عمومی
با مدل دو مرحلهای در تعداد رویههای داخلی است که ممکن
است در هر مرحلهای ورودیها وارد شوند ،خروجیهای نهایی
ممکن است در هر مرحلهای خارج شوند شاخصهای میانی ممکن
است به طور کامل مصرف نشوند .در مدل شبکهای موازی ،مراحل
تکی به صورت موازی و به طور جدا از یکدیگر عمل میکنند.
گسترش این نوع از مدل ،سیستمهای تسهیم جریانها است،
جایی که ورودیها بین واحدهای انفرادی تقسیم میشود .میتوان
دانشگاه را نمونه کاملی از یک سیستم موازی در نظر گرفت.
واحدهای مجزای دانشگاه واحدهایی هستند که به صورت موازی
و به طور مجزا در داخل دانشگاه عمل میکنند[ .]15در حالت
عادی سیستمهای شبکهای به صورت ساختار سری یا موازی ساده
نیستند و ارزیابی کارایی و تکنیکهای تجزیه کارایی ارائه شده
توسط کائو و هوانگ را نمیتوان به صورت مستقیم به کار برد .ولی
با بهرهگیری از فرایندهای ساختگی میتوان یک شبکه را به
صورت ساختارهای سری که هر مرحله در حالت سری دارای
ساختار موازی است نمایش داد[ .]16در سال  2010رویکرد
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مجموع کارایی جزئی 6برای سنجش کارایی ساختارهای چند
مرحلهای که دارای ورودی و خروجیهای مازاد میباشد توسط
کوک و همکاران ارائه شد[ .]17در این فرایند خروجیهای زیر
فرایند به دو زیربخش تقسیم میشود که قسمتی از آن بهعنوان
خروجی از سیستم خارج شده و قسمتی بهعنوان ورودی به مرحله
بعد وارد میشود .در این روش نیز کارایی کل به صورت حاصل
جمع موزون کارایی تکتک زیرفرایندها به دست میآید .وزن
تخصیص داده شده به هر زیرفرایند برابر است با نسبت منابع
ورودی به هر زیرفرایند به کل منابع ورودی که در سازمان مصرف
میشود .تعدادی از رویکردهای زنجیره تأمین توسط لیانگ و
همکاران ( )2006بر اساس ساختار تئوری بازی ایجاد شدهاند .دو
مدل اصلی لیانگ مدل مشارکتی و غیر مشارکتی هستند که در
مدل غیر مشارکتی به فروشنده بهعنوان رهبر و به خریدار بهعنوان
پیرو نگاه میشود .در مرحله اول امتیاز کارایی رهبر بهینهسازی
شده و در مرحله دوم کارایی پیرو حداکثر میشود با این
محدودیت که مضربهای استفاده شده در مرحله اول ،مقدارشان
ثابت و بدون تغییر در مرحله دوم باقی میمانند .مدل حاصل ،یک
مسأله برنامهریزی پارامتریک غیر خطی است .در مدل بازی
مشارکتی ،مفروضات رهبر-پیرو وجود ندارد[.]18
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شاخصهای فراوانی از جمله انگیزش کارکنان ،روابط با دیگران،
نظم و انضباط ،عملکرد فرد در سازمان ،تعداد نیروی انسانی،
هزینههای سرمایهگذاری آموزش و کیفیت انجام کار برای واحد
منابع انسانی میتوان در نظر گرفت ،شاخصهای هزینه خوراک،
میزان تولید ،میزان بهای تمام شده را میتوان بهعنوان
شاخصهای واحد عملیات و میزان فروش داخلی و خارجی را نیز
میتوان بهعنوان شاخصهای اصلی واحد فروش معرفی
کرد[ .]20[،]19[،]1با توجه به دادههای در دسترس ورودی و
خروجیهای هر واحد به صورت زیر انتخاب شدند:
 .1واحد منابع انسانی :هزینه آموزش کارکنان(ورودی) ،هزینه
دستمزد کارکنان(خروجی)
 .2واحد عملیات :هزینه خوراک و هزینه دستمزد کارکنان
(ورودی) ،حجم تولیدی محصوالت (خروجی)
 .3واحد فروش :حجم تولیدی محصوالت(ورودی) ،میزان
فروش (خروجی)
همانطور که مشخص است واحد اول یک ورودی و یک خروجی
دارد که خروجی این مرحله ورودی مرحله دوم است .واحد دوم
دو ورودی دارد که یک ورودی از مرحله اول وارد میشود و یک
ورودی از بیرون وارد این مرحله میشود و یک خروجی از این
مرحله به مرحله سوم وارد میشود .واحد سوم نیز یک خروجی و
یک ورودی دارد .در شکل  1مدل مفهومی نشان داده شده است.

 -۱-4واحدها و شاخصها
در پتروشیمیها ،واحدهای مختلفی وجود دارد .برای این منظور
میتوان واحدهای تحقیق و توسعه ،واحد منابع انسانی ،واحد
عملیات و تولید ،واحد فروش ،واحد برنامهریزی ،واحد تضمین
کیفیت و  ..اشاره کرد .در این مقاله هدف اجرای رتبهبندی کارایی
برپایه کارکردهای منابع انسانی ،عملیات و فروش است .سه واحد
منابع انسانی ،واحد عملیات و واحد فروش بهعنوان سه زیرفرآیند
در نظر گرفته میشود .انتخاب این سه واحد به دلیل در دسترس
بودن اطالعات و همچنین اهمیت واحد عملیات و فروش از نظر
مالی در سازمانه ا و واحد منابع انسانی به دلیل اینکه بخشی از
ریسکها ناشی از منابع انسانی است اطالعات این سه واحد از
اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است .برای انتخاب شاخصها
بهعنوان ورودی و خروجی به بررسی ادبیات پرداخته شد.
Additive efficiency decomposition approach
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شکل  :1مدل مفهومی مسأله

 -2-4مدل کارایی جزئی با در نظر گرفتن ضرایب
مبتنی بر ورودیها
هماطور که در ادبیات بررسی شد ،کوک و همکاران در سال2010
مدل رویکرد کارایی جزئی را ارائه دادند[ .]17با توجه به مدل
مفهومیای که طراحی شده ،این مدل میتواند ،مدل مناسبی برای
پیادهسازی مدل مفهومی طراحی شدهباشد .فرآیند  Pمرحلهای
شکل  2را در نظر بگیرید ،بردار ورودی به مرحله  1با  Z0نشان
داده شدهاست .بردارهای خروجی از مرحله  (P=1,2,…,P) Pبه
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دو شکل نشان داده شده است که عبارتاند از  Zp1و  ZP2به
گونهای که  Zp1بیانگر خروجی مرحله Pاست که بهعنوان ورودی
مرحله بعدی نمیباشد و به مرحله دیگری وارد نمیشود .بردار
 ZP2نیز به معنی خروجی مرحله  Pاست که به مرحله بعدش وارد
میشود و برای مرحله بعدش یک ورودی محسوب میگردد .بردار
 ZP3ورودی است که به مرحله  P+1وارد میشود.
Z1 3

Z
مرحله سوم

مرحله دوم

Z
1

Z

Z11

,

شکل  :2مدل مفهومی مدل کارایی جزئی با در نظر گرفتن ضرایب
مبتنی بر ورودیها

برای وقتی که … P=2, 3,داریم:
r : Zprj1امین جزء( )r=1,…,RPاز بردار خروجی  Rpبُعدی برای
 DMUjکه مرحله  Pرا ترک میکند و بهعنوان ورودی وارد
مرحله  P+1نمیشود.
k :Zpkj2امین جزء( )k=1,…,SPاز بردار خروجی  Spبُعدی برای
 DMUjکه مرحله Pرا ترک میکند و بهعنوان بخشی از ورودی
وارد مرحله  P+1میشود.
i : Zpij3امین جزء ( )i=1,…,Ipاز بردار ورودی  Ipبعدی برای
 DMUjکه به مرحله  P+1وارد میشود.
ضرایب فاکتورهای باال به صورت زیر در نظر گرفته میشوند:



 : uprضریب خروجی  Zprj1که از مرحله  Pخارج
میشود و به مرحله دیگری وارد نمیشود.
 : pkضریب خروجی  Zpkj2که از مرحله  Pخارج
میشود و به مرحله  P+1وارد میشود.

 : vpi ضریب ورودی  Zpij3که به مرحله  P+1وارد
میشود.
بنابراین وقتی … P=2,3,میزان کارایی برای  DMUjبه صورت
رابطه  1خواهد بود:
𝑆

𝑅

𝑃
𝑃
𝜃𝑝 = (∑𝑟=1
𝑢𝑝𝑟 𝑧𝑝𝑟 + ∑𝑘=1
𝑝𝑘 𝑧𝑝𝑘 ) /

𝑗2

()1

𝐼0
𝑗
∑𝑖=1
𝑖𝑣0𝑖 𝑧0
𝑆
𝑃𝐼
𝐼0
𝑗
𝑗2
𝑗3
𝑃−1
𝑃∑{∑𝑖=1 𝑣0𝑖 𝑧0𝑖+
}) 𝑖𝑝=2(∑𝑘=1 𝑝−1𝑘 𝑧𝑝−1𝑘 +∑𝑖=1 𝑣𝑝−1𝑖 𝑧𝑝−1

Z0

مرحله اول

Z12

توجه داشته باشید که وزنهای  wpاهمیت نسبی یا سهم عملکرد
مرحله  Pنسبت به عملکرد کلی فرآیند میباشد .یک انتخاب
منطقی برای وزنهای  wPنسبت کل منابعی که به مرحله
Pاختصاص داده میشود به منابعی که به کل فرآیند اختصاص
داده میشود ،میباشد .بنابراین وزنهای هر مرحله به صورت رابطه
 3به دست میآید:

𝐼

𝑗1

𝑆𝑃−1
𝑃𝐼
𝑗2
𝑗3
(∑𝑘=1
𝑝−1𝑘 𝑧𝑝−1𝑘+∑𝑖=1
)𝑖𝑣𝑝−1𝑖 𝑧𝑝−1
𝑆𝑃−1
𝑃𝐼
𝐼0
𝑗
𝑗2
𝑗3
𝑃
})𝑖{∑𝑖=1 𝑣0𝑖 𝑧0𝑖 +∑𝑝=2(∑𝑘=1 𝑝−1𝑘 𝑧𝑝−1𝑘 +∑𝑖=1 𝑣𝑝−1𝑖 𝑧𝑝−1

)(3

= 𝑤1

= 𝑝𝑤

𝑝 > 1.

مدل برنامهریزی خطی که برای به دست آوردن ضریبها و وزن
که کوک و همکاران ارائه دادهاند به صورت رابطه  4است:
𝑅

𝑆

𝑝
𝑝
02
01
Max ∑𝑃𝑃=1(∑𝑟=1
𝑟𝑝𝑍 𝑟𝑝𝑢
+ ∑𝑘=1
𝑘𝑝𝑍 𝑘𝑝
))
s.t.
𝑆𝑝−1
𝐼0
0
02
{∑𝑖=1
𝑖𝑉0𝑖 𝑍0
+ ∑𝑃𝑝=2(∑𝑘=1
𝑘𝑝−1𝑘 𝑍𝑝−1
+

𝐼

𝑝
03
∑𝑖=1
𝑖𝑉𝑝−1𝑖 𝑍𝑝−1
)} = 1,

𝐼

𝑗

𝑆

𝑗2

𝑅

𝑗1

𝑝
1
0
(∑𝑟=1
𝑢1𝑟 𝑍1𝑟 + ∑𝑘=1
1𝑘 𝑍1𝑘 ) ≤ ∑𝑖=1
𝑉0𝑖 𝑍0𝑖 ∀𝑗,

𝑅

𝑆

𝑗1
𝑗2
𝑝
𝑝
∑𝑟=1
𝑢𝑝𝑟 𝑍𝑝𝑟 + ∑𝑘=1
≤ 𝑘𝑝𝑍 𝑘𝑝
𝑆

𝐼

𝑗2
𝑗3
𝑝−1
𝑝
∑𝑘=1
𝑝−1𝑘 𝑍𝑝−1𝑘 + ∑𝑖=1
𝑖𝑉𝑝−1𝑖 𝑍𝑝−1

∀𝑗, ∀𝑝,

()4

𝑢𝑝𝑟 , 𝑝𝑘 , 𝑉𝑝𝑖 , 𝑉0𝑖 ≥ 0.

 -3-4مدل چارنز و همکاران با در نظر گرفتن ضرایب
مبتنی بر کارایی
در مدل پایه چارنز و همکاران ،مدل نهایی از آن توساااعه یافته
اساات ،کارایی  DMUkیا همان  ekبرابر اساات با نساابت موزون
خروجیها به ورودیها ،یعنی (رابطه :)5
()5

𝑘𝑖𝑦 𝑖𝑈 ∑

𝑖 ∑ = 𝑘𝑒

𝑘𝑗𝑥 𝑗𝑉 𝑗

𝑆

𝑃−1
𝑃
(∑𝑘=1
𝑝−1𝑘 𝑧𝑝−1𝑘 + ∑𝑖=1
) 𝑖𝑣𝑝−1𝑖 𝑧𝑝−1

𝑗3

𝑗2

کارایی کلی فرایند چند مرحلهی را میتوان به صاااورت ترکیب
خطی محدبی از کارایی  Pمرحله آن دان ست که به صورت رابطه
 2نشان داده است:
𝑃
𝑃
θ = ∑𝑝=1 𝑤𝑝 𝜃𝑝 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 ∑𝑝=1 𝑤𝑝 = 1
()2
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جلد  -۱۰شماره  -3پاییز ۱3۹۹

ارزیابی کارایی شرکتهای پتروشیمی مبتنی بر کارکردهای منابع انسانی،عملیات و فروش و رتبهبندی آنها....
کارایی واحدk

ek

وزن شاخص ورودی iام در مدل کسری

Ui

وزن شاخص خروجی jام در مدل کسری

Vj

در این مدل ،دپارتمانهای مختلف همانند حلقههای یک زنجیره
تأمین در نظر گرفته شده که تفاوت در کارایی حلقههای مختلف
آن منجر به ایجاد گلوگاه و هزینه اضافی برای سازمان میشود و
شرکتی کارا است که کارایی واحدهای مختلف آن کمترین اختالف
را با یکدیگر داشته باشند .در نتیجه وزن هر دپارتمان مطابق با
رابطه ( )8محاسبه میشود و در آن ناکاراترین دپارتمان همواره
بیشترین تأثیر را بر کارایی کل دارد.

wkd

وزن کارایی واحد  dاز شرکت  kدر کارایی کل
متغیر صفر و یک برای تقسیم وزن دپارتمان فروش بر
روی سایر دپارتمانها در شرکتهای نوپا

cd

کارایی جزئی واحد  dاز شرکت k

ekd

ورودی jام از واحد  dشرکت k

xjkd

خروجی iام از واحد  dشرکت k

yikd

وزن شاخص ورودی iام از دپارتمان  dدر مدل خطی

uid

وزن شاخص خروجی jام از دپارتمان  dدر مدل خطی

vjd

کارایی کلی شرکت k

Ek

کارایی شرکت kام با حذف شاخص dام

Edk

میانگین اختالف کارایی شرکتها در حالت نرمال و حالت
حذف شاخص dام

Dd

در مدل کلی توسعه داده شده باید از رابطه  8برای  3واحد در
شرکتهای پتروشیمی استفاده کرد .حالت کلی مدل به صورت
خطی شده در رابطه  9نشان داده شده است که با توجه به تعداد
ورودیها و خروجیهای هر واحد میتوان آن را باز کرده و به
صورت گسترده نوشت .در این رابطه  Ekکارایی نهایی شرکت k
است که برای محاسبه آن ،ابتدا کارایی جزئی دپارتمانها محاسبه
شده و سپس وزن هر دپارتمان بر اساس آن از طریق رابطه ()8
به دست آمده و سپس کارایی نهایی محاسبه میشود].[21

𝑖 ∑ = 𝑒0

()6
∀k

𝑘𝑗 𝑗 𝑗

𝑒𝑘𝑑 = Max ∑𝑖 𝑢𝑖𝑑 𝑦𝑖𝑘𝑑 ,
s.t. ∑𝑗 𝑣𝑗𝑑 𝑥𝑗𝑘𝑑 =1
& ∑𝑖 𝑢𝑖𝑑 𝑦𝑖𝑘𝑑 - ∑𝑗 𝑣𝑗𝑑 𝑥𝑗𝑘𝑑 ≤ 0, Ɐ d=1,2,3
k=1,2,..,14
 𝑢𝑖 ≥ 0 , all i , jو 𝑗𝑣

s.t

𝑢𝑖 , 𝑣𝑗 ≥ε , ∀i , j

در رابطه  i 6تعداد خروجیهای واحد تحت بررسی j ،تعداد
ورودیهای واحد تحت بررسی و  kتعداد شرکتها است Ui .وزن
شاخصهای خروجی و  Vjوزن شاخصهای ورودی است.
میتوان محدودیتهای مدل را که به صورت ک سری میبا شد به
صورت حاصل تفریق صورت کسر از مخرج کسر تغییر داد ،بدین
صورت که محدودیتی که شامل یک ک سر کوچکتر و یا م ساوی
با یک میباشااد به محدودیتی تبدیل میشااود که حاصاال تفریق
صورت ک سر از مخرج آن کوچکتر و یا م ساوی صفر میبا شد .با
به کارگیری این تئوری و ایجاد تغییر متغیر ،برنامهریزی کسااری
رابطه  6به برنامهریزی خطی رابطه  7تبدیل میشود.
𝑘𝑗𝑥 𝑗𝑣 𝑗∑ 𝑒0 = Max ∑𝑖 𝑢𝑖 𝑦𝑖0 -
s.t ∑𝑗 𝑣𝑗 𝑥𝑗0 =1
∑𝑖 𝑢𝑖 𝑦𝑖𝑘 -∑𝑗 𝑣𝑗 𝑥𝑗𝑘 ≤ 0 , Ɐ k

)(7

()9

,

𝑡
1
∑3
𝑒𝑑=1
𝑑𝑘

= 𝐸𝑘 = 𝑤𝑘1 𝑒𝑘1 + 𝑤𝑘2 𝑒𝑘2 + 𝑤𝑘3 𝑒𝑘3
;t=3

 -4-4مدل چارنز و همکاران با در نظر گرفتن ضرایب
مبتنی بر ورودیها
در مدل سوم ترکیبی از دو مدل را با هم در نظر گرفته شده است.
یعنی برای مدل قبل از ضرایب مدلی که کوک و همکاران ارائه
کردهاند استفاده میشود که در رابطه  10داریم:
;

()10

𝑘𝑖𝑦 𝑖𝑈 ∑

𝑖 ∑ = 𝑘𝑒

𝑘𝑗𝑥 𝑗𝑉 𝑗
𝐼0

𝑤kp = ∑𝑖=1 𝑉p𝑖 xp𝑖 /
) ∑𝑃𝑝=1(∑t=1 𝑉pt x𝑝t
𝑝∀ ∀𝑘,
; 𝐸𝑘 = 𝑤𝑘1 𝑒𝑘1 + 𝑤𝑘2 𝑒𝑘2 + 𝑤𝑘3 𝑒𝑘3

𝑢𝑖 , 𝑣𝑗 ≥ε , all I , j
Decision Making Units

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

∑3𝑑=1 𝑤𝑘𝑑 = 1, Ɐ k = 1,…,14
1
𝑑𝑘𝑒
= 𝑑𝑘𝑤
1
∑3𝑑=1
𝑑𝑘𝑒

() 8

به طور خاص اگر بخواهیم کارایی یکی از واحدهای  7DMU0را
محاسبه کنیم ،مطابق با مدل چارنز و همکاران ،اندازهگیری کارایی
فنی این واحد با حل مسأله برنامهریزی کسری رابطه  6حاصل
میشود:
∑ 𝑈𝑖 𝑦𝑖0
𝑗 𝑉𝑗 𝑥𝑗0
𝑦𝑈 ∑
𝑘𝑖 𝑖 𝑖 ∑ = 𝑘𝑒
𝑥 𝑉
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 -5اجرای مدل و بررسی نتایج
دادههای  14پتروشیمی که دادههای آنها از سایت کدال استخراج
شده است در جدول شماره  1آمده است .این دادهها مطابق با
صورتهای مالی ساالنه شرکتها استخراج شده است.
برای حل مدلهای ریاضی ،از نرمافزار متلب 8و تابع برنامهریزی
خطی 9استفاده شده و نتایج حاصل در زیر آورده شدهاند.
نتایج حاصل از اجرای سه مدل در جدول شماره  2آمده است و
شکل  3مقایسه کاراییهای به دست آمده را در سه روش نشان
میدهد.
در مدل کارایی جزئی با در نظر گرفتن ضرایب مبتنی بر ورودیها
برای بهدست آوردن کارایی فرضهایی انجام میشود که میتوان
آنها را نشاندهنده نقص مدل دانست .از جمله نقصهایی که در
مدل کوک وجود دارد میتوان به برابر در نظر گرفتن ضرایب
خروجیهایی که ورودیهای مراحل بعدی هستند ،اشاره کرد که
میتواند برروی کارایی تأثیر به سزایی داشتهباشد .همچنین
ضرایبی که در این مدل در نظر گرفته میشود با توجه به نسبت
ورودیهای هر مرحله نسبت به ورودیهای کل میباشد که
میتواند باعث اشتباه در بهدست آوردن کارایی شود زیرا با توجه
به اجراهایی که برای این مدل انجام شد ،با استفاده از منطق
وزندهی بر اساس ورودیها ،ضریب واحد کارا به صفر میل کرده
و وزن همین دپارتمان برای واحدهای ناکارا به شدت باال میرود.
دیگر نقص این مدل این است که باید تمامی شاخصهای مدل از
یک جنس باشند تا بتوان آنها را با هم جمع نمود هرچند میتوان
با استانداردسازی دادهها را بیعالمت کرد ولی اینکار باعث تغییر
در کارایی واحدها میشود.
برای مقایسه دو مدل رویکرد کارایی جزئی با در نظر گرفتن
ضرایب مبتنی بر ورودیها و مدل چارنز و همکاران با در نظر
گرفتن ضرایب مبتنی بر کارایی مدل چارنز و همکاران با در نظر
گرفتن ضرایب مبتنی بر ورودیها در نظرگرفتهشد که ضرایب
ورودیها و خروجیها در هر مرحله متفاوت باشد و از همان
ضرایب وزنی استفادهشد .چند مثال با این روش اجرا شد و
بررسیهای نتایج نشان داده که عملکرد مدل بهبود یافته است اما
هنوز در نظر گرفتن ضرایب مبتنی بر ورودیها ،نقص مدل اصلی
را بهبود نمیدهد.

MATLAB
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همانطور که مشاهده میشود در مدل کارایی جزئی با در نظر
گرفتن ضرایب مبتنی بر ورودیها پتروشیمی  ،11در مدل چارنز
و همکاران با در نظر گرفتن ضرایب مبتنی بر ورودیها پتروشیمی
 1و در مدل چارنز و همکاران با در نظر گرفتن ضرایب مبتنی بر
کارایی پتروشیمی  10بهعنوان کاراترین پتروشیمی انتخاب شدند.
با توجه به ویژگیهای متفاوت سه مدل انتخاب شده ،هر کدام از
مدلها ماهیت هر کارکرد را متفاوت نشان میدهد .برای مثال در
مدل اول کارکرد منابع انسانی تأثیر بسیار کمتری در محاسبه
کارایی واحد میگذارد ولی در دو مدل دیگر این اتفاق رخ نداده و
میزان کارکرد منابع انسانی در محاسبه کارایی تأثیر قابل توجهی
داشته است و به نوعی میتوان مقایسهای بین ماهیت کارکردها
بین شرکتها را انجام داد .میتوان تأثیرگذاری در نظر گرفتن
کارکردهای منابع انسانی ،عملیات و فروش در نتایج این پژوهش
مشاهده کرد و با توجه به اهمیت واحدهای فوق در نظر گرفتن
این واحدها میتواند در محاسبه کارایی بهتر عمل کند .اما نکته
قابل توجه از انجام این پژوهش میتوان به انتخاب مدل ارزیابی
کارایی برای محاسبه کارایی سازمانها اشاره نمود .برای بهدست
آوردن کارایی در نظر گرفتن انتخاب مدلهای مختلف میتواند
نتایج متفاوتی را نشان دهد .همانطور که مشاهده شد با یک مدل
مفهومی مشابه و همچنین دادههای یکسان نتایج کارایی
تفاوتهایی داشتند.

 -6نتیجهگیری
هدف از این مقاله ،به دست آوردن کارایی شرکتهای پتروشیمی
برپایه کارکردهای منابع انسانی ،عملیات و فروش است.در این در
این پژوهش از سه مدل برای به دست آوردن کارایی پتروشیمیها
اسااتفاده شااد .اجرای مدلهای تحلیل پوشااشاای دادهها بر پایه
کارکردهای منابع انساااانی ،عملیات و فروش میتواند بهتر عمل
کند .نتایج بهدساات آمده نشااان میدهد در مدل کارایی جزئی با
در نظر گرفتن ضااارایب مبتنی بر ورودیها پتروشااایمی  ،11در
مدل چارنز و هم کاران با در نظر گرفتن ضااارا یب مبتنی بر
ورودی ها پتروشااایمی  1و در مدل چارنز و همکاران با در نظر
گرفتن ضااارا یب مبتنی بر کارایی پتروشااایمی  10کاراترین
پتروشیمیها میباشند .در کنار هدف اصلی مقاله ،یک نکته قابل
توجه مشاهده شد .نتایج به دست آمده ،حاکی از آن است که در
Linear Programming

9
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ارزیابی کارایی شرکتهای پتروشیمی مبتنی بر کارکردهای منابع انسانی،عملیات و فروش و رتبهبندی آنها....

نظر گرفتن مدل های مختلف ارزیابی کارایی تاثیر به سااازایی در
نتایج دارد .برای به دسااات آوردن کارایی یک مجموعه انتخاب
مدل باید با تحلیل فراوان انجام شاااود در غیر اینصاااورت نتایج
حاصل میتواند نتایج نادرستی را به تحلیلگر القا کند.
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مدل چارنز و همکاران با در نظر گرفتن ضرایب مبتی بر ورودی ها
مدل چارنز و همکاران با درنظر گرفتن ضرایب مبتنی بر کارایی
مدل کارایی جزئی با درنظر گرفتن ضرایب مبتنی بر ورودی ها

جدول  -۱دادههای سال 1398
هزینه
حجم
هزینه
دستمزد
هزینه خوراک محصوالت میزان فروش
سرمایهگذاری
شماره
کارمندان
(میلیون ریال) تولیدی (میلیون ریال)
آموزش
پتروشیمی
(میلیون
(تن)
(میلیون ریال)
ریال)
پتروشیمی 1

728944

143017701 2568219 87851492 1115766

پتروشیمی 2

228457

459128

6782515

976933

26193145

پتروشیمی 3

119959

165016

2019690

918237

14124456

پتروشیمی 4

267319

38692768 2899000 10572810 518751

پتروشیمی 5

347407

41389805 1291278 42932709 254794

پتروشیمی 6

1168819

146755560 4171326 90394347 783093

پتروشیمی 7

193613

70450660

پتروشیمی 1027450 8
پتروشیمی 9

39375

853098

41146165

595335

شکل  :3نمودار نتایج به دست آمده به صورت مقایسهای

154276682 3523591 110935313 321709
112201

2010701

4080227

13437

پتروشیمی 208223 10

67852744 1731237 48869665 1053028

پتروشیمی 11

31644

289413

4550934

300605

10098935

پتروشیمی 12

16492

115000

821166

45000

1096912

پتروشیمی 840917 13

129959040 4395266 52609966 2601736

پتروشیمی 2172102 14

244527770 4342425 215386210 294275

جدول  :2نتایج حاصل از اجرای مدلها
مدل چارنز و
مدل کارایی جزئی مدل چارنز و
با در نظر گرفتن همکاران با در نظر همکاران با در نظر
گرفتن ضرایب
شماره پتروشیمی ضرایب مبتنی بر گرفتن ضرایب
مبتنی بر ورودیها مبتنی بر کارایی
ورودیها
کارایی

رتبه

کارایی

رتبه

کارایی

رتبه

پتروشیمی 1

0.364

10

1

1

0.928

3

پتروشیمی 2

0.483

8

0.883

2

0.717

6

پتروشیمی 3

0.969

2

0.669

8

0.485

10

پتروشیمی 4

0.724

5

0.659

9

0.466

11

پتروشیمی 5

0.253

11

0.757

6

0.564

8

پتروشیمی 6

0.243

12

0.767

5

0.562

9

پتروشیمی 7

0.65

6

0.605

11

0.987

2

پتروشیمی 8

0.185

13

0.734

7

0.357

12

پتروشیمی 9

0.45

9

0.4

14

0.258

13

پتروشیمی 10

0.763

4

0.789

4

1

1

پتروشیمی 11

1

1

0.633

10

0.859

4

پتروشیمی 12

0.827

3

0.487

13

0.602

7

پتروشیمی 13

0.573

7

0.825

3

0.8

5

پتروشیمی 14

0.107

14

0.501

12

0.18

14
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