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 چكيده
 وِ ّبػت ػبل سٍ ایي اص اػت. ّب ػبصهبى هذیشاى هْن ّبی دغذغِ اص یىی ّوَاسُ ،وبسایی ػٌدؾِ ٍ اسصیبثی

 ایي اص یىی اػت. گشفتِ لشاس اػتفبدُ هَسد ٍ ؿذُ هٌشح هْن ایي اًدبم ثشای هتؼذدی ّبی تىٌیه ٍ ّب سٍؽ

 تحلیل» تىٌیه -داسد اسصیبثی ٍ ػٌدؾ ثب هشتجي ػلوی ّبی حَصُ تحمیمبت دس ای ػوذُ ػْن وِ-ّبتىٌیه

 تحمیك سیبهی ّبی الگَ اص ،ٍسی ثْشُ ٍ وبسایی اسصیبثی هٌظَس ثِ ًیض داًـگبّی ٍاحذّبی دس اػت. «ّبدادُ پَؿـی

 اىػٌَ ثِ سا خذهبتی ٍ پظٍّـی آهَصؿی، ّبی فؼبلیت اص یا هدوَػِ ّبالگَ ایي ؿَد.هی اػتفبدُ ػولیبت دس

 ّب ؿبخق ایي اص یه ّش تأثیشگزاسی ٍ اّویت هیضاى ثِ تَخِ ثب ٍ گیشًذ هی ًظش دس خشٍخی ٍ ٍسٍدی ّبی ؿبخق

 وبسایی هیضاى ػٌَاى ثِ سا ّب ٍسٍدی هَصٍى هدوَع ثش ّب خشٍخی هَصٍى هدوَع ًؼجت ػولىشد، یِ هدوَػ دس

 گشٍُ 17 فٌی وبسایی ّب، دادُ پَؿـی تحلیل اص اػتفبدُ ثب همبلِ ایي دس ذ.وٌ هی هحبػجِ گیشًذُ تلوین ٍاحذّبی

 ثِ ثبصدّی حبلت دٍ دس هحبػجبت ؿذ. اسصیبثی ػبلِ یه یُ دٍس یه ثشای )ع( ػلی اهبم افؼشی داًـگبُ آهَصؿی

 هَسد گشٍُ 17 هدوَع اص وِ دّذ هی ًـبى حبكل ًتبیح .پزیشفت اًدبم هتغیش همیبع ثِ ثبصدّی ٍ ثبثت همیبع

 لَت ٍ هؼف ًمبى آهَصؿی، ّبی گشٍُ وبسایی ثٌذی ستجِ هوي .ّؼتٌذ  اًبوبس گشٍُ 3 دس ٍ اوبس گشٍُ 14 ،ثشسػی

 .اػت ؿذُ ثشسػی ٍ تجییي ًیض هٌبثغ اص اػتفبدُ ٍهؼیت ٍ ّبگشٍُ اص یه ّش

 داًـگبُ آهَصؿی ّبی گشٍُ ٍسی، ثْشُ ػولىشد، اسصیبثی ّب، دادُ پَؿـی تحلیل ،وبسایی اسصیبثی :كليدیهبیواشه

 .)ع( ػلی اهبم ؼشیاف

                                                 
  داًـگبُ افؼشی اهبم ػلی)ع(. هذسع اسؿذ تحمیك دس ػولیبت،  وبسؿٌبع 1
 (.  داًـگبُ افؼشی اهبم ػلی)عهذسع  ،داًـدَی دوتشی هٌْذػی كٌبیغ 2
   ػوَ ّیئت ػلوی داًـگبُ افؼشی اهبم ػلی)ع(.ذ هٌْذػی هىبًیه، وبسؿٌبع اسؿ 3
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هقدهه-1

DEA ای گیشًذُ تلوین ّبیٍاحذ وبسایی اسصیبثی ثشای سیبهی، سیضیثشًبهِ الگَی یه 

(
1
DMU) هٌبثغ ًىشدى تلف هؼٌی ثِ وبسایی داسًذ. خشٍخی چٌذیي ٍ ٍسٍدی چٌذیي وِ اػت 

 ٍ سػبلت ؿه ثذٍى ًشفی اص .آیذ هی دػت ثِ ول ٍسٍدی ثِ ول خشٍخی ًؼجت اص وِ اػت

 .(1389 آرس، )ػبدلثبؿذ هی اختیبس دس هٌبثغ اص اوبس ٍ هؤثش ثشداسی ثْشُ هدوَػِ ّش اػبػی ّذف

 ثبلفؼل، ٍ ثبلمَُ ّبی هحذٍدیت ٍ ّب فشكت ؿٌبخت ٍ پیـشفتِ ّبی تىٌیه ٍ فٌَى اص اػتفبدُ

  اػت. ػبصهبى فؼلی ٍهؼیت اص آگبّی ثِ ٍاثؼتِ

 چٌذیي داسای ٍ ثضسي ّب آى ػبصهبًی بسػبخت وِ ّبیی ثخؾ ػولىشد ثشسػی هیبى ایي دس

 لشاس خبف تَخِ هَسد آهَصؿی( گشٍُ ٍ داًـىذُ چٌذیي ثب داًـگبُ یه )هبًٌذ ،اػت ثخؾ

 ٍ ًظبست هؼئَل ًیض ػبصهبى اسؿذ هذیشیت ٍ داسًذ ػْذُ ثش سا اخشایی ٍظبیف ّب ؿؼجِ گیشد. هی

 .ػتا ّب ؿؼجِ وٌتشل

 اص ػجبستٌذ ّب آى هْوتشیي وِ پزیشد هی اًدبم ػوذُ دلیل چٌذ ثِ ػبصهبى دسٍى ػولىشد ثشسػی

 :(1379 هیجذی، )اهبهی

 ّب آى ٍهؼیت ثبیذ خَد ًظبست تحت ّبیؿؼجِ وبس ثش ًظبست ٍ وٌتشل هٌظَس ثِ ّب ػبصهبى -1

 وٌٌذ. ثشسػی هٌبػجی هؼیبسّبی ثب سا

 تٌجیِ ًظبم ثب ّب آى ػولىشد ؿؼت( )هذیشاى اخشایی هذیشاى پزیشی هؼئَلیت ایدبد هٌظَس ثِ  -2

-هی فشاّن ّب ؿؼجِ هیبى سلبثت یِ صهیٌ تشتیت ثذیي ٍ ؿَدهی دادُ پبداؽ هٌبػجی تـَیك ٍ

 .گشدد

 ثیي هَخَد هٌبثغ ٍ ّبثَدخِ تخلیق ثشای هٌبػجی هؼیبسّبی تَاى هی ػولىشد ثشسػی ثب  -3

 .آٍسد دػت ثِ ّب ؿؼجِ

 هٌبػت ثؼتشی دبدای ٍ ّب آى لَت ٍ هؼف ًمبى ًوَدى هـخق ٍ ّب ؿؼجِ اسصیبثی ثب -4

 .ًوَد ایدبد ّب ؿؼجِ هیبى ػبلن سلبثت یِ صهیٌ تَاى هی

 هؼیبسّبیی ثبیذ ػبصهبى یه ّبی ؿؼجِ ػولىشد ثشسػی ٍ اسصیبثی اّویت ؿذى هـخق ثب

 ّب ؿؼجِ ؿذُ هـخق اّذاف اػبع ثش هؼیبسّب ایي ًوَد. هـخق ػولىشد، ثشسػی ثشای

                                                 
1 - Decision Making Unit 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuh7iPjJ_KAhWBhSwKHVEvBR8QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.marketingteacher.com%2Fdecision-making-unit-2%2F&usg=AFQjCNFNht4_X9xKF67rdKoMrE5vnwuOAQ&bvm=bv.111396085,d.bGg


 149/  اص.... اػتفبدُ ثب )ع( ػلی اهبم افؼشی داًـگبُ آهَصؿی ّبی گشٍُ ػولىشد اسصیبثی

 چِ خَد ّبی فؼبلیت اص ٌیهؼیّ ػٌح ثشای ختلفه ّبی ؿؼجِ وِ ًوبیین هـخق ثبیذ ثَد.ذخَاّ

 هٌبػت هؼیبسّبی ایدبد ثشای ییّب سٍؽ اػبع ایي ثش ًوبیٌذ. هی اػتفبدُ سا ّب ًْبدُ اص ػٌحی

 ًوَد. اؿبسُ ّب دادُ پَؿـی تحلیل سٍؽ ثِ تَاى هی ّب آى هْوتشیي اص وِ اػت ؿذُ اثذاع

 خوَْسی ستؾ یِ تَػؼ ٍ سؿذ هْن ىاسوب اص یىی ػٌَاى ثِ )ع( ػلی اهبم افؼشی داًـگبُ

 یِ تَػؼ ٍ هتخلق اًؼبًی ًیشٍی تبهیي دس سا ای وٌٌذُ تؼییي ٍ هْن ثؼیبس ًمؾ ،ایشاى اػالهی

 ٍ ػبل دس داًـدَ 1000 حذٍد پزیشؽ ثب داًـگبُ ایي داسد. ػْذُ ثش استؾ دس داًؾ هشصّبی

 افؼشاى آهَصؽ ٍ تشثیت دس هْوی سػبلت ،ًظبهی ٍ ػلوی ّبیی آهَصؽ اخشای ٍ سیضی ثشًبهِ

 آهَصؿی گشٍُ 15 ٍ داًـىذُ ػِ داسای داًـگبُ آهَصؿی ػیؼتن اوٌَى ّن داسد. استؾ یٌذُآ

 ؛آیذ هی ؿوبس ثِ هْن ّذف یه ػٌَاى ثِ داًـگبُ ایي وبسایی یِ تَػؼ ٍ ٍی ثْشُ استمبی .اػت

 هحذٍد سا ٍّـیپظ ٍ آهَصؿی ّبی ًظبم ٍ ػلوی تَػؼِ تَاًذ هی داًـگبُ وبسایی ػذم وِ چشا

  پشداصین. هی داًـگبُ ایي آهَصؿی ّبی گشٍُ وبسایی اسصیبثی ثِ همبلِ ایي دس ػبصد.

 هسئلهبيبن-2

 اص ٍ اػت ًظبهی ًیشٍّبی دس آؿٌب ثؼیبس ٍاطگبًی ،ّب یگبى همبیؼِ ٍ ػٌدؾ ثبصدیذ، اسصیبثی،

 ٍ اسصیبثی ثشای .اػت ثَدُ ػبسی ٍ خبسی ًظبهی ّبی یگبى ادثیبت دس ّوَاسُ تبوٌَى گزؿتِ

 وِ ًَسی ثِ اػت، هٌشح هـخلی ّبی ؿبخق ٍ ّب لیؼت چه ًظبهی ّبی یگبى ػٌدؾ

 ػبصهبى ػبیش هیبى سد ًظبست( ٍ )اسصیبثی هٌظش ایي اص ّب استؾ ٍ ًظبهی ًیشٍّبی ،گفت تَاى هی

 ّبی یگبى ّوبًٌذ ثبیذ ًیض ًظبهی آهَصؿی ٍاحذّبی آیب وِ اػت ایي ػَال اهب ٌذ.ّؼت پیـگبم

 غیشًظبهی آهَصؿی ٍاحذّبی ػبیش ّوبًٌذ ثبیذ هی یب گیشًذ؟ لشاس اسصیبثی ٍ ٌدؾػ هَسد سصهی

 ًذ؟ؿَ اسصیبثی وـَس ػشاػش ّبی داًـگبُ ٍ

 دس ًظبهی آهَصؿی ٍاحذّبی وِ چشا اػت. هٌفی فَق ػَال دٍ ّش پبػخ وِ اػت ًجیؼی

 دس ٍ ًظبهی( ساتهمشّ اص گشٍُ اػتبدّبی هحن تجؼیت )هبًٌذ ًظبهی ّبی یگبى ثب ّب ٍیظگی ثشخی

 ًوشات ثجت ٍ ٍاحذ اًتخبة ػیؼتن )هبًٌذ وـَس ػوَهی آهَصؿی ٍاحذّبی ثب ّب ٍیظگی ثشخی

 .ّؼتٌذ هـتشن اًـدَیبى(د

 ٍاحذّبی وبسایی اسصیبثی ثشای ثبیذ هؼیبسّبیی چِ وِ اػت ایي همبلِ ایي اكلی هؼئلِ

  ؿَد؟ گشفتِ ًظش دس -)ع( ػلی اهبم بُداًـگ آهَصؿی ّبی گشٍُ ایٌدب، دس - ًظبهی آهَصؿی
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 ٍ ػلوی وِ گیشًذ هی لشاس ػٌدؾ هَسد ای سٍیِ هٌبثك داًـگبُ آهَصؿی ّبی گشٍُ اوٌَى ّن

 ػٌَاى ثِ ًذاسد. ػبصگبسی ٍالؼیبت ثب ػیؼتن ایي خشٍخی هَالغ اغلت دس ٍ ًیؼت وبهل ٍ خبهغ

 ػْن داًـگبُ آهَصؿی ّبی ٍُگش اسصیبثی دس دسكذ 50 اص ثیؾ اػتبدّب، تبخیش ٍ غیجت هثبل

 ًظشػٌدی ٍ ًـگبُدا آهَصؿی ّبی گشٍُ ٍهؼیت ثشسػی ٍ تحلیل ثب اثتذا همبلِ ایي دس لزا داسد.

 ػپغ گشدیذ؛ هـخق داًـگبُ آهَصؿی ّبی گشٍُ اسصیبثی ولیذی هؼیبسّبی ،ّب گشٍُ سٍػبی اص

 هؼئلِ سٍ ایي اص .ذگشدی تحلیل ّب گشٍُ ایي وبسایی ٍهؼیت ،ّب دادُ پَؿـی تحلیل سٍؽ ثب

 خذیذ ٍ ػلوی سصیبثی یُ ؿیَ یه ایدبد ؿَد، هی حل همبلِ ایي دس سٍؽ ایي اخشای ثب وِ اكلی

 اػت. )ع( ػلی اهبم داًـگبُ آهَصؿی ّبی گشٍُ اسصیبثی ثشای

 پصوهصاهداف-3

اصلی:اهداف

 آهَصؿی ّبی گشٍُ اسصیبثی هؼیبسّبی ؿٌبػبیی الف(

 ّب دادُ پَؿـی تحلیل سٍؽ ثب )ع( ػلی اهبم داًـگبُ یآهَصؿ ّبی گشٍُ اسصیبثی ة(

فرػی:اهداف

 ػلوی ّبی ؿیَُ ػوت ثِ استؾ ػبصهبى هختلف یّب اسصیبثی دادى ػَق ثشای ػبصی صهیٌِ الف(

 استؾ ػوذُ ّبی یگبى اسصیبثی ثشای ّب دادُ پَؿـی تحلیل اسصیبثی ؿیَُ یِ تَػؼ ة(

 تحقيكسواالت-4

 اػت؟ وبساهذ )ع( ػلی اهبم داًـگبُ آهَصؿی ّبی گشٍُ اسصیبثی ًیوٌَ ّبی ؿیَُ آیب الف(

 پَؿـی تحلیل سٍؽ اػتفبدُ ثب )ع( ػلی اهبم داًـگبُ آهَصؿی ّبی گشٍُ اسصیبثی هؼیبسّبی ة(

 وذاهٌذ؟ ّب دادُ

 ٍ وبسا ّب دادُ پَؿـی تحلیل سٍؽ ثب )ع( ػلی اهبم داًـگبُ آهَصؿی ّبی گشٍُ اص وذاهیه ج(

 ّؼتٌذ؟ ًبوبسا ّب گشٍُ وذام



 151/  اص.... اػتفبدُ ثب )ع( ػلی اهبم افؼشی داًـگبُ آهَصؿی ّبی گشٍُ ػولىشد اسصیبثی

تحقيكیپيطينهونظریهببنی-5

 سٍؽ ایي گزاؿت. 1957 ػبل دس سا ٍسی ثْشُ اسصیبثی دس غیشپبساهتشی یّب سٍؽ ثٌیبد ، 1فبسل

 تَػؼِ سیبهی سیضی ثشًبهِ ّبیالگَ اػبع ثش سٍدص ٍ وَپش چبسًض، یِ ٍػیل ثِ 1978 ػبل دس

 ػولىشد اسصیبثی ثشای وبسآهذ سٍؿی ٌَاىػ ثِ ٍ گشفت ًبم «ّب دادُ پَؿـی تحلیل» ٍ یبفت

 پَؿـی تحلیل یِ تَػؼ یِ اداه دس گشدیذ. هٌشح (DMUs ) گیشًذُ تلوین ٍاحذّبی

 دس وَپش ٍ چبسًض ثٌىش، یِ ٍػیل ثِ 1984 ػبل دس2 «همیبع ثِ ثبصدُ» هْن ثؼیبس هفَْم ،ّبُ داد

 ،ّب همبلِ گزؿتِ یِ دّ دٍ ًی ،ؿشٍع ایي دًجبل ثِ ؿذ. گشفتِ ًظش دس DEA ّبیالگَ

 دس ٍ ؿذ گضاسؽ سٍؽ ایي اص هتؼذدی هَفك وبسثشدّبی ّوچٌیي ٍ تخللی ّبی گضاسؽ

 اثضاسی ػٌَاى ثِ ّب دادُ پَؿـی تحلیل اوٌَى وِ ًَسی ثِ سػیذ، چبح ثِ خْبى هؼتجش ًـشیبت

 ّبی ػبل ًی اػت. هذیشاى خذهت دس گیشًذُ تلوین ٍاحذّبی دس ػولىشد اسصیبثی ثشای وبسآهذ

 اص اػتفبدُ ثب ؿؼت ثٌذی ستجِ ٍ گیشی ًذاصُ یِ صهیٌ دس هَهَع، اّویت ؿذى آؿىبس ثب خیشا

 ؿذُ اًدبم وـَس خبسج ٍ داخل دس هختلف ًْبدّبی دس تحمیمبتی ّب، دادُ فشآگیش تحلیل تىٌیه

 :اص ػجبستٌذ آى اص یّبی ًوًَِ وِ اػت

 ،خٌی سیضی ثشًبهِ اص گیشی ثْشُ ثب تدبسی ّبی ثبًه وبسایی هحبػجِ ًشح دس (1386) ثشّبًی -

 هثجت یِ ساثٌ اص حبوی آهذُ، دػت ثِ ًتبیح اػت. پشداختِ تدبسی ّبی ثبًه وبسایی هحبػجِ ثِ

 هیبى هٌفی یِ ساثٌ ٍ ؿؼت ػَد ٍ وبسوٌبى تحلیالت ػٌح ؿؼت، تؼذاد اًذاصُ، ٍ وبسایی هیبى

 . (1386 ،)ثشّبًی اػت ّب داسایی ول ثِ ثبثت ّبی داسایی دسكذ

 اص اػتفبدُ ثب وـبٍسصی ثبًه ؿؼت ثٌذی ستجِ ٍ وبسایی گیشی اًذاصُ» ًشح دس (1382) ًلیشی -

 ٍ غشثی ٍ ؿشلی آرسثبیدبى ّبی اػتبى دس سا وـبٍسصی ثبًه ؿؼجِ 172 وبسایی «DEA سٍؽ

 ثِ هتغیش ٍ ثبثت ثبصدّی ّبی مفش ثب سا ؿؼت وبسایی ٍی اػت. دادُ لشاس ثشسػی هَسد اسدثیل

 ؿؼت اًذاصُ ٍ فؼبلیت داهٌِ ػولىشد، یُ حَص ًظیش خبكی ّبی ٍیظگی ثِ تَخِ ثب همیبع

 ًیض ًبوبسا ٍاحذّبی ثشای ًْبیت دس ٍ هحبػجِ ا س همیبع ٍ فٌی وبسایی هیضاى ٍ وشد هحبػجِ

 هیبًگیي وِ ػتا ایي ٍی تحمیك ًتبیح اص اػت. ًوَدُ هؼشفی الگَ ٍ هشخغ ػٌَاىِ ث سا ؿؼجی

 ّوچٌیي ٍ اػت تش ًضدیه خَد گشٍُ وبسایی هشص ثِ وـبٍسصی ثبًه بییسٍػت ؿؼت فٌی وبسایی

 .(1382 ،)ًلیشی ثشخَسداسًذ همیبع ٍ فٌی وبسایی اص ثشسػی هَسد ٍاحذّبی اص دسكذ 31 تٌْب

                                                 
1 Farell 
2 Returns to Scale 
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 دس سثَی غیش ٍ سثَی ثبًىذاسی ًظبم وبسایی همبیؼِ ٍ ثشسػی» ًشح دس (1384) وضج ًبدسی -

 وبسایی همبیؼِ ٍ سثب ثذٍى ثبًىذاسی وبسایی ثشسػی ثِ «ّب دُدا پَؿـی تحلیل سٍیىشد ثب خْبى

 46 وبسایی تحمیك، ایي دس ٍی اػت. پشداختِ دًیب دس سثَی ّبی ثبًه ثب سثَی غیش ّبی ثبًه

 داد ًـبى ٍ هحبػجِ CCR سٍؽ ثب خْبى دس 2001 ػبل دس سثَی ثبًه 64 ٍ سثَی غیش ثبًه

 یبفتِ وبّؾ 2000 ػبل ثِ ًؼجت 2001 ػبل دس خْبى دس سثَی غیش ثبًىذاسی وبسایی وِ

 فؼبلیت سثَی ّبی ثبًه وٌبس دس سلبثتی ؿشایي دس وِ غیشسثَی ّبی ثبًه وبسایی ٍ اػت

 ،)ًبدسی اػت ثیـتش وٌٌذ هی ػول سثَی غیش ثبًىذاسی ًظبم تحت وِ یّبی ثبًه اص ،وٌٌذ هی

1384). 

 ثب تْشاى اػتبى كبدسات ثبًه ؿؼت ٍسی ثْشُ ٍ وبسایی گیشی اًذاصُ» ًشح دس (1382) غكبً -

 ثبصدّی حبلت چْبس دس تْشاى كبدسات ثبًه ؿؼجِ 119 اسصیبثی ثِ « DEA سٍؽ اص اػتفبدُ

 دس وبسایی هتَػي وِ داد ًـبى ٍی .پشداخت همیبع ثِ وبٌّذُ ٍ فضایٌذُ هتغیش، ثبثت،

 ،)كبًغ تاػ دسكذ 89 ٍ 74 تشتیت ثِ همیبع ثِ ًؼجت هتغیش ٍ ثبثت ثبصدّی ّبی حبلت

1382). 

 آى تٌجیمی ثشسػی ٍ تدبست ثبًه دس ٍسی ثْشُ ٍ وبسایی ثشآٍسد» ًشح دس (1385) پَس اثشاّین -

 ٍسی ثْشُ ٍ وبسایی ثشآٍسد ثِ  «DEA  سٍؽ اص اػتفبدُ ثب تدبست ثبًه اػتبًی ٍاحذّبی ثیي

 وَئیؼت هبلن ؿبخق هحبػجِ ٍ 83-1382 ّبی ػبل ًی تدبست ثبًه اػتبًی ٍاحذ 29

 همیبع، ثِ ًؼجت هتغیش ثبصدّی ؿشایي تحت آهذُ، دػت ثِ ًتبیح ًجك اػت. پشداختِ

 ّشهضگبى اػتبى ٍ وبساتشیي خضء یضد ٍ گلؼتبى ثختیبسی، ٍ هحبل چْبس ایالم، تْشاى، ّبی اػتبى

 تخلیق ثب تَاًذ هی تدبست ثبًه ّوچٌیي ثَدًذ. تدبست ثبًه اػتبًی ٍاحذّبی ًبوبساتشیي

 ّبی ؿیَُ اكالح ٍ تغییش ثب ٍ دسكذ 25 تب سا خَد تَلیذ فٌی( وبسایی ضایؾاف( هٌبثغ ثْیٌِ

 افضایؾ دسكذ 7 تب سا خَد تَلیذ ،ثبًه اًذاصُ دس تغییش ثب ٍ دسكذ 20 تب سا خَد تَلیذ هذیشیتی،

 .(1385 ،پَس )اثشاّین دّذ

 دس DEA/AHP تلفیمی سٍیىشد وبسثشد» همبلِ دس (1385) صادُ حؼیٌی ٍ هحوذی -

 وبسایی اػبع ثش ایشاى ثیوِ ؿؼت ثٌذی ستجِ ثِ ؛1385 ػبل دس «ثیوِ ّبی ًوبیٌذگی ثٌذی  جِست

 ًوبیٌذگی هٌبلؼِ، تحت صهبًی یُ دٍس دس وِ دّذ هی ًـبى آًبى اػتخشاخی ًتبیح اًذ. پشداختِ

 83 ػبل دس ستجِ تشیي پبییي 786 ًوبیٌذگی ٍ 82 ػبل دس947 ًوبیٌذگی ٍ ستجِ ثبالتشیي ،929

 ّب دادُ پَؿـی تحلیل سٍیىشد اص همبلِ ایي دس اًذ. داؿتِ اسصیبثی تحت ًوبیٌذگی 23 ثیي دس سا



 153/  اص.... اػتفبدُ ثب )ع( ػلی اهبم افؼشی داًـگبُ آهَصؿی ّبی گشٍُ ػولىشد اسصیبثی

 AHP اص حبكل ًتبیح ثب تلفیمی دسٍیىش ثب اهب ،اػت ؿذُ اػتفبدُ اػت ووی سٍؽ یه وِ

 (.1385 ّوىبساى، ٍ )هحوذی اػت آهذُ دػتِ ث ًْبیی وبسایی

 )ّوب(ایشاى اػالهی خوَْسی َّاپیوبیی ؿشوت ًؼجی وبسایی اسصیبثی فَق، هَاسد ثش ػالٍُ

 ّب دادُ پَؿـی تحلیل اص اػتفبدُ ثب خْبى َّاپیوبیی ثشتش ّبی ؿشوت ثب همبیؼِ دس

 سٍؽ اص اػتفبدُ ثب پلیغ ٍاحذّبی ًؼجی یىوبسا اسصیبثی (،1391 ّوىبساى، ٍ )افـبسوبظوی

 ثب ایشاى ثٌبدس ًؼجی وبسایی اسصیبثی (،1390 ّوىبساى، ٍ سػتوی )اًَاسی ّب دادُ پَؿـی تحلیل

 ّبی پشٍطُ ًؼجی وبسایی اسصیبثی ،(1392 ّوىبساى، ٍ صادُ )ثخـی ّب دادُ پَؿـی تحلیل تىٌیه

 (،1392 ّوىبساى، ٍ اكغشی )ٍفبداس ّب دادُ پَؿـی تحلیل تىٌیه اص اػتفبدُ ثب هْش هؼىي

 دُ )داًیبلی ّب ادُد پَؿـی تحلیل سٍؽ اص اػتفبدُ ثب ثیوِ ؿؼت وبسایی ػٌدؾ ٍ اسصیبثی

 گشفت. لشاس هٌبلؼِ هَسد (1392 ّوىبساى، ٍ حَم

 هجبحث اص یىی ّویـِ وبسایی یب ساًذهبى گیشی اًذاصُ ًیض ّب داًـگبُ ػولىشد سصیبثی یُ حَص دس

 ثِ صیبدی هَاسد دس وِ اػت ؿذُ ثبػث ّب دادُ پَؿـی تحلیل ّبی تَاًوٌذی ٍ اػت ثَدُ هْن

 ؿشح ثِ ّب آى هْوتشیي ٍ ؿَد اػتفبدُ داًـگبّی ٍاحذّبی اسصیبثی ثشای هٌبػت اثضاسی ػٌَاى

 اػت: ریل

 ولجشت ّب، دادُ پَؿـی تحلیل الگَی اص اػتفبدُ ثب MBA ّبی ثشًبهِ ًؼجی وبسایی تؼییي -1

 ًبؿی ّبی وبساییًب یبثی سیـِ ثِ آهشیىب دس داًـگبّی ٍاحذ 24 هٌبلؼِ ثب هیالدی 1999 ػبل دس

 ٍ ثشگضاسوٌٌذگبى داًـدَیبى، سهبیت وِ ّبیی ػتبًذُ همَلِ، ػِ دس هختلف ّبی ػتبًذُ اص

 .(1999 ،1وَلجشت) پشداختٌذ وٌٌذ، هی اسصیبثی سا لجل دػتِ دٍ اص تشویجی

 پَؿـی تحلیل سٍؽ اص اػتفبدُ ثب اػتشالیب ّبی داًـگبُ همیبع ٍ تىٌیىی وبسایی اسصیبثی -2

 ػِ داد، اًدبم داًـگبّی ٍاحذ 36 سٍی وِ ای هٌبلؼِ ثب هیالدی 2001 ػبل دس اٍویشاى ّب، دادُ

 وبّؾ ثِ تَخِ ثب ٍ ؿذ اسصیبثی خذاگبًِ كَست ثِ ولی ٍ هبلی آهَصؿی، ّبیػتبًذُ دػتِ

 اص ثشخی دس وبسایی اهتیبص وبّؾ ّب، آى تشویت اص ًبؿی گبًِ ػِ ّبیالگَ اخشای دس ّب ػتبًذُ

 ٍ )وَسًَّي ذؿ پشداختِ آى ػلل یبثی ـِسی ثِ ٍ هـبّذُ دیگش ثشخی دس اهتیبص ثجبت ٍ ٍاحذّب

 (.2001 ،2ّوىبساى

                                                 
1 Colbert 
2 Korhonen et all 



 1394 صهؼتبى، ػبل پبًضدّن، 60ؿوبسُ  ،یًظبه تیشیفللٌبهِ هذ/  154

 ایي یىؼبى. ّبی دادُ اص اػتفبدُ ثب هختلف یّب سٍؽ همبیؼِ ثب هذاسع وبسایی اسصیبثی -3

 ٍ COLS اص ًبؿی خٌبّبی گیشی اًذاصُ ثش هجتٌی سٍؽ دٍ اص اػتفبدُ ثب 2009 ػبل دس تحمیك

DEA ُاستجبى ثب ػتبًذُ ٍ دادُ گشٍُ دٍاصدُ دس ّب یبسآیًبو هیضاى اص آى خذاػبصی ٍ گیشی اًذاص 

 ٍ وبساییًب هیضاى ّب، دادُ هیبى ّوجؼتگی گیشی، اًذاصُ خٌبی ػبهل .پزیشفت اًدبم غیشخٌی

1آٍوبیشاى) گشفت لشاس ثٌذی دػتِ هجٌبی ًوًَِ یُ اًذاص
، 2002.)  

 هیالدی. 2005 ػبل دس وشًَّي تَػي ػلوی ٍ داًـگبّی تحمیمبت وبسایی اسصؽ تحلیل -4

 اسائِ ثش ٍ پزیشفت اًدبم ّلؼیٌىی التلبدی هذسػِ دس تحمیمبتی ٍاحذ 18 سٍی ثش تحمیك ایي

 ػولىشد، ثْتشیي اًتخبة ٍ تـخیق دس گیشًذگبى تلوین ًظشّبی وشدى دخیل ثشای یالگَی

 ٍ ي)وَسًَّ گشفت لشاس هٌبلؼِ هَسد یىذیگش ثش ّب آى ثشتشی ٍ ّب ػتبًذُ ٍ ّب ًْبدُ ثْیٌِ تشویت

 (.2005 ،2ّوىبساى

 پَؿـی تحلیل الگَی اص اػتفبدُ ثب تْشاى داًـگبُ اًؼبًی ػلَم ّبی داًـىذُ ػولىشد اسصیبثی -5

 DEA سٍؽ اص اػتفبدُ ثب ٍ ؿذ پشداختِ فبصی ٌذیث ستجِ ثِ تحمیك ایي دس فبصی. دادّبی

 )ؿْشیبسی، ؿذ پشداختِ ّب آى خبًـیٌی خبكیت حزف ٍ ّب دادُ پشٍفبیل اػبع ثش ّب داًـىذُ

1382). 

 ایي دس هذسع. تشثیت داًـگبُ اًؼبًی ػلَم داًـىذُ آهَصؿی ّبی گشٍُ ػولىشد اسصیبثی -6

 ّبی هحیي ػولىشد ثْجَد دس هٌبػت سٍیىشد ػٌَاى ثِ DEA گشای ػتبًذُ سٍیىشد پظٍّؾ

 ّبی ػتبدُ وِ وٌذ هی پیـٌْبد گیشًذگبى تلوین ٍ هذیشاى ثِ تحمیك ایي ؿذ. پیـٌْبد آهَصؿی

 ّبی گشٍُ ػولىشد اسصیبثی خبهغ ًظبم دٌّذ، افضایؾ هٌظن ثشًبهِ یه ًجك سا ًبوبسا ّبی گشٍُ

 ٍاحذّبی ًبوبسایی للػ ًْبیت دس ٍ وٌٌذ پیبدُ گشٍّی دسٍى اسصیبثی سٍیىشد ثب داًـىذُ آهَصؿی

  (.1384 آرس، )ػبدل وٌٌذ یبثی سیـِ ًبوبسا

 تلفیمی سٍیىشد ثب ثْـتی ؿْیذ داًـگبُ ّبی داًـىذُ وبسایی اسصیبثی فَق، هَاسد ثش ػالٍُ

 اسصیبثی ٍ (1389 ّوىبساى، ٍ تجشیض )ػبلن آسهبًی سیضی ثشًبهِ الگَی ٍ ّب دادُ پَؿـی تحلیل

 )هٌبلؼِ ّب دادُ پَؿـی تحلیل سٍؽ ثب داًؾ تَلیذ دیذگبُ اص ّب داًـىذُ ٍ ّب داًـگبُ وبسایی

  گشفت. لشاس هٌبلؼِ هَسد (1392 ّوىبساى، ٍ سًدجش یس)كفذ اهیشوجیش( كٌؼتی داًـگبُ هَسدی:

                                                 
1 Avkiran 
2 Korhonen et all 



 155/  اص.... اػتفبدُ ثب )ع( ػلی اهبم افؼشی داًـگبُ آهَصؿی ّبی گشٍُ ػولىشد اسصیبثی

 ٍ همبالت ٍ اػت حَصُ ایي دس ؿذُ اًدبم ّبی پظٍّؾ اص تؼذادی كشفبً هزوَس هٌبلؼبت

 گَاُ خَد ،اػت پزیشفتِ اًدبم دیگش ّبیحَصُ ٍ حَصُ ایي دس وِ دیگشی هتؼذد ّبی پظٍّؾ

 دس وبسآهذ ٍ لَی اثضاس یه ػٌَاى ثِ ّب دادُ پَؿـی تحلیل ّبی لبثلیت ثش اػت سٍؿٌی

 .وبسایی هحبػجبت

 اػت. آهذُ ّب دادُ پَؿـی تحلیل یُ حَص دس گشفتِ كَست تحمیمبت خالكِ 1 خذٍل دس

 DEAحوزهدرضدهانجبمهبیپصوهصخالصه-1جدول

نبمردیف

پصوهطگر

انجبمسبل

پصوهص

پصوهصهوضوع

1 Avkiran 2001 اص اػتفبدُ ثب اػتشالیب ّبی داًـگبُ همیبع ٍ تىٌیىی وبسایی اسصیبثی 

 ّب دادُ پَؿـی تحلیل سٍؽ

2 Korhonen 
et all 

 

 اص اػتفبدُ ثب هختلف یّب سٍؽ همبیؼِ ثب هذاسع وبسایی اسصیبثی 2009

 ػبل دس تحمیك ایي یىؼبى. یّب دادُ

3 Colbert 

 

 تحلیل الگَی اص اػتفبدُ ثب MBA ّبی ثشًبهِ ًؼجی وبسایی تؼییي 1999

 ّب دادُ پَؿـی

 ػلوی ٍ داًـگبّی تحمیمبت وبسایی اسصؽ تحلیل 2005 وشًَّي 4

 اػتفبدُ ثب تْشاى داًـگبُ اًؼبًی ػلَم ّبی داًـىذُ ػولىشد اسصیبثی 1382 ؿْشیبسی 5

 فبصی دادّبی پَؿـی تحلیل الگَی اص

 داًـگبُ اًؼبًی ػلَم داًـىذُ آهَصؿی ّبی گشٍُ ػولىشد اسصیبثی 1384 آرس ػبدل 6

 ذسعه تشثیت

 ٍ تجشیض ػبلن 7

 ّوىبساى،

 سٍیىشد ثب ثْـتی ؿْیذ داًـگبُ ّبی داًـىذُ وبسایی اسصیبثی 1389

 آسهبًی سیضی ثشًبهِ الگَی ٍ ّب دادُ پَؿـی تحلیل تلفیمی

 یسكفذ 8

 ٍ سًدجش

 ّوىبساى

 ثب داًؾ تَلیذ دیذگبُ اص ّب داًـىذُ ٍ ّب داًـگبُ وبسایی اسصیبثی 1392

 كٌؼتی داًـگبُ هَسدی: )هٌبلؼِ ّبُ داد پَؿـی تحلیل سٍؽ

 اهیشوجیش(

 تدبسی ّبی ثبًه وبسایی هحبػجِ 1386 ثشّبًی حویذ 12

 اص اػتفبدُ ثب وـبٍسصی ثبًه ؿؼت ثٌذی ستجِ ٍ وبسایی گیشی اًذاصُ 1382 ًلیشی 13
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نبمردیف

پصوهطگر

انجبمسبل

پصوهص

پصوهصهوضوع

 DEA سٍؽ

 ىخْب دس سثَی غیش ٍ سثَی ثبًىذاسی ًظبم وبسایی همبیؼِ ٍ ثشسػی 1384 وضج ًبدسی 14

 ّب دادُ پَؿـی تحلیل سٍیىشد ثب

 ثب تْشاى اػتبى كبدسات ثبًه ؿؼت ٍسی ثْشُ ٍ وبسایی گیشی اًذاصُ 1331 كبًغ 15

 DEA سٍؽ اص اػتفبدُ

 آى تٌجیمی ثشسػی ٍ تدبست ثبًه دس ٍسی ثْشُ ٍ وبسایی ثشآٍسد 1385 پَس اثشاّین 16

 DEA  سٍؽ اص اػتفبدُ ثب تدبست ثبًه اػتبًی ٍاحذّبی هیبى

 ٍ هحوذی 17

 صادُ حؼیٌی

 ّبی ًوبیٌذگی ثٌذی ستجِ دس DEA/AHP تلفیمی سٍیىشد وبسثشد 1385

 ثیوِ

 افـبسوبظوی 18

 ّوىبساى ٍ

 اػالهی خوَْسی َّاپیوبیی ؿشوت ًؼجی وبسایی اسصیبثی 1391

 ثب خْبى َّاپیوبیی ثشتش ّبی ؿشوت ثب همبیؼِ دس )ّوب(ایشاى

 ّب دادُ پَؿـی تحلیل اص اػتفبدُ

 اًَاسی 19

 ٍ سػتوی

 ّوىبساى

 تحلیل سٍؽ اص اػتفبدُ ثب پلیغ ٍاحذّبی ًؼجی یىوبسا اسصیبثی 1390

 ّب دادُ پَؿـی

 ٍ صادُ ثخـی 20

 ّوىبساى

 ّب دادُ پَؿـی تحلیل تىٌیه ثب ایشاى ثٌبدس ًؼجی وبسایی اسصیبثی 1392

 اكغشی ٍفبداس 21

 ّوىبساى ٍ

 تىٌیه اص اػتفبدُ ثب هْش ؼىيه ّبی پشٍطُ ًؼجی وبسایی اسصیبثی 1392

 ّب دادُ پَؿـی تحلیل

 دُ داًیبلی 22

 ٍ حَم

 ّوىبساى

 تحلیل سٍؽ اص اػتفبدُ ثب ثیوِ ؿؼت وبسایی ػٌدؾ ٍ اسصیبثی 1392

 ّب دادُ پَؿـی

 



 157/  اص.... اػتفبدُ ثب )ع( ػلی اهبم افؼشی داًـگبُ آهَصؿی ّبی گشٍُ ػولىشد اسصیبثی

تحقيكضنبسیروش-6

 اػت. ؿذُ اخشا ای وتبثخبًِ -هیذاًی كَست ثِ ٍ اػت تحلیلی تَكیفی ًَع اص تحمیك ایي

 گش15ٍُ هزوَس تحمیك هىبًی هحذٍدُ ٍ 1391-92 تحلیلی ػبل تحمیك ایي صهبًی ُهحذٍد

 اػت. )ع( ػلی اهبم افؼشی داًـگبُ آهَصؿی

 ّبیٍاحذ خشٍخی ٍ ٍسٍدی ّبی ؿبخق ؿٌبػبیی ّب دادُ پَؿـی تحلیل سٍؽ اػبع

 بسجخ ٍ داخل هٌبثغ هٌبلؼِ اص پغ تحمیك ایي دس اػت. ػبصهبى( ّبی )صیشهدوَػِ ػبص تلوین

 وبسؿٌبػبى ٍ خجشگبى ًظشّبی ثشسػی ّوچٌیي آهَصؿی، ٍاحذّبی سصیبثی یِ صهیٌ دس وـَس

 هتغیشّبی )ع(، ػلی اهبم افؼشی داًـگبُ آهَصؿی خبف ؿشایي ثب هتٌبػت آهَصؿی، ٍاحذّبی

 هجٌبی ٍالغ دس .اًذ ؿذُ هـخق 2 خذٍل ؿشح ثِ ّب خشٍخی ٍ ّب ٍسٍدی ثخؾ دٍ دس تحمیك

 ُداًـگب آهَصؿی ّبی گشٍُ ػولىشد ثش تبثیشگزاس ّبی ؿبخق ،ّب خشٍخی ٍ ّب ٍسٍدی ایي اًتخبة

 آهَصؿی ًظبم هؼئَالى ٍ ّب گشٍُ سٍػبی ًظشّبی دسیبفت ٍ ىهحممب ثشسػی ٍ تحلیل ثِ تَخِ ثب

 اػت. داًـگبُ

خروجیوورودیهبیضبخص:2جدول

هبخروجی هبورودی

 اػتبد ػبػت -ًفش تؼذاد -1

 داًـدَ تؼذاد -2

 وبسگبّی ٍ آصهبیـگبّی آهَصؿی، فوبی هیضاى -3

 1دٍسُ ًَل دس ؿذُ اسائِ دسٍع ػٌبٍیي تؼذاد -4

 اػتبداى تؼذاد -5

 اسدٍگبّی ٍ وبسگبّی آصهبیـگبّی، دسٍع -6

 ثشًبهِ فَق دسٍع -7

 همبالت ٍ غیشدسػی( ٍ )دسػی وتبة تؼذاد -1

 داًـدَیی ّبی پشٍطُ تؼذاد -2

 داًـدَیبى سهبیت هیضاى -3

 سُدٍ ًَل دس اػتبدّب تبخیش ٍ غیجت -4

 آهَصؿی ثبصدیذّبی -5

 





                                                 
 1331-92 تحلیلی ػبل دٍم ٍ اٍل ًیوؼبل اص اػت ػجبست دٍسُ - 1
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 پشداصین. هی فَق ّبی ؿبخق اص ثشخی تـشیح ٍ تؼشیف ثِ اداهِ دس

هبورودیالف:

 ًَل دس گشٍُ اػتبداى دسػی ّبی ػبػت ول هیضاى اص اػت ػجبست استبد:سبػت-نفرتؼداد

 دٍسُ

 دادُ سائِا دسع ّب آى ثِ دٍسُ ًَل دس گشٍُ وِ داًـدَیبًی تؼذاد اص ػجبستؼت دانطجو:تؼداد

 اػت.

 ثش یبدؿذُ فوبّبی هتشاط اص ػجبستؼتكبرگبهی:وآزهبیطگبهیآهوزضی،فضبیهيسان

هشثغ. هتش حؼت

 ًَل دس گشٍُ وِ دسٍػی تؼذاد اص ػجبستؼتدوره:طولدرضدهارائهدروضػنبوینتؼداد

  اػت. وشدُ اسائِ ػَم( ٍ دٍم اٍل، )ػبل داًـدَیبى ثِ دٍسُ

 اػتبداى )پبیِ هختلف. ّبی پبیِ ٍ ّب ستجِ دس اػتبد یتؼذاد اص اػت بستػج:استبدانتؼداد

 ثِ پظٍّـی ٍ آهَصؿی اػتبًذاسدّب حذالل سػبیت كَست دس ػبل ّش وِ ای پبیِ اص ػجبستؼت

 خبیگبُ اػبع ثش اػتبداى ستجِ ٍصى وِ اػت تَهیح ثِ الصم .گشدد( هی اػٌب ػلوی ّیئت اػوبی

 پبیِ حؼت ثش سا اػتبداى هشتجِ اٍصاى هرتبهاوزان:3 خذٍلاػت. ُگشدیذ هحبػجِ هتفبٍت ّب آى

 .ًوبیذ هی هـخق ّب آى ػلوی



 159/  اص.... اػتفبدُ ثب )ع( ػلی اهبم افؼشی داًـگبُ آهَصؿی ّبی گشٍُ ػولىشد اسصیبثی

 استبدهبهرتبهاوزان:3جدول

 ؿذُ دادُ تخلیق ٍصى ستجِ سدیف

1  

 

 ػبصهبًی

 1 داخلی حىن فبلذ

 2 داخلی حىن داسای 2

 4 ػلَم( )ٍصاست هشثی 3

 5 ػتبدیبسا 4

5  

 غیشػبصهبًی

 1 داخلی حىن فبلذ

 2 داخلی حىن داسای 6

 3 ػلَم( )ٍصاست هشثی 7

 4 اػتبدیبس 8

 1 هذػَ 9

 دس تمشیجبً وِ ،ثبؿٌذ هی ثبصًـؼتِ ًظبهیبى اغلت داًـگبُ هذػَ اػتبداى ایٌىِ ثِ تَخِ ثبنكته:

 ًظش دس یىؼبى ّب ى یِ ّو ٍصى ،كتحمی ایي دس ثٌبثشایي داسًذ، لشاس ًظبهی ٍ ػلوی ػٌح یه

 اػت. ؿذُ گشفتِ

 ثبیؼت هی تشم ًَل دس وِ دسٍػی اص ػجبستؼتاردوگبهی:وكبرگبهیآزهبیطگبهی،دروض

 ؿًَذ. اسائِ اسدٍگبُ یب ٍ وبسگبُ آصهبیـگبُ، دس ػولی كَست ثِ

 دس ًـدَدا بثیاًتخ ٍاحذّبی خضٍ وِ داًـدَ تشهی ثشًبهِ اص خبسج دسٍع:برنبههفوقدروض

ؿَد. هی اسائِ داًـدَیبى ثِ 18 الی 14 ػبػت اص ٍ ًـذُ هحؼَة تشم ًَل

 هبروجیخ(ة

 ٍ فبسػی هدالت دس ؿذُ چبح ػلوی همبالت تؼذاد ؿبهل ؿبخق ایي هقبالت:وكتبةتؼداد

 ٍصى داسای وذام ّش وِ اػت تشخوِ ٍ تألیف اص اػن ؿذُ چبح ّبی وتبة تؼذاد فبسػی، غیش

.ّؼتٌذ 4 خذٍل ؿشح ثِ خَد ثِ هخلَف
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پصوهطیهبیفؼبليتاوزان:4جدول

 ؿذُ دادُ تخلیق ٍصى پظٍّـی فؼبلیت ًَع سدیف

 ISI 7 همبلِ 1

 6 پظٍّـی – ػلوی همبلِ 2

 5 هشٍسی – ػلوی همبلِ 3

 4 تشٍیدی – ػلوی همبلِ 4

 15 تبلیفی وتبة 5

 7 ای تشخوِ وتبة 6

 5 تذٍیي ٍ گشدآٍسی وتبة 7

 ساٌّوبیی ثِ ِو وبسؿٌبػی دٍسُ ّبی پشٍطُ تؼذاد اص ػجبستؼتدانطجویی:هبیپروشهتؼداد

 اػت. ؿذُ اًدبم هشثَى گشٍُ اػتبداى

 ّش اػتبداى سصؿیبثی یُ ًوش هیبًگیي اص ػجبستؼت ؿبخق ایي دانطجویبن:رضبیتهيسان

 داًـگبُ َصؿیآه اسصیبثی ٍ ًظبست هذیشیت تَػي تشم ّش دس اسصؿیبثی ایي تشم. ّش دس گشٍُ

 ؿَد: هی آٍسی خوغ صیش سٍؽ ثِ ٍ 100 هجٌبی ثش ًوشُ ایي ؿَد. هی اًدبم

 ًوشُ 20 داًـدَیبى اسصیبثی ًوشُ -

 ًوشُ 20 داًـىذُ ٍ گشٍُ اسصیبثی ًوشُ -

 ًوشُ 20 اػتبد پظٍّـی ًوشُ -

 ًوشُ 15 اخشایی فؼبلیت -

 اػتبد، ظبّشی تٍهؼی والع، اص ػشصدُ ثبصدیذّبی )ؿبهل ًوشُ 25 آهَصؿی ثبصدیذ ًوشُ -

  ....( ٍ اػتبد تبخیش ٍ غیجت

 ٍصى داسای وذام ّش وِ دٍسُ ًَل دس تبخیش ٍ غیجتدوره:طولدراستبدانتبخيروغيبت

.ّؼتٌذ  غیجت ٍ تأخیش اٍصاى :5 خذٍل ؿشح ثِ خَد ثِ هخلَف



 161/  اص.... اػتفبدُ ثب )ع( ػلی اهبم افؼشی داًـگبُ آهَصؿی ّبی گشٍُ ػولىشد اسصیبثی

 استبدانغيبتوتأخيراوزان:5جدول

 ؿذُ دادُ تخلیق ٍصى تبخیش یب غیجت ًَع سدیف

 1 تبخیش 1

 2 غیجت 2

 هشاوض اص هشتجي، ًظشی دسٍع ثْتش فشاگیشی هٌظَس ثِ وِ ثبصدیذّبیی آهوزضی:ببزدیدهبی

 آیذ. هی ػول ثِ گشٍُ تَػي كٌؼتی ٍ تحمیمبتی آهَصؿی،

هبدادهتحليلوتجسیهبرایضدهاستفبدهریبضیریسیبرنبهههبیالگو -3

 یه ثب همبیؼِ دس ّب ٍسٍدی ثِ ّب خشٍخی ًؼجت :اص اػت ػجبست وبسثشدی تؼشیف یه دس وبسایی

 -3 التلبدی، وبسایی -2 تخللی، وبسایی -1 :اص ػجبستٌذ وبسایی ػَاهل هـخق. اػتبًذاسد

 ػول اًذاصُ تشیي ثْیٌِ دس ػبصهبى یه آیب ایٌىِ آصهَدى اص اػت ػجبست وِ لیبػی وبسایی

 ّب. خشٍخی ثِ ّب ٍسٍدی تجذیل وبسایی اص اػت ػجبست وِ یتىٌیى وبسایی -4 .خیش یب وٌذ هی

 ٍ هشصی تحلیل ،ًؼجت تحلیل سٍؽ ػِ ّبػبصهبى وبسایی هیضاى تؼییي ثشای ػوذُ ًَس ثِ

 هشصی سٍؽ یه ّب دادُ پَؿـی تحلیل سٍؽ اػت. ؿذُ دپیـٌْب ّب دادُ پَؿـی تحلیل

 اػت: تؼشیف لبثل صیش كَست ثِ وِ ثبؿذ هی ًبپبساهتشیه

 یؼٌی ثبؿذ، هی وؼشی سیضی ثشًبهِ هؼئلِ یه (DMU) گیشًذُ تلوین ٍاحذ ّش بساییو

 تحت ؿذُ تَصیي ٍسٍدی ثِ ؿذُ تَصیي خشٍخی ًؼجت هبوضیون (DMU) ٍاحذ ّش وبسایی

 لزا داسد، التیهـى وؼشی سیضی ثشًبهِ هؼئلِ حل ایٌىِ ثِ تَخِ بث اػت. هحذٍدیت یىؼشی

 آى حل تب ؿَد تجذیل )خٌی( سیضی ثشًبهِ هؼئلِ یه ثِ سا هؼئلِ ایي وِ ذؿ دادُ تشخیح

 ّبی ٍصى همبدیش ٍ ّؼتٌذ هؼلَهی اػذاد ّب خشٍخی ٍ ّب ٍسٍدی الگَ ایي دس ثبؿذ. تش آػبى

 ؿَد هبوضیون گیشًذُتلوین ٍاحذ آى وبسایی وِ ؿًَذ یه اًتخبة ًَسی ّب خشٍخی ٍ ّب ٍسٍدی

  .(1378 لٌفی, صادُ حؼیي )خْبًـبّلَ،

كَست ثِ گیشًذُ تلوین ٍاحذ n  ٌیذو فشم :  , ,...,njDMU j 1  ّش وِ اػت هَخَد 2

 تشتیت ثِ rjyٍijxوٌٌذ. اػتفبدُ خشٍخیs تَلیذ خْت هختلف ٍسٍدیmاص وذام

امrخشٍخی , ,...,r s 1  امiٍسٍدی ٍ 2 , ,...,i m 1  امjگیشًذُ تلوین ٍاحذ اص 2

(, ,...,nj 1 وٌیذ فشم ّوچٌیي ثبؿٌذ. هی (2 , ,..., su u u u 1 2
 ٍ , v ,..., vmv v 1 2

 ثِ 
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 امjٍاحذ وبسایی كَست یيا دس ذ.ٌثبؿ ّب ٍسٍدی ٍ ّب خشٍخی ّبی ٍصى ثشداس تشتیت

(, ,...,nj 1  ؿذ: خَاّذ تؼشیف صیش كَست ثِ (2

(1) 
...

...

j j s sj

j

j j m mj

u y u y u y
E

v x v x v x

  

  
 = 1 1 2 2

1 1 2 2

 

 هـىل تَاًؼتٌذ ّوىبساى ٍ چبسًض وِ اػت هشایت ًجَدى هـخق ،وبسایی هحبػجِ هـىل

 ایي ثشای .(429 :1978 ،1ّوىبساى ٍ )چبسًض وٌٌذ ًشف ثش سا خشٍخی یب ٍسٍدی ثشای هشایت

 یب ٍسٍدی ثشای َاّذخ هی وِ سا ٍصًی ّش گیشًذُ، تلوین ٍاحذ ّش وِ گشدیذ هی پیـٌْبد هٌظَس

 دیگش ّبیٍاحذ وبسایی هحبػجِ دس ّب، ٍصى يای ٍلتی آًىِ ؿشى ثِ ثگیشیذ. ًظش دس خَد خشٍخی

 ثبؿذ: هی اكلی الگَی چْبس داسای DEA ًـَد. یه اص ثیـتش ّب آى وبسایی ،ؿَد لحبٍ

 ثشخی وِ اػت DEA الگَی اٍلیي سٍؽ ایي (:CRS) ثبثت همیبع ثِ ثبصگـت الگَی -1

 یه تغییش ثب الگَ ایي دس .(الگَ گبىپذیذآٍسًذ ًبم اص ثشگشفتِ) ؿٌبػٌذهی CCR حشٍف ثب اٍلبت

  وٌٌذ.هی تغییش افضایـی( یب )وبّـی ثبثت ًؼجت ثب ًیض ّبخشٍخی ّب،ٍسٍدی دس ٍاحذ

 ػبل دس 2وَپش ٍ چبسًض ثبًىش، تَػي الگَ ایي (:VRS) هتغیش همیبع ثِ ثبصگـت الگَی -2

 ؿَدهی اػتفبدُ یهَالؼ دس الگَ ایي ؿَد. هی ؿٌبختِ BCC حشٍف ثب اغلت ٍ ؿذ اسائِ 1984

 ٍ ّبٍسٍدی اص یه ّش ثشای وِ همذاسی حذاوثش اص تش پبییي ٍ ثبالتش یىؼبى گزاسیهمیبع وِ

 ّب، ٍسٍدی دس ٍاحذ یه تغییش ثب الگَ ایي دس ًجبؿذ. پزیش اهىبى اػت، ؿذُ هـبّذُ ّبخشٍخی

  ثبؿذ(. فضایـیا یب وبّـی تَاًذ هی تغییش )ایي وٌٌذ. هی تغییش هتفبٍتی ًؼجت ثب ّب خشٍخی

 ّب، ٍسٍدی دس ٍاحذ یه تغییش ثب الگَ ایي دس (:IRS) افضایـی همیبع ثِ ثبصگـت الگَی -3

 ٍ اػت افضایـی الگَ ایي دس تَلیذ تبثغ ؿیت وٌٌذ. هی تغییش افضایـی ًؼجت ثب ّب خشٍخی

 ٍ اػت هحَس خشٍخی تىٌیىی یوبسای اص ثیـتش هحَس ٍسٍدی تىٌیىی وبسایی گبّی ثٌبثشایي

 لؼىغ.ثب

 اػت ایي وبّـی همیبع ثِ ثبصگـت اص هٌظَس (:DRS) وبّـی همیبع ثِ ثبصگـت الگَی -4

 تَلیذ غتبث ؿیت وٌٌذ. هی تغییش وبّـی ًؼجت ثب ّب خشٍخی ّب، ٍسٍدی دس ٍاحذ یه تغییش ثب وِ

 .اػت وبّـی الگَ ایي دس

                                                 
1 Charnes A, Cooper WW, Rhodes E 
2 Banker, Charnes & Cooper 
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 .ّؼتٌذ (هحَس ٍسٍدی – هحَسخشٍخی) هٌبلؼِ خْت دٍ داسای فَق ّبیالگَ اص وذام ّش

 هیضاى ًگْذاؿتي ثبثت ثب سا ّب خشٍخی ثبیذ هیضاى چِ ثِ وِ اػت ایي هحَسخشٍخی هفَْم

 تَلیذ ػَاهل ثِ ًیبص ثذٍى یؼٌی ثشػذ. یوبسای هشص ثِ ًظش هَسد ٍاحذ تب ادد افضایؾ ّب ٍسٍدی

 هیضاى چِ ثِ وِ اػت ایي هحَسٍسٍدی هفَْم داد. افضایؾ هیضاى يای ثِ سا تَلیذ تَاى هی ثیـتش،

 هشص ثِ ًظش هَسد ٍاحذ تب داد وبّؾ ّب، خشٍخی هیضاى داؿتي ًگِ ثبثت ثب سا ّب ٍسٍدی ثبیذ

 ؿذ. خَاّذ اػتفبدُ هحَسخشٍخی ّبیالگَ اص تحمیك ایي دس .(2006 ،1طاوَة) ثشػذ یوبسای

  اػت: صیش كَستثِ PDMUاسصیبثی ثشایCCR الگَی ثٌبثشایي

(2)  
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 )دس سیضی ثشًبهِ فشم ثِ سا آى ثبیذ اثتذا .اػت غیشخٌی سیضی ثشًبهِ هؼئلِ یه ثبال هؼئلِ

 ثِ هحَس – خشٍخی حبلت دس (2) الگَی )هشثی( اٍلیِ فشم وشد. تجذیل خٌی( اهىبى كَست

 ثَد: خَاّذ صیش تكَس

(3) 
min   
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1 Jacobs R  
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 ّبی ًْبدُ ثب وِ داسد ٍخَد ٍاحذّبیی یب ٍاحذ آیب وِ اػت ایي اػبػی ػؤال ،اخیش حبلت دس

 ثب یب ؟ثبؿذ داؿتِ خشٍخی اًذاصُ ّوبى ثِ (،pهبًٌذ) هـخق ٍاحذ یه ّبی ًْبدُ اص ووتش

 ایي ثشای ثبال وشاى تشیي وَچه ثبیذ ثٌبثشایي ثبؿذ؟ داؿتِ ثیـتشی یخشٍخ یىؼبى، ّبی ًْبدُ

وٌیذ فشم وشد. پیذا سا هؼئلِ
p ٍ , , ,...,j j n 1  دٍگبى هؼئلِ تلوین تغیشّبیه ،2

 :ثَد خَاّذ صیش كَست ثِ (3)الگَی دٍآل فشم كَست ایي دس ثبؿٌذ،

(4) max   

.      ,            ,    

        ,                      ,  

         , , ,...,  ,   :  
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p rp j rj

j
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j ij ip

j
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 خشٍخی ػٌح حذاوثش افضایؾ ،هحَس خشٍخی هبّیت ثب CCR الگَی پَؿـی فشم دس وِ

 *اگش ؿَد هی ثبثت ٍ ؿَد تَلیذ ثتَاًذ سٍدیٍ ّوبى ثب حذالل وِ ًَسی ثِ اػت، ًؼت ثب

*ثبؿذ، ّذف تبثغ ثْیي همذاس 0  اگش فمي ٍ اگش اػت وبسا ٍاحذ یه ّوچٌیي اػت. 1

. * 1 

 ًوَدى لحبٍ ٍ تؼییي خْت سا BCC ػٌَاى تحت سا یالگَی وَپش ٍ چبسًض ، ثٌىش 1984 ػبل دس

 حبلت دس وِ ًوَدًذ هٌشح DEA دس همیبع ثِ ؼجتً ثبصدُ یؼٌی التلبدی هْن اكل یه

 ثبؿذ: هی صیش كَست ثِ هحَس خشٍخی

(5) 
min   
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 یه ثب ثشاثش ّب ٍاحذ اص تؼذادی وبسایی اهتیبص وِ ؿَد هی هـبّذُ ،وبسایی یِ هحبػج اص ثؼذ

 اص ثبیذ ٍ ٌذًیؼت ثٌذی ستجِ لبثل ّب دادُ پَؿـی تحلیل والػیه ّبیالگَ اص اػتفبدُ ثب ٍ ثَدُ

 پیتشػَى ٍ اًذسػَى سٍؽ ّب آى تشیيهْو وِ ًوَد اػتفبدُ ثٌذیستجِ هَخَد یّب سٍؽ

(
1
AP)اداهِ دس .(1383 ,)هْشگبى پزیشد هی اًدبم صیش ؿذُ هٌشح گبم دٍ اػبع ثش وِ اػت 

 :وٌین هی ثیبى صیش كَستثِ سا AP الگَسیتن

آهوزضیواحدهبیبندیرتبه:APالگوریتن

 حل اسصیبثی تحت ٍاحذّبی ثشای سا ((3)الگَی) CCR پَؿـی یب ٍ هوشثی الگَی .1 گبم

 ؿًَذ. هـخق ًبوبسا ٍ وبسا ٍاحذّبی تب وٌین هی

 هشثَى دیتٍهحذ حزف ثب اًذ( ؿذُ وبسا وِ ٍاحذّبیی كشفبً یب )ٍ سا ٍاحذّب ّوِ دٍثبسُ .2 گبم

 (.(6)  )هؼبدلِ وٌین هی حل اسصیبثی تحت ٍاحذ ثِ

 (6)  

max   
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 پبیبى. .3 گبم

تكنيكیكبراییتجسیه

 اهتیبصات همبیؼِ هٌظَس يای ایثش گیشد. لشاس ًظش هذ ثبیؼتی DMU یه وبساییًب هٌبثغ ثشسػی

CCR , BCC الگَی اػت. هشٍسی CCR اهىبى هدوَػِ دس ثبثت همیبع ثِ ثبصدُ ثشلشاسی 

 ًبهٌفی ّبی تشویت ٍ ّبDMU ّوِ ؿؼبػی بماًمج ٍ اًجؼبى ٌییؼ ؛وٌذهی فشم سا تَلیذ

                                                 
1 Anderson & Peterson Model 
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 اص ؿَد. هی ًبهیذُ ػشاػشی تىٌیىی وبسایی CCR اهتیبص سٍ ایي اص ٍ اػت پزیش اهىبى ّب آى

 فشم تَلیذ اهىبى هدوَػِ ػٌَاى ثِ ّبDMU هحذة تشویت BCC الگَی دس دیگش ًشف

 وبسایی ثبیؼتی ثٌبثشایي ؿَد. هی ًبهیذُ هَهؼی هحن تىٌیىی وبسایی BCC اهتیبص ٍ ؿذُ

 BCC ٍ CCR اهتیبص اگش وٌین. هـخق اهتیبص دٍ ایي ًؼجت ٍػیلِ ِث سا DMU یه لیبػی

* تشتیت ثِ DMU یه

CCR ٍ *

BCC ،لیبػی وبسایی ثبؿذ (SE) اص: اػت ػجبست 

(7) 
*

*

CCR

BCC

SE



 

 هـخق یؼٌی گزاسد؛ هی ًوبیؾ ثِ سا وبساییًب هٌبثغ ثبؿذ،هی فشد ثِ هٌحلش وِ تدضیِ ایي

 لیبػی وبسایی وِ اػت ؿشایٌی اص ًبؿی یب اػت ولیبتیػ وبساییًب ػلت ثِ وبساییًب وِ وٌذهی

(SE) (1387 هیشحؼٌی،) ػبهل دٍ ّش اص یب دّذ هی ًـبى. 

 ٍ ًجَدُ هَافك خَد ٍاحذ ّبی ٍسٍدی هیضاى وبّؾ ثب هذیشاى هؼوَالً سلبثتی ّبی هحیي دس

 ثب حمیكت ایي آهَصؿی ٍاحذ دس داد. وبّؾ سا ّب ٍسٍدی تَاى ًوی وِ اػت ًحَی ثِ ؿشایي یب

 وِ دّین افضایؾ ًحَی ثِ سا ّب خشٍخی هیضاى خَاّین هی ّب، ٍسٍدی هیضاى ثَدى ثبثت فشم

 آهَصؿی ّبی گشٍُ ػولىشد ثشسػی ثشای تحمیك ایي دس ثٌبثشایي گشدد. حذاوثش ٍاحذّب وبسایی

-ٍخی)خش ؿؼبػی گیشی اًذاصُ ثب CCR ٍ BCC الگَی دٍ اص )ع( ػلی اهبم افؼشی داًـگبُ

  اػت. ؿذُ اػتفبدُ MATLAB افضاس ًشم ٍػیلِ ِث هحَس(

تحقيكهبییبفته-7

 كَستِ ث سا ًتبیح ذُ،ؿ روش ّبیالگَ اص اػتفبدُ ثب تحمیك هؼئلِ حل اص تحمیك اص ثخؾ ایي دس

 دّین: هی اسائِ صیش

 CRR ٍ BCC هوشثی الگَی ثب ػلی)ع( اهبم افؼشی داًـگبُ آهَصؿی ّبی گشٍُ ًؼجی وبسایی

 ًتبیح ٍ گشدیذُ هحبػجِ هتغیش همیبع ثِ ثبصدّی ٍ ثبثت همیبع ثِ ثبصدّی ثب حبلت دٍ دس

 اػت. گشدیذُ اسائِػلی)ع(اهبمافسرینطگبهداآهوزضیهبیگروهكبرایی:6 خذٍل هٌبثك
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BCCوCCRازاستفبدهببػلی)ع(اهبمافسرینطگبهداآهوزضیهبیگروهكبرایی:6جدول

هحور.خروجی

 91-92تحصيلیسبلبرایضدهارائههبیالگوایاجرازحبصلنتبیج

 هتغیش( همیبع ثِ )ثبصدُ BCC ثبثت( همیبع ثِ )ثبصدُ CCRآهوزضیگروهردیف

1  A1.0000 1.0000 

2  B 1.0000 1.0000 

3  C 1.0000 1.0000 

4  D 1.0000 1.0000 

5  E 0.9608 0.9608 

6  F 1.0000 1.0000 

7  G 0.9690 0.9690 

8  H 1.0000 1.0000 

9  I1.0000 1.0000 

10  J 1.0000 1.0000 

11  K 1.0000 1.0000 

12  L 1.0000 1.0000 

13  M 1.0000 1.0000 

14  N 1.0000 1.0000 

15  O 1.0000 1.0000 

16  P 0.9388 1.0000 

17  Q 1.0000 1.0000 
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 اص ػلی)ع(اهبمافسرینطگبهداآهوزضیهبیگروهكبرایی:6 خذٍل اص حبكل ًتبیح ثِ تَخِ ثب -1

 دس ٍ ثبثت همیبع ثِ ثبصدُ حبلت دس ّن E،G آهَصؿی ّبی گشٍُ ،1آهَصؿی گشٍُ 17 هدوَع

 ثبثت همیبع ثِ ثبصدُ حبلت دس Pآهَصؿی گشٍُ ذ.ٌثبؿ هی ًبوبسا هتغیش همیبع ثِ ثبصدُ حبلت

 ثبؿٌذ. هی وبسا آهَصؿی ّبی گشٍُ ثمیِ ٍ ًبوبسا

 ؿذُ اػتفبدُ AP الگَسیتن اص آهَصؿی ّبی گشٍُ وبسای ثٌذی ستجِ ًوَدى هـخق ثشای -2

 داسای O آهَصؿی گشٍُ ،الگَسیتن ایي اػبع ثش اػت. ؿذُ اسائِ 7خذٍل دس آى ًتبیح وِ اػت

 اػت. ستجِ تشیي پبییي داسای P آهَصؿی گشٍُ ٍ ستجِ ثبالتشیي

تحصيلیسبلدرAPاسبضربػلی)ع(اهبمافسریدانطگبهآهوزضیهبیگروهبندیرتبه:7جدول

92-91 

 APاسبضبربندیرتبهAPاسبضبركبراییآهوزضیگروهردیف

1  A 4.2000 7 

2 B 1.9136 12 

3  C 7.5688 2 

4  D 3.3765 8 

5 E 0.9608 16 

6 F 1.3466 14 

7 G 0.9690 15 

8 H 3.1276 9 

9 I 2.9323 10 

11 J 1.5028 13 

11 K 4.3247 6 

                                                 
 ًتابیح  اػت، گفتٌی اػت. ؿذُ خَدداسی آهَصؿی ّبی گشٍُ ًبم هؼتمین روش اص تحمیك اص حبكل ًتبیح دس داسی اهبًت خْت1

 گشفت. لشاس هؼئَل ّبی لؼوت اختیبس دس ثشداسی ثْشُ خْت حبكل
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12 L 6.0288 3 

13  M 2.5259 11 

14  N 5.9991 4 

15 O 7.6701 1 

16 P 0.9388 17 

17 Q 5.3459 5 

 

 هیضاى ّوچٌیي(:7 خذٍل) اًذ. ؿذُ تمؼین اًبوبس ٍ وبسا دػتِ دٍ ثِ آهَصؿی ّبی گشٍُ -3

 دٌّذُ ًـبى jdآى دس وِ آیذ هی دػت ِث صیش ساثٌِ اص آهَصؿی ّبی گشٍُ اص یه ّش وبساییًب

 .اػت آهَصؿی ّبی گشٍُ وبساییًب هیضاى

(8)  , ,...,j jd j n         1 1 2 

 تخلیق سدهَ دس تَاى هی آهَصؿی ّبی گشٍُ اص یه ّش وبساییًب هیضاى تيداؿ ثب ٍالغ دس

 هیضاى یُ دٌّذ ًـبى آهَصؿی ّبی گشٍُ وبسایی هیضاى ًوَد. گیشی تلوین ّب آى ٍسٍدی هٌبثغ

 !Error دس آهَصؿی ّبی گشٍُ وبساییًب هیضاى .اػت خَد هٌبثغ اص ّب گشٍُ ثْیٌِ ُاػتفبد

Reference source not found.8 اػت. ؿذُ دادُ ًـبى 

یآهوزضهبیگروهكبرایینبسانيه.9جدول

I H G F ED C B A آهوزضیگروه 

كبرایینب هيسان 0 0 0 0 0.0392 0 0.031 0 0

 Q P O N M L K J آهوزضیگروه

 كبرایینب هيسان 0 0 0 0 0 0 0 0 

 تدضیِ لیبػی وبسایی ٍ هحن تىٌیىی وبسایی ثِ تىٌیىی وبسایی ،(7) ساثٌِ اص اػتفبدُ ثب -4

 وبسا هَهؼی ًَس ثِ P آهَصؿی ٍاحذ ،10 خذٍل دس آهذُ دػت ثِ ًتبیح ثِ تَخِ ثب ؿَد. هی

 اػت. همیبع وبساییًب اص ًبؿی آى ولی وبساییًب ٍ (1 ; هحن تىٌیىی وبسایی) وٌذ هی ػول
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 دٍ ّش ًظش اص احذّبٍ دیگش اػت. هذیشیتی وبساییًب اص ًبؿی E ٍ G آهَصؿی ٍاحذّبی وبساییًب

  ّؼتٌذ. همیبع تشیي ٍس ثْشُ دس ٍ ثبؿٌذ هی وبسا CCR ٍ BCC الگَی

 تكنيكیكبراییتجسیهازحبصلنتبیج.11جدول

 91-92 تحلیلی ػبل ثشای تىٌیىی وبسایی تدضیِ اص حبكل ًتبیح

گروهسدیف

آهوزضی

CCR(كبرایی)تكنيكیBCC(يكیتكنكبرایی)هقيبضكبرایی هحض

1  A1.0000 1.0000 1.0000 

2  B 1.0000 1.0000 1.0000 

3  C 1.0000 1.0000 1.0000 

4  D 1.0000 1.0000 1.0000 

5  E 0.9608 0.9608 1.0000 

6  F 1.0000 1.0000 1.0000 

7  G 0.9690 0.9690 1.0000 

8  H 1.0000 1.0000 1.0000 

9  I1.0000 1.0000 1.0000 

11  J 1.0000 1.0000 1.0000 

11  K 1.0000 1.0000 1.0000 

12  L 1.0000 1.0000 1.0000 

13  M 1.0000 1.0000 1.0000 

14  N 1.0000 1.0000 1.0000 

15  O 1.0000 1.0000 1.0000 

16  P 0.9388 1.0000 0.9388 

17  Q 1.0000 1.0000 1.0000 
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پيطنهبدهبارائهوگيرینتيجه -8

 وِ اػت اثؼبدی ثب هتٌبػت اسصیبثی الگَی اًتخبة ،ػبصهبى ػولىشد اسصیبثی دس گبم اٍلیي

 .دٌّذ لشاس ػٌدؾ هَسد سا خَد ٍاحذّبی ّب، آى اػبع ثش خَاٌّذ هی گیشًذگبى تلوین

 ثؼیبس ای ؿیَُ اص آهَصؿی ّبی گشٍُ اسصیبثی ثشای )ع( ػلی اهبم افؼشی داًـگبُ دس اوٌَى ّن

 ّبی گشٍُ ّبی خشٍخی ٍ ّب ٍسٍدی ثِ آى دس ٍ داسد اػبػی هؼبیت وِ ؿَد هی اػتفبدُ لذیوی

 تبخیش ٍ غیجت وِ ،ثغ ّویي وًٌَی اسصیبثی سٍؽ ثَدى ًبوبساهذ دس د.ؿَ ًوی تَخِ آهَصؿی

 یّب سٍؽ اص یه ّش وِ آًدب اص داسد. ّبگشٍُ اسصیبثی دس دسكذ 50 اص ثیؾ ػْوی اػتبداى

 فشایٌذ تىبهل هٌظَس ثِ ّبالگَ اص تشویجی لزا ،داسًذ سا خَد خبف لَت ٍ هؼف ًمبى اسصیبثی،

 ثش وٌذ. یبسی ّب ػبصهبى ػولىشد تش دلیك ثشسػی یِ صهیٌ دس سا گیشًذگبى تلوین تَاًذ هی اسصیبثی

 سٍیىشد تحمیك، پیـیٌِ ثِ هشثَى ّبی ثشسػی ٍ همبلِ ایي دس ؿذُ اسائِ هفَْهی الگَی اػبع

 داًـگبُ آهَصؿی ّبی گشٍُ ػولىشد ثْجَد دس هٌبػجی سٍیىشد ػٌَاى ثِ DEA هحَس خشٍخی

 ٍ اػت گًَبگًَی ّبیالگَ داسای DEA سٍؽ وِ آًدب اص گشدیذ. پیـٌْبد )ع( ػلی اهبم افؼشی

 هذًظش ثؼذی ّبی سیضی ثشًبهِ هجٌبی ػٌَاى ثِ ّب گشٍُ یاسصیبث اص حبكل ًتبیح دیگش ًشف اص

 ثٌبثشایي دّذ. اسلش اختیبس دس سا دلیمی ًتبیح تَاًذ ًوی BCC ػبدُ الگَی یه اخشای لزا اػت،

 )ثب سا الصم اًالػبت حذالل وِ چبسچَثی یه ػٌَاى ثِ همبلِ ایي دس ؿذُ اسائِ هفَْهی الگَی

 ثٌذی ستجِ هٌظَس ثِ ( آهَصؽ حَصُ دس ػلی اهبم داًـگبُ هتفبٍت ٍ خبف ؿشایي ثِ تَخِ

 ٍ لَت ًمبى دلیك تؼییي آهَصؿی، ّبی ػبصهبى ثب هتٌبػت اسصیبثی الگَی اًتخبة ًحَُ ّب، گشٍُ

 ٍ فشهبًذّبى ثِ لزا وٌذ. هی اسائِ ّب، گشٍُ وبسایی وبهل ثٌذیستجِ ٍ ّب گشٍُ اص یه ّش هؼف

 یب سٍؽ ایي اص ،گشدد هی پیـٌْبد داًـگبُ آهَصؿی اسصیبثی ٍ ًظبست هذیشیت ٍ هذیشاى

  وٌٌذ. اػتفبدُ آهَصؿی ّبی گشٍُ اسصیبثی ثشای آى خشٍخی ٍ ٍسٍدی ّبی ؿبخق
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تحقيكاجراییهبدهبیپيطن

 ؛داًـگبُ دس هَخَد وًٌَی اسصیبثی سٍؽ حزف -1

 پیـٌْبدی الگَی اػتفبدُ ثب داًـگبُ آهَصؿی ّبی گشٍُ ػولىشد اسصیبثی خبهغ ًظبم ًشاحی -2

 ؛همبلِ ایي دس ؿذُ اسائِ

 تذٍیي هٌظَس ثِ فشایٌذّب، هذیشیت هٌظش اص وبسا آهَصؿی ّبی گشٍُ تحلیل ٍ تدضیِ -3

 ًبوبسا؛ ّبی گشٍُ ثْجَد ییاخشا ّبی ثشًبهِ

 ًبوبسا؛ یآهَصؿ ّبی گشٍُ وبساییًب ػلل یبثی سیـِ -4

 خشٍخی. ّبی ؿبخلِ خذٍل اػبع ثش ساًبوب ّبی گشٍُ ّبی خشٍخی افضایؾ یب ثْجَد -5
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هنببغفهرست

 آهَصؿی ّبیُ گشٍ پظٍّـی ٍ آهَصؿی ػولىشد اسصیبثی (،1386) ػلیشهب تشوبؿًَذ، ػبدل؛ آرس، .1

 هذسع. تشثیت داًـگبُ اسؿذ ػیوبسؿٌب ًبهِ پبیبى ،هذسع تشثیت داًـگبُ اًؼبًی ػلَم داًـىذُ

 هٌبلؼِ (:AHP) هشاتجی ػلؼلِ تحلیل فشایٌذ ٍ (DEA) ّب دادُ پَؿـی تحلیل (،1389) ػبدل آرس، .2

 .27 ؽ هذیشیت، هٌبلؼبت ٌبهِفلل ،تٌجیمی

 ثیي آى تٌجیمی ثشسػی ٍ تدبست ثبًه دس ٍسی ثْشُ ٍ وبسایی ثشآٍسد (،1383)پشی، پَس، اثشاّین .3

 اسؿذ وبسؿٌبػی ًبهِ پبیبى ، (DEA)ّب دادُ پَؿـی تحلیل سٍؽ اص اػتفبدُ ثب ثبًه اػتبًی ٍاحذّبی

 تجشیض. داًـگبُ

 ًؼجی وبسایی اسصیبثی (،1391) سوؼبًِ چشخچی، ػجبع؛ اؿلمی، ًلَػی هحوذػلی؛ افـبسوبظوی، .4

 ثب خْبى َّاپیوبیی ثشتش ّبی ؿشوت ثب همبیؼِ دس )ّوب( ىایشا اػالهی خوَْسی َّاپیوبیی ؿشوت

 . ّفتن ؿوبسُ ثْبداس، اٍساق هذیشیت ٍ هبلی هٌْذػی هدلِ ،(DEA) ّب دادُ پَؿـی تحلیل اص اػتفبدُ

 اًتـبسات تْشاى، وبسثشدی(، -)ػلوی ٍسی ثْشُ ٍ وبسایی گیشی اًذاصُ اكَل (،1379) ع هیجذی، اهبهی .5

 ثبصسگبًی. ّبی ٍّؾپظ ٍ بلؼبتهٌ هَػؼِ

 ًؼجی وبسآیى اسصیبثی (،1390) داٍد ،اًدن خؼشٍ ػلی؛ ًفغ، ًیه اكغش؛ ػلی ،سػتوی اًَاسی .6

  .6 ؿوبسُ ،اًتظبهی هذیشیت فللٌبهِ ،ّب دادُ پَؿـی تحلیل سٍؽ اص اػتفبدُ ثب پلیغ ٍاحذّبی

 ًؼجی وبسایی اسصیبثی ،(1392) هْذی وٌبسی، خؼفشصادُ هٌلَس؛ همذم، ویبًیػلیشهب؛ صادُ، ثخـی .7

 ؿٌبػی. الیبًَع فللٌبهِ ،ّب دادُ پَؿـی تحلیل تىٌیه ثب ایشاى ثٌبدس

 اثؼبد اص تؼذادی ثب آى استجبى ٍ ایشاى تدبسی ّبی ثبًه دس وبسایی ػٌدؾ (،1386) حویذ ثشّبًی، .8

 اػالهی. آصاد داًـگبُ تحمیمبت ٍ ػلَم ٍاحذ دوتشی، سػبلِ ،هبلی ٍ ػبختبسی
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 ،آى وبسثشدّبی ٍ ّب دادُ پَؿـی تحلیل (،1378) فشّبد لٌفی، صادُ حؼیي غالهشهب؛ بّلَ،خْبًـ .9

 تحمیمبت. ػلَم ٍاحذ یاػاله آصاد داًـگبُ

 اػتفبدُ ثب ثیوِ ؿؼت وبسایی ػٌدؾ ٍ اسصیبثی (،1392) ػؼیذُ وتبثی، هحوَد، حَم، دُ داًیبلی .10

  .24 ؿوبسُ ٍسی.ُ ثْش هذیشیت فللٌبهِ ّب، دادُ پَؿـی تحلیل سٍؽ اص

 ًؼجی ػولىشد اسصیبثی خْت ّب دادُ پَؿـی تحلیل الگَی یه اسائِ (،1382) ػلٌبًؼلی ؿْشیبسی، .11

 تْشاى. داًـگبُ اسؿذ سؿٌبػیوب ًبهِ پبیبى ،تْشاى داًـگبُ اًؼبًی ػلَم ّبی داًـگبُ

 داًـگبُ ّبی داًـىذُ وبسایی اسصیبثی (،1389) حؼبم ػؼیذی، ساهیِ؛ فشخی، اوجش؛ تجشیض، ػبلن .12

 - ػلوی فللٌبهِ آسهبًی، سیضی ثشًبهِ الگَی ٍ ّب دادُ پَؿـی تحلیل تلفیمی سٍیىشد ثب ثْـتی ؿْیذ

 19  ؿوبسُ ّـتن، ػبل كٌؼتی هذیشیت هٌبلؼبت پظٍّـی

 .DEA هتذٍلَطی اص اػتفبدُ ثب ثبًىذاسی ػیؼتن وبسایی اسصیبثی  (،1382) ًیلَفش كبًغ، ػلیضادُ .13

 الضّشا. داًـگبُ اسؿذ، وبسؿٌبػی ًبهِ پبیبى

 دیذگبُ اص ّب داًـىذُ ٍ ّب داًـگبُ وبسایی اسصیبثی (،1392) هؼؼَد خلیلی، هلٌفی، سًدجش، كفذسی .14

 دس تحمیك هدلِ ،اهیشوجیش( كٌؼتی داًـگبُ هَسدی: )هٌبلؼِ ّب دادُ پَؿـی تحلیل سٍؽ ثب داًؾ تَلیذ

 .2 ؿوبسُ ،آى شدّبیوبسث ٍ ػولیبت

 كٌؼتی داًـگبُ اتاًتـبس ،وبسثشدّب ٍ ّبالگَ ّب،  دادُ پَؿـی تحلیل (،1387) ع.ع هیشحؼٌی، .15

 اهیشوجیش.

 هذیشیت بساتاًتـ تْشاى: ػبصهبى، ػولىشد اسصیبثی دس ووی بیّالگَ (،1383) سهب هحوذ هْشگبى، .16

  تْشاى. داًـگبُ
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 ثب سثَی غیش ّبی ثبًه همبیؼِ ٍ سثب ذٍىث ثبًىذاسی وبسایی ثشسػی (،1384) هحوَد وضج، ًبدسی .17

 ایشاى. ثبًىذاسی ػبلی هَػؼِ اسؿذ، وبسؿٌبػی ًبهِ پبیبى ،دًیب دس سثَی ّبی ثبًه

 )هٌبلؼِ ّب دادُ پَؿـی تحلیل وبسثشد ثب ثبًىی ػیؼتن وبسایی ثشسػی (،1382) ًبكش ًلیشی، .18

 داًـگبُ التلبد پظٍّـىذُ لبدی،الت ّبی پظٍّؾ پظٍّـی -ػلوی فللٌبهِ ،وـبٍسصی( ثبًه هَسدی
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