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 فعالیـت اصـلی صـنعتی    20هـای تولیـدی منتخـب در     ها و خروجـی   ورودی این مقاله با توجه به آمار     
به این منظور، کارایی صنایع اسـتان یـزد بـا دو روش              .اخته است کارایی آنها پرد   استان یزد به ارزیابی   

CCR)  مقیاس ثابت  بازده به (  وBCC) در روش   . محاسـبه شـده اسـت     ) متغیـر   به مقیاس  بازدهCCR 
طبـق نتـایج ایـن روش صـنعت     . باشـند   و بقیه ناکـارا مـی  ا فعالیت صنعتی کار4که  دهد نتایج نشان می  

 طبق نتایج   ،همچنین. دنباش  می کاراترین ای های هسته  نفت وسوخت ی  ها تولید زغال کک، پاالیشگاه   
نتـایج ایـن روش نـشان       . باشـند  کارا و بقیه ناکـارا مـی        فعالیت صنعتی  BCC، 5بدست آمده از روش     

 صـنعت . باشـد  ترین صـنعت مـی    اهای ضبط شده کـار     رسانه تکثیر چاپ و  انتشار، صنعت    که دهد می
ترین اراتجهیـزات طبـق نتـایج هـر دو روش ناکـ            آالت و  ماشین محصوالت فلزی فابریکی بجز    تولید

 از نزدیک بودن    اکیهمچنین مقایسه بین نتایج دو روش ح      . صنعت استان یزد مشخص گردیده است     
در ادامـه نیـز   . باشـد   صنایع در هر دو روش یکسان مـی بیشتررو رتبه     از این  . موارد دارد  غلبآنها در ا  

 بـه  ابررسی و تحلیل نتایج و چگـونگی افـزایش کـارایی صـنایع ناکـار         به   ابندی واحدهای کار   با رتبه 
  .وسیله صنایع مرجع پرداخته شده است

  
  .JEL: L0, L5بندی  طبقه
 .ها، کارایی، صنعت، استان یزد، تحلیل اقتصادی حلیل پوششی دادهت :کلیدی های واژه

                                                 
 11/5/1388 :خ پذیرشتاری    1/2/1388 :تاریخ دریافت 
 



96 54فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی   شماره          

  مقدمه .1
هـا    آسـایش و آرامـش انـسان       ،ندگی، رفـاه  کارایی مفهومی است که افزایش آن به منظور ارتقاء سطح ز          

کارایی به دلیل تخـصیص      سئلهامروزه م . اندرکاران سیاست و اقتصاد بوده است       دست ورد توجه همواره م 
هـا یـا      کارایی تعـاریف متنـوعی از بعـد افـزایش سـتاده            از .بسیاری دارد ها اهمیت    و استفاده بهینه از نهاده    

هـا در مقایـسه    ها به داده ست از نسبت ستاده ارکلی، کارایی عبارتبه طو. ها ارائه شده است  کاهش نهاده 
تواند تابع تولید باشد که در این صورت الزم اسـت            این استاندارد مشخص می   . با یک استاندارد مشخص   
  . گردد این تابع به نحوی تعیین

عبـارت  یی  ها و همچنـین اهـداف محاسـباتی، کـارا          اما در این حال با توجه به خدماتی بودن بانک         
یافته برای ارائه میزان مشخـصی سـتانده در مقایـسه بـا       نسبت حداقل هزینه ممکن به هزینه تحقق         است از 

براساس تعاریف فوق هرگونه اتـالف منـابع و عـدم اسـتفاده بهینـه از آنهـا موجـب                    . واحدهای مشابه آن  
فاده از ایـن    بـه چگـونگی اسـت     کند بلکـه      نمی توجهکارایی به میزان منابع موجود      .شوند  کارایی می  کاهش

 یـزد، بندی صنایع اسـتان      هدف از رتبه  .  آنها هر چند کم و ناچیز باشد توجه دارد         منابع و مدیریت صحیح   
های مناسب جهت بهبود امکانات انسانی و فیزیکی و رفـع            کمک به تخصیص بهینه منابع و سیاستگذاری      

 ،بنابراین. باشد  می اهای کار   از دیگر بخش   فاصله مدیریتی در این بخش مهم از طریق الگوگیری صحیح         
هـای مـدیریتی را بـا      میزان بهینه استفاده کـردن و اجـرای صـحیح روش   DEAهای  از این جهت که مدل  

هـای   گـذار تحقیقـات بیـشتر و نگـرش         د پایـه  نـ توان نـد مـی   نک دخالت دادن منابع مورد استفاده بررسی می      
 محاسـبه کـارایی و پـایین بـودن     ،عـالوه   بـه .دنای توسـعه باشـ  هـ  ریزی ها و برنامه  تر در سیاستگذاری   جامع

توانـد در هـر مؤسـسه کـاربرد داشـته       احتمالی آن به عنوان عالمتی که داللت بر وجود بیمـاری دارد مـی         
 بسیار حائز درخصوص آنهاوری و کارایی  که تشریح و بیان بهره     کشور های اقتصادی   ازجمله بخش  .باشد

 تا بـه بررسـی و تحقیـق در زمینـه کـارایی              قصد داریم در این راستا    . باشد اهمیت است، بخش صنعت می    
 بپردازیم تا   1383ها برای سال     به روش تحلیل پوششی داده    ) ISICبا کدهای دو رقمی     (صنایع استان یزد    

هـای صـنعتی اسـتان و سـوق دادن      از این طریق بتوانیم گامی را در جهت شناسایی هـر چـه بهتـر فعالیـت           
 بنـابراین هـدف تحقیـق،   . های جدید به سـمت صـنایعی بـا کـارایی بـاالتر برداشـته باشـیم         اریگذ سرمایه
  . استآنهاگیری میزان کارایی صنایع استان یزد در تولید و بازدهی و سپس رتبه بندی و تحلیل  اندازه

 هـا، کـارایی را مـورد     از روش تحلیل پوشـشی داده  که اوالًاین استتمایز و نوآوری این پژوهش   
صـنایع  .شـود   انجـام مـی     اسـت کـه     استان یزد برای نخستین بار     خصوص در سنجش قرار داده است و ثانیاً     

برخی از این صنایع از عملکرد مناسبی برخوردارنـد        . اند مختلفی در مناطق مختلف کشور ما استقرار یافته       
ه انجـام پـژوهش در      برای بررسی علمی این موضـوع بـ       . اما برخی دیگر از کارایی الزم برخوردار نیستند       
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چگونـه  این است که     منظور پرسش اصلی تحقیق      به این . ایم  کارایی صنایع در استان یزد پرداخته      رابطه با 
های اصلی صنعتی استان یزد را مورد سنجش قرار داد و صـنایع کـارا و ناکـارا را                    توان کارایی فعالیت   می

  شناسایی کرد؟
بخش سوم و چهارم انواع کـارایی و روش هـای ارزیـابی     پیشینه تحقیق آورده شده و در        ،در ادامه 

 بخـش   .ها آورده شده اسـت     های تحلیل پوششی داده    کارایی بیان شده است در بخش پنجم و ششم مدل         
  .پردازیم گیری می آوری اطالعات و برآورد اطالعات اختصاص دارد و در پایان به نتیجه هفتم به جمع

  
    پیشینه تحقیق.2

هـا   ها به بررسـی توسـعه انـسانی در اسـتان     به کمک تحلیل پوششی داده ) 1383(رضایی  عادل آذر و غالم   
ها را در  ها و در واقع کارایی استان  قابلیت هریک از استان 1381اند و با استفاده از اطالعات سال         پرداخته

 که  این است از  نتایج حاکی   . اند های توسعه انسانی سنجیده    استفاده از منابع زیربنایی جهت تولید شاخص      
هـای   های محروم کشور بـه طـور کلـی کـارایی بیـشتری نـسبت بـه اسـتان                 با توجه به منابع محدود، استان     

  .اند اند و از منابع موجودشان استفاده بهتری نموده برخوردار کشور داشته
به ارزیابی کارایی کاخانجات قند کشور با روش تحلیـل پوشـشی            ) 1383( و غضنفری    پورکاظمی

کــارایی . انــد  کارخانــه قنــد پرداختــه33هــای تولیــد در  هــا و ســتاده هــا و بــا اســتفاده از آمــار نهــاده داده
و بازدهی متغیر نـسبت بـه       ) کارایی فنی (کارخانجات مورد نظر در دو حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس            

ارایی فنـی   کـه متوسـط کـ      دهـد  نتایج کارایی فنـی نـشان مـی       . محاسبه شده است  ) کارایی مقیاس (مقیاس  
اند و براسـاس نتـایج     بوده درصد100 کارخانه دارای کارایی 7 بوده و  درصد 69کارخانجات قند معادل    

 کارخانـه بـه مـرز کـارا         12دست آمـده و در ایـن حالـت            به  درصد 75کارایی   کارایی مقیاس نیز میانگین   
  .اند رسیده

یی فنـی، تخصیـصی و اقتـصادی        ای بـه محاسـبه کـارا       در مطالعـه  ) 1382( و عظیمی حسینی     هادیان
در ایـن مطالعـه وضـعیت       . انـد  هـا پرداختـه    ها در اقتصاد ایران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده           بانک

نتایج حاکی از   .  مورد بررسی قرار گرفته است     )1376 -1378( بانک کشور برای دوره زمانی       10کارایی  
 متغیر به مقیـاس، سـه بانـک ملـی، کـشاورزی و               که در سه سال مذکور با فرض وجود بازدهی         این است 

  .اند صنعت و معدن از لحاظ فنی، تخصیصی و اقتصادی کارا و بانک صادرات تنها از نظر فنی کارا بوده
های تجـاری مربـوط بـه وزارت دفـاع آمریکـا را بـا اسـتفاده از                   عملکرد مالی بخش  ) 1999(بولین  

هـای تجـاری مربـوط بـه      در این تحقیق عملکرد مالی بخش.  مورد بررسی قرار داد  ها  تحلیل پوششی داده  
.  مورد ارزیابی قرار گرفـت     )1983 - 1992(های    سال طیهای غیردفاعی    امور دفاعی در مقایسه با بخش     
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هـای   های مالی را با یکدیگر سنجیده و به این نتیجـه رسـید کـه روش                و تجزیه و تحلیل نسبت     DEAوی  
  .باشند یاد شده مکمل یکدیگر می

هـا روز بـه روز افـزایش یافتـه و جنبـه       های تحلیـل پوشـشی داده     هر صورت اگر چه تعداد مدل      در
گـذاران ایـن روش علمـی         مبنای همه آنها تعدادی مدل اصلی است کـه بنیـان           اماکند،   تخصصی پیدا می  

  . اند طراحی کرده
  

   انواع کارایی .3
  سـتانده از    بدست آوردن حـداکثر    ی برا بنگاهک  ی ییتوانا 1یکی تکن یی کارا .کارایی دارای انواعی است   

، ی انـسان  یروین(ها    با استفاده از نهاده    یین کارا یا. دینما یمنعکس م را   داده شده    یها از نهاده ای   مجموعه
 یهـا  ک نمونـه از بنگـاه     یـ ن عملکـرد در     یهـا نـسبت بـه بهتـر        د ستاده ی تول یبرا...) آالت و  نیه، ماش یسرما

هـا در   ها، عدم اتالف نهـاده   همه بنگاهیکسان برای یورگر، با فرض فنا  ی د رتعبابه  . موجود ارتباط دارد  
سه ین عملکرد را در مقا    یک سازمان فعال که بهتر    یبه  . ها مورد توجه است     از ستاده  ید مقدار مشخص  یتول

. شـود  ی اطـالق مـ  یکـ ی کـارا از لحـاظ تکن  ک سـازمان کـامالً    یـ  در همـان نمونـه دارد        هـا   سازمانر  یبا سا 
 آنهـا بـه عنـوان       یکـ ی تکن ییشـوند و کـارا     ین سـازمان محـک زده مـ       ی در مقابل عملکرد بهتـر     ها  نسازما
 روابـط   ید است و بر مبنا    یاس تول یواسطه مق  ه ب یکی تکن ییکارا. شود یان م ین عملکرد ب  ی از بهتر  یدرصد

  .باشد یها م نهی و هزها قیمت و نه یفن
نـه بـا توجـه بـه        ی به یهـا  ها در نسبت   ه از نهاده   استفاد یتوانایی یک بنگاه را برا     2یکارایی تخصیص 

د بـا انتخـاب مناسـب       یـ نه تول ی هز یساز  به حداقل  یین کارا یا. دینما یها منعکس م    متناظر نهاده  های  قیمت
 با  .شود ی مربوط م  یا  نهاده های  قیمت از   یا ها و با توجه به مجموعه       سطح داده شده از ستاده     یها برا  نهاده

ک یـ  بـه صـورت      یصیـ  تخص ییکارا.  کارا باشد   کامالً یکیورد نظر از لحاظ تکن    ن فرض که سازمان م    یا
ش بـه   یهـا  دهد که سازمان از نهـاده      ی نشان م   درصد 100 که مقدار    یشود به طور   یان م ی ب یمقدار درصد 

دهنـده    نـشان  یصی تخص یی کارا یبطور کل  .کند یش را حداقل م   یها نهیکند که هز   ی استفاده م  ییها نسبت
باشد کـه حـداقل      یمت آن عوامل م   ید با توجه به ق    ینه عوامل تول  یب به ی استفاده از ترک   یاه برا  بنگ ییتوانا
مـت محـصول و   یهـا بـا قـرار دادن ق       داده یل پوشش ی در روش تحل   یین کارا یا.  داشته باشد  درپینه را   یهز
  .باشد ی آنها قابل محاسبه میها عنوان وزن هد بینه عوامل تولیهز

                                                 
1. Technicd Efficiency  
2. Allocative Efficiency 
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ک یـ . ط اسـت  وبـ  مر یصی تخص یی و کارا  یکی تکن یی از کارا  یبی ترک ه ب 1)هنیهز (ی اقتصاد ییکارا
 یصیـ  و هـم از لحـاظ تخص  یکـ ینه است که هـم از لحـاظ تکن    ی هز یی کارا ی دارا یسازمان تنها درصورت  

 یصیـ  و تخص  یکـ ی تکن یهـا  ییر کـارا  ی مقـاد  ینه بـه صـورت حاصلـضرب بـردار        ی هز ییکارا. کارا باشد 
ابـد کـه    ی دسـت     درصـد  100نـه   ی هز ییتواند به کارا   ی م یمان تنها زمان  ک ساز ین  یبنابرا. شود یمحاسبه م 

  . داشته باشدیصی و هم از لحاظ تخصیکی را هم از لحاظ تکنیی کارا درصد100
 یل پوشـش  یـ کـه بعـدها منجـر بـه روش تحل         ( به روش فارل     یی کارا یریگ  عمده روش اندازه   امتیاز

 یر در واحـدها   ییـ  تغ بـه ایـن معنـا کـه        اسـت    یریـ گ ه انـداز  یست که مستقل از واحدها     ا نیا) ها شد  داده
ش از ی بـ ی فنـ یی، کـارا یقـات تجربـ  یدر مطالعـات و تحق . دهـد  یر نمـ ییـ  را تغییزان کـارا ی م یریگ اندازه
 در مـورد    یمتـ ی بـه اطالعـات ق     ی فنـ  ییرا در محاسبه کارا   یرد ز یگ ی مورد توجه قرار م    یصی تخص ییکارا

ا عـدم   یوجود صرفه   . یستاز ن یاتکاء است ن   قابل ریا غ یدسترس   بلقا ری غ د و محصول که عموماً    یعوامل تول 
 ییف کـارا یـ ، لـزوم تعر هـا  سـازمان در ) اسیـ  نسبت بـه مق یا نزولی ی صعودیها بازده(اس  ی مق یها صرفه

 .شود یده مینام 2اسی مقیید که کاراینما یجاب می را ایگرید

 مـورد توجـه قـرار       ی نـسب  یین کـارا  یـی اس، اندازه سـازمان در تع     ی ثابت نسبت به مق    یبا فرض بازده  
 یهـا   سـازمان  نهـاده بـه سـتاده        یهـا  ها را با همان نـسبت      توانند ستاده  ی کوچک م  یها  سازمانرد و   یگ ینم

اس وجـود  یـ  مقیهـا  ا عدم صـرفه   ی 3اسی مق یها  است که صرفه   ین فرض در حالت   یا. ندید نما یبزرگتر تول 
به هر حال . ها خواهد شد نجر به دو برابر شدن تمام ستاده      ها م   که دو برابر کردن همه نهاده      یطور هندارد ب 

ر ی سـا  یو بـرا  ) اسیـ  نـسبت بـه مق     یبـازده صـعود   (اس دارنـد    ی مق یها  که صرفه  ی خدمات ین فرض برا  یا
 یا بـازده یـ (اس داشـته باشـند   یـ  در مقییجـو   ممکن است بزرگ باشند و عدم صـرفه ها سازمانخدمات،  

هـا منجـر بـه کمتـر از دو برابـر شـدن               لت دو برابر کردن همه نهاده     ن حا یکه در ا  ) اسی نسبت به مق   ینزول
  .ها خواهد شد نامناسب است ستاده

ک یـ اس  یـ  مق ییکارا. نه باشد یش در اندازه به   یها تین خواهد بود که فعال    یک سازمان در ا   یت  یمز
بـا مقـدار    اس  یـ  ثابـت نـسبت بـه مق       ی تحـت بـازده    یکـ ی تکن ییسه مقدار کارا  یله مقا یوس هتواند ب  یبنگاه م 
اس یـ ط بازده ثابت نسبت به مقیدر شرا. اس حاصل شودیر نسبت به مق   ی متغ ی تحت بازده  یکی تکن ییکارا

اس یـ  نـسبت بـه مق     یا نزولـ  ی و   ی برابر خواهند بود، اما اگر بازده صعود       ییزان کارا ی م ین دو بنگاه دارا   یا
نـان حاصـل   یست اطمیبا  مییات تجرب در مطالع،نیبنابرا. کسان نخواهند بودیها   پاسخ  وجود داشته باشد،    

                                                 
1. Economic Efficiency 
2. Scale Efficiency 
3. Economics of Scale 
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 مورد مطالعه مناسب است و از آن روش خـاص اسـتفاده             یها ا بنگاه ی آن صنعت    یکرد که کدام مبنا برا    
  .نمود

. دیـ آ یدست مـ   ه آن صنعت ب   یها  بنگاه یی کارا یز از متوسط وزن   یک صنعت ن  ی 1ی ساختار ییکارا

ده به بنگاه را به صورت  و وزن داده شE(j)ام را با j  بنگاه ییچنانچه کارا
Q

q(j)
W(j)  محـصول  یعنی =

 از نظر فـارل بـه   ی ساختارییم، کاراینشان ده)  امjسهم بازار واحد ( ام به کل محصوالت صنعت       jبنگاه  
  :شود یف میر تعریصورت ز

[ ]W(j).E(j)
n

1j
S ∑

=
= 

ختلـف بـا محـصوالت متفـاوت را     ع می صـنا ییتـوان کـارا   ی مـ ی ساختارییار کارا یبا استفاده از مع   
  .)107 ، ص1379 ،یبدیم  یامام( سه نمودیمقا

  
   ییهای ارزیابی کارا روش .4

 عمـده   ی گیری ارائه شده است که به دو دسته         ی واحدهای تصمیم  یهای مختلفی برای ارزیابی کارا     روش
هـایی   بـه روش   یهـای پـارامتر    روش. 3پـارامتری هـای غیر   روشو   2های پـارامتری   روش: شوند تقسیم می 
شود، سپس بـا یکـی     می گردد که در آنها ابتدا یک شکل خاص برای تابع تولید در نظر گرفته               اطالق می 

ایـن  ) پارامترهـا (های برآورد توابع که در آمار و اقتصاد سنجی مرسـوم اسـت ضـرایب مجهـول                  از روش 
گـردد بـه آنهـا         تـابع بـرآورد مـی      ها پارامتر یـا پارامترهـایی از       شود و چون در این روش      یتوابع برآورد م  

  .گویند های پارامتری می روش
 یی محاسـبه کـارا  ی هـستند کـه بـرا   یاضی رینه سازی بهیک سری بر یرپارامتری مبتنیغ یها روش

ن یـ  به دسـت آمـده در ا       ییرا کارا یت است ز  یار حائز اهم  ی بس یعبارت نسب . شود ی از آنها استفاده م    ینسب
 از مـشاهدات    ی کـه تعـداد    یصـورت ، در نی بنـابرا  .گر اسـت  یکدیموجود با    یها سه بنگاه یجه مقا یروش نت 

لـذا  . دش یابـ  یازافـ ا  ی اهشز ک ی محاسبه شده ن   ییاد شود ممکن است مقدار کارا     یا تعداد آنها ز   یحذف و   
 به انتخاب فرم تـابع نبـوده و         یازی ن یرپارامتری غ یها در روش .  است نه مطلق   ی به دست آمده نسب    ییکارا

 یل پوشـش  یـ  روش تحل  یرپارامتری غ یها از جمله روش  . ها وجود ندارد    تعداد ستانده  ی برا زی ن یتیمحدود
  .ن پژوهش اساس کار قرار گرفته استیست که در ا اها داده

                                                 
1. Structural Efficiency 
2. Parametric Method  
3. Non Parametyic Method 

)1(
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  1(DEA) ها  دادهیل پوششیتحل .5
 در ی نـسب یی کارا یریگ  اندازه ی برا یاضی ر یزیر ک روش برنامه  یها عبارت است از       داده یل پوشش یتحل

آنها در مقاله خـود  . اند ابداع کرده  مدل فارل،یبر مبنا  و رودز  کوپر  همسان که آن را چارنز،     یاواحده
 یاضـ ی ر یزیـ ر ک مـدل برنامـه    یـ ها    داده یل پوشش یتحلکه  اند   ف کرده ی صورت تعر   این ن روش را به   یا

 ی وزنـ یاه  نسبتین تجربی تخمید برای جدی مشاهده شده است که روشیها  دادهیگرفته شده برا  بکار
 ین روش بـرا   یـ از ا . ه اقتـصاد مـدرن اسـت      یـ سـازد کـه پا     ید فراهم مـ   ی را همچون تابع تول    ییا مرز کارا  ی

رنده عبـارت اسـت از      یم گ ی تصم یواحدها. شود یاستفاده م  2(DMU) رندهیم گ ی تصم ی واحدها یابیارز
 کنـد بـه    ی را اداره م   ا مسئول آن  یس  یا رئ یر  ی به نام مد   یک سازمان مجزا که فرد    یا  ی یک واحد سازمان  ی

 عوامـل   ی تعـداد  به این معنـا کـه      باشد   یستمیند س ی فرآ ی دارا یا واحد سازمان  ین سازمان   ی شرط که ا   این
ستم مـوردنظر شـامل     یـ نکـه س  یبـا توجـه بـه ا      . دیـ  محـصول بـه دسـت آ       یگرفته شوند تا تعداد    د بکار یتول
ل یـ ات تحل یـ شـود، در ادب    ی مـ  یردولتـ ی و غ  ی و دولت  یرانتفاعی و غ  ی، انتفاع ی و خدمات  یدی تول یها ستمیس

و به   3ستم از مفهوم نهاده   ی س ی عوامل ورود  ی به جا  ی از پراکنده کار   یریها به منظور جلوگ     داده یپوشش
م نهاده و ستاده از علـم اقتـصاد         یمفاه. شود یاستفاده م  4 از مفهوم ستاده   ستمی س ی محصوالت خروج  یجا

 یابیـ هـا در ارز   دادهیل پوشـش یـ تحل. د اسـت یـ  جدن روشیـ  ایهـا  لیـ  تحلیگرفته شده اسـت کـه مبنـا      
 یهـا  ، نهـاده  یرنده تحت بررسـ   یگ می تصم ین فرض را قائل است که واحدها      یرنده ا یگ می تصم یواحدها

 اسـتان،   کیـ  مـدارس     یا  شعب بانک  ،به عنوان مثال  . رندیگ ی مشابه بکار م   یها د ستاده ی تول یمشابه را برا  
 مـشابه  ی سـاختارها یرنـده دارا یگ می تـصم ی مـورد واحـدها   کـه در هـر    ...  و   یا مـه یک شرکت ب  یشعب  
  . متفاوت هستندی مشابه با سطوح مقداریها ها و ستاده  نهادهیلذا دارا. هستند

 بـه   هـا    داده یل پوشـش  یـ  از جملـه تحل    یابیـ  متـداول ارز   یهـا  ز با استفاده از روش    ین پژوهش ن  یدر ا 
ن ستاده و ی ارتباط به اقتصادید که بر اساس نظر   یول است که اگر تابع ت     یگفتن. میپرداز یسه عملکرد م  یمقا

 مختلـف از    یهـا  بیـ تواند با ترک   ی است که م   یا ن ستاده یشتریانگر ب بیکند و    یان م یستم را ب  یک س ینهاده  
 یاری در بـس   امـا  ستاده آسان خواهد بود      -ان نسبت نهاده  ید در دسترس و معلوم باشد ب      یها به دست آ    نهاده

هـا    دادهیل پوشـش یتحل. رممکن استی غیا حتیده و یچی دسترس نبوده و ارائه آن پن تابع دریاز حاالت ا 
 مربـوط   ی است که نوع تابع آن و پارامترها       ی خط یزیر  با استفاده از برنامه    یساز نهی به یک سر ی بر   یمبتن

                                                 
1. Data Envelopment Analysiss 
2. Decision Making Unit 
3. Input 
4. Output 
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ن روش یـ ا. ردیـ گ یقـرار مـ   1کیر پارامتری غ یها  در زمره روش   یاد شده ست لذا روش    یاز قبل مشخص ن   
تـوان   ین روش مـ   یـ  ا یایـ از جمله مزا   .ل است ی است که اجماالً به شرح ذ      ییها تیا و محدود  ی مزا یرادا

  :ر را ذکر نمودیموارد ز
 ی مختلفـ  ی واحـدها  یتواننـد دارا   یها م  ست و نهاده  ی حساس ن  یریگ ن روش واحد اندازه   یدر ا  -

  .باشند
 یزیر نده باشد، روش برنامه   جاد ستا یند ا ی چند نهاده در فرآ    ی دارا ی که واحد اقتصاد   یدرحالت -

  .ن کندییک واحد کارا تعی ینه ستاده و نهاده را برایب بهیتواند ترک ی می به راحتیخط
  . محض به دور استییآل گرا دهیپردازد و از ا یگر میکدیسه واحدها با ین روش به مقایا -
 واحـد  کیـ  آن در یری و گـسترش دارد و بکـارگ     یریم پـذ  یت تعم یها قابل  ر روش یش از سا  یب -

  .فراهم کندز ی نی بعدی کارهاینه را برایتواند زم یک موضوع می یبرا
 یـی گرا  مطلق ی که نوع  یریگ  اندازه یها ستمیکند و نقطه ضعف س     ی را مشخص م   ییفقط کارا  -
  . استیافتنیت دست یک کمین الگو ی ندارد و کارا بودن در اکنند را یرا دنبال م
رنـده مـورد   یم گی تصمی کامل واحدهایبند  در رتبهییاالار بیت بسیها قابل  داده یل پوشش یتحل -

 یبنـد  ز رتبـه یـ  کارا را نیها توانند بنگاه ی پترسون م - مانند اندرسون  ییآورد و الگوها   یمطالعه را فراهم م   
ن روش را   ی ا یها تین از جمله محدود   یهمچن .نندی کارا برگز  یها ان بنگاه ین بنگاه را از م    یکنند و کاراتر  

  :ان نمودی بن صورتیابه توان  یم
 یریـ  انـدازه گ   ین رو خطاهـا   یـ  محـض اسـت از ا      ی و عـدد   یاضیک ر یک تکن ی DEAچون   -

 واحـد   ییست پس از شناسـا    یبا ین رو م  یج به همراه داشته باشد از ا      ی در نتا  یا رات عمده ییممکن است تغ  
  .نان حاصل نمودیها اقدام و از صحت آن اطم ها و ستاده کارا به کنترل مجدد داده

 در درجـه   یرات اساسـ  ییر کند، تغ  یی تغ یریگ می واحد تصم  یها ها و ستاده    از داده  یکیر تنها   اگ -
  .ش خواهد آمدی پیریم گی تصمی واحدهاییکارا

سه یـ  مقا یی اسـت و توانـا     ی خطـ  یزیـ  و بر اسـاس برنامـه ر       یاضیک روش ر  ین روش صرفاً    یا -
  . را نداردیریم گی تصمی واحدهایفی کیرهایمتغ

  .ن روش وجود نداردیها در ا ها و ستاده  انتخاب دادهصخصو دریتوافق کل -
 در هـا DMUن اسـت کـه اگـر تعـداد     یـ هـا ا    داده یل پوشش ی تحل  رابطه گر در ی قابل توجه د   موضوع

د کـه  یـ م دی نداشته باشند، پس از حل مسئله خواه   یها اختالف چندان   یها و خروج   یسه با تعدا ورود   یمقا

                                                 
1. Nonparameteric 
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 ن اسـت کـه تعـداد   ی حاصـل شـده اسـت چنـ    ی به صورت تجربآنچه. ها، کارا خواهند شدDMUشتر یب

DMUیرویـ ر پیـ د از رابطـه ز یـ هـا با  یها و خروج  ی در سنجش با مجموع تعداد ورود      ی تحت بررس  یها 
  :)1378 ،انیمحراب(کند 

  ی تحت بررسیهاDMU تعداد ≤ 3)ها یتعداد ورود+ ها  یتعداد خروج(
  ی تحت بررسیهاDMU تعداد ≤ 2)ها یورود(× ) ها یخروج( ای

  
  ها های تحلیل پوششی داده  مدل.6
   1(CCR)مدل چارنز، کوپر و رودز  .6-1
ن یـ در ا . معروف است  CCR و به مدل     شد ی چارنز، کوپر و رودز معرف      توسط 1978ن مدل را در سال      یا

 از  p واحـد    ی نـسب  ییاز کـارا  یـ کثر کـردن امت    است به دنبـال حـدا      ی خط یزیر  برنامه یک الگو یمدل که   
از یـ  است که امتین در حال یا. ست ا ها یها و خروج   ی تمام ورود  ی از اوزان برا   یا ق انتخاب مجموعه  یطر

  .ک شودی یا مساوید کوچکتر یهر واحد با
  

  
  

 مـدل   ،گـر یبـه عبـارت د     .)DMUp( اسـت    p یریـ م گ ی واحد تـصم   ی نسب ییکارا Wpن مدل   یدر ا 
 ی ورودkانگر یـ ب بیـ  به ترتyi  وXi .ست یا  نهادهیها تیافتن حداکثر ستاده با توجه به محدود      یدنبال   به
هــا و  یب اوزان ورودیــز بــه ترتیــ نu و v یبردارهــا.  اســتی واحــد تحــت بررســn ی بــرای خروجــsو 

ق یـ ن طریـ  اسـت از ا یه کسریت اول در واقع مخرج تابع هدف اول   یمحدود. دهند یها را نشان م    یخروج
دهـد کـه    ینـان را مـ  ین اطمیـ ت دوم ایمحدود.  حل کردی خطیزیر ک برنامهیتوان مدل را در قالب   یم

شتر از عـدد    یـ  ب یریـ گ می تصم ی از واحدها   یک چی ه ییاز کارا یتحت مجموعه انتخاب شده از اوزان، امت      

                                                 
1. Charnes, Cooper & Rhodse 

)2(
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 یسب نـ  یید تـا کـارا    یـ د بـه اجـرا درآ     یـ  با یریـ گ می تـصم  یها ک از واحد  ی هر   یمدل فوق برا  . ک نشود ی
  .تک واحدها مشخص شود تک

سه بـا مجمـوع تعـداد    یـ  اگـر تعـداد واحـدها در مقا     CCRگرفته در مدل     ات صورت ی تجرب براساس
 واحـدها   غلـب د که ا  یم د ی نداشته باشد، پس از حل مسئله خواه       یها اختالف چندان   یها و خروج   یورود

در .  خواهـد بـود    یرواقعـ یاقع غ ن مدل در و   یگرفت که ا    قرار خواهد  یی مرز کارا  یکارا خواهد شد و رو    
ت ین مزیمدل دوگان ا. شود ین مشکل از مدل دوگان استفاده می اجتناب از ا   یها برا   داده یل پوشش یتحل

هـا   یشتر از تعـداد ورود    ی ب یریگ می تصم یکه تعداد واحدها   ی را هنگام  ی خط یزیر که مدل برنامه   را دارد 
 دوگان  یرهاین است که متغ   یتر از همه ا    مهم. ل کند ه ح یها است به صورت کاراتر از مدل اول        یو خروج 
سه و  یق مقا ین واحدها بتوانند ازطر   یکنند تا ا   ید م یماً تول یک واحد ناکارا مستق   ی ی هدف را برا   یبهبودها

ر یـ بـه صـورت ز    ) 2(دوگان برنامه   .  حرکت کنند  یی کارا یز به سو  یکارا خود ن   ی از واحدها  یالگوبردار
 :است

  

 
 
 
 
 
 

 
 یرهـا یمتغ( باشند یالزام) 3(و ) 2 (یها تیمحدود) 3(کارا است و تنها اگر در مدل     DMUp اگر

*θ*1 و) مازاد برابر صفر باشند
pW*

pZ ===.  

 مـشخص   ی خطـ  یزیـ ر ک برنامـه  یـ تنها با استفاده از روش تابع هدف         DMUp یینکه کارا ی ا یبرا
  :تر توسعه داده شده اسیصورت ز به) 3(گردد، برنامه  یم

)3(
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  کــارا اســت کــهیصــورت در DMUp.  دوگــان هــستندیرهــای متغSi− و Sr+  وjλ ،کــه در آن

1
*
pW*

pZ *0و ==
iS*

rS  عـدد صـفر تعلـق       یچ وزنـ  ینکـه بـه هـ     ینان از ا  یبه منظور اطم  . باشد +=−=

 کـه   εبـا اسـتفاده از      ) 2(م، برنامه   یها را در حل مدل داشته باش       یها و خروج   یم تمام ورود  یتوانرد و ب  ینگ
  :گردد یح میر تصحیشود به صورت ز یگرفته م نظر  در0001/0ا ی و 001/0 مانند یمعموالً مقدار کوچک

 

 
 
 
 

  
  

ک یـ دن  ی رس یاست آن برا  یاست که س  معروف   1 مبنا یورود CCR که شرح آن گذشت به       یمدل
هـا و    ی، ثابت نگه داشتن مقـدار ورود      )ییمرز کارا ( ناکارا به سطح پوشش      (DMU) یریگ میواحد تصم 

هـا را    یز وجـود دارد کـه خروجـ       یـ  ن یگرین روش، روش د   یمقابل ا  در. هاست یش متناسب خروج  یافزا
  واحـد کیدن ی رسیشود برا یده مینام 2 مبناین روش که خروجیاست ا یس. دهد یکار خود قرار م    یمبنا

                                                 
1. Input Oriented 
2. Output Oriented 

)4(

)5(
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ها و کاهش متناسـب      ی، ثابت نگه داشتن خروج    )ییمرز کارا ( ناکارا به سطح پوشش      یریگ میواحد تصم 
د، بـازده بـه     یـ شود کـه تول    یفرض م )  مبنا ی مبنا و خروج   یاعم از ورود  ( CCRدر مدل   . ها است  یورود

حـال اگـر بـا      . شـوند  یز دو برابـر مـ     یـ ها ن  یجها دو برابر شوند، خرو     ی اگر ورود  یعنیدارد   1اس ثابت یمق
 و اگـر    یشیاس افزا یش از دو برابر داشته باشد، بازده به مق        ی ب یشیها افزا  یها، خروج  یدوبرابر شدن ورود  

ک واحـد   یها    از سازمان  یاریدر بس . شود ی م یاس کاهش ی کمتر از دوبرابر داشته باشد بازده به مق        یشیافزا
ک یـ تـوان بـا      یک فـاکتور ثابـت نمـ      یش در   یها یها و خروج   یورود کوچک را با ضرب      یریگ میتصم

ن یـ ا. اس ثابت، مصداق نـدارد    یها بازده به مق    ن سازمان یسه کرد، لذا در ا    ی بزرگتر مقا  یریگ میواحد تصم 
 معـروف اسـت برطـرف    BCCکه به مدل ) 1984( چارنز و کوپر ،  ارائه شده بنکر   یزیر مشکل در برنامه  

  .شده است
  

 BCCمدل  .6-2

1د تحدب   ین مدل با اضافه کردن ق     یا
n

1j λ j =∑
=

ن یـ ا  هب. شود ی حاصل م  CCRه  ی اول ی خط یزی به برنامه ر   

 CCRت بـه مـدل      ین محدود یافزودن ا .  باشد یا کاهش ی و   یشیتواند ثابت، افزا   یاس م یب بازده به مق   یترت
  .خواهد شد BCC در مدل دوگان )u(د ی جدیریباعث ظاهر شدن متغ

  :ر آمده استی مبنا در زی ورودBCCه و دوگان مدل ی اولی خطیها یزیر رنامهب
  

 

  
  

                                                 
1. Constant Return to Scale 

)6(
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1تی است محدود  یکاف. توان مطرح کرد   یز م یها ن  ی خروج ی را بر مبنا   BCCمدل  
n

1j λ j =∑
=

 را به 

  .می مبنا اضافه کنیخروج CCRه ی اولیزیر برنامه
م ی ناکارا تقـس   ی کارا و واحدها   یگروه واحدها  ا به دو   ر ی تحت بررس  ی مذکور، واحدها  یها مدل

ک یـ  ی کـارا بـا مقـدار عـدد     یکنـد و واحـدها     ی نم ی کارا توجه  ین واحدها ی ب یبند لذا به رتبه  . کند یم
  .م گرفتی پترسون بهره خواه-ن مشکل از مدل اندرسونی رفع ایبرا. شوند یمشخص م

  

   پترسون-مدل اندرسون .6-3
دهـد   یاجـازه مـ   ) p(ک واحـد کـارا      ی کاراست که به     ی واحدها ی رتبه بند  یها کی از تکن  یکین مدل   یا

ه یـ ت در مـدل اول    ین محدود ی ام pق حذف   ین کار از طر   یک را کسب کند و ا     ی بزرگتر از    ییمقدار کارا 
  :دهد یانجام م

 
  

ر مربوطـه را حـذف   یـ  واحـد کـارا، متغ  ی مدل بـرا ی است در هر بار اجرایز کافیدر مدل دوگان ن   
  .میکن

)7(

)8(
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  آوری اطالعات و اجرای مدل جمع .7
بـه ارزیـابی   ) متغیرهـای ورودی و خروجـی  (کار گرفته شـده در مـدل   در این بخش با معرفی متغیرهای ب      

 و بـا اسـتفاده از معیـار         BCC و   CCRپـردازیم و براسـاس دو روش          فعالیت صنعتی مـی    20کارایی نسبی   
 هدف این تحقیـق  اینکهبا عنایت به  متغیرهای مدل .بندی آنها خواهیم پرداخت اندرسون پیترسون به رتبه 

هـای   بنـدی آنهـا و تحلیـل       گیری میزان کارایی صنایع استان یزد در تولید و بـازدهی و سـپس رتبـه                اندازه
های قبلی برای تعیین تعـداد و نـوع متغیرهـای     مربوط است و نیز با توجه به معیارهای گفته شده در بخش    

   .گیریم سه متغیر ورودی و سه متغیر به عنوان متغیرهای خروجی درنظر می DEAمورد استفاده در روش 
سه متغیر سهم سرمایه گذاری، سـهم ارزش دسـتمزد و سـهم ارزش داده               :  متغیرهای ورودی  )الف

 ، تعریـف  هبنـا بـ   . تان درنظرگرفته شـده انـد     عنوان متغیرهای ورودی مدل برای هر فعالیت صنعتی در اس          به
 ،بـه عنـوان مثـال     . باشد ینجا سهم صنعت مورد نظر از کل مقدار آن متغیر در استان می            منظور از سهم در ا    

 در ایـن    1383گـذاری کـه در سـال         گذاری صنعت تولید منـسوجات یعنـی درصـد سـرمایه           سهم سرمایه 
  .شود گرفته است که از رابطه زیر محاسبه می گذاری در استان صورت صنعت نسبت به کل سرمایه

 در 1383 در سـال  iگـذاری انجـام شـده در صـنعت      میزان سرمایه (  =iری صنعت سهم سرمایه گذا  
  100* ) در استان یزد1383کل سرمایه گذاری انجام شده در صنعت در سال /استان یزد
سه متغیر سهم ارزش افزوده ، سهم ستانده و سهم سود دهی بـه متغیرهـای                :  متغیرهای خروجی  )ب

نظور ازسوددهی تفاوت بین ارزش ستانده و ارزش کـل هزینـه آن             م. نظرگرفته شده اند   خروجی مدل در  
باشد که سهم سوددهی همان سهم صنعت مرد نظر از کل سـوددهی اسـتان در بخـش                   فعالیت صنعتی می  

  .باشد صنعت می
  

  ها به تفکیک صنایع  ها و خروجی ورودی .7-1
 ارائـه به تفکیک صـنایع اسـتان    استان یزد 1386در جدول زیر مقادیر متغیر های ورودی و خروجی سال       

  .شده است
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  ها های مدل تحلیل پوششی داده ها و خروجی ورودی .1 جدول
ف  

ردی
  

 V1 V2 V3 U1 U2 U3  صنایع

 65/6 51/4 08/4 71/7 52/5 58/1 ی وآشامیدنیایصنایع موادغذ 1
 55/14 01/9 23/17 44/13 12/29 7/165 تولید منسوجات 2

3 
 آوردن ورنگ کردن پوست تولیدپوشاک وعمل

 خزدار
00/0 02/0 02/0 04/0 07/0 02/0 

4 
آوردن چرم، ساخت کیف، چمدان،  دباغی و عمل

 زین ویراق و تولید کفش
59/0 11/0 31/0 19/0 01/0 27/0 

5 
چوب پنبه،  چوب ومحصوالت چوبی و تولید

 حصیری مواد و ساخت کاال ازنی و) مبلمان ازرغی(
004/0 108/0 046/0 011/0 174/0 065/0 

 33/1 82/0 71/0 59/1 95/0 22/0 تولیدکاغذ ومحصوالت کاغذی 6
 0049/0 0049/0 0076/0 0038/0 0171/0 0004/0 های ضبط شده انتشار،چاپ وتکثیررسانه 7

8 
 های نفت و صنایع تولید زغال کک، پاالیشگاه

 ای های هسته سوخت
01/0 05/0 18/0 25/0 54/0 02/0 

 85/5 31/9 71/5 90/5 48/1 74/4 محصوالت شیمیایی و مواد ولیدصنایع ت 9
 64/4 11/5 11/4 85/4 43/5 81/0 پالستیکی محصوالت الستیکی و تولید 10
 29/18 35/23 01/30 40/13 98/28 42/91 محصوالت کانی غیرفلزی سایر تولید 11
 72/9 43/31 45/16 90/6 16/7 70/2 فلزات اساسی تولید 12

13 
 آالت و محصوالت فلزی فابریکی بجزماشین ولیدت

 تجهیزات
94/2 58/4 04/4 91/2 71/1 71/3 

14 
 بندی نشده در آالت وتجهیزات طبقه ماشین تولید

 جای دیگر
62/0 09/3 12/1 33/2 78/2 47/1 

15 
های  دستگاه انتقال برق و و آالت مولد ماشین تولید

 جای دیگر بندی نشده در برقی طبقه
18/23 90/10 30/39 79/13 73/10 89/31 

 04/0 13/0 08/0 03/0 08/0 00/0 وسایل ارتباطی ها دستگاه تلویزیون و و رادیو تولید 16

17 
ابزاردقیق و  ابزار اپتیکی و پزشکی و ابزار تولید

 34/0 -15/0 52/0 26/0 63/0 50/1 های مچی وانواع دیگرساعت ساعت

 39/0 -32/0 38/0 40/0 58/0 33/1 یلرونیم تریلروسایل نقلیه موتوری،تر تولید 18
 15/0 25/0 19/0 14/0 25/0 001/0 سایل حمل ونقل و سایر تولید 19

20 
  جای در  نشده  بندی مصنوعات طبقه مبلمان و تولید

 دیگر
10/0 95/0 37/0 54/0 51/0 42/0 

  .نتایج تحقیق: مأخذ
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سـهم  : V2سـهم سـرما یـه گـذاری،         : V1(ورودی   ها نشانگر متغیرهـای      Vبه جدول فوق    توجه  بنا  
ســهم : U1.(دهنــده متغیرهــای خروجــی هــستند  هــا نــشانUو ) ســهم ارزش داده: V3ارزش دســتمزد و 

  )سهم ستانده: U3سهم سوددهی و : U2افزوده،  ارزش
  

  )CCRروش ( مدل برآورد .7-2
به ارزیابی صنایع در استان و       CCRهای روش    و تکنیک ) 1(های جدول  در این بخش و با استفاده از داده       

 بـازده بـه     شـود کـه    ه می  این فرض درنظرگرفت   CCR در روش    .پردازیم  بودن آنها می   ا و ناکار  اتعیین کار 
 )A) & P پترسون-استان از روش اندرسون   درامرحله بعد پس از تعیین صنایع کار در. استمقیاس ثابت 
، شماره واحدهای مرجع    اهمچنین برای واحدهای ناکار    1.شود  استفاده می  ابندی صنایع کار   به منظور رتبه  
افزار معرفی   که این واحدهای مرجع توسط نرم     ) )1(براساس شماره صنایع در جدول      ( شوند مشخص می 

 ی و ایصـنایع موادغـذ    ()1( را کـه بـرای صـنعت         CCRدر این قسمت فقط یک نمونه از مـدل          . شوند می
 به طور مـشابه و بـا جـایگزینی در رابطـه اول و               نیزو بقیه صنایع    آوریم   ام شده است را می    انج) آشامیدنی

  :شود دوم نتایج مربوطه حاصل می
max  4.08 u1   + 4.51 u2    + 6.65 u3 
     subject to 
2)   1.58 v1       + 5.52 v2    + 7.71 v3 = 1     
3)    4.08 u1   + 4.51 u2   + 6.65 u3   - 1.58 v1    - 5.52 v2    - 7.71 v3 ≤ 0 
4)    17.23 u1  + 9.01 u2   + 14.55 u3  - 16.75 v1   - 29.12 v2   - 13.44 v3 ≤ 0 
5)    .04 u1    + .07 u2    + .02 u3    - 0 v1       - .02 v2     - .02 v3 ≤ 0 
6)    .19 u1    + .01 u2    + .27 u3    - .59 v1     - .11 v2     - .31 v3 ≤ 0 
7)    .11 u1    + .17 u2    + .06 u3    - 0.004 v1   - .11 v2     - .05 v3  ≤ 0  
8)    .71 u1    + .82 u2    + 1.33 u3   - .22 v1     - .95 v2     - 1.59 v3 ≤ 0  
9)    .0076 u1  + 0.0049 u2 + 0.0049 u3 - 0.0004 v1  - .0171 v2   - 0.0038 v3 ≤ 0 
10)   .25 u1    + .54 u2    + .20 u3    - .01 v1     - .05 v2     - .18 v3 ≤ 0  
11)    5.71 u1  + 9.31 u2   + 5.58 u3   - 4.71 v1    - 1.48 v2    - 5.90 v3 ≤ 0  
12)    4.11 u1  + 5.11 u2   + 4.64 u3   - .81 v1     - 5.43 v2    - 4.85 v3 ≤ 0 
13)    30.1 u1  + 23.35 u2  + 18.29 u3  - 42.91 v1   - 28.98 v2   - 13.40 v3 ≤ 0  
14)    16.54 u1 + 31.43 u2  + 9.72 u3   - 2.70 v1    - 7.16 v2    - 6.90 v3 ≤ 0  
15)    2.91 u1  + 1.71 u2   + 3.71 u3   - 2.94 v1    - 4.58 v2    - 4.04 v3 ≤ 0 
16)    2.33 u1  + 2.78 u2   + 1.47 u3   - .62 v1     - 3.09 v2    - 1.12 v3 ≤ 0  
17)    13.97 u1 + 10.73 u2  + 31.89 u3  - 23.18 v1   - 10.90 v2   - 39.30 v3 ≤ 0  
18)    .08 u1   + .13 u2    + .04 u3    - 0 v1       - 0.08 v2    - .03 v3 ≤ 0 
19)    .52 u1   - 0.15 u2   + .34 u3    - 1.50 v1    - .63 v2     - .26 v3 ≤ 0  
20)    .38 u1   - 0.32 u2   + .39 u3    - 1.33 v1    - .58 v2     - .40 v3 ≤ 0 
21)    .19 u1   + .25 u2    + .15 u3    - 0.001 v1   - .25 v2     - .14 v3 ≤ 0 
22)    .54 u1   + .51 u2    + .42 u3    - .10 v1     - .95 v2     - .37 v3 ≤ 0 
                                                 

دهند بنابراین برای   آنها عدد یک مینمایند و به تمام  را مشخص میا تنها واحدهای کارBCC و  CCRهای  روش.1
  .نماییم  پترسون استفاده می-  از روش اندرسونا کاربندی میان واحدهای رتبه
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23)    u1 ≥ 0 
24)    u2 ≥ 0 
25)    u3 ≥ 0  
26)    v1 ≥ 0 
27)    v2 ≥ 0 
28)    v3 ≥ 0 

. شـوند   مشخص مـی ا و ناکارا بخش صنعتی، واحدهای کار   20 از   یکبا اجرای مدل فوق برای هر       
یـن روش   در ا . پـردازیم   مـی  ابنـدی واحـدهای کـار       پترسـون بـه رتبـه      -اکنون با استفاده از مدل اندرسون     

 بـا ایـن تفـاوت کـه قیـد           تنهـا کنـیم    ها گفته شد به مانند باال مدل را اجرا می          همانطور که در بخش روش    
بنا به نتایجی که در مرحلـه فـوق بدسـت آوردیـم سـومین          . شود  از مدل حذف می    امربوط به صنعت کار   

اکنـون و   . دباشـ   مـی  اکـار ) رنـگ کـردن پوسـت خـزدار        پوشاک وعمل آوردن و    تولید(فعالیت صنعتی   
  :کنیم  پترسون برای این بخش صنعتی اجرا می- مدل اندرسون،عنوان نمونه به

max  .04 u1    + .07 u2    + .02 u3 
    subject to 
2)   0 v1       + .02 v2    + .02 v3 = 1     
3)    4.08 u1   + 4.51 u2   + 6.65 u3   - 1.58 v1    - 5.52 v2    - 7.71 v3 ≤ 0 
4)    17.23 u1  + 9.01 u2   + 14.55 u3  - 16.75 v1   - 29.12 v2   - 13.44 v3 ≤ 0 
6)    .19 u1    + .01 u2    + .27 u3    - .59 v1     - .11 v2     - .31 v3 ≤ 0 
7)    .11 u1    + .17 u2    + .06 u3    - 0.004 v1   - .11 v2     - .05 v3  ≤ 0  
8)    .71 u1    + .82 u2    + 1.33 u3   - .22 v1     - .95 v2     - 1.59 v3 ≤ 0  
9)    .0076 u1  + 0.0049 u2 + 0.0049 u3 - 0.0004 v1  - .0171 v2   - 0.0038 v3 ≤ 0 
10)   .25 u1    + .54 u2    + .20 u3    - .01 v1     - .05 v2     - .18 v3 ≤ 0  
11)    5.71 u1  + 9.31 u2   + 5.58 u3   - 4.71 v1    - 1.48 v2    - 5.90 v3 ≤ 0  
12)    4.11 u1  + 5.11 u2   + 4.64 u3   - .81 v1     - 5.43 v2    - 4.85 v3 ≤ 0 
13)    30.1 u1  + 23.35 u2  + 18.29 u3  - 42.91 v1   - 28.98 v2   - 13.40 v3 ≤ 0  
14)    16.54 u1 + 31.43 u2  + 9.72 u3   - 2.70 v1    - 7.16 v2    - 6.90 v3 ≤ 0  
15)    2.91 u1  + 1.71 u2   + 3.71 u3   - 2.94 v1    - 4.58 v2    - 4.04 v3 ≤ 0 
16)    2.33 u1  + 2.78 u2   + 1.47 u3   - .62 v1     - 3.09 v2    - 1.12 v3 ≤ 0  
17)    13.97 u1 + 10.73 u2  + 31.89 u3  - 23.18 v1   - 10.90 v2   - 39.30 v3 ≤ 0  
18)    .08 u1   + .13 u2    + .04 u3    - 0 v1       - 0.08 v2    - .03 v3 ≤ 0 
19)    .52 u1   - 0.15 u2   + .34 u3    - 1.50 v1    - .63 v2     - .26 v3 ≤ 0  
20)    .38 u1   - 0.32 u2   + .39 u3    - 1.33 v1    - .58 v2     - .40 v3 ≤ 0 
21)    .19 u1   + .25 u2    + .15 u3    - 0.001 v1   - .25 v2     - .14 v3 ≤ 0 
22)    .54 u1   + .51 u2    + .42 u3    - .10 v1     - .95 v2     - .37 v3 ≤ 0 
23)    u1 ≥ 0 
24)    u2 ≥ 0 
25)    u3 ≥ 0  
26)    v1 ≥ 0 
27)    v2 ≥ 0 
28)    v3 ≥ 0 

بنـدی    نیز رتبـه ا کارنماییم تا صنایع ش مشابه اجرا می  ی دیگر و به رو    افوق را برای صنایع کار    مدل  
  .توان مشاهده نمود  بطور خالصه می)2(آمده در مراحل فوق را در جدول  اکنون نتایج بدست. شوند



112 54فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی   شماره          

  CCR رتبه بندی صنایع استان یزد براساس مدل .2 جدول
 

ف
ردی

  

  نام صنعت
بندی  رتبه
راساس صنایع ب
 CCRمدل 

بندی صنایع  رتبه
 براساس روش اکار

 پترسون –اندرسون 
)A & P(  

شماره 
واحدهای 
  مرجع

رتبه نهایی صنایع با 
استفاده از نتایج 

CCR و A & P 

 19 16/12/8  687641/0 صنایع موادغذائی وآشامیدنی  1
 13 12  768505/0 تولید منسوجات  2

رنگ  آوردن و عمل پوشاک و تولید  3
 ردن پوست خزدارک

1 153846/2  2 

کیف،  آوردن چرم، ساخت دباغی و عمل  4
 چمدان، زین ویراق و تولید کفش

763144/0  12/8 14 

5  
چوب  محصوالت چوبی و چوب و تولید
 و ساخت کاال ازنی و) غیر ازمبلمان(پنبه، 

 حصیری مواد
899338/0  16/12/8 11 

 17 16/12/8  69777/0 محصوالت کاغذی تولیدکاغذ و  6
 6 16/12  952621/0 رسانه های ضبط شده تکثیر انتشار،چاپ و  7

های  صنایع تولید زغال کک، پاالیشگاه  8
 ای های هسته سوخت نفت و

1 26003/3  1 

 7 8  942568/0 محصوالت شیمیایی و مواد صنایع تولید  9
 15 16/12/8  751213/0 پالستیکی محصوالت الستیکی و تولید  10
 5 12  968929/0 محصوالت کانی غیرفلزی سایر تولید  11
 4  308442/1 1 فلزات اساسی تولید  12

 محصوالت فلزی فابریکی بجز تولید  13
 تجهیزات آالت و ماشین

651892/0  12 20 

بندی  تجهیزات طبقه آالت و ماشین تولید  14
 جای دیگر نشده در

931713/0  12 8 

15  
 و  برق  انتقال و مولد  آالت ماشین تولید

 جای بندی نشده در طبقه برقی  های دستگاه 
 دیگر 

731422/0  8 16 

  وسایل ها دستگاه تلویزیون و و رادیو تولید  16
 ارتباطی

1 333333/1  3 

17  
 ابزار ابزار اپتیکی و تولیدابزارپزشکی و

 انواع دیگر های مچی و دقیق و ساعت
 ساعت

9283/0  12 9 

 18 12  69213/0 قلیه موتوری،تریلرونیم تریلرتولیدوسایل ن  18

 10 16/8/3  90036/0 نقل وسایل حمل و سایر تولید  19

بندی نشده  مصنوعات طبقه مبلمان و تولید  20
 جای دیگر در

819364/0  16/12 12 

 .نتایج تحقیق: مأخذ
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  )BCCروش (  مدلبرآورد .7-3
 بـه   BCCروشهـای   و تکنیـک ) 1( هـای جـدول   ز داده و با استفاده ادر این بخش نیز همانند بخش قبل

 روش بـر خـالف روش   ن در ایـ   امـا پـردازیم     بودن آنها می   ا و ناکار  اارزیابی صنایع در استان و تعیین کار      
CCR   شود و بازده به مقیاس به صورت یک متغیـر             بازده به مقیاس حذف می      فرض ثابت بودن)w(  وارد 

 نـسبت بـه   موضوع صورت افزایشی، کاهشی و یا ثابت باشد که این         دهنده مقیاس به   شود تا نشان   مدل می 
 در اسـتان، از روش      ادر مرحله بعـد پـس از تعیـین صـنایع کـار            . باشد  به واقعیت نزدیکتر می    CCRروش  

 همچنین بـرای واحـدهای   .شود  استفاده میا به منظور رتبه بندی صنایع کار)A & P( پترسون -اندرسون 
کـه ایـن    ) )1(اسـاس شـماره صـنایع در جـدول           بـر ( شـوند  ی مرجـع مـشخص مـی      ، شماره واحدها  اناکار

 را کـه    BCC یـک نمونـه از مـدل         تنهـا در این قـسمت     . شوند افزار معرفی می   واحدهای مرجع توسط نرم   
طـور   آوریم و بقیه  صنایع هم بـه        انجام شده است را می    ) ی وآشامیدنی یصنایع موادغذا  ()1(برای صنعت   

  :شود نی در رابطه اول و دوم نتایج مربوطه حاصل میمشابه و با جایگزی
  

max  4.08 u1   + 4.51 u2   + 6.65 u3 + w 
    subject to 
2)   1.58 v1       + 5.52 v2    + 7.71 v3 = 1     
3)    4.08 u1   + 4.51 u2   + 6.65 u3   - 1.58 v1    - 5.52 v2    - 7.71 v3 + w ≤ 0 
4)    17.23 u1  + 9.01 u2   + 14.55 u3  - 16.75 v1   - 29.12 v2   - 13.44 v3 + w ≤ 0 
5)    .04 u1    + .07 u2    + .02 u3    - 0 v1       - .02 v2     - .02 v3 + w ≤ 0 
6)    .19 u1    + .01 u2    + .27 u3    - .59 v1     - .11 v2     - .31 v3 + w ≤ 0 
7)    .11 u1    + .17 u2    + .06 u3    - 0.004 v1   - .11 v2     - .05 v3 + w  ≤ 0  
8)    .71 u1    + .82 u2    + 1.33 u3   - .22 v1     - .95 v2     - 1.59 v3 + w ≤ 0  
9)    .0076 u1  + 0.0049 u2 + 0.0049 u3 - 0.0004 v1  - .0171 v2   - 0.0038 v3 + w ≤ 0 
10)   .25 u1    + .54 u2    + .20 u3    - .01 v1     - .05 v2     - .18 v3 + w ≤ 0  
11)    5.71 u1  + 9.31 u2   + 5.58 u3   - 4.71 v1    - 1.48 v2    - 5.90 v3 + w ≤ 0  
12)    4.11 u1  + 5.11 u2   + 4.64 u3   - .81 v1     - 5.43 v2    - 4.85 v3 + w ≤ 0 
13)    30.1 u1  + 23.35 u2  + 18.29 u3  - 42.91 v1   - 28.98 v2   - 13.40 v3 + w ≤ 0  
14)    16.54 u1 + 31.43 u2  + 9.72 u3   - 2.70 v1    - 7.16 v2    - 6.90 v3 + w ≤ 0  
15)    2.91 u1  + 1.71 u2   + 3.71 u3   - 2.94 v1    - 4.58 v2    - 4.04 v3 + w ≤ 0 
16)    2.33 u1  + 2.78 u2   + 1.47 u3   - .62 v1     - 3.09 v2    - 1.12 v3 + w ≤ 0  
17)    13.97 u1 + 10.73 u2  + 31.89 u3  - 23.18 v1   - 10.90 v2   - 39.30 v3 + w ≤ 0  
18)    .08 u1   + .13 u2    + .04 u3    - 0 v1       - 0.08 v2    - .03 v3 + w ≤ 0 
19)    .52 u1   - 0.15 u2   + .34 u3    - 1.50 v1    - .63 v2     - .26 v3 + w ≤ 0  
20)    .38 u1   - 0.32 u2   + .39 u3    - 1.33 v1    - .58 v2     - .40 v3 + w ≤ 0 
21)    .19 u1   + .25 u2    + .15 u3    - 0.001 v1   - .25 v2     - .14 v3 + w ≤ 0 
22)    .54 u1   + .51 u2    + .42 u3    - .10 v1     - .95 v2     - .37 v3 + w ≤ 0 
23)    u1 ≥ 0 
24)    u2 ≥ 0 
25)    u3 ≥ 0  
26)    v1 ≥ 0 
27)    v2 ≥ 0 
28)    v3 ≥ 0 
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. شـوند   مشخص مـی ا و ناکارا، واحدهای کار   بخش صنعتی  20 از   یک با اجرای مدل فوق برای هر     
 دهنـده وضـعیت صـنعت مـورد     آید که نشان ز بدست می نیWهمچنین در این روش مقادیری برای متغیر      

بندی واحـدهای     پترسون به رتبه   -اکنون با استفاده از مدل اندرسون     . باشد نظر از حیث بازده به مقیاس می      
کنیم  گفته شد به مانند باال مدل را اجرا می     ها طور که در بخش روش     در این روش همان   . پردازیم  می اکار
بنا به نتایجی که در مرحلـه فـوق         . شود  از مدل حذف می    ا قید مربوط به صنعت کار      با این تفاوت که    تنها

رنـگ کـردن     آوردن و  عمل پوشاک و  تولید( نیز سومین فعالیت صنعتی      BCCبدست آوردیم در روش     
اکنون و به عنوان نمونه مدل اندرسون پترسون برای این بخش صنعتی اجرا             . باشد  می اکار) پوست خزدار 

  :کنیم می
max .04 u1    + .07 u2    + .02 u3 + w 
  subject to 
2)   0 v1       + .02 v2    + .02 v3 = 1     
3)    4.08 u1   + 4.51 u2   + 6.65 u3   - 1.58 v1    - 5.52 v2    - 7.71 v3 + w ≤ 0 
4)    17.23 u1 + 9.01 u2   + 14.55 u3  - 16.75 v1   - 29.12 v2   - 13.44 v3 + w ≤ 0 
6)    .19 u1    + .01 u2    + .27 u3    - .59 v1     - .11 v2     - .31 v3 + w ≤ 0 
7)    .11 u1    + .17 u2    + .06 u3    - 0.004 v1   - .11 v2     - .05 v3 + w ≤ 0  
8)    .71 u1    + .82 u2    + 1.33 u3   - .22 v1     - .95 v2     - 1.59 v3 + w ≤ 0  
9)    .0076 u1 + 0.0049 u2 + 0.0049 u3 - 0.0004 v1 - .0171 v2   - 0.0038 v3 + w ≤ 0 
10)   .25 u1 + .54 u2    + .20 u3    - .01 v1     - .05 v2     - .18 v3 + w ≤ 0  
11)    5.71 u1 + 9.31 u2   + 5.58 u3 - 4.71 v1    - 1.48 v2    - 5.90 v3 + w ≤ 0  
12)    4.11 u1 + 5.11 u2   + 4.64 u3 - .81 v1     - 5.43 v2    - 4.85 v3 + w ≤ 0 
13)    30.1 u1 + 23.35 u2 + 18.29 u3 - 42.91 v1   - 28.98 v2   - 13.40 v3 + w ≤ 0  
14)    16.54 u1 + 31.43 u2 + 9.72 u3   - 2.70 v1    - 7.16 v2    - 6.90 v3 + w ≤ 0  
15)    2.91 u1 + 1.71 u2   + 3.71 u3   - 2.94 v1    - 4.58 v2    - 4.04 v3 + w ≤ 0 
16)    2.33 u1 + 2.78 u2   + 1.47 u3   - .62 v1     - 3.09 v2    - 1.12 v3 + w ≤ 0  
17)    13.97 u1 + 10.73 u2 + 31.89 u3 - 23.18 v1   - 10.90 v2   - 39.30 v3 + w ≤ 0  
18)    .08 u1   + .13 u2    + .04 u3    - 0 v1       - 0.08 v2    - .03 v3 + w ≤ 0 
19)    .52 u1   - 0.15 u2   + .34 u3    - 1.50 v1    - .63 v2     - .26 v3 + w ≤ 0  
20)    .38 u1   - 0.32 u2   + .39 u3    - 1.33 v1    - .58 v2     - .40 v3 + w ≤ 0 
21)    .19 u1   + .25 u2    + .15 u3    - 0.001 v1   - .25 v2     - .14 v3 + w ≤ 0 
22)    .54 u1   + .51 u2    + .42 u3    - .10 v1     - .95 v2     - .37 v3 + w ≤ 0 
23)    u1 ≥ 0 
24)    u2 ≥ 0 
25)    u3 ≥ 0  
26)    v1 ≥ 0 
27)    v2 ≥ 0 
28)    v3 ≥ 0 
 

بنـدی    نیز رتبـه انماییم تا صنایع کار  دیگر و به روش مشابه اجرا می      یامدل فوق را برای صنایع کار     
  .توان مشاهده نمود  بطور خالصه می)3(اکنون نتایج بدست آمده در مراحل فوق را در جدول . شوند

  



115  ...استان یزد  کارایی صنایع بررسی و تعیین

  BCCبندی صنایع استان یزد براساس مدل   رتبه.3جدول
 

ف
ردی

  

  نام صنعت

بندی  رتبه
صنایع 

براساس مدل 
BCC  

غیر مقادیر مت
W 

 ارتبه بندی صنایع کار
براساس روش اندرسون 

  )A & P( پترسون –

شماره 
واحدهای 
  مرجع

رتبه نهایی 
صنایع با استفاده 

 BCCاز نتایج 
 A & Pو 

 19 16/12/8  0 687641/0 آشامیدنی ی وایصنایع موادغذ  1
 13 12  0 768505/0 تولید منسوجات  2

رنگ کردن  پوشاک وعمل آوردن و تولید  3
 پوست خزدار

1 844086/0 4  2 

کیف،  ساخت آوردن چرم، دباغی و عمل  4
 یراق و تولید کفش چمدان، زین و

763144/0 0  12/8 14 

5  
  چوب تولیدچوب ومحصوالت چوبی و

 و ساخت کاال ازنی و) غیر ازمبلمان(نبه، پ
 موادحصیری

899338/0 0  16/12/8 11 

 17 16/12/8  0 69777/0 محصوالت کاغذی تولیدکاغذ و  6
 1  263158/5 05197/0 1 شده های ضبط رسانه تکثیر انتشار،چاپ و  7

های نفت  صنایع تولید زغال کک، پاالیشگاه  8
 ای های هسته سوخت و

1 0 26003/3  3 

 7 8  0 942568/0 محصوالت شیمیایی و مواد صنایع تولید  9
 15 16/12/8  0 751213/0 پالستیکی محصوالت الستیکی و تولید  10
 6 12  0 968929/0 محصوالت کانی غیرفلزی سایر تولید  11
 5  308442/1 0 1 فلزات اساسی تولید  12

 محصوالت فلزی فابریکی بجز تولید  13
 تجهیزات آالت و ماشین

651941/0 0  12/7 20 

بندی  تجهیزات طبقه آالت و ماشین تولید  14
 جای دیگر نشده در

931957/0 000287/0  12/7 8 

15  
 آالت مولدوانتقال برق و تولیدماشین

 جای بندی نشده در های برقی طبقه دستگاه
 دیگر 

731422/0 0  8 16 

وسایل  ها دستگاه تلویزیون و و رادیو تولید  16
 ارتباطی

1 064747/0 333333/1  4 

 ابزار پزشکی وابزار اپتیکی و ابزار تولید  17
 ساعت های مچی وانواع دیگر دقیق و ساعت

929494/0 001238/0  12/7 9 

 18 12/7  000/0 6929/0 تریلر  نیم موتوری،تریلرو  وسایل نقلیه تولید  18
 10 16/8/3  0 90036/0 وسایل حمل ونقل سایر تولید  19

مبلمان ومصنوعات طبقه بندی نشده  تولید  20
 جای دیگر در

819364/0 0  16/12 12 

  .تایج تحقیقن: مأخذ



116 54فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی   شماره          

   و مقایسه نتایجتحلیل .7-4
 مورد ارزیـابی قـرار گرفـت و         BCC و   CCRقسمت قبل کارایی صنایع استان یزد با استفاده از دو روش            

 پترسون به رتبه بندی صنایع کارا پرداختیم کـه نتـایج هـر روش در                –سپس با استفاده از روش اندرسون       
 )4(در جـدول    . پـردازیم   نتـایج مـی    اکنون به بررسی، تحلیل و مقایسه     .  است ارائه شده  )3( و   )2(جداول  

  .خالصه نتایج را مشاهده می نمایید
  

   خالصه و مقایسه نتایج بررسی کارایی صنایع استان یزد.4جدول 
  

 BCCروش  CCRروش     

ف
ردی

  

  نام صنعت
رتبه و 
  وضعیت

واحدهای 
  مرجع

رتبه و 
  وضعیت

واحدهای 
  مرجع

مقدار متغیر 
W 

 0 16/12/8 )ناکارا (19 16/12/8 )ناکارا (19 ی وآشامیدنییصنایع موادغذا  1

 0 12 )ناکارا (13 12 )ناکارا (13 تولید منسوجات  2

3  
تولیدپوشاک وعمل آوردن ورنگ کردن 

 844086/0  )کارا (2  )کارا (2 پوست خزدار

4  
دباغی و عمل آوردن چرم، ساخت 

 کیف، چمدان، زین ویراق و تولید کفش
 0 12/8 )ناکارا (14 12/8 )ناکارا (14

5  
تولیدچوب ومحصوالت چوبی وچوب 

و ساخت کاال ازنی ) غیر ازمبلمان(پنبه، 
 وموادحصیری

 0 16/12/8 )ناکارا (11 16/12/8 )ناکارا (11

 0 16/12/8 )ناکارا (17 16/12/8 )ناکارا (17 تولیدکاغذ ومحصوالت کاغذی  6

 05197/0  )کارا( 1 16/12 )ناکارا (6 های ضبط شده انتشار،چاپ وتکثیررسانه  7

8  
های  صنایع تولید زغال کک، پاالیشگاه

 ای های هسته نفت وسوخت
 0  )کارا (3  )کارا (1

 0 8 )ناکارا (7 8 )ناکارا (7 صنایع تولیدموادومحصوالت شیمیایی  9

 0 16/12/8 )ناکارا (15 16/12/8 )ناکارا (15 تولیدمحصوالت الستیکی وپالستیکی  10

 0 12 )ناکارا (6 12 )ناکارا (5 کانی غیرفلزی تتولیدسایرمحصوال  11

13  
تولیدمحصوالت فلزی فابریکی 

 آالت وتجهیزات بجزماشین
 0  )کارا (5  )کارا (4

14  
بندی  آالت وتجهیزات طبقه تولیدماشین

 جای دیگر نشده در
 0 12/7 )ناکارا (8 12 )ناکارا (8
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 .4ادامه جدول 

روش     
CCR 

روش 
BCC 

    

ف
ردی

  

  صنعتنام 
رتبه و 
  وضعیت

واحدهای 
  مرجع

رتبه و 
  وضعیت

واحدهای 
  مرجع

مقدار متغیر 
W 

15  
 ماشین آالت مولدوانتقال برق و تولید

 بندی نشده در دستگاه های برقی طبقه
 جای دیگر

 0 8 )ناکارا (16 8 )ناکارا (16

16  
تولیدرادیووتلویزیون ودستگاه هاوسایل 

 ارتباطی
 064747/0  )کارا (4  )کارا (3

17  
 ابزار تولیدابزارپزشکی وابزار اپتیکی و

 های مچی وانواع دیگرساعتدقیق و ساعت
 001238/0 12/7 )ناکارا (9 12 )ناکارا (9

 000804/0 12/7 )ناکارا(18 12 )ناکارا (18 تولیدوسایل نقلیه موتوری،تریلرونیم تریلر  18

 0 16/8/3 )ناکارا( 10 16/8/3 )ناکارا (10 وسایل حمل ونقل سایر تولید  19

20  
مصنوعات طبقه بندی نشده  تولیدمبلمان و

 جای دیگر در
 0 16/12 )ناکارا (12 16/12 )ناکارا (12

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  

. باشـد  این اسـت کـه کـارایی در اینجـا نـسبی مـی             شود   استفاده می ) 4(ای که از جدول       نکته اولین
و ممکـن   باشـد    های صنعتی موجـود مـی      به صنایع و فعالیت   کارایی صنایع نسبت    ارزیابی  عبارت دیگر،    به

هـای    بخـش   کـارایی  های مورد بررسی دچار تغییر شـود،       مجموعه واحدها و فعالیت   که   صورتی است در 
  .گردد  می نیز دستخوش تغییراتاکار

شود این اسـت کـه بـا          مشاهده می  )4( نکته که از نتایج موجود قابل ذکر است و در جدول             دومین
 شـماره واحـدهای مرجـع مـشخص شـده           ا، برای واحدهای ناکـار    BCC و   CCRده از هر دو روش      استفا
 شـماره واحـد مرجـع صـنعت تولیـد      ،بـه عنـوان مثـال   ). براساس شماره هر صنعت در جداول فوق     ( است

 . ذکر شده است که در جدول این شماره مربوط به صنعت تولید فلزات اساسی است               12منسوجات عدد   
 است که بهترین الگو بـرای صـنعت تولیـد منـسوجات در چگـونگی بکـارگیری                  این معنا موضوع به   این  

 کـه صـنعت     باشد ت اساسی می  اهای صحیح مدیریت و بهینه سازی تولید، صنعت تولید فلز          منابع و روش  
تواند از الگوی کارای تولید فلزات اساسی به خوبی           تحقیق و مدیریت بهتر می     تولید منسوجات با بررسی   

ست کـه واحـدهای      ا ها  معرفی واحدهای مرجع از مزایای روش تحلیل پوششی داده         ،بنابراین. گیردبهره  
 ترکیبـی از  ادر این روش برای هر بنگاه ناکار    . توانند با الگوگیری از آنها به کارایی دست یابند         ناکارا می 
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ذکر این نکتـه حـائز      . گیرد یسازند که الگوی بنگاه موردنظر قرار م       ، بنگاهی را می   اهای کار  بنگاه یا بنگا  
هـا نیـست بلکـه       اهمیت است که الگوگیری در اینجا از حیث نوع تولید و یا محـصوالت و از ایـن جنبـه                   

 روش مدیریتی منابع و روش بهینه استفاده کردن از منابع انـسانی و فیزیکـی موجـود                  لحاظ الگوگیری از 
  .باشد  میموردتوجه

پـیش  طور کـه   همان. آید  به دست میBCCاست که از روش  Wنکته دیگر در مورد مقادیر متغیر  
. باشـد  دهنده چگونگی وضعیت بازده به مقیاس هـر صـنعت مـی             نیز ذکر شد مقدار این متغیر نشان       از این 

 معنا است که آن صنعت بازده به مقیاس تولیـد ثابـت دارد و اگـر                 به این اگر این متغیر مساوی صفر شود       
 ایـن متغیـر     قـدر هـر   . باشـد   بازده به مقیاس افزایشی برای آن می       بیانگر باشد   این متغیر برای صنعتی مثبت    

  .  شود تر می  به هم نزدیکBCC و CCRیکتر باشد نتایج دو روش د صنایع به مقدار صفر نزرای تمامب
باشـد و   طور که از جدول مشخص است نتایج هـر دو روش بـسیار بـه یکـدیگر نزدیـک مـی                همان

 CCRدر روش   .  یکـی هـستند    اغلـب  روش   هـای صـنایع در هـر دو        رتبـه . ارنـد ندتفاوت چندانی بـا هـم       
 صـنایع تولیـد زغـال کـک،     ،رنگ کردن پوست خـزدار  عمل آوردن و تولیدپوشاک وفعالیت صنعتی   4

 هـا  تلویزیـون ودسـتگاه    و رادیـو  فلزات اساسی و تولید    تولید،  ای های هسته  سوخت های نفت و   پاالیشگاه
 فعالیـت   BCC، 5روش   کـه در   حالی باشند در   می ا صنایع استان ناکار   دیگرهستند و    ا کار وسایل ارتباطی 

 صــنایع تولیــد زغــال کــک،  ،رنــگ کــردن پوســت خــزدار  عمــل آوردن و پوشــاک و تولیــدصــنعتی 
 هـا  دسـتگاه  رادیووتلویزیـون و   فلـزات اساسـی، تولیـد      تولید،  ای های هسته  سوخت های نفت و   پاالیشگاه

اند و بقیـه      مشخص شده  اعنوان صنایع کار   های ضبط شده به    رسانه تکثیر چاپ و  شار،انت و   وسایل ارتباطی 
رتبه صنایع هم در هـر دو روش تـا حـدود بـسیاری یکـی هـستند و ایـن نـشان از                        . باشند  می اصنایع ناکار 

  . توان از نتایج هر دو روش استفاده نمود ها می  در تحلیل،بنابراین. نزدیک بودن نتایج دارد
هـای   هـای نفـت وسـوخت      تولید زغال کک، پاالیشگاه   ، صنعت   CCRبندی بر اساس مدل      بهدر رت 

 محـصوالت فلـزی فـابریکی بجـز        و صـنعت تولیـد    ) ترین فعالیت صـنعتی   اکار (. دارند  رتبه اول  ،ای هسته
، صـنعت   BCC امـا در روش      .انـد  یی کـسب نمـوده    اتجهیزات رتبه آخـر را از حیـث کـار          آالت و  ماشین
کاراترین صنعت و فعالیت صـنعتی تولیدمحـصوالت         های ضبط شده به عنوان     رسانه تکثیر چاپ و  انتشار،
نی این صنعت به     یع باشد بل رتبه آخر را دارا می      مانند روش ق   تجهیزات آالت و  ابریکی بجزماشین فلزی ف 

 بـه   یـست با  میای که در اینجا      نکته. ترین فعالیت استان یزد از هر دو روش معرفی شده است          اعنوان ناکار 
هـا و     بـه کمیـت ورودی     انـد صـرفاً    های صنایع که در اینجا کسب نموده       ست که رتبه   ا آن اشاره شود این   

هایی که به آن صنعت داده شده است مربوط نیست بلکه فرآیند کارایی را مـورد ارزیـابی قـرار                     خروجی
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 بنـدی  هـای برقـی طبقـه      گاهانتقال برق ودست   و آالت مولد  ماشین به عنوان نمونه، صنعت تولید    . داده است 
های کالنی که در سـطح اسـتان بـر آن انجـام شـده اسـت و                   گذاری با وجود سرمایه  دیگر  جای   نشده در  

یی ار قرار گرفته اسـت و ایـن نـشان از ناکـا    16 اما در جایگاه ،ورودی و تا حدودی خروجی باالیی دارد    
بـا وجـود منـابع خـوبی کـه در اختیـار              مفهوم است که این صنعت       موضوع به این  این صنعت دارد و این      

 اما خروجی بهینه و متناسب با ورودی     ،) سرمایه انسانی  لحاظ  سرمایه فیزیکی و هم از     لحاظهم از ( داشته  
میلیون ریال سرمایه گذاری در استان در این         175252 حدود   1383بنا به آمار در سال      . خود نداشته است  

باشد کـه     می گذاری در استان در بخش صنعت      مایه کل سر   درصد 23گرفته است که شامل      صنعت انجام 
کـار  ه  نفر مشغول بـ   2300همچنین در این بخش بیش از       . رقم بسیار باالیی برای یک بخش صنعتی است       

ــدود   ــستند و ح ــال   40ه ــزد در س ــتان ی ــد داده اس ــنعت 1383 درص ــش ص ــنعت    در بخ ــه ص ــق ب  متعل
باشـد کـه ایـن     مـی دیگر بندی نشده درجای    برقی طبقه های   انتقال برق ودستگاه   و آالت مولد  تولیدماشین

میزان ورودی در سـطح      اما خروجی این صنعت نسبت به        ،انگر ورودی باالی به این صنعت است      بیارقام  
 میلیون ریال بوده اسـت کـه تنهـا          412567که ارزش افزوده این صنعت حدود        طوری ه ب ،دارد پایینی قرار 

شود و یا سهم سوددهی ایـن صـنعت           در بخش صنعت را شامل می       درصد از کل ارزش افزوده استان      13
 آمار و ارقام هم     ،بنابراین. باشد  درصد از سوددهی بخش صنعت استان می       10  تنها از کل سوددهی استان   

 منطبـق هـستند و      یی انجام شـده در ایـن تحقیـق کـامالً          اهای رتبه بندی کار    با نتایج بدست آمده از روش     
باشد و ایـن صـنعت       انتقال برق دور از ذهن نمی      و ماشین آالت مولد   ت تولید  توسط صنع  16کسب رتبه   

  .مد استان قرار می دهدادر زمره صنایع ناکار
 )4(طور که از جـدول   همان. کند  صنعت تولید منسوجات نیز صدق می  خصوصهمین وضعیت در  

ابع خـوبی در ایـن      سـت کـه منـ      ا  را کسب نموده است این درحـالی       13توان دریافت این صنعت رتبه       می
 منـابع   لحـاظ  منابع انسانی و چـه از      لحاظصنعت از دیرباز وجود داشته است و با وجود کم توجهی چه از            

ــی   ــتان م ــوبی در اس ــعیت خ ــد فیزیکــی دارای وض ــال . باش ــدود 1383در س ــال  126612 ح ــون ری  میلی
گـذاری اسـتان را       درصد کـل سـرمایه     16ه است که    شد این بخش در استان یزد انجام        گذاری در  سرمایه

 نفر در این بخش مشغول به فعالیت هستند که نـسبت بـه اشـتغال                9000طور حدود    شود و همین   شامل می 
 میلیـون ریـال مـی باشـد کـه           959817ارزش داده به این صنعت      . باشد بخش صنعت رقم بسیار باالیی می     

ها با وجود وضعیت     جی خرو سویاما از   . شود درصد کل ارزش داده بخش صنعت استان را شامل می          13
 بنـدی نـشده در     های برقی طبقه   دستگاه انتقال برق و   و آالت مولد  ماشین بهتری که نسبت به صنعت تولید     

 ارزش اگرچه. باشد اما باز هم در وضعیت مطلوب قرار ندارد های بهتری را دارا می جای دارد و خروجی   
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 ارزش افـزوده بخـش صـنعت اسـتان را         درصـد کـل    17 میلیون ریال است و      508954افزوده این صنعت    
شـود کـه نـشان از عـدم           درصد کل را شامل می     10شود اما سهم سوددهی این صنعت کمتر از          شامل می 

  .کارایی این بخش صنعتی است
 آنهـا صـدق     خـصوص   عکس موضـوع فـوق در      ، توجه نماییم  اصنایع کار به   که   نیز دیگر   سویاز  

 بـا توجـه بـه       ،قـرار دهـیم      فلـزات اساسـی مـورد بررسـی بیـشتر          به عنوان نمونه اگر صنعت تولید     . کند می
که  طوری هب .انگر همین امر هستندبیآمار و ارقام هم    . باشد  می ا این صنعت در هر دو روش کار       )4( جدول

میـزان  . تری قـرار دارنـد     های آن بسیار بهتر و در وضعیت بهینه        های این صنعت نسبت به ورودی      خروجی
 میلیـون ریـال بـوده اسـت         20407 برابر با    1386 شده در این فعالیت صنعتی در سال         گذاری انجام  سرمایه

همچنین در این بخش    . شود گذاری بخش صنعت استان را شامل می        درصد از کل سرمایه    7/2که حدود   
 میلیـون ریـال     492473 نفر مشغول بکار بوده و ارزش داده به این صنعت در این سال برابـر                 1400حدود  

اما در مقابل ارزش    . شود  درصد کل ارزش داده استان در بخش صنعت را شامل می           7که حدود   باشد   می
 درصد کل ارزش افزوده استان را در بخـش        17 میلیون ریال که حدود      488491افزوده این بخش معادل     

همچنین ارزش ستانده ایـن صـنعت      . باشد شود که رقم بسیار باالیی نسبت به ورودی می         صنعت شامل می  
بـر    اسـتان را در     درصـد ارزش سـتانده بخـش صـنعت         10باشد که حـدود       میلیون ریال می   980963رابر  ب

باشـد    درصد کل سوددهی صنایع استان مـی       31 سهم سوددهی این صنعت برابر       ، دیگر سویاز  . گیرد می
 درصـد ارزش  7گـذاری،    درصـد سـرمایه  7/2 این صنعت با ، دیگرعبارتبه  . که رقم قابل توجهی است    

 31 درصـد ارزش افـزوده،       17های خود بـوده اسـت توانـسته           درصد ارزش دستمزد که ورودی     7اده و   د
ــابراین . درصــد ارزش ســتانده ایجــاد نمایــد 10درصــد ســوددهی و  ــه خــوبی مــشخص اســت کــه  ،بن  ب

 کـارایی ایـن   دهنـده  ها در این صنعت به دست آمده است که نـشان  های باالیی نسبت به ورودی     خروجی
  . باشد  در استان میبخش صنعتی

  
  گیری نتیجه. 8

 اهای صنعتی اسـتان یـزد ناکـار         فعالیت غلبتوان نتیجه گرفت ا    های قبل می    بخش تحلیلطور که از     همان
با اسـتفاده  . هستند و این ناکارایی حتی برای واحدهایی که دارای منابع باال و فراوان هستند نیز وجو دارد                

 هـستند و بقیـه     ا فعالیـت صـنعتی در اسـتان کـار         5 تـا  4 کـه تنهـا     دریـافتیم  BCC و   CCRاز هر دو روش     
 در دسترس خود اسـتفاده      ت بوده و از منابع موجود و امکانا       اگانه صنعتی استان ناکار   20 دیگر   های بخش
  .دکنن ی نمبهینه
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فاده از ایـن منـابع و مـدیریت         کند بلکه بـه چگـونگی اسـت         نمی توجه به میزان منابع موجود      کارایی
 کمـک بـه     یـزد هـدف از رتبـه بنـدی صـنایع اسـتان            . نها هر چند کم و ناچیز باشـد توجـه دارد           آ صحیح

های مناسب جهت بهبود امکانـات انـسانی و فیزیکـی و رفـع فاصـله                 تخصیص بهینه منابع و سیاستگذاری    
بنابراین از ایـن    . باشد  می اهای کار  مدیریتی در این بخش مهم از طریق الگوگیری صحیح از دیگر بخش           

هــای مــدیریتی را بــا   میــزان بهینــه اســتفاده کــردن و اجــرای صــحیح روشDEAهــای  جهــت کــه مــدل
تـر   های جـامع   گذار تحقیقات بیشتر و نگرش     تواند پایه   می کند منابع مورد استفاده بررسی می    دادن   دخالت

  . های توسعه باشد ریزی ها و برنامه در سیاستگذاری
  

  منابع
با (ها  های کشور با رویکرد تحلیل پوششی داده بندی استان رتبه" ،)1385( آذر، عادل و داود غالمرضایی

  .27شماره های اقتصادی ایران،  فصلنامه پژوهش، ")های توسعه انسانی بکارگیری شاخص
به روش تحلیل (ارزیابی کارایی کارخانجات قند کشور " ،)1384( پورکاظمی، محمدحسین و سیدحسن غضنفری

  .22 شماره های اقتصادی ایران، لنامه پژوهشفص، ")ها پوششی داده
 در تعیین )DEA(ها  کاربرد تحلیل پوششی داده" ،)1384(  و مسعود ربیعه، علیرضافرد  سلیمی،خواجوی، شکراله
مجله علوم اجتماعی و انسانی ، "شده در بورس اوراق بهادار تهران های پذیرفته ترین شرکتاپرتفویی از کار
  .43ه  شماردانشگاه شیراز،

ریزی  و برنامه مدیریت سازمان انتشارات ،یزد آماری استان سالنامه ،)1384( یزد استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان
  .استان یزد

  .ایران  انتشارات مرکز آمارهای صنعتی ده نفرکارکن و بیشتر، نتایج آمارگیری از کارگاه ،)1384( مرکزآمار ایران
  . تهران،)ها ه تحلیل پوششی داد(ها  های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان لمد ،)1383( مهرگان، محمدرضا

محاسبه کارایی نظام بانکی در ایران با استفاده از روش تحلیل " ،)1383( حسینی هادیان، ابراهیم و آنیتا عظیمی
  .20 شماره های اقتصادی ایران، فصلنامه پژوهش، ")DEA(ها  فراگیر داده
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