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مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی

نوع مقاله :علمی پژوهشی

یک رویکرد جدید برای انتخاب تأمینکننده :رتبهبندی بازهای تحلیل
پوششی دادهها با مرزهای دوگانه
*،1

فلورا ولیزاده پلنگسرائی

1دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی-تولید ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد رشت ،رشت ،ایران.

دریافت1701/10/61 :

چکیده
هدف :انتخاب مجموعهای از تأمینکنندگان امری حیاتی برای موفقیت سازمانها است .در سالهای اخیر توجه و تأکید
زیادی بر اهمیت انتخاب تأمینکنندگان شده است .انتخاب و ارزیابی مؤثر تأمینکنندگان مسئولیت مهمی است که باید
همواره مدنظر مدیران خرید قرار گیرد .حیاتی بودن امر انتخاب تأمینکنندگان بهواسطه اثراتی است که بر عناصر مربوط
به محصوالت نهایی سازمانها میگذارد .تأمینکنندگان جزء حیاتی یک سازمان میباشند که میتوانند اثرات زیادی بر
عملکرد سازمان داشته باشند.
روششناسی پژوهش :در این پژوهش مجموعه دادهها که حاوی مشخصات  11تأمینکننده باشد .نخست از دو دیدگاه
خوشبینانه و بدبینانه در حضور خروجیهای نامطلوب و دادههای نادقیق کاراییهای تأمینکنندگان محاسبه میشود و
برای شناسایی تأمینکننده دارای بهترین عملکرد ،روش رتبهبندی بازهای مورداستفاده قرار میگیرد.

سنتی تنها بهترین کارایی نسبی گروهی از واحدهای تصمیمگیری
یافتهها :نتایج نشان داد با توجه به اینکه روش
بهترین بهره گرفته شود و از محاسبات
را ضمن اجتناب از کاراییهای بدبینانه اندازهگیری میکند .برای آنکه از
برای مرزهای دوگانه استفاده شد.
ذهنی و پیچیده اجتناب شود از روش
اصالت/ارزشافزوده علمی :این مقاله با استفاده از رتبهبندی بازهای و با بهره از تحلیل پوششی دادهها با مرزهای دوگانه
در حضور خروجیهای نامطلوب و دادههای نادقیق است .در این مقاله پیشنهاد میشود که محاسبه کارایی کلی و
رتبهبندی تأمینکنندهها در مدل پیشنهادشده توسط عزیزی و همکاران ( )6112هر دو کارایی را در قالب یک بازه باهم
ادغام و کارایی کلی و رتبهبندی واحدها بر اساس روش رتبهبندی بازهای حسینزاده و همکاران ( )6111انجام شود.
کلیدواژهها :انتخاب تأمینکننده ،تحلیل پوششی دادهها ،مرزهای دوگانه ،رتبهبندی بازهای.
طبقهبندی
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مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،1صفحه71-11 :

بررسی1701/11/71 :

اصالح1701/16/67 :

پذیرش1700/11/11 :

 -1مقدمه
امروزه در شرایط جدید رقابتی ،انتخاب بهترین تأمینکننده برای شرکتهایی که مایل به افزایش کیفیت و کاهش
هزینهها میباشند بسیار با اهمیت میباشد .شرکتها و سازمانها نیازمند روشهای نظام یافته جهت مدیریت
11

سیستمی فرایندهایشان میباشند مدیریت زنجیره تامین در دهه نود به عنوان یک رویکرد سیستمی جهت کمک به
مدیران تجاری پیشنهاد گردید که مورد استقبال فراوانی قرار گرفت .در مباحث مرتبط با مدیریت زنجیره تامین ،بحث
خرید و منبعیابی بویژه مسئله ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان ،جنبه بالقوهای جهت افزایش کارائی در سازمانها
میباشد (جوادنیا و غالم ابری.)6117 ،1
انتخاب مجموعهای از تامینکنندگان امری حیاتی برای موفقیت سازمانهاست .در سالهای اخیر توجه و تاکید زیادی
بر اهمیت انتخاب تامینکنندگان شده است .انتخاب و ارزیابی موثر تامینکنندگان مسئولیت مهمی است که باید

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،1صفحه71-11 :

همواره مد نظر مدیران خرید قرار گیرد .حیاتی بودن امر انتخاب تامینکنندگان به واسطه اثراتی است که برعناصر
مربوط به محصوالت نهایی سازمانها میگذارد .عناصری چون قیمت ،طراحی ،قابلیت تولید ،کیفیت و غیره
(ناراسیمان و همکاران .)6111 ،6لوئیس معتقد است که هیچ کدام از مسئولیتهای مرتبط با امر خرید به اندازه
انتخاب یک منبع مناسب مهم نیست .اینگلند و لیدرز هم نظری مشابه با او دارند .آنان نیز معتقدند که انتخاب
تامینکنندگان مهمترین مسئولیت در امر خرید محسوب میشود .بعدها ،وبر و همکاران این گونه بیان نمودند که در
محیط رقابتی امروز دستیابی به موفقیت در تولید محصوالت با هزینه پایین و کیفیت باال ،بدون توجه به رضایتمندی
فروشندگان غیر ممکن است؛ بنابراین یکی از مهمترین تصمیمات خرید ،انتخاب و حفظ گروه کاملی از تامینکنندگان
میباشد .البته اخیرا مفهوم دیگری به نام مدیریت زنجیره تامین به وجود آمده است .این موجب شده که محققان و
حقوقدانان بیش از پیش دریابند که مدیریت انتخاب تامینکنندگان ،عاملی است که منجربه افزایش رقابت در کل
زنجیره تامین میگردد (لی و همکاران.)6111 ،7
انتخاب تامینکننده فرآیندی است که بر اساس آن ،تامینکنندگان مرور ،ارزیابی و انتخاب میشوند تا تبدیل به
بخشی از زنجیره تامین شرکت شوند .شاین و همکاران اظهار میدارند که چندین عامل مهم باعث کاهش تعداد
تامینکنندگان شده است (شاین و همکاران .)6111 ،4اوالً منابع متعدد مانع از آن میشود که تامینکنندگان از
صرفهجویی مقیاس و بر اساس حجم سفارش و اثر منحنی یادگیری بهرمند شوند .ثانیا ،سیستم دارای تامینکنندگان
متعدد ممکن است نسبت به سیستم با تعداد تامینکنندگان کمتر پر هزینهتر باشد .ثالثا ،کاهش تعداد تامینکنندگان
به حذف عدماطمینان در بین خریداران و تامینکنندگان به علت فقدان ارتباط کمک میکند .رابعا رقابت جهانی
بنگاهها را وادار میکند که بهترین تامینکنندگان را در دنیا شناسایی کنند.

Javadnia and Gholam-abri

1

Narasimhan et al.

2

Lee et al.

3

Shin et al.

4

یکی از روشهای مشهور برای ارزیابی و انتخاب زنجیرههای تامین ،تحلیل پوششی دادهها است (آزادی و همکاران،1
 .)6112تحلیل پوششی دادهها یک روش ناپارامتریک است که به بررسی و ارزیابی کارایی واحدهای مشابه میپردازد.
این واحدهای مشابه تحت عنوان واحدهای تصمیمگیرنده (
خروجیهای چندگانه تبدیل میکند .در

) یاد میشوند و ورودیهای چندگانه را به

 ،با استفاده از مجموعهای از مشاهدات یک تابع تولید از روی دادههای

مشاهده شده ساخته میشود .این روش یک تابع مرزی بدست میدهد که تمام دادهها را شامل میشود ،به همین
دلیل آن را تحلیل پوششی داده مینامند از طرف دیگر ،چون روش

مبتنی بر مجموعهای از مسائل بهینهسازی

10

است .در این مسائل هیچگونه پارامتری جهت تخمین وجود ندارد ،لذا این روش یک روش ناپارامتریک است (چارنز
و همکاران .)1011 ،6درنتیجه میتوان تحلیل پوششی دادهها را به طور گستردهای برای مشکالت انتخاب تامینکننده
به کار برد.

جدیدی که

با مرزهای دوگانه نامیده میشود برای انتخاب تامینکننده معرفی شد .تحلیل پوششی دادهها با

مرزهای دوگانه دو نوع نمره کارایی برای واحدها (

) تعیین میکند .در نمره کارایی خوش بینانه ،نمره کارایی

واحدهها با مرز کارایی سنجیده می شود .در نمره کارایی بدبینانه ،نمره کارایی واحدها با مرز ناکارایی سنجیده
می شود .اندازه عملکرد کلی به وسیله دو کارایی نه فقط بزرگی دو کارایی بلکه راستای آنها را نیز در نظر میگیرد
(وانگ و چین .)6110 ،4همچنین در مدلهای کالسیک

فرض میشود که همه خروجیها خوب هستند .در

حالی که خروجی ها ممکن بد باشند .بهعنوان مثال آلودگیها خروجیهای نامطلوب هستند (فرضیپور صائن،5
 .)6111عزیزی و همکاران ( )6112مدلی را ارائه کردند که از توانایی اندازهگیری کارایی خوشبینانه و بدبینانه با توجه
به خروجیهای نامطلوب و دادههای نادقیق برخوردار بود .انتخاب تامینکنندگان تصمیم مهم ولی پیچیدهای است
که نیاز به بررسی دقیق معیارهای عملکردی مختلف دارد .به طور سنتی ،مدلهای انتخاب تامینکنندگان مبتنی بر
دادههای اصلی هستند و بر دادههای ترتیبی تاکید کمتری میشود؛ اما با کاربرد گسترده روشهای تولید مانند روش
به موقع ،به تازگی تاکید بیشتری بر لحاظ کردن دادههای نادقیق ،یعنی مخلوطی از دادههای بازهای و ترتیبی ،میشود
(عزیزی.)6111 ،
این مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است :در بخش دوم ،مروری بر ادبیات تحقیق ارائه میشود .در بخش سوم
مدلهای

با مرزهای دوگانه برای اندازهگیری کارایی خوشبینانه و بدبینانه در حضور دادههای نادقیق و

خروجیهای نامطلوب معرفی میشود ،سپس در بخش چهارم کارایی کلی بازهای

را محاسبه و رتبهبندی

میکنیم .در بخش پنجم یک مثال عددی برای نشان دادن سادگی و اثربخشی استفاده از تحلیل پوششی دادهها با مرز
کارا و ناکارا برای انتخاب تأمینکنندگان ارائه میکنیم.
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یک رویکرد جدید برای انتخاب تأمینکننده :رتبهبندی بازهای تحلیل پوششی دادهها با مرزهای دوگانه

برای آن که از

بهترین بهره گرفته شود و از محاسبات ذهنی و پیچیده اجتناب شود عزیزی )6111( 7روش

 -2ادبیات تحقیق
 -2-1ارزیابی و انتخاب تامینکننده
امروزه اهمیت تصمیمگیری درباره تأمینکنندگان مناسب ،بسیار مهم و سخت است؛ به طوری که هرچه وابستگی
سازمانها به تامینکنندگان بیشتر شود نتایج مستقیم و غیرمستقیم تصمیمگیری نادرست و غلط نیز زیان بارتر
61

میشود .همچنین کسب رضایت مشتری ،تامین نیازها و اولویتهای مشتری مستلزم انتخاب و ارزیابی سریع و
مناسب تامینکنندگان است (صالحی و صیاح.)6111 ،1
برخی رویکردهای برنامهریزی ریاضی در گذشته برای انتخاب تأمینکننده استفاده شده است .نیدیک و هیل،)1006( 6
بارباروس اوغلوو 7و یازغاج )1001( 4و نارسیمهان ( )1017از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای پشتیبانی از تصمیمات
انتخاب تامینکننده استفاده کردند .قهرمان و همکاران)6117( 5

فازی را برای انتخاب بهترین تامینکننده که

بیشترین رضایت را برای معیارهای تعیین شده ایجاد میکند ،پیشنهاد کردند .اوزغن و همکاران )6111( 2تلفیقی از
مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،1صفحه71-11 :

و برنامهریزی خطی امکانگرای چند آرمانی را برای ارزیابی و انتخاب تامینکننده پیشنهاد کردند .غضنفری و
ریاضی )6117( 1رویهای را ارائه کردند كه بتوان تامینكنندگان مطمئنی را برای هر تجارت انتخاب نمود .در این رویه
ارتباط انتخاب تامینكنندگان با توجه استراتژیهای كالن شركت مدنظر قرار گرفته و در یك فرایند گام به گام
تامینكنندگان مختلف مورد ارزیابی واقع شده كه درنهایت با توجه به معیارهای جبرانی و غیر جبرانی ،تامینكنندگان
توسعهیافته ،قابل توسعه و نامناسب برای توسعه شناسایی میشوند .خلیلزاده و کاتبی )6112( 1با رویکرد ترکیبی
و
و

به ارزیابی و انتخاب تامینکنندگان زنجیره تامین پرداختند .عباس زاده و همکاران )6111( 0از
برای ارزیابی و انتخاب تامینکننده استفاده کردند .فالح پور و همکاران )6111( 11یک مدل
یکپارچه برای انتخاب تامینکنندگان پایدار توسعه دادند .قادیکالیی و همکاران )6111( 11به بررسی عوامل

مؤثر در انتخاب تأمینکنندگان پایدار پرداختند.
یکی از روشهای مشهور برای ارزیابی و انتخاب زنجیرههای تامین ،تحلیل پوششی دادهها است (عزیزی و همکاران،
 .)6112طلوع و نالچیگر
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( )6111یک روش جدید

برای انتخاب تامینکننده در حضور دادههای اصلی و

ترتیبی ارائه کردند .جعفرنژاد و همکاران )6111( 17به ارزيابی و انتخاب تامينکنندگان در زنجيره تامين در حالت
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منبعيابی منفرد با رويکرد فازی پرداختند .شاهرودی و حسنی )6111( 1مدلی ریاضی به منظور انتخاب تامینکنندگان
با استفاده از رویکرد تلفیقی تحلیل پوششی دادهها و هزینه کل مالکیت ارائه کردند .صالحی و صیاح ( )6111ارزیابی و
انتخاب تامینکنندگان را در شرایط عدم قطعیت با رویکرد تحلیل پوششی دادههای خاکستری مورد بررسی قرار دادند.
فاضلی و همکاران )6112( 6به بررسی عملکرد تامینکنندگان کاال و پیمانکاران زنجیره تامین شرکت گاز با استفاده از
روش تحلیل پوششی دادهها پرداختند .جوادنیا و غالم ابری ( )6117ارزيابی تامينکنندگان اقالم توليدی گروه
خودروسازی سايپا را با استفاده از تحليل پوششی دادهها مورد بررسی قرار دادند .قائمی نسب و همکاران)6117( 7
روشی برای انتخاب تامينکننده بر مبنای

ارائه کردند .رشیدی و همکاران )6110( 4با مقایسۀ

61

5

فازی انتخاب تامینکنندگان را مورد بررسی قرار دادند .جوئر و پانت ( )6111انتخاب تامینکنندگان

فازی و
پایدار را با ادغام

با

و

مورد بررسی قرار دادند.

 -2-2تحلیل پوششی دادهها

 1011به یافتن روشی برای ارزیابی کارایی واحدها با چندین ورودی و خروجی پرداختند و موفق شدند رویکرد قوی
که تحت عنوان تحلیل پوششی دادهها نامیده شد ،ارائه دهند .تحلیل پوششی دادهها یک روش ناپارامتریک است که
به بررسی و ارزیابی کارایی واحدهای مشابه میپردازد .این واحدهای مشابه تحت عنوان واحدهای تصمیمگیرنده
(

) یاد میشوند و ورودیهای چندگانه را به خروجیهای چندگانه تبدیل میکند .در

 ،با استفاده از

مجموعهای از مشاهدات یک تابع تولید از روی دادههای مشاهده شده ساخته میشود .این روش یک تابع مرزی به
دست میدهد که تمام دادهها را شامل میشود ،به همین دلیل آن را تحلیل پوششی داده مینامند از طرف دیگر ،چون
مبتنی بر مجموعهای از مسائل بهینهسازی است .در این مسائل هیچگونه پارامتری جهت تخمین وجود

روش

ندارد ،لذا این روش یک روش ناپارامتریک است (چارنز و همکاران .)1011 ،در نتیجه میتوان تحلیل پوششی دادهها
را بهطور گستردهای برای مشکالت انتخاب تأمینکننده به کار برد.
یکی از ابزارهای تحقیق در عملیاتی برای ارزیابی کارایی نسبی
از

ها (تأمینکنندگان) است .امروزه استفاده

محدود به اندازهگیری عملکرد عملیات سازمان نیست .در واقع،

یک تکنیک گستردهای است که نه

تنها کارایی عملیاتی بلکه عملکرد محیطی و اجتماعی شرکتهای مختلف را ارزیابی میکند .سوئیشی و گوتو)6111( 1
از
()6112

برای ارزیابی اثربخشی اقدامات هوای پاک در کنترل انتشار

استفاده میکنند .اخیرا رشیدی و همکاران

را برای برآورد صرفهجویی در انرژی و کاهش خروجی نامطلوب  62کشور به کار بردند .امیر تیموری و

خوشاندام )6111( 1برای کارایی زنجیره تأمین از رویکرد تحلیل پوششی دادهها استفاده کردند .برای ارزیابی ارزش

Shahrodi and hasani

1

Fazeli et al.

2

Ghaemi nasab et al.

3

Rashidi et al.

4

Jauhar and Pant

5

farell

6

Sueyoshi and Goto

7

Amirteimoori and Khoshandam

8

یک رویکرد جدید برای انتخاب تأمینکننده :رتبهبندی بازهای تحلیل پوششی دادهها با مرزهای دوگانه

بیست سال بعد از اولین تحقیق فارل 2در سال  ،1021در زمینه روشهای ارزیابی کارایی ،چارنز و همکاران در سال

نسبی مشتریان نوری زاده و همکاران )6117( 1مدل مؤثری را ارائه دادند .کومارتال و همکارانش )6112( 6یک
رویکرد قوی در مشکالت انتخاب تأمینکنندگان ارائه کردند .آزادی و همکاران ( )6112برای ارزیابی کارایی و
اثربخشی تأمینکنندگان در مدیریت زنجیره تأمین پایدار ،یک مدل جدید تحلیل پوششی دادههای فازی ارائه کردند.
یوسفی و همکاران )6112( 7مدل تحلیل پوششی دادههای پویا قوی برای ارزیابی و رتبهبندی پایداری تأمینکنندگان
ارائه کردند .یوسفی و همکاران ( )6112یک
یک مدل پویای
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بر این ،مدل

ایدئال برای رتبهبندی

توسط تن و سوسویی )6111( 4برای ارزیابی

های نامناسب و کارآمد را ایجاد کرد.
ها در طول زمان ارائه شد .عالوه

پویای شبکه توسط تن و سوسویی ( )6112ارائه شده است.

 -6-6-1تحلیل پوششی دادهها با مرزهای دوگانه
برای آنکه از
جدیدی که

بهترین بهره گرفته شود و از محاسبات ذهنی و پیچیده اجتناب شود عزیزی ( )6111روش
با مرزهای دوگانه نامیده میشود ،برای انتخاب تأمینکننده معرفی شد.

با مرزهای دوگانه دو

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،1صفحه71-11 :

کارایی را برای تصمیمگیری در نظر میگیرد :یکی نسبت به مرز کارایی اندازهگیری میشود و بهترین کارایی نسبی یا
کارایی خوشبینانه نامیده میشود و دیگری نسبت به مرز ناکارایی که به آن مرز ورودی نیز میگویند سنجیده میشود
و بدترین کارایی نسبی یا کارایی بدبینانه نامیده میشود.

سنتی فقط بهترین کارایی نسبی گروهی از واحدهای

تصمیمگیری را ضمن اجتناب از کاراییهای بدبینانه اندازهگیری میکند ،بنابراین نمیتواند یک سنجش کلی از
ها ارائه دهد .با در نظر گرفتن همزمان کاراییهای خوشبینانه و بدبینانه ،تأمینکنندگان را میتوان بدون نیاز به
محاسبات زیاد و یا اطالع داشتن از ترجیحات ذهنی تصمیمگیرنده انتخاب کرد (عزیزی6111 ،؛ عزیزی و آجیرلو،5
 .)6111عزیزی و جاهد )6112( 2رویکرد جدیدی بر مبنای

با مرزهای دوگانه در محیطهای تخفیف حجمی در

حضور دادههای اصلی و ترتیبی ارائه کردند .ایزدی خواه و فرضی پور )6111( 1یک مدل

دومرحلهای در حضور

دادههای تصادفی و نامطلوب برای ارزیابی پایداری زنجیره تأمین ارائه کردند .فتح 1و فرضی پور ( )6111یک مدل
تحلیل پوششی دادههای دوجهته جدید برای ارزیابی پایداری زنجیرههای تأمین توزیع شرکتهای حملونقل ارائه
کردند .یوسفی و همکاران ( )6111خدا کرمی و همکاران )6112( 0مدلهای تحلیل پوششی دادههای دومرحلهای را
در ارزیابی پایداری مدیریت زنجیره تأمین توسعه دادند و برای سنجش عملکرد شبکههای دومرحلهای سه مدل
پیشنهاد کردند .شعبانپور و همکاران )6111( 11از برنامهنویسی آرمانی و

با مرزهای دوگانه برای برنامهریزی

آینده برای سنجش و رتبهبندی تأمینکنندگان پایدار استفاده کردند.

Noorizadeh et al.

1

Kumar et al.

2

Yousefi et al.

3

Tone and Tsutsui

4

Ajirlu

5

Jahed

6

Izadikhah and Farzipor

7

Fath

8

Khodakarami et al.

9

Shabanpour et al.

10

-6-6-6تحلیل پوششی دادهها با خروجیهای نامطلوب و دادههای نادقیق
در ارزیابی عینی عملکرد واحدهای تصمیمگیری ،دو مشکل وجود دارد .مشکل اول نحوه کار با خروجیهای نامطلوب
است که در کنار خروجیهای مطلوب تشکیل میشوند .مقاالت سنتی فقط به خروجیهای مطلوب ارزش میدهند و
خروجیهای نامطلوب را بهسادگی مورد چشمپوشی قرار میدهند ولی چشمپوشی از خروجیهای نامطلوب درست مانند
این است که بگوییم که آنها در ارزیابی نهایی هیچ ارزشی ندارند و ممکن است به نتایج گمراهکنندهای منتهی شود؛
بنابراین باید به واحدهای تصمیمگیری در مقابل تولید خروجیهای مطلوب اعتبار داده شود و در مقابل تولید
خروجیهای نامطلوب مجازات شوند .مشکل دوم در مورد نحوه مواجهه با دادههای نادقیق است؛ اما با توجه به
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مشکالت ساخت مدل و فراهمی دادهها ،مقاالت کمی منتشرشدهاند که هر دو مسئله را با هم در نظر گرفت .عزیزی
( )6116يک رويکرد جديد براي انتخاب تأمینکنندگان در حضور دادههای نادقيق:

با مرزهاي دوگانه ارائه

کردند .براي کار با دادههای نادقیق در تحلیل پوششی دادهها ،مدلها و روشهای تحلیل پوششی دادههای نادقیق
ایجادشدهاند منظور ما از دادههای نادقیق آن است که برخی از دادهها فقط تا به آن حد معلوم هستند که میدانیم
(رضویان و توحیدی.)6110 ،1
نگرش کلی در ارزیابی عملکرد واحدها آن است که کاهش میزان ورودی و افزایش میزان خروجی موجب بهبود عملکرد
و بهترین کارکرد میشود .مدلهایی ازجمله

و

بر این مبنا استوارند اما باید توجه داشت که در فعالیتهای

تولید واقعی بسیاری از ورودی و خروجیها نامطلوب هستند .بهعنوان مثال در فرایند تصفیه و کاهش آلودگی آب باید
میزان بیشتری آب آلوده (ورودی بیتر) به فرآیند تصفیه آب تحویل داده شود و میزان دفع آالیندهها و زباله خروجی
نامطلوب است که برای بهبود عملکرد باید کاهش داده شود (لیئو و همکاران .)6112 ،برای اولین بار فار و گراسکاپف

6

( )6111مقایسه کارایی چندبعدی را وقتیکه برخی از خروجیها نامطلوب هستند ارائه کردند .جهانشاهلو و همکاران

7

( )6112برنامه خطی چندهدفهای را برای مسائل با عوامل نامطلوب ارائه و حل نمودند .امیرتیموری و همکاران
( )6112مدلی را با هدف بهبود عملکرد از طریق افزایش ورودیها نامطلوب و کاهش خروجیهای نامطلوب در ارزیابی
عملکرد  12بانک تجاری ایران به کار بردند .کردرستمی و همکاران )6112( 4مدل دومرحلهای را در دو حالت با
خروجی نامطلوب میانی و نهایی بررسی کردند .رضویان و توحیدی ( )6110روشی برای ارزیابی واحدهایی که دارای
ساختار شبکهای و دادههای نادقیق هستند ارائه کردند .لیو و همکاران )6112( 5مدل

دومرحلهای با ورودی-

میانی و خروجی نامطلوب ارائه کردند .چچینی و همکاران )6111( 2به تجزیهوتحلیل کارایی محیطی و برآورد
هزینههای کاهش

درمزارع گاو شیری در (ایتالیا) پرداختند و یک مدل

با خروجی نامطلوب ارائه

کردند .شفیعی نیکآبادی و همکاران )6111( 1مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای با تلفیقی از خروجیهای
قوی با

مطلوب و نامطلوب میانی و نهایی را ارائه کردند .یوسفی و همکاران ( )6111استفاده از رویکرد

Razavian and Tohidi

1

Fare and Grosskopf

2

Jahanshahlu et al.

3

Rostami et al.

4

Liu et al.

5

Cecchini et al.

6

Shafiei Nikabadi et al.

7

یک رویکرد جدید برای انتخاب تأمینکننده :رتبهبندی بازهای تحلیل پوششی دادهها با مرزهای دوگانه

مقدار حقیقی آنها در داخل کرانهای تعیینشده قرار دارند و برخی دیگر از دادهها بهصورت ترتیبی تعیینشدهاند

خروجیهای نامطلوب به اولویتبندی خطر ابتال به

پرداختند .مقبولی و همکاران ( )6112یک رویکرد مبتنی بر

تحلیل پوششی دادهها با ساختارهای شبکهای دومرحلهای با خروجیهای نامطلوب را ارائه کردند.
دومرحلهای برای سنجش دادههای تصادفی و نامطلوب برای ارزیابی

ایزدی خواه و فرضیپور ( )6111یک مدل

پایداری زنجیره تأمین ارائه کردند .ایزدی خواه و همکاران ( )6111مدل جدید

دومرحلهای با ورودیهای اولیه

آزادانه توزیعشده و خروجیهای میانی مشترک ارائه کردند.
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 -2-3رتبهبندی بازهای
با توجه به عدم دقت و صحت دادهها در سیستمهای دنیای واقعی ،سیستمهای برنامهریزی خطی بازهای (

) از

اهمیت زیادی برخوردار میشوند؛ بنابراین بسیاری از محققان مدلها و روشهایی را برای مقابله با این نوع مشکالت
ارائه دادند .ژو و همکاران ،)6110( 1یک برنامهریزی خطی بازهای اصالحشده را ارائه کردند .با توجه به این روش ،در
ال امکانپذیر است درحالیکه با راهحل برنامهریزی خطی بازهای
مورد مزیت این مدل ،فضای راهحل مربوطه کام ا
مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،1صفحه71-11 :

مقایسه میشود .مزیت این روش این است ،درحالیکه با
پایینتر از مدل

مقایسه میشود ،میزان عدم قطعیت مربوطه بسیار

با توجه به فضای راهحل امکانپذیر است .همانطور که در کار لودویک و جیمسون)6117( 6

بیان شده ،آنها یک روشی را پیشنهاد دادند ،در نتایج محاسبهشده کنترل خودکار آنالیز خطا فاصله معرفی و استفاده
میشود .این روش برای حل مشکالت

با ضریب فاصله استفاده میشود .توجه داشته باشید که عدم اطمینان اعداد

را بدون در نظر گرفتن هرگونه توزیع مورداستفاده قرار میدهد .بعضی از مثالهای این روش به شرح زیر است :هوانگ
و مور ،)1007( 7چینک و رامادان )6111( 4و سنگوتا و همکاران.)6111( 5
بهطور خاص ،برای حل یک مدل

خاص با محدودیتهای محدود ،درحالیکه حدهای باال و پایین در دست هستند،

یک مدل پایهای توسط بن اسرائیل و رابرتز )1011( 2ارائهشده است .این مدل توسط رامل فانگر و همکاران)1010( 1
اصالح شد و نیوگیوچی و سکاوا )1002( 1با یک تابع هدف فاصلهای درحالیکه دارای حد باال و پایین است .در چنین
شرایطی یک مدل

جدید و یک روش جدید

توسط هوانگ و مور ( )1007ارائه شد .الدیک )6110( 0یک

رویکرد جدیدی ارائه کرد که در آن محدوده دقیق برای تابع ارزش بهین ،یا توجه به هر سیستم بازهای خطی ،محاسبه
میشود .بهعنوان مزیت روش ارائه شده میتوان ذکر کرد که ضرایب ماتریس محدودیت به یکدیگر وابسته هستند.
همانطور که الدیک ( )6110بیان کرد ،روابط بین مجموعه راهحلهای اولیه و ثانویه میتواند مشخص شود.

Zhu et al.

1

Lodwick and Jamison

2

Huang and moore

3

Chinneck and Ramadan

4

Sengupta et al.

5

Ben-Israel and Robers

6

Rommelfanger et al.

7

Sakawa

8

Lodwick

9

با توجه به نادرستی و عدم دقت ذاتی دادهها در مسائل دنیای واقعی الدیک ( )61.11با توجه به دادههای بازهای،
مشکالت برنامهریزی خطی کسری تعمیم داد .در این روش عمومی ،یک روش جدید برای محاسبه طیف وسیعی از
مقادیر بهینه ارائهشده است .یکی از مهمترین ویژگیهای این روش این است که درحالیکه روش حل یک نقطه داخلی
ایدئال است ،محاسبات انجامشده در زمان چندجملهایها حساب شده است .با توجه به تحقیقات اخیر ،مشکالت
برنامهریزی خطی چند هدفه (

) بهطور خاص توجه شد .این موضوع با دادهای بازهای مطرح شده در کار

اولیوریا و انتونز )6110( 1متفاوت است .در یک مقاله ارائه شده توسط اولیوریا و انتونز ( )6111شرط ذکرشده تنها
کارایی الزم است،

بهمنظور ضرایب تابع هدف گرفته شده است .توجه داشته باشید که یک مسئله مهم در
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6

برای تحقق تمام دادههای بازهای ،نشان میدهد که یک نقطه شدنی امکانپذیر است همانطور که در کار ایدا ()1000
و الدیک ( )6111بیان شد .در سال  6111الدیک برای بررسی کارایی الزم درحالیکه برنامهریزی خطی چند هدفه
بازهای مطرح شد ،برخی نتایج پیچیدی ارائه شد .وو ( )6111یک مقاله ارائه داد که نظریه دوگانه ضعیف و قوی را در
حضور دادههای بازهای موردبحث قرار داد .این مسئله توسط سوستر )1012( 7و تونته ( )1011ارائهشده است.

مرتبط است .در یک مقاله سنگوپتا و پال ( )6111دو عدد بازهای را در خط اعداد حقیقی در نظر

مشکالت

گرفتند و یک نظرسنجی از کارهای موجود برای مقایسه و رتبهبندی چنین بازههایی ارائه کردند .سپس ،دو روش
برای رتبهبندی پیشنهاد کردند .یکی یک شاخص قضاوت ارزش را شرح میدهد و دیگری ترتیب ترجیحات دقیق و
فازی را در رابطه با دیدگاه تصمیمگیرنده بدبینانه تعریف میکند .سرانجام حسین زاده و همکاران ( )6111مقالهای
با عنوان حل مشکالت برنامهریزی خطی کامالا بازهای ارائه کردند .در این مقاله یک روش جدید تعریفشده است که
راهحلهای جبری را برای مسائل برنامهریزی خطی کامالا بازهای با استفاده از یک مسئله برنامهنویسی غیرخطی به
دست میدهد.

 -3کارایی خوشبینانه و بدبینانه و رتبهبندی بازهای
در این بخش به رتبهبندی بازهای

ها با توجه به تحلیل پوششی دادهها با مرزهای دوگانه در حضور خروجیهای

نامطلوب و دادههای نادقیق میپردازیم.

 -3-1مدلهای تحلیل پوششی دادههای بازهای برای اندازهگیری کارایی خوشبینانه
فرض کنید

واحد تصمیمگیری باید ارزیابی شوند .هر واحد تصمیمگیری

میکند .بهطور خاص
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از ورودی (

ورودی را برای تولید خروجی مصرف

) را مصرف میکند و مقادیر

از خروجی

) را تولید میکند .بدون از دست رفتن کلیت موضوع فرض میشود که همه دادهها به علت وجود عدم

اطمینان بهطور دقیق قابلتعیین نیستند .فقط میدانیم که در درون کرانهای باال و پایین تعیینشده بهصورت
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رویکرد ارائهشده توسط وو ( )6111بر اساس مفهوم محصول داخلی بازههای بسته است .این رویکرد به نحوی با
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برای کارکردن با چنین موقعیت نامطمئنی ،وانگ و همکاران ( )6112مدلهای برنامهریزی خطی ( )1و ( )6را برای
به دست آوردن کرانهای باال و پایین بازه کارایی هر واحد تصمیمگیری ارائه کردند که کاراییهای خوشبینانه
واحدهای تصمیمگیری را اندازهگیری میکنند:
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به ترتیب کارایی خوشبینانه تحت مطلوبترین موقعیت و نامطلوبترین موقعیت برای واحد تحت بررسی
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 oL  o

u

تشکیل میدهند .اگر مجموعهای از وزنهای مثبت وجود داشته

باشند که باعث شود   ou*  1آنگاه واحد تحت بررسی کارای تحلیل پوششی دادهها یا کارای خوشبینانه نامیده
میشود؛ در غیر اینصورت به آن غیر کارای تحلیل پوششی دادهها یا غیر کارای خوشبینانه میگویند.
رویکرد مشابهی وجود دارد که از مفهوم مرز ناکارایی برای تعیین بدترین نمره کارایی که میتوان به هر واحد نسبت
داد ،استفاده میکند .برای اولین بار وانگ و چین مدل تحلیل پوششی دادهها با مرزهای دوگانه را توسعه دادند .در
این مدل دو نوع نمره کارایی محاسبه میشود .بنابراین چون مدلهای کالسیک کارایی بدبینانه را محاسبه نمیکنند
توانایی ارزیابی کلی واحدها را ندارند.
چارچوب با ماهیت ورودی که مبتنی بر مجموعه نیازمندی ورودی و مرز ناکارایی آن است ،درصدد آن است که ضمن
حفظ خروجی ،حداکثر در حد فعلی ،مقادیر ورودی را تا حد امکان افزایش دهد و بر این واقعیت تأکید میکند که
سطح خروجی بدون تغییر میماند و مقادیر ورودی بهصورت متناسب افزایش داده میشوند تا مرز تولید ناکارا حاصل
شود .برآورد کننده تحلیل پوششی دادهها برای مجموعه امکان تولید ناکارا در اصطالح کارایی بدبینانه و یا بدترین
کارایی نسبی نامیده میشود .برای یک واحد تصمیمگیری خاص کارایی بدبینانه را میتوان از مدلهای تحلیل پوششی
دادههای ( )7و ( )2محاسبه کرد (وانگ و همکاران.)6112 ،
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کارایی بدبینانه تحت نامطلوبترین موقعیت و

 ou

کارایی بدبینانه تحت مطلوبترین

موقعیت برای واحد تحت بررسی میباشند .آنها برای واحد تحت بررسی بازه کارایی بدبینانه  oL  ou
کردند .زمانی که مجموعهای از وزنهای مثبت جود داشته باشد تا

 oL* 1

را ارائه

را تامین کند ،میگوییم که واحد تحت

بررسی ناکارای تحلیل پوششی دادهها یا ناکارای بدبینانه است .در غیر اینصورت میگوییم که غیرناکارای تحلیل
پوششی دادهها یا غیرناکارای بدبینانه است.
در رویکرد تحلیل پوششی دادههای متعارف به طور اکید بین واحدهای تصمیمگیری غیرکارا و ناکارا افتراق نمیدهد
و آنها را به یک معنا به کار میبرد؛ اما در مدلهای ( )4(-)1واحدهای غیرکارا ،ناکارا و غیر ناکارا هرکدام به طور
موکد افتراق داده میشوند ،زیرا هریک معنای خاصی دارند .مرز کارا و ناکارا برای دو ورودی و یک خروجی در شکل
 1نشان داده شده است (عزیزی.)6116 ،

شکل  -1مرزهای کارا و ناکارا برای دو ورودی و یک خروجی.
Figure 1- Efficient and inefficient boundaries for two inputs and one output.
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 -3-3مدلهای تحلیل پوششی دادههای بازهای در حضور خروجیهای نامطلوب
برای در نظر گرفتن عوامل نامطلوب ،کورهنن و لوپتاچیک یک مدل تحلیل پوششی دادههای مرز بهترین عملکرد
معرفی کردند کورهنن و لوپتاچیک )6112( ،1مدل آنها بر اساس این فکر است که همه خروجیها بهصورت یک
مجموع وزنی ارائه میشوند ،ولی برای خروجیهای نامطلوب از وزنهای منفی استفاده میشود:
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به ترتیب وزنهای دادهشده به خروجیهای مطلوب و خروجیهای نامطلوب هستند .درنهایت

با استفاده از مدل ( ،)5مدل تحلیل پوششی دادههای بازهای خوشبینانه و بدبینانه که در آنهم دادههای بازهای و
هم خروجیهای نامطلوب وجود دارند توسط عزیزی و همکاران ارائه شد (عزیزی و همکاران.)6112 ،
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مدلهای تحلیل پوششی دادههای ارائهشده توسط عزیزی و همکاران ( )6112دارای خاصیت عدمتغییر نسبت به
واحد است به همین دلیل استفاده از تبدیل مقیاس برای اطالعات ترجیح ترتیبی تأثیری بر کارایی واحدهای
تصمیمگیری ندارند؛ بنابراین میتوان یک تبدیل مقیاس را روی هر شاخص ورودی و خروجی انجام داد ،بهطوریکه
بهترین دادههای ترتیبی کمتر یا مساوی با واحد باشد و بعد یک برآورد بازهای برای هر داده ترتیبی ارائه داد (وانگ
و همکاران.)6112 ،
معموالً ممکن است سه نوع اطالعات ترجیح ترتیبی وجود داشته باشد:
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یک رویکرد جدید برای انتخاب تأمینکننده :رتبهبندی بازهای تحلیل پوششی دادهها با مرزهای دوگانه

 -3-4تبدیل اطالعات ترجیح ترتیبی به دادههای بازهای
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 .7رابطه بیتفاوتی از قبیل
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برای رابطه بیتفاوتی ،بازههای مجاز همانهایی هستند که برای اطالعات ترجیح ترتیبی ضعیف به دست آمدند .از
طریق تبدیل مقیاس باال و برآورد بازههای مجاز همه اطالعات ترجیح ترتیبی به دادههای بازهای تبدیل میشود که
71

بهاینترتیب میتوان آن را در مدلهای ( )0(-)2الحاق کرد.

 -4کارایی کلی و رتبهبندی بازهای تحلیل پوششی دادهها با مرزهای دوگانه
برای اندازهگیری عملکرد کلی

ها و رتبهبندی ،مدل پیشنهادشده توسط حسینزاده و همکاران ()6111

مورداستفاده قرار میگیرد .دو کارایی بهدستآمده در مراحل قبل (خوشبینانه و بدبینانه) بهعنوان یک عدد بازهای
که دارای حد باال و پایین است ،در نظر گرفته میشوند ]𝑥[𝑥] = [𝑥,و سپس شاخص عملکرد رتبهبندی →
مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،1صفحه71-11 :

اعداد بازهای ]𝑥[ را در زیر بیان میشود.این رویکرد به وزنهای عملکننده با مقادیر مختلفی اجازه میدهد ازنظر
تصمیمگیرنده تعیین شوند.
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 -5مثال عددی
مجموعه دادهها برای این مثال از فرضیپور صائن گرفتهشده است و حاوی مشخصات  11تأمینکننده است که در
جدول  1نشان دادهشده است (فرضیپور صائن .)6111 ،ورودیهای کاردینال در نظر گرفتهشده ،هزینه کل ارسالها
است .خروجی مطلوب تعداد صورتحسابهای دریافت شده از تأمینکننده بدون خطا است که بهصورت خروجی
کراندار در نظر گرفته خواهد شد .خروجی نامطلوب تعداد قطعات در میلیون برای قطعات معیوب است .شهرت
ال بهصراحت در مدل ارزیابی برای تأمینکننده منظور نمیشود .این
تأمینکننده یک عامل نامشهود است که معمو ً
متغیر کیفی روی یک مقیاس ترتیبی اندازهگیری میشود.
برای مثال به تأمینکننده شماره  11باالترین شهرت داده میشود و به تأمینکننده شماره  11پایینترین شهرت.
مقدار بینهایت کوچک غیر ارشمیدسی برای این مثال  ε=10-4منظور شده است .پارامتر شدت ترجیح و پارامتر
نسبت درباره اطالعات ترجیح ترتیبی قوی به ترتیب بهصورت    1 / 05و    0 / 05دادهشدهاند .برای نشان دادن
2
2
تکنیک تبدیل اطالعات ترجیح ترتیبی به دادههای بازهای ،تأمینکننده شماره  2موردبررسی قرار میگیرد:
]x̂26 ∈ [  n  j,1  j]  [0 / .5(1 / 05)18  17,1 / 051  17]  [0 / 0525,0 / 4581
2 2
2

برآورد بازهای برای شهرت هر تأمینکننده در ستون دوم جدول  6آورده شده است .بنابراین همه دادههای ورودی و
خروجی به اعداد ی تبدیل شدهاند و میتوان کارایی آنها را با مدلهای ( )0(-)2محاسبه کرد.
با اجرای مدلهای تحلیل پوششی دادههای بازهای ( )2و ( )1نمرات کارایی خوشبینانه تأمینکنندگان را به دست
میآوریم که در ستون سوم جدول  6نشان دادهشده است .با توجه به جدول  6میتوان دریافت که تأمینکننده 12 ،1
و  11کارای خوشبینانه میباشند .اگر آنها قادر باشند از ورودیهای کمتر برای تولید خروجیهای بیشتر استفاده
یا کارای خوشبینانه هستند در غیر این صورت کارای خوشبینانه نیستند .این تأمینکنندگان

کنند ،آنها کارای

امکان کارای خوشبینانه بودن را دارند اما به دلیل تفاوت در کاراییهای کران پایین ،عملکرد آنها در حقیقت متفاوت
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است .بقیه تأمینکنندگان با نمرات کارایی کمتر از  1غیرکارای خوشبینانه دانسته میشوند .همچنین با اعمال
مدلهای تحلیل پوششی دادههای بازهای ( )1و ( )0نمرات کارایی بدبینانه تأمینکنندگان را به دست میآوریم که در
ستون آخر جدول  6نشان دادهشدهاند .از دیدگاه کارایی بدبینانه ،تأمینکنندگان  2،11و  12ناکارای بدبینانه میباشند.
اگر آنها از ورودی بیشتر برای تولید خروجی کمتر استفاده کنند ناکارای بدبینانه خواهند بود؛ در غیر این صورت

جدول  -1ورودیها و خروجیها.
Table 1- Inputs and outputs.

ورودی ها
شماره تامینکننده

هزینه کل ارسال
()1111$

شهرت تامینکننده

خروجی مطلوب

خروجی نامطلوب

1

627

2

][21،22

1

6

621

11

][21،11

2/7

7

620

7

][21،21

2/2

2

111

2

][111،121

71

2

621

2

][22،22

71

2

621

6

][12،112

71

1

616

1

][11،02

71

1

771

11

][111،111

17/1

0

761

0

][01،161

2

11

771

1

][21،11

71

11

761

12

][621،711

62/2

16

760

12

][111،121

62/1

17

611

12

][11،161

62/1

12

710

17

][611،721

61/0

12

601

16

][21،22

0

12

772

11

][12،12

1

11

620

1

][01،111

2/7

11

612

11

][01،121

61/1
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غیر ناکارای بدبینانه خواهند بود.

جدول  -2برآورد بازهای شهرت تأمینکنندگان و کارایی خوشبینانه و بدبینانه.
Table 2- Estimation of supplier reputation interval and optimistic and pessimistic performance.

شماره تأمینکننده

شهرت تأمینکننده

بازه کارایی خوشبینانه

بازه کارایی بدبینانه

1

][0 / 0608,0 / 5330

][0 / 6525, 1 / 0000

][1 / 4388, 1 / 8705

6

][0 / 0776,0 / 6768

][0 / 1975, 0 / 2313

][1 / 6296, 1 / 9013

7

][0 / 0551,0 / 4810

][0 / 1361, 0 / 2311

][1 / 1240, 1 / 4052

2

][0 / 0638,0 / 5568

][0 / 4881, 0 / 7828

][3 / 1376, 6 / 4675

2

][0 / 0579,0 / 5051

][0 / 1519, 0 / 2397

][1 / 0000, 1 / 4335

2

][0 / 0525,0 / 4581

][0 / 3001, 0 / 5559

][2 / 4145, 3 / 3437

1

][0 / 0704, 0 / 6139

][0 / 2246, 0 / 3428

][1 / 7213, 2 / 4840

1

][0 / 0814, 0 / 7107

][0 / 2668, 0 / 5643

][2 / 2054, 3 / 9712

0

][0 / 0739, 0 / 6446

][0 / 3335, 0 / 5859

][2 / 0040, 2 / 6722

11

][0 / 0670, 0 / 5847

][0 / 1311, 0 / 3008

][1 / 0000, 1 / 6983

11

][0 / 1039, 0 / 9070

][0 / 6865, 0 / 8243

][5 / 1618, 6 / 8037

16

][0 / 0943,0 / 8227

][0 / 2664, 0 / 4063

][2 / 1931, 3 / 3179

17

][0 / 0990, 0 / 8638

][0 / 2492, 0 / 3752

][1 / 5870, 3 / 1071

12

][0 / 0898, 0 / 7835
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][0 / 5705, 1 / 0000

][4 / 7111, 8 / 2466

12

][0 / 0855, 0 / 7462

][0 / 1207, 0 / 1663

][1 / 0000, 1 / 3754

12

][0 / 1091, 0 / 9524

][0 / 1980,0 / 2245

][1 / 4755, 1 / 8528

11

][0 / 0500, 0 / 4362

][0 / 3190, 1 / 0000

][2 / 6310, 5 / 2628

11

][0 / 1146, 1 / 0000

][0 / 3655, 0 / 6112

][1 / 5644, 5 / 0528

با توجه به دو دیدگاه خوشبینانه و بدبینانه براین موضوع تأکید میشود که ارزیابی که فقط یکی از این دو دیدگاه را
در نظر بگیرد غیرواقع گرایانه است (عزیزی .)6116 ،یک مجموعه نمره دهی عملکرد باید شامل هر دو بازه کارایی
خوشبینانه و بدبینانه باشد .به این منظور برای محاسبه عملکرد کلی از مدل رتبهبندی بازهای ارائهشده (حسینزاده
و همکاران )6111 ،بهکاربرده میشود که نتایج آن در جدولهای  7و  2ارائهشده است .در این روش از نمرات بازه
کارایی خوشبینانه و بدبینانه نمره کارایی کلی هر تأمینکننده محاسبه میشود که در که در ستون چهارم جدول 2
نشان دادهشده است .طبق این نتایج تأمینکننده  12دارای بیشترین مقدار میباشد و در رتبه اول قرار میگیرد .رتبه
سایر تأمینکنندگان نیز طبق نمره کارایی کلی در ستون پنجم جدول  2ارائهشده است.
جدول  -3بازه کارایی خوشبینانه و بدبینانه.
Table 3- Optimistic and pessimistic performance range.

شماره

بازه کارایی

 

 Ind .بازه

 

 Ind .بازه کارایی

بازه کارایی بدبینانه

کارایی بدبینانه

تامینکننده

خوشبینانه

خوشبینانه

تقسیم بر 71

تقسیم بر 71

1

][0 / 6525, 1 / 0000

0 / 8847

0 / 0480,0 / 0623

0 / 0576

6

][0 / 1975, 0 / 2313

0 / 2201

][0 / 0543,0 / 0634

0 / 0604

7

] [1/1721,1/6711

1/1002

] [1/1712,1/1220

1/1271

2

][0 / 4881, 0 / 7828

0 / 6851

][0 / 1046,0 / 2156

0 / 1788

2

][0 / 1519, 0 / 2397

0 / 2106

][0 / 0333,0 / 0478

0 / 0430

2

][ 1/7111,1/2220

1/2111

][ 1/1112,1/1122

1/1177

1

][ 1/6622,1/7261

1/7172

][ 1/1212,1/1161

1/1122

1

][ 1/6221,1/2227

1/2222

][ 1/1172,1/1767

1/1161

جدول  -3بازه کارایی خوشبینانه و بدبینانه.
Table 3- Optimistic and pessimistic performance range.

شماره

بازه کارایی

 

 Ind .بازه

 

 Ind .بازه کارایی

بازه کارایی بدبینانه

کارایی بدبینانه

0

][ 1/7772,1/2120

1/2166

][ 1/1221,1/1101

1/1111

11

][ 1/1711,1/7111

1/6222

][ 1/1777,1/1222

1/1210

11

][ 1/2122,1/1627

1/1112

][ 1/1161,1/6621

1/6111

16

][ 1/6222,1/2127

1/7200

][ 1/1171,1/1112

1/1016

17

][ 1/6206,1/7126

1/7772

][ 1/1262,1/1172

1/1121

12

][ 1/2112,1/111

1/1212

][ 1/1211,1/6120

1/6721

12

][ 1/1611,1/1227

1/1216

][ 1/1777,1/1221

1/1211

12

][ 1/1011,1/6622

1/6121

][ 1/1206,1/1211

1/1212

11

][ 1/7101,1/111

1/1121

][ 1/1111,1/1122

1/1227

11

][ 1/7222,1/2116

1/2601

][ 1/1261,1/1212

1/1601

جدول  -4رتبه بندی بازهای.
Table 4: Interval ranking.

شماره
تامین
کننده

.

 Indبازه کارایی
خوشبینانه

.

 Indبازه کارایی

بدبینانه تقسیم بر 71

.

Ind

رتبه

1

0 / 8847

0 / 0576

0 / 6104

6

6

0 / 2201

0 / 0604

0 / 1671

12

7

0 / 1996

0 / 0438

0 / 1479

11

2

0 / 6851

0 / 1788

0 / 5172

2

2

0 / 2106

0 / 0430

0 / 1550

12

2

0 / 4711

0 / 1033

0 / 3491

1

1

0 / 3036

0 / 0744

0 / 2276

16

1

0 / 4656

0 / 1128

0 / 3486

0

0

0 / 5022

0 / 0817

0 / 3627

1

11

0 / 2445

0 / 0489

0 / 1796

17

11

0 / 7786

0 / 2087

0 / 5896

7

16

0 / 3599

0 / 0982

0 / 2731

11

17

0 / 3334

0 / 0867

0 / 2516

11

12

0 / 8575

0 / 2358

0 / 6513

1

12

0 / 1512

0 / 0417

0 / 1149

11

12

0 / 2157

0 / 0576

0 / 1633

12

11

0 / 7741

0 / 1463

0 / 5659

2

11

0 / 5297

0 / 1298

0 / 3971

2
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تامینکننده

خوشبینانه

خوشبینانه

تقسیم بر 71

تقسیم بر 71

 نتیجهگیری-6
 تأمینکنندگان یکی از ارکان اصلی آن میباشند و عملکرد تأمینکنندگان میتواند،با توجه به اینکه در هر سازمان
 به.باعث بقا و یا نابودی سازمان شود؛ بنابراین به موضوع تأمینکنندگان در هر سازمان باید توجه بیشتری شود
بهعنوان یک ابزار تصمیمگیری چند معیاری مناسب

 از،خاطر ماهیت چند معیاری مسئله انتخاب تأمینکننده

سنتی فقط بهترین کارایی نسبی گروهی از واحدهای تصمیمگیری را ضمن اجتناب از کاراییهای
بهترین بهره گرفته شود و از محاسبات ذهنی و پیچیده اجتناب شود

.استفاده شد

 برای آنکه از.بدبینانه اندازهگیری میکند

 برای رتبهبندی از رتبهبندی بازهای استفاده شد که دو دیدگاه.با مرزهای دوگانه استفاده شد

از روش
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 در ارزیابی عینی عملکرد واحدهاي.خوشبینانه و بدبینانه همزمان برای تصمیمگیری در نظر گرفته شدند
 مشکل اول نحوه کار با خروجیهای نامطلوب است که در کنار خروجیهای. دو مشکل وجود دارد،تصمیمگیری
 در این مقاله تأمینکنندگان را.مطلوب تشکیل میشوند و مشکل دوم در مورد نحوه مواجهه با دادههای نادقیق است
:با توجه به نتایج این مقاله انجام داد که برخی از آنها به شرح زیر هستند
 الگوریتم پیشنهادی را میتوان با مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای در حضور ورودی نامطلوب و دادههای
.نادقیق به کار برد
. پژوهش مشابهی را مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای در حضور دادههای نادقیق و فازی انجام داد
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