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Abstract 

Objective: Data Envelopment Analysis (DEA) is an effective method for evaluating the 
relative efficiency of decision-making units (DMUs). The classical approach considers 

each organizational unit as a black box and limits evaluation to primary inputs and final 

outputs and neglects internal processes. This problem with the introduction and use of 

DEA in network structures for more accurate performance analysis, taking into account 
its internal processes, has been resolved. In most of the proposed models, the inputs and 

outputs of DMUs are definite, but in many cases, those data cannot be measured in a 

precise way. Therefore, this paper seeks to introduce a new model of Network Data 
Envelopment Analysis with a parallel structure by considering inputs and outputs as 

uncertain variables. The approach used is to develop the mathematical model from a 

theoretical point of view, to prove the theoretical properties of the model, the 
mathematical validity and its application. 

Methods: In this paper, the assumptions of uncertainty theory and models of Network 
Data Envelopment Analysis to evaluate DMUs with parallel structure and imprecise 

inputs and outputs. 

Results: According to the results of the implementation of the proposed model in the 
Social Security Organization, the efficiency of all DMUs and its sub-system has been 

evaluated between zero and one. 

Conclusion: Due to the multiplicity of the sub-system, none of the 12-provincial social 

security managing directorates as DMUs were efficient (one efficiency score), but among 
313 branches, three branches were efficient. The final results of the implementation of the 

uncertain model proved the assumptions of the definitive model. 
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 چکیده
هر واحد  ک،یکالس یها ش است. رو رندهیگ میتصم یواحدها ینسب ییکارا یالیارز یروش مؤثّر لرا کی هاداده ی وشش  یتحل هدف:

 یداخلن  ینندها یمحدود و از فرآ ،یینها هاییو خروج هیاول هاییرا له ورود یالیدر نظر گرفته و ارز اهیرا له صورت جعبه س یسازمان
لنا   ییکنارا  تنر قیدق  یجهت تحل ایشبکه ساختارهای در هاداده ی وشش  یتحل یریو لکارگ یمشک  لا معرف نیکه ا ورزدیغفلت م

 ،یرگیمیتصم یواحدها هاییو خروج ها یارائه شده، ورود یها است. در اکثر مد  دهیآن، مرتفع گرد یداخل یندهایدرنظر گرفتن فرآ
 کین  یمقاله، له دنبنا  معرفن   نی. لذا استندین یرگیقال  اندازه ق،یدق هایروش ال هاداده نیاز موارد، ا یاریاما در لس لاشند یم یقطع

 یرهنا یلنه نننوان مت    هنا یو خروجن  هنا یلا درنظرگرفتن ورود یلا ساختار مواز نیقینا ایشبکه هایداده ی وشش  یتحل دیمد  جد
نمنودن   یو کنارلرد  یاضیمد ، انتبار ر یخواص نظر باتاث ،یاز لعد نظر یاضیمورد استفاده، توسعه مد  ر کردی. رولاشدیم ن،یقینا

 آن است.

 یالین ارز یلنرا  یلنا سناختار منواز    ایشنبکه  هنای داده ی وشش  یتحل هایو مد  ینیقینا یمقاله از مفروضات ت ور نیدر ا :روش

 استفاده شده است. ق،ینادق هاییو خروج هایو ورود یلا ساختار مواز ایشبکه رندهیگ میتصم یواحدها

 ریز یها و لخش رندهیگ میتصم یواحدها یتمام یکارائ ،یاجتمان نیدر سازمان تام یشنهادیمد    یاجرا جیلا توجه له نتا :ها یافته

 است. دهیگرد یالیارز کیصفر و  نیم مونه آن، ل

ای تنممین اجتمنانی لنه نننوان واحندهای       های زیرم مونه، هیچ کدام از دوازده اداره ک  لیمنه  له دلی  کثرت لخش :گیری نتیجه

 مند   یاجنرا  یینهنا  یجنتنا شعبه، سه شعبه کارا ارزیالی گردیدند.  313گیرنده، کارا )نمره کارایی یک( نبوده است امّا در میان  تصمیم
 ود.اثبات نمنایقین، مفروضات مد  قطعی را 

 

 .یساختار مواز ،ینیقینا یت ور ،ایشبکه هایداده ی وشش  یتحل: ها کلیدواژه
 

و  یلنا سناختار منواز    نیقیننا  یا شنبکه  یهنا  داده ی وششن   یتحل(. 1399) م تبی، لشیری؛ هیّسم، خدایی؛ منصور، مؤمنیاستناد: 

 .439 -419(، 3)12، مدیریت صنعتی .(یاجتمان نی: سازمان تممی)مطالعه مورد قینادق یها یو خروج ها یورود
---------------------------------------- 

  439 -419. صص ،3شماره ، 12 هر، دو1399، مدیریت صنعتی

DOI: 10.22059/imj.2020.300992.1007733 

 13/07/1399: رشی ذ، 26/01/1399 :افتیدر
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 مقدمه

راستای مدیریت صحیح، لایستی لا استفاده از الگوهای نلمی ارزیالی نملکرد، میزان تالش و نتایج هر سازمانی در 

 همه مقصد ارزشمندترین و مدیران هدف لاالترین اثرلخشی و کارایی ما، نصر گیری نماید. در نملیات خود را اندازه

تی لالغ لر چه  و سه میلیون نفر لیمه شده در لا  وشش جمعی سازمان تممین اجتمانی که آن ا از. لاشد می ها سازمان

 ای و درمانی  واحدهای آن انم از لیمه ارزیالی ای و درمانی ایفا می نماید لذا کشور، نقش لسیار مهمی در ارائه خدمات لیمه

مهم و حیاتی  گر اجتمانی کشور، لسیار ترین نهاد لیمه شان له ننوان لزرگ کارایی وضعیت شدن مشخص جهت

این روش  .نمود ارزیالی را مختلف واحدهای کارایی توان می (DEA)1 ها داده  وششی  روش تحلی   کمک له لود. دخواه

2که توسط چارنز، کو ر و رودز 
(CCR)   توسعه یافته، له دلی  مبنای ت وریکی قوی له یک تکنیک لسیار  1971در سا

 مرحله یا لخش چند از نم  در گیرنده تصمیم واحدهای از لرخی گیری کارایی تبدی  شده است. گسترده لرای اندازه

 له را سازمان ها، داده  وششی تحلی  کنند لیکن روش کالسیک می ای اد را زیرفرآیندها از شبکه یک که اند شده تشکی 

 از و کرده است محدود نهایی های و خروجی اولیه های له ورودی را خود محاسبات و گرفته نظر در سیاه جعبه صورت

دهنده یک نملیات مورد توجه قرار نگیرد، این امکان وجود دارد  ورزد. اگر فرآیندهای تشکی  می غفلت داخلی فرآیندهای

 منظور (. له2000، 3اند )فار و گروسکوف کارا نبوده فرآیندهای آنکه تمام  یدر حال ،شود یالیارز کاراله ننوان  ستمیسکه 

،  گیرنده تصمیم کارایی واحدهای تر دقیق ای له منظور تحلی  شبکه های داده  وششی مشک ، تحلی  این نمودن لرطرف

 همین منظور له کائو موازی های سیستم ای شبکه های داده  وششی تحلی  مد  (.2000معرفی گردید )فار و گروسکوف، 

 است. گرفته قرار استقبا  مورد و شده طراحی

ها است. لا  ها و خروجی گیری دقیق تمام نوام ، از جمله ورودی اندازه ،ها تحلی   وششی دادهلید موفقیت روش ک

هستند له طوری که  ، مبهم و گاهی زلانی یچیده ناقص،ها  و خروجی ها این حا ، در لسیاری از شرایط، ورودی

ای لا های شبکه دادههای تحلی   وششی است. لا وجود ارائه لسیار زیاد مد ها لا یک روش دقیق دشوار  گیری آن اندازه

های شبکه ای لا ورودی و خروجی های  تحلی   وششی داده   سازی مد ورودی ها و خروجی های  دقیق، اما در زمینه 

نادقیق مطالعات کمتری صورت  ذیرفته است و تمرکز این مطالعات هم لیشتر در حوزه ت وری فازی صورت گرفته است 

های نادقیق گزینه مناسبی نباشد همچنین در  ها و خروجی ی در لرخی از ورودیهای فاز از طرفی ممکن است ، م مونه

ای نیز  های کالسیک و شبکه تحلی   وششی داده   سازی مد اغلب موارد تشکی  تالع نضویت در ت وری فازی جهت 

، (2007 وری نایقینی )لیو، مندی از ت لا لهره آن در که است روشی ارائه درصدد مقاله اینلذا  ،مشکالتی را له همراه دارد

های  تحلی   وششی داده  مشکالت  یشگفت را لرطرف نماید. در التدا لا مروری لر لرخی از مفاهیم ت وری نایقینی ، مد 

ای موازی کائو، لرخی مطالعات ان ام شده در این زمینه ننوان شده و سپس لا  های شبکه و تحلی   وششی داده 4نایقین

دی و اثبات آن، ارزیالی نتایج مد  یاد شده لا لکارگیری آن در ارزیالی نملکرد ادارات ک  لیمه معرفی مد   یشنها

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
1. Data Envelopment Analysis 
2. Charnes, Cooper & Rhodes 
3. Färe & Grosskopf 
4. Uncertain Data Envelopment Analysis   
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تواند  سازمان تامین اجتمانی که له دلی  ساختار شبکه ای موازی و ماهیت نادقیق مت یر نادقیق مطالبات معوق دولت می

  .گرفت قرار خواهد لررسی و لحث مورد مد  اجرای یجنتا  ایانی لخش شد در لا روش  یشنهادی صورت  ذیرد، اجرا خواهد

 پیشینه پژوهش

های نادقیق، در التدا  ها و خروجی ای لا ساختار موازی و ورودی گیرنده شبکه لرای محاسبه کارایی واحدهای تصمیم

های صورت گرفته در خصوص موضوع مورد مطالعه ننوان گردیده و سپس لرخی از مفاهیم ت وری نایقینی شرح   ژوهش

ای  های شبکه و تحلی   وششی داده های نایقین های تحلی   وششی داده شد.  س از آن لا مروری لر مد   خواهدداده 

  رداخت. شناسی  ژوهش، خواهیم در لخش روش، له معرفی مد   یشنهادی و اثبات آن 1موازی لا ساختار چندلخشی

فارو، گرالوسکی، گروسکوف و لاشد. مقاله  ای می ساختار موازی یکی از ساختارهای اساسی در یک سیستم شبکه

ها ماکزیمم کردن تالع فاصله سیستم های موازی است و هدف مد  آن( یکی از اولین کارها در سیستم1997، )2کرافت

( یک ساختار سلسله مراتبی را  یشنهاد کردند که از مراح  متوالی 2004) 3و اوکوویچ ی ِسِنتکستلی، خروجی است. 

های نادقیق ( مدلی لرای مطالعه حالتی لا دادهa2002امیرتیموری و کردرستمی ) فرآیندهای موازی ساخته شده لود.

گیری کارایی ای لرای اندازه( یک مد  رالطهb2009) 4ائولاشند( ارائه دادند. کهای ترتیبی و ارزش می ها شام  رتبه)داده

های موازی مطرح نمود که در آن کارایی سیستم لرالر میانگین موزون کارایی فرآیندها سیستم و فرآیند در سیستم

له ( و ان ام لرخی تعدیالت، مسائ  مرلوط b2009لا تبعیت از ایده اصلی کائو ) (2011) 2و لو ینگد ی،لالاشد.  می

گیری  ( لا توجه له فاکتورهای کیفی، کارایی را اندازه2011) 7را مطالعه نمودند. کائو و لین 6تخصیص منالع و تنظیم هدف

گیری شده سیستم  ای موازی را  یشنهاد داد که کارایی اندازه ای شبکه ( یک مد  تحلی   وششی داده2012کائو ) نمود.

 لندی رتبه( نیز 1393رضوی و یاکیده ) خلیفه، ما  رستمی مؤمنی، ا ت زیه شود.توانست له کارایی فرآینده توسط مد  می

 کائو، مورد لررسی قرار دادند. ای موازی  های شبکه لهره گیری از مد  تحلی   وششی داده را لا لانکی واحدهای گروهی

ها  مد  تحلی   وششی دادههای نادقیق در یک  های و خروجی ( ادنا نموده است که ورودی1992a ،b) 1سینگو تا

های فازی لا تعریف سطوح تحم  ثالت در  های فازی معرفی نمود. او یک مد  تحلی   وششی داده توان لا م مونه را می

مد   یک( 2000ژو، ونگ و ژانگ  ) ی،احتمال یارهایلراسار معها ارائه نموده است. توالع نضویت اهداف و محدودیت

مد  را لا انما   ین( ا2003aو نات   ) ینزفنگ، جو یریکو ،را ارائه نمودند و لرتووراس یماالتاحت یها داده ی وشش ی تحل

 یک ین. همچنیدندتوالع محدود، لهبود لخش یشده لرا یینتع یشاز   ینانشانس لا سطوح اطم یتمحدود یزیر لرنامه

 مقدم جعفریان شد. یشنهاد(  2003bو نات  ) ینزفنگ، جو یریکو ،توسط لرتووراس یانتبار یها داده ی وشش ی مد  تحل

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
1. Multi-Component 
2  . Färe, Grabowski, Grosskopf & Kraft 
3. Castelli, Pesenti & Ukovich 
4. Kao 
5. Bi, Ding & Luo 
6. Target Setting 
7. Kao & Lin 
8. Sengupta 
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 دوره طو  در ها داده ت ییرات وسیله لدین تا نمودند هارائ فازی  ویای فضای در هدفه چند DEA( مد  1319) قصیری و

 از استفاده لا کارایی ( ارزیالی1392) غریب و مقدم ها انما  نمایند. صادقی داده  وششی های تحلی  مد  در را ارزیالی

نمومی را مورد لررسی  اوزان یافتن و اوزان کنتر  لرای فازی محدودیت و انما  فازی های داده  وششی تحلی  مد 

 1. لوزانونمودندای استفاده  های شبکه گیری کارایی سیستمهای فازی لرای اندازه( از داده2012کائو و لین )قرار دادند. 

( 2019مری، سنکار ثنا و شیخ )های موازی لکار گرفته است. نا سیستم (  ت وری فازی را لرای محاسبه کارائی2014)

 (2020) 2های فازی شهودی مورد مطالعه قرار دادند. شی، امروزنژاد، جین و یانگ های موازی را لا داده ارزیالی سیستم خود

 یرو( -)رهبر 3لازی استاکلبرگفازی را لرای ساختارهای موازی دو لخشی مبتنی لر ت وری  های داده  وششی تحلی  مد  

  یشنهاد نمودند.

 

( 2007ها را لا استفاده از ت وری نایقینی)لیو،  های متفاوت تحلی   وششی داده ( لرخی مد 2014) 4ون و کانگ

گیرنده  های جدید را لرای ارزیالی کارایی واحدهای تصمیم ( یک مد  تحلی   وششی داده2017) 2اند. ل و و لیو توسعه داده

 ( معرفی نمودند.2007های نادقیق لا استفاده از ت وری نایقینی )لیو،  ها و خروجی لا ورودی

هنای ننادقیق لنا اسنتفاده از تحلین   وششنی        ای و داده در خصوص ارزیالی نملکرد واحدهای دارای ساختار شنبکه 

هنای یناد    ت که نمده  نژوهش های متعددی صورت  ذیرفته اس های مختلف،  ژوهش ای فازی در سازمان های شبکه داده

ها لوده است. امّا این مهم، در سازمان تممین اجتمانی  ای آن های لانکی کشور له لحاظ ساختار شبکه شده در حوزه سیستم

گر اجتمانی که لیش از نیمی از جمعیت کشنور را تحنت  وشنش خنود دارد و دارای سناختارهای       له ننوان یک نهاد لیمه

گونه مطالعاتی لا موضوع ارزیالی نملکرد لا اسنتفاده از   لاشد، هیچ ای خود می صوص در حوزه لیمهای له خ  یچیده و شبکه

ای در محیط قطعی یا غیرقطعی، صورت نپذیرفته است و تنها ارزیالی نملکرد له واحدهای  های شبکه تحلی   وششی داده

( طنی  ژوهشنی   1393است. امیرغالم النری )  لاشد، محدود گردیده ای و واحدهای درمانی می صفی که شام  شعب لیمه

مورد ارزیالی قرار داده و سپس شعب کنارا را لنا اسنتفاده از     CCRشعب تممین اجتمانی استان اصفهان را از طریق روش 

( لنه ارزینالی   1392لندی نموده است. در حوزه درمان نیز سنتار مهرلنان و حسنین راغفنر )     ن، رتبه یترسوو  سنرندا  مد

کارایی مراکز درمانی )ملکنی( سنازمان تنممین اجتمنانی در مقینار اسنتانی و لندون درنظرگنرفتن نملکنرد واحندهای           

ساسیت نتنایج حاصنله را ان نام داده اسنت.      رداخته است و در آخر نیز، له تحلی  ح CCRزیرم مونه لا استفاده از مد  

( اشاره نمود که ایشنان در اینن   1311توان له  ژوهش مؤمنی، خدایی و لشیری ) همچنین در محیط غیرقطعی و فازی می

هنای فنازی لنه ارزینالی نملکنرد شنعب         ژوهش لا استفاده از روش ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تحلی   وششی داده

 اند. های استان تهران،  رداخته مانی شهرستانسازمان تممین اجت

 

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
1. Lozano 
2. Shi, Jin & Yang 
3. Stackelberg game theory 
4. Wen & Kang 
5. Lio & Liu 
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 تئوری نایقینی

ی تاریخی مناسب، لرای ارزیالی توزیع احتما  وجود ها دادهکارلرد نظریه احتما  لر مبنای این فرضیه استوار است که 

ن شرایطی، های کافی لرای لدست آوردن توزیع احتما ، ممکن نیست. در چنیدارد. در نم ، همیشه رسیدن له نمونه

 1دنوت شوند. کانمن و تورسکی ،هر رویداد ممکن متخصصان حوزه مرلوطه لایستی جهت ارزیالی و تعیین درجه لاور

. نالوه لر این، معموال گستره وسیعی از نماید می( دریافتند که اغلب لشر رویدادهای نامحتم  را لیش لرآورد 1979)

کارانه  های محافظه(. له نبارت دیگر، ارزیالی2012 ،کند )لیواست، ارزیالی می ها را لیش از آنچه که واقعاً رخ دادهارزش

که این امر من ر له  نماید می( لیان 2012. لیو )شود میای از لاور لرای انحراف از تکرارها جامعه لشری من ر له درجه

 .شود میدرجات لاور    سازی مد نتایج غیر قال  انکاری لرای لکارگیری نظریه احتما  جهت 

( لا افزودن 2009bلیو ) همچنین .( مطرح شد2007درجات لاور منطقی، نظریه نایقینی توسط لیو )   سازی مد لرای 

لا سه   لر م مونه مرجع   جبر - ای روی تالع م مونه له صورتکه  نمودکام    ای معیار نایقینی  مفهوم  ایه

 :شود میاص  متعارفی زیر تعریف 

{ } ،   )اص  نرما  لودن(: لرای م مونه مرجع  1ص  ا    . 

{ } داریم:    لرای هر رویداد)اص  دوگان(:  2اص     {  }    

⋃}   ... داریم: و   ،    لرای هر دنباله شمارا از رویدادهای  )اص  زیرجمعی(: 3اص     
 
   }  ∑  {  }

 
    

  و   جبر لر  -σیک   ای ناتهی،  م مونه  یک فضای نایقینی نام دارد، اگر  (     )گانه  : سه1تعریف 

  (.2007 ،)لیو یک اندازه نایقینی لاشد

 ( له این صورت تعریف شده است:2009bتوسط لیو )   لرجبر - نالوه لر این، اندازه نایقینی ضرلی روی یک 

یک    لاشد، اندازه نایقینی         نایقینی لرایفضای  (        ) )اص  ضرب(: فرض کنید 4 اص 

∏} اندازه نایقینی لرآوردکننده شرط   
 
   }  ⋀     

 
    رویداد منتخب دلخواه از    که در آن است     

 است.             لرای

ه حقیقی است لله م مونه انداد  (     ) از فضای نایقینی    ذیر : مت یر نایقینی یک تالع اندازه2 تعریف

{   } ای که گونه  {    | ( )  (.2007 ،)لیو از انداد حقیقی لاشد B رویدادی لرای هر م مونه لور  {  

 (:2007 ،)لیو شود له صورت زیر لیان می   از مت یر نایقینی Φ : توزیع نایقینی3 تعریف

Φ( )   {   }         
خطی است، اگر    توانند لرای تشریح مت یرهای نایقینی لکار روند. یک مت یر نایقینی های نایقینی می توزیع لعضی

  توزیع نایقینی آن له صورت

Φ( )  {

                        
   

   
                         

                         

 

 نایقینی آن له صورت زیر لاشد: و زیگزاگ است، اگر توزیع لاشد

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

1. Kahneman & Tversky 
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Φ( )  

{
 
 

 
 

                        
   

[ (   )]
                

      

[ (   )]
                

                          

 

                لاشد و در آن   شود، اگر تالعی  یوسته و صعودی اکید نسبت له منظم نامیده می ( )Φ توزیع نایقینی یک

  Φ( ) ( )Φ      و         ،       Φ( )  .(2010 ،)لیو   

Φلاشد، آنگاه تالع وارون ( )Φ یک مت یر نایقینی لا توزیع نایقینی منظم   اگر
  
  توزیع نایقینی وارون  ( )

 (.2010شود )لیو،  نامیده می

 لاشد: می له صورت زیر (   ) مثا : توزیع نایقینی وارون مت یر خطی 

Φ
  
( )  (   )     

 لاشد: له صورت زیر می (     ) مثا : توزیع نایقینی وارون مت یر زیگزاک 

Φ
  
( )  {

(    )          
(    )  (    )       

 

شوند، هرگاه لرای هر م مونه لور   مستق  نامیده می            : مت یرهای نایقینی 4تعریف 

⋂} از انداد حقیقی داشته لاشیم             (     )
 
   }  ⋀       

 
 (.2009b ،)لیو    

د لا توان ، میی نایقینی منظمها توزیعتوزیع نایقینی وارون یک تالع یکنوای اکید از مت یرهای نایقینی مستق  لا 

 استفاده از قضیه زیر محاسبه شود.

  Φ  Φ    Φی نایقینی منظم ها توزیعمت یرهای نایقینی مستقلی لا             : فرض کنید 1قضیه 

                                       گاه نزولی لاشد، آن اکیداً               صعودی و نسبت له اکیداً           نسبت له    اگر لاشند.

                                                                   وارونر نایقینی لا یک توزیع نایقینی یننیک مت  (          )   

Φ  ( )   (Φ 
  ( )   Φ 

  ( ) Φ   
  (   )   Φ 

 (.2010 ،)لیو است  (   )  

 (:2007 ،)لیوشود  میله صورت زیرتعریف  ξ: مقدار مورد انتظار مت یر نایقینی 2تعریف 

  [ ]  ∫  {   }  
  

 

 ∫  {   }  
 

  

 

 شرطی که حداق  یکی از دو انتگرا  فوق، متناهی لاشند. له

له صورت زیر   های مرلوط له مقدار مورد انتظار  لاشد. فرمو  Φیک مت یر نایقینی لا توزیع نایقینی   فرض کنید 

 هستند:

  [ ]  ∫ (   ( ))   ∫  ( )  
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 [ ]  ∫    ( )  
 

 

 

  Φ  Φ    Φی نایقینی منظم ها توزیعمت یرهای نایقینی مستقلی لا            کنید  : فرض2قضیه  

                                                نزولی لاشد،  اکیداً               صعودی و نسبت له  اکیداً           نسبت له   لاشند. اگر

                                                                              مقدار مورد انتظار دارای (          )    گاه مت یر نایقینی آن

  [ ]  ∫   (Φ 
  ( )   Φ 

  ( ) Φ    
  (   )   Φ 

  (   ))   
 

 
 .(2009 ،)لیو است 

 

 نایقین  های تحلیل پوششی داده

توسط  1971است که در سا   ها  وششی دادهتحلی  یک مد  اولیه  CCRهمانطور که در مقدمه توضیح داده شد 

لر اسار آن مد  نایقینی آن را لر اسار ت وری نایقینی )لیو،  2017ل و و لیو در سا   .ساخته شد،کو ر و رودز چارنز

های واحد  ها و خروجی تمام ورودی که فرض لر این است یقیننا یها داده ی وشش ی تحلدر ( معرفی نمودند. 2007

را دارد. این توالع توزیع  هستند. هر مت یر نایقین، تالع توزیع خودشهای نادقیق  لا داده 1مت یرهای نایقین ه،گیرند تصمیم

که لا  لاشد می) یشامدها(  ها دهنده نظر خبره در مورد لازه مقادیر این مت یرها و درجه لاور متناظر لا این لازه نشان 2نایقین

شود از جمله توزیع خطی،  ها استفاده می های مختلف توالع توزیع دارند، از آن له و خواصی که رده توجه له نوع مس

 زیگزاگی، نرما  و ...

ام، مت یر   گیرنده لاشند. لرای واحد تصمیم خروجی می  ورودی و   دارای   گیرنده  تصمیمهر کدام از واحدهای 

نشان دهنده     ̃  و مت یر نایقینی (     گیرنده ) ام له این واحد تصمیم  دهنده ورودی نشان    ̃ نایقینی 

 )     لاشد. )گیرنده می ام از این واحد تصمیم  خروجی

     :   j = 1‚ 2‚ . . . ‚ n   گیرنده تصمیمواحد    ام  

گیرنده تصمیم لردار ورودی   ام  (  ̃      ̃    ̃ )  ̃  ,                  

                  ,  گیرنده تصمیملردار خروجی واحد    ام  (  ̃      ̃    ̃ )  ̃ 

 لردار وزنی ورودی      

 لردار وزنی خروجی      

 شود: سازی زیر تعریف می نایقینی له شک  مس له لهینه CCR، مد  استفاده از نمادهای فوقلا 

 (1رالطه 

       [
∑    ̃  
 
   

∑    ̃  
 
   

]                                                                                  

        [∑   ̃  

 

   

 ∑   ̃  

 

   

]                       

                                                                  

 

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
1. Uncertain Variable 
2. Uncertain Distribution Function  
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  r≤s≥1و     j≤n≥1نمایش دهیم له قسمی کنه:      و     Φرا له ترتیب لا     ̃ و    ̃ چنانچه تالع توزیع مت یرهای 

لنه شنرح   سنازی  لهیننه مسن له  لا  1رالطه  ثالت کردند 2و  1لا استفاده از قضایای ( 2017) لنالراین ل و و لیو  i≤m≥1و 

 معاد  است:  2رالطه 

 (2 رالطه

      ∫
∑      

  ( ) 
         

∑   Φ  
  (   ) 

   

  

 

 

                                                                                           

      ∫(∑     
  ( )

 

   

 ∑  Φ  
  (   )

 

   

)

 

 

                 

                                                                                                   

 

 

 چند بخشی هایای موازی کائو در سیستم های شبکه تحلیل پوششی داده

است، سری و ای  شبکهای وجود دارد که اساسی لرای مطالعه ساختار نمومی له طور کلی در تحلی  شبکه دو ساختار  ایه

هر مرحله و فرآیند لدون اثر گذاشتن لر دیگر فرآیندها له صورت مستق  در یک زمان ان ام  ،ساختار موازیموازی. در 

 لخشیلندی شود: چندد لر اسار کارکرد فرآیندها و مراح  خود له دو صورت طبقهتوان می ذیرد. یک سیستم موازی می

ی یکسان در هر ها ورودیو  لاشندکرد یکسانی میهای متفاوت و نملدارای قسمت لخشی. سیستم چند1و چندنملکردی

لزوماً  گیرنده واحد تصمیمها در هر در این ساختار تعداد لخش .شود میی یکسان لکار گرفته ها خروجیلرای تولید  ،لخش

د های متفاوت لیکن لا ورودی و خروجی یکسان داشته لاشلخش گیرنده واحد تصمیمتواند هر  لاشد و مییکسان نمی

یکسان لوده لیکن هر لخش دارای کارکرد  گیرنده واحد تصمیمها در هر در سیستم چندنملکردی تعداد لخش .(1)شک  

( له شرح ذی  جهت معرفی مد  2009bلاشد. در این  ژوهش از مد  چندلخشی ارائه شده توسط )کائو،  خاص خود می

 شد.  خواهددی استفاده ای موازی و مطالعه مور های نایقینی شبکه تحلی   وششی داده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساختار موازی چندبخشی. 4شکل 

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
1. Multi-Function  

1
 

2  
 
  

. . . 

 
  ( 
)   
 
      

 

 
 
 ( 
)   
 
      

 
 
 
 ( 
)   
 
      

 

 
 
 ( 
 ) 

 

  
 
      

 

  
 
      

 

  
 
      

 
 
  ( 
) 

 
  (  
 ) 
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  )های مشاله لخش می لاشد و هر لخش ورودی    شام      ، هر واحد تصمیم گیرنده 1لر اسار شک  

های مصرف شده ک  و  گیرد. ورودی لکار می   (       )های مشاله  را لرای تولید خروجی    (     

∑)    له ترتیب لا      های تولید شده ک  توسط  لخش خروجی    
( )  

∑)    و  (       
( )  

نمایش داده  (   

 شود. لنالراین مد  اندازه گیری کارائی این سیستم در شرایط لازده له مقیار ثالت لرالر است لا: می

 

 (3رالطه 

          
∑      
 
   

∑      
 
   

                                      

       ∑     
( )

 

   

 ∑     
( )

 

   

   

                  

              

 

 شود: مقدار کارایی سیستم و واحدهای آن له صورت زیر محاسبه می ،در شرایط لهینه

 (4 رالطه
   ∑      

 

   

∑      

 

   

⁄      

  
( )   ∑      

( )

 

   

∑      
( )

 

   

⁄  

ها، کنند میانگین وزنی کارایی لخشای نم  میها له صورت مستق  و لدون هیچ محصو  واسطهکه لخش زمانی

 دهد.کارایی ک  سیستم را تشکی  می

∑    (2 رالطه     
( )

  

   
 

 آمد:  خواهددر این ا از رالطه زیر له دست  هاکه وزن هر یک از لخش

     (6 رالطه
∑       

( ) 
   

∑       
( ) 

   

 

 پژوهش شناسی روش

( مطرح شد و در انتهای لخش مزلور، 2017نایقینی )لیو،  CCRی و مد  ت وری نایقینمباحث در لخش  یشینه  ژوهش 

مورد لررسی قرار گرفت. در این قسمت،  های چندلخشیسیستمای موازی کائو در  های شبکه تحلی   وششی داده

 شد.  خواهدهای ننوان شده، له معرفی و اثبات مد   یشنهادی  رداخته لا استفاده از ت وری و مد  شناسی  ژوهش روش

 

 ی چندبخشیهاای موازی نایقینی در سیستم های شبکه مدل تحلیل پوششی داده

ای نایقین  های شبکه مد  تحلی   وششی داده (،1طبق رالطه )نایقین  های تحلی   وششی دادهو مد   (3) رالطه لر اسار

 شود. معرفی می (7) لا ساختار چندلخشی موازی له صورت رالطه
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 ̃  
( )
            ,                       

 ̃  
( )
           .                   

              

 ̃   (∑  ̃  
( )  

   )   

   ̃   (∑  ̃  
( )  

   ) 

 

                         (7رالطه 

           [
∑    ̃  
 
   

∑    ̃  
 
   

]                                                                             

       [∑   ̃  
( )

 

   

 ∑   ̃  
( )

 

   

]                        

                                                                                     

 

های نایقین  لخش می لاشد که هر لخش شام  ورودی    شام      در مد   یشنهادی هر واحد تصمیم گیرنده 
های نایقین  های و خروجی می لاشد. ورودی  ̃ (       )های مشاله نایقین  و خروجی  ̃  (       )مشاله 

∑)    له ترتیب لا      ک  هر لخش    
( )  

∑)    و  (       
( )  

 شود نمایش داده می (   

 پذیریمحاسبه

ام لرالر است لا م موع تعداد   گیرازای واحد تصمیملاشد، تعداد این مت یرها له مد  فوق دارای مت یرهای نایقینی می

نمایش دهیم،    در این واحد را لا  هالخشلنالراین اگر تعداد  .این واحد های لخشها در تمام ها و خروجی ورودی

 د از:مت یرهای نایقینی مرتبط لا این واحد نبارتن

  ̃  ورودی: مت یرهای
  Φام، لا تالع توزیع   ام از واحد  k ام لرای لخش  ، ورودی  ( )

∑)  ̃ و   ( )  ̃  
( )  

 ورودی  (   

  Φلا تالع توزیع  ام  ام از واحد    ک  
   (                      ) 

  ̃  خروجی: مت یرهای
   ام، لا تالع توزیع   ام از واحد    لخشام لرای    ، خروجی ( )

و خروجی ک   ( )

 ̃  (∑  ̃  
( )  

   لا تالع توزیع  (   
     (                      ) 

           :لنالراین تعداد مت یرها لرای این واحد نبارت است از

سازی فوق را له لهینهمس له توان کند که میتالع توزیع این مت یرها را داشته لاشیم، قضیه زیر لیان می کهصورتیدر 

 د:تری لیان کرمحاسبه شک  قال 

  ̃  یها تمام ورودی( 7)اگر در رالطه  :3 قضیه
  ̃  یها روجیو خ   ̃ و  ( )

مت یرهای نایقین مستق  و دارای    ̃ و   ( )

  Φتوزیع نایقینی منظم 
  Φو  ( )

   لرای مت یرهای ورودی و  
   و  ( )

صورت  خروجی لاشند در این لرای مت یرهای   

 لاشد: زیر میلا رالطه معاد   (7)رالطه 

(1رالطه   

      ∫
∑      

  ( ) 
         

∑   Φ  
  (   ) 

   

  

 

 

                                                                                           

      ∫(∑  ( 
( ))

  

  
( )

 

   

 ∑  (Φ
( ))

  

  
(   )

 

   

)
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   تالع  اثبات:
∑    ̃  
 
   

∑    ̃  
 
   

 لاشد:مت یر نایقینی لا مالحظه زیر می  (   )گیریم، این تالع دارای را در نظر می  

  ̃ (       )مت یر  این تالع روی تعداد 
  ̃ (      )مت یر  و روی تعداد  صعودی است اکیداً  

  اکیداً  

 آید:از رالطه زیر له دست می    ، وارون تالع توزیع لرای(1)لا استفاده از قضیه . نزولی است

   (9رالطه 
   

∑      
  ( ) 

         

∑   Φ  
  (   ) 

   

 

 آید: لرای این تالع از رالطه زیر له دست می 1(، امید ریاضی2استفاده از قضیه ) لالنالراین 

)  (10رالطه 
∑      

  ( ) 
         

∑   Φ  
  (   ) 

   

)  ∫
∑      

  ( ) 
         

∑   Φ  
  (   ) 

   

  

 

 

 

 مورد نظر لرای تالع هدف، اثبات شد. رالطهلنالراین 

  ها، تالع له توالع محدودیت مرلوطلرای رالطه 
  ∑    ̃  

( ) 
    ∑    ̃  

( ) 
گیریم. این تالع را در نظر می    

  ̃ مت یر   روی تعداد 
  ̃ مت یر   اکیداً صعودی است و روی تعداد        ،   ( )

اکیداً نزولی        ،     ( )

  تالع توزیع لرای، وارون 1است. لا استفاده از قضیه 
 آید: از رالطه زیر له دست می   

  ) (11رالطه 
  )  ∑  (   

( ))
  
( )

 

   

 ∑  (Φ  
( ))

  
(   )

 

   

 

 :آید میلرای این تالع از رالطه زیر له دست   ، امید ریاضی2از قضیه  استفادهلنالراین لا 

 (12رالطه 

(  
  )   (∑   ̃  

( )

 

   

 ∑   ̃  
( )

 

   

)

 ∫(∑  (   
( ))

  
( )

 

   

 ∑  (Φ  
( ))

  
(   )

 

   

)

 

 

   

 :شود میله صورت زیر محاسبه ( 3لا توجه له قضیه )سیستم و واحدهای آن  کاراییلهینه مقدار  شرایطدر 

 (13 رالطه

   ∫∑      
  ( )

 

   

∑   Φ  
  (   )

 

   

⁄   

 

 

 

  
( )   ∫∑   ( 

( ))
  

  
( )

 

   

∑   (Φ
( ))

  

  
 

   

(   )⁄   

 

 

 

دهد، لذا لا ننایت له ها، کارایی ک  سیستم را تشکی  میلا توجه له اینکه در مد  قطعی میانگین وزنی کارایی لخش

 لود:  خواهد( 14له صورت رالطه ) ها در مد  نایقینیوزن هر یک از لخش (6) ( این مقاله و رالطه3( و )2(، )1قضیه )

∫    (14 رالطه
∑    (Φ

( ))
  

   
   ( )

∑    Φ  
  (   ) 

   

  

 

 

 

 

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
1. Expected Value 



 094 ...یها یو خروج ها یو ورود یبا ساختار مواز نیقینا یا شبکه یها داده یپوشش لیتحل

 

 های پژوهش یافته

گر اجتمانی لیش از چه  میلیون نفر لیمه شده را در کشور تحت  ترین نهاد لیمه سازمان تامین اجتمانی له ننوان لزرگ

ای خود  شعب لیمه وشش خود دارد این سازمان خدماتی، ایفای تعهدات قانونی کوتاه مدت و للند مدت خود را از طریق 

ن له ننوان واحد ستادی فعالیت تحت راهبری اداره ک  استا . هر یک از این شعبدهد در سرتاسر کشور ان ام می

لاشد لذا در راستای تحقق این هدف لزرگ و  ترین اهداف این سازمان می لنالراین کسب رضایت ذینفعان از مهم .نماید می

ها از  نظام مناسب  ای انم از شعب و اداره ک  استان خود لایستی لخش لیمهدر جهت ایفای وظایف ذاتی و قانونی 

وری، تحقق راهبردها و اهداف کالن،  لخشی، کارائی و لهره ارزیالی نملکرد، لرخوردار لاشند تا لدین وسیله افزایش اثر

له فقر مطالعاتی صورت گرفته   ذیر نمایند. لا توجه لهبود  اسخگوئی و رضایت مشتری و لهبود کیفیت خدمات را امکان

ای سازمان تامین اجتمانی خصوصاً له نحوی که ارزیالی نملکرد شعب و ادارات  در خصوص ارزیالی نملکرد لخش لیمه

ان ام مطالعه موردی ، ممکن نماید لاشند را گیری نمی ی که له طور دقیق قال  اندازههای   تواماً و لا وجود لرخی شاخصک

ای نایقین لرای ارزیالی  های شبکه ز  یش اهمیت می یالد. در این  ژوهش، از مد  تحلی   وششی دادهاین مقاله لیش ا

ای تیپ یک سازمان تممین اجتمانی که لا داشتن شعب متعدد و مستق  له ننوان واحدهای  نملکرد ادارات ک  لیمه

 (2ه است. )شک  کنند، استفاده شد گیرنده لا ساختار موازی چند لخشی، فعالیت می تصمیم

 یاجتماع نیسازمان تأم یک پیت ای ادارات کل بیمه موازی در نیقینا یا شبکه یها داده یپوشش لیمدل تحل. 2شکل 

های  شعبه لوده که دارای یک ورودی لا داده 313گیرنده، شام  دوازده اداره ک  و در م موع  این واحدهای تصمیم

، 1ها له شرح جدو   ها و خروجی لاشد. ورودی های قطعی می نادقیق و سه ورودی قطعی و همچنین چهار خروجی لا داده

 لاشد. می

 

 

 1شعبه 

  2شعبه 
شعب

ه 
 
 

 

. . . 

 
 
 
  

اداره ک  

استان 
j  

 ̃
  ( 
)   
 
      

 

 ̃
 
 ( 
)   
 
      

 
 ̃
 
 ( 
)   
 
      

 

 ̃
 
 ( 
 ) 

 
  
 
      

 

  
 
      

 

  
 
      

 
 ̃
  ( 
) 

 ̃
  ( 

 ) 

 تعداد لیمه شده

 تعداد کارگاه فعّا 

 سالقه ای ادی

 مطالبات معوق دولت

 

 تعداد لیمه شده

 تعداد کارگاه فعّا 

 سالقه ای ادی

 مطالبات معوق دولت

 

 تعداد لیمه شده

 تعداد کارگاه فعّا 

 سالقه ای ادی

 مطالبات معوق دولت

 

 لیمه حق وصولی

 مشتری وفاداری

مدت  کوتاه تعهدات

 للندمدت تعهدات

 

 لیمه حق وصولی

 مشتری وفاداری

مدت  کوتاه تعهدات

 للندمدت تعهدات

 

 لیمه حق وصولی

 مشتری وفاداری

مدت  کوتاه تعهدات

 للندمدت تعهدات
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 یاجتماع نیسازمان تأم یک پیت ای بیمه ادارات کلهای  ها و خروجی ورودی. 4جدول 

 نوع داده عنوان خروجی نوع داده عنوان ورودی ردیف

 دقیق وصولی حق لیمه دقیق تعداد لیمه شده 1

 دقیق وفاداری مشتری دقیق تعداد کارگاه فعّا  2

 دقیق مدت تعهدات کوتاه دقیق سالقه ای ادی 3

 دقیق للندمدتتعهدات  نادقیق مطالبات معوق دولت 4

 
و مشخص نبودن سهم  1324له دلی  ت معی لودن مقدار آن از سا   مطالبات دولتورودی  مت یر ،تحقیق در این

در مورد لازه مقادیر این مت یرها و درجه لاور  خبرگاننظر  و ازلوده دارای ماهیت نادقیق ای،  هر یک از واحدهای لیمه

انداد  ،مت یرهای دیگرلیکن  لرای تعیین تالع توزیع این مت یر نایقین، استفاده شده است،) یشامدها(  ها متناظر لا این لازه

ها را  و سپس توزیع وارون نایقینی آنرا مشخص التدا لاید توزیع نایقینی مت یرها  ،لرای ح  مد  .قطعی هستنددقیق و 

 :ر نظر گرفته شده استتوزیع خطی له صورت زیر د ،نمود که در مطالعه موردی این  ژوهش محاسبه

Φ( )  {

                        
   

   
                   

                       

  

 .    نمایش داده می شود له قسمی که  (   ) که له صورت 

 له صورت زیر می لاشد: (   ) مرلوط له مت یر نایقینی خطی  ( )Φوارون توزیع نایقینی 

Φ
  
( )  (   )      

 

 ای موازی  های نایقینی شبکه نحوه وارد کردن اعداد قطعی در مدل تحلیل پوششی داده

اجتمانی( له جز تممین سازمان  ای تیپ یک لیمه که مت یرهای دیگر واحدهای مورد مطالعه )ادارات ک ایی ج از آن

1ها در مد   لذا لرای وارد نمودن آن ،لاشند مطالبات معوق دولت دقیق می
UPNDEA ، له صورت مت یر خطی (   )  

 . شد  خواهداقدام 

النات ، له طور نمونه اط3شعب( و جدو   های واحد استانی )لعد از ت میع داده 30النات دریافتی از ، اط2جدو  
اینکه لعضی از ست لا ننایت له دهد. الزم له ذکر ا مرلوط له یک اداره ک  استانی له همراه شعب تالعه را نمایش می

 ها له صورت نرماالیزه شده ارائه گردیده است. لاشد، لذا تمامی داده النات دریافتی له صورت محرمانه میاط
 

 

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
1. Uncertain Parallel Network Data Envelopment Analysis 
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 4914ای سازمان تأمین اجتماعی در سال  های دوازده اداره کل یک بیمه ها و خروجی ورودی. 2جدول 

 استان ردیف
 تعداد

 شعبه

 بیمه

 شده

 کارگاه

 فعال

 سابقه

 ایجادی

 معوق مطالبات

 دولت

 وصولی

 حق

 بیمه

 وفاداری

 مشتری

 تعهدات

 کوتاه

 مدت

 تعهدات

 بلند

 مدت

 070/0 112/0 090/0 022/0 (06/0,   07/0)   073/0 021/0 073/0 21 شرقی آذرلای ان 1

 132/0 122/0 139/0 103/0 (10/0,   12/0)   120/0 132/0 119/0 44 اصفهان 2

 013/0 107/0 012/0 079/0 (01/0,   09/0)   092/0 091/0 094/0 26 رضوی خراسان 3

 093/0 072/0 116/0 091/0 (01/0,   10/0)   014/0 093/0 092/0 36 خوزستان 4

2 
 استان های شهرستان

 تهران
14 067/0 021/0 066/0   (07/0   ,06/0) 060/0 043/0 092/0 071/0 

 041/0 072/0 013/0 041/0 (04/0,   02/0)   049/0 026/0 020/0 26 کرمان 6

 061/0 026/0 019/0 034/0 (03/0,   04/0)   042/0 042/0 044/0 21 گیالن 7

 074/0 102/0 101/0 062/0 (07/0,   01/0)   011/0 017/0 079/0 34 فارر 1

 061/0 019/0 019/0 041/0 (02/0,   06/0)   071/0 122/0 069/0 21 مازندران 9

 031/0 036/0 021/0 031/0 (02/0,   03/0)   032/0 029/0 031/0 16 یزد 10

 140/0 027/0 029/0 117/0 (12/0,   11/0)   144/0 126/0 143/0 11 تهران استان شرق 11

 136/0 022/0 049/0 203/0 (12/0,   19/0)   143/0 093/0 139/0 12 تهران استان غرب 12

 

 4914ای استان یزد سازمان تأمین اجتماعی در سال  های اداره کل تیپ یک بیمه خروجیها و  ورودی. 9جدول 

 شعبه نام استان ردیف
 بیمه

 شده

 کارگاه

 فعال

 سابقه

 ایجادی
 دولت معوق مطالبات

 وصولی

 حق

 بیمه

 وفاداری

 مشتری

 تعهدات

 کوتاه

 مدت

 تعهدات

 بلند

 مدت

1 

 یزد

 0010/0 0012/0 0032/0 0001/0   (0010/0,   0011/0) 0012/0 0014/0 0012/0 الرکوه

 0016/0 0010/0 0032/0 0011/0   (0011/0,   0013/0) 0013/0 0017/0 0013/0  نج یزد 2

 0004/0 0001/0 0032/0 0002/0   (0002/0,   0003/0) 0003/0 0002/0 0003/0 لهالاد 3

 0000/0 0002/0 0032/0 0003/0   (003 0/0,   0004/0) 0003/0 0001/0 0003/0 دو اردکان 4

 0029/0 0026/0 0032/0 0014/0   (0017/0,   002/0) 0022/0 0012/0 0023/0 سه یزد 2

 0007/0 0013/0 0032/0 0004/0   (0002/0,   0006/0) 0007/0 0009/0 0006/0 زارچ 6

 0004/0 0002/0 0032/0 0004/0   (0002/0,   0006/0) 0007/0 0011/0 0007/0 خاتم 7

 0062/0 0062/0 0033/0 0036/0   (0032/0,   0043/0) 0042/0 0046/0 0041/0 یک یزد 1

 0021/0 0037/0 0032/0 0022/0   (0023/0,   0021/0) 0027/0 0021/0 0022/0 میبد 9

 0021/0 0024/0 0032/0 0027/0   (0024/0,   0030/0) 0027/0 0019/0 0026/0 چهار یزد 10

 0019/0 0033/0 0032/0 0040/0   (0032/0,   0036/0) 0029/0 0011/0 0029/0 اردکان یزد 11

 0014/0 0017/0 0032/0 0024/0   (0022/0,   0023/0) 0020/0 0012/0 0020/0 اشکذر 12

 0013/0 0011/0 0032/0 0010/0   (0010/0,   0011/0) 0012/0 0012/0 0012/0 تفت 13

 0012/0 0020/0 0032/0 0013/0   (0013/0,   0012/0) 0012/0 0017/0 0012/0 مهریز 14

 0010/0 0019/0 0032/0 0026/0   (0011/0,   0023/0) 0016/0 0012/0 0012/0 لافق 12

 0066/0 0062/0 0032/0 0029/0   (0023/0,   0067/0) 0029/0 0061/0 0029/0 دو یزد 16
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گیرنده و  ، کارایی ادارات ک  له ننوان واحدهای تصمیم2019افزار متلب  ورود اطالنات در نرم  س از کدنویسی و

ای موازی  هایی که له صورت مستق  از هم، تحت ننوان ساختار شبکه شعب زیرم مونه هر یک از آنان له ننوان لخش

 3ز شعب نیز مشخص گردید که در جداو  (، وزن هر یک ا14کنند، محاسبه شدند. همچنین لر اسار رالطه ) فعالیّت می

 شود. مالحظه می 4و 

 4914ای سازمان تأمین اجتماعی در سال  بندی ادارات کل یک بیمه کارایی کل و رتبه. 9جدول 

 کارایی ک  تعداد شعبه استان رتبه

 112/0 12 غرب استان تهران 1

 767/0 11 شرق استان تهران 2

 729/0 21 گیالن 3

 737/0 14 های استان تهران شهرستان 4

 733/0 16 یزد 2

 721/0 36 خوزستان 6

 719/0 44 اصفهان 7

 709/0 21 آذرلای ان شرقی 1

 694/0 26 کرمان 9

 671/0 26 خراسان رضوی 10

 670/0 34 فارر 11

 603/0 21 مازندران 12

 4914ترتیب نمره کارائی  در سال ای به  کارایی و وزن شعب تابعه اداره کل تیپ یک بیمه. 0جدول 

 غرب استان تهران

 تهران 2
51 

 تهران
 تهران 51

21 

 تهران
 تهران 6 تهران 51 تهران 51

22 

 تهران

51 

 تهران
 شعبه تهران 1 تهران 55

67/0 61/0 61/0 69/0 72/0 72/0 79/0 12/0 16/0 91/0 94/0    

032/0 032/0 097/0 170/0 064/0 013/0 033/0 061/0 049/0 049/0 047/0    

 شعبه تهران 52 تهران 11 تهران 5 تهران 26       

       41/0 20/0 21/0 62/0    

       042/0 011/0 024/0 094/0    

 شرق استان تهران

 شميران5 تهران 9 تهران 22
21 

 تهران
 شهرري تهران 1 تهران 56

29 

 تهران

52 

 تهران
 شعبه تهران 21 تهران 1

64/0 67/0 61/0 73/0 71/0 79/0 79/0 11/0 90/0 96/0 00/1    

141/0 091/0 140/0 027/0 043/0 043/0 023/0 024/0 023/0 033/0 040/0    

 تهران 27 تهران 23 تهران 1 مدرر    
21 
 تهران

 شعبه تهران 3 تهران 19

    11/0 36/0 39/0 42/0 21/0 26/0 61/0    

    032/0 039/0 031/0 022/0 031/0 073/0 031/0    

 گیالن

 شعبه رستم آلاد لوشان من ی  رضوانشهر سنگر رشت 1 رشت 2 کیاشهر لندرانزلی کالچای خمام
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62/0 66/0 69/0 70/0 73/0 74/0 76/0 79/0 79/0 19/0 92/0    

017/0 009/0 076/0 010/0 133/0 123/0 011/0 023/0 019/0 013/0 010/0    

 شعبه صفهان کوچ رشت رودسر فومن آستانه چالکسر تالش الهی ان استارا لنگرود سیاهک 

23/0 23/0 24/0 22/0 22/0 26/0 26/0 21/0 61/0 62/0 63/0    

014/0 042/0 031/0 067/0 032/0 001/0 024/0 022/0 029/0 041/0 019/0    

 ماسال املش اسالم     
سه 

 رشت
 شعبه سرا صومعه شفت

     11/1 11/1 12/1 12/1 12/1 12/1    

     152/1 151/1 152/1 515/1 151/1 116/1    

 های استان تهران شهرستان

رباط 

 کريم
 شعبه قرچک اسالمشهر ورامين شهريار فشم شهرقدس فيروزکوه بهارستان مالرد دماوند

15/1 16/1 19/1 19/1 65/1 61/1 61/1 61/1 69/1 21/1 95/1    

199/1 125/1 161/1 161/1 152/1 195/1 151/1 511/1 162/1 551/1 112/1    

 شعبه رودهن پاکدشت فشافويه        

        12/1 12/1 11/1    

        126/1 521/1 111/1    

 یزد

 شعبه يزد 5 بافق بهاباد يزد 2 اردکان يزد 1 اشکذر ميبد تفت يزد 1 زارچ

11/1 11/1 16/1 11/1 19/1 65/1 61/1 61/1 61/1 11/1 12/1    

125/1 121/1 112/1 122/1 161/1 112/1 192/1 529/1 119/1 111/1 511/1    

 شعبه يزد 1 مهريز ابرکوه خاتم عقدا      

      12/1 11/1 12/1 19/1 11/1    

      151/1 122/1 112/1 119/1 111/1    

 خوزستان

 اهواز 1 اهواز 1 مسجد اهواز 1 آغاجاري انديمشک رامهرمز گتوند
5 

 شوشتر
 شعبه بندرامام2 دزفول 2

62/0 66/0 61/0 70/0 71/0 71/0 72/0 71/0 17/0 17/0 92/0    

009/0 016/0 030/0 004/0 020/0 021/0 021/0 023/0 032/0 013/0 027/0    

 شعبه بندرامام5 اهواز 6 ماهشهر اهواز 2 هفتگل خرمشهر هفت تپه ايذه شوش ابادان 5 اهواز 5

21/0 29/0 29/0 60/0 60/0 62/0 62/0 63/0 64/0 64/0 62/0    

064/0 031/0 024/0 019/0 016/0 039/0 002/0 060/0 033/0 039/0 032/0    

 شعبه دزفو  1 رامشیر الادان 2 امیدیه لهبهان مالثانی اللی سوسنگرد اهواز 7 شوشتر2 لاغ ملک

31/0 43/0 43/0 44/0 46/0 20/0 22/0 24/0 24/0 22/0 27/0    

010/0 010/0 022/0 021/0 004/0 014/0 047/0 024/0 031/0 009/0 060/0    

 شعبه شادگان هندی ان اروندکنار        

        24/0 32/0 36/0    

        006/0 001/0 022/0    

 اصفهان

 شعبه انارک کاشان ایرانکوه اصفهان 3 اصفهان 2 شاهینشهر فوالد شهر میمه اصفهان 2 زرینشهر مبارکه

63/0 64/0 64/0 62/0 62/0 62/0 66/0 66/0 72/0 71/0 99/0    

049/0 041/0 064/0 006/0 006/0 044/0 066/0 062/0 002/0 060/0 001/0    
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 خوانسار اصفهان4
گزو 
 لرخوار

 شعبه اصفهان 6 خمینیشهر رهنان نائین ن ف آلاد اصفهان 1 خورلیالانک فالورجان

21/0 29/0 29/0 29/0 29/0 29/0 61/0 62/0 63/0 63/0 63/0    

023/0 006/0 011/0 039/0 004/0 071/0 021/0 009/0 014/0 044/0 029/0    

 نطنز تیران خوراسگان
  آران
 لیدگ 

 شعبه گلپایگان دهق شهرضا درچه لادرود کوهپایه دهاقان

47/0 20/0 21/0 21/0 22/0 23/0 24/0 22/0 26/0 27/0 21/0    

024/0 012/0 006/0 022/0 006/0 002/0 004/0 009/0 030/0 004/0 017/0    

 شعبه نلوی ه دولت الاد اردستان فریدن شهر فریدون چادگان سمیرم هرند جرقویه ورزنه راوند

21/0 30/0 30/0 32/0 32/0 37/0 40/0 41/0 42/0 44/0 44/0    

012/0 004/0 002/0 002/0 001/0 004/0 002/0 010/0 009/0 022/0 003/0    

 آذرلای ان شرقی

 شعبه ترکمنچای تبریز 2 تبریز 3 تبریز 1 میانه مرند جلفا شهر هادی تبریز 4 مراغه هشترود

41/0 20/0 21/0 22/0 24/0 27/0 29/0 61/0 72/0 79/0 00/1    

012/0 041/0 121/0 009/0 016/0 044/0 031/0 091/0 090/0 012/0 003/0    

 شعبه ورزقان کلیبر اسکو اذرشهر اهر تبریز 2 صوفیان شبستر تبریز 6 لناب شیر ن ب

42/0 42/0 43/0 43/0 43/0 44/0 44/0 44/0 42/0 42/0 46/0    

011/0 030/0 027/0 023/0 021/0 113/0 026/0 020/0 024/0 012/0 011/0    

 شعبه سراب لستان الاد ایلخچی ملکان ممقان هریس     

     30/0 31/0 33/0 39/0 40/0 41/0    

     011/0 034/0 012/0 010/0 011/0 022/0    

 کرمان

 شعبه  مس کوهبنان شهرلالک زرندکرمان کرمان 3 سیرجان ماهان کرمان1 رفسن ان لردسیر کرمان2

26/0 26/0 21/0 29/0 29/0 29/0 60/0 60/0 61/0 71/0 00/1    

119/0 024/0 079/0 147/0 010/0 126/0 010/0 027/0 033/0 011/0 026/0    

 شعبه لافت انار راور منوجان جیرفت لم نوق رالر چترود اسفندقه کشکوئیه

40/0 41/0 41/0 44/0 44/0 44/0 46/0 47/0 41/0 41/0 20/0    

001/0 011/0 013/0 007/0 003/0 066/0 021/0 010/0 012/0 014/0 019/0    

 شعبه گلباف شهداد کهنوج فهرج       

       22/0 36/0 36/0 40/0    

       002/0 029/0 003/0 002/0    

 خراسان رضوی

ترلتحیدر
 یه

 شعبه مشهد3 مشهد2 مشهد4 مشهد1 قوچان فریمان درگز نیشالور مشهد2 سبزوار

21/0 22/0 24/0 24/0 24/0 24/0 27/0 60/0 64/0 61/0 79/0    

040/0 024/0 097/0 029/0 007/0 011/0 020/0 091/0 092/0 071/0 077/0    

 شعبه کاشمر تور صنعتی سرخس گنالاد خواف طرقبه ترلت جام چناران لردسکن مشهد6 زلرخان

37/0 31/0 40/0 41/0 42/0 42/0 46/0 47/0 41/0 41/0 21/0    

011/0 077/0 010/0 021/0 023/0 014/0 021/0 023/0 012/0 079/0 022/0    

 شعبه تایباد خلی  آلاد کالت جوین       

       11/0 22/0 26/0 33/0    

       030/0 004/0 006/0 013/0    

 فارر
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 شعبه قادرآلاد شیراز1 شیراز3 شیراز2 مرودشت زرقان شیراز2 کازرون شیراز4 اقلید جهرم

21/0 21/0 22/0 22/0 26/0 26/0 21/0 21/0 29/0 71/0 14/0    

039/0 016/0 123/0 040/0 029/0 019/0 021/0 131/0 092/0 016/0 003/0    

 شعبه آلاده نورآلاد نیریز فراشبند فسا استهبان کوار خفر فیروزآلاد خرم لید داراب

31/0 31/0 40/0 42/0 44/0 44/0 46/0 46/0 41/0 20/0 21/0    

023/0 010/0 023/0 007/0 017/0 013/0 036/0 001/0 020/0 012/0 029/0    

 شعبه ارسن ان لوانات الر سعادتشهر مهر سپیدان المرد سروستان خرامه خنج دشت زرین

31/0 33/0 33/0 34/0 32/0 32/0 36/0 37/0 37/0 31/0 31/0    

007/0 004/0 001/0 001/0 011/0 017/0 010/0 007/0 021/0 006/0 007/0    

 شعبه قیروکازین          

          31/0    

          010/0    

 مازندران

 چالور لال 1 سوادکوه لاللسر آم 1 دو ساری تنکالن
2 

 قائمشهر
 شعبه قائمشهر 1 زیراب لهشهر

22/0 22/0 22/0 23/0 22/0 26/0 27/0 60/0 64/0 66/0 70/0    

042/0 012/0 076/0 044/0 011/0 072/0 039/0 021/0 022/0 006/0 069/0    

 آم 2
نبار 
 الاد

 شعبه نکاء نور نوشهر رامسر ساری3 ساری1 شیرگاه میاندرود فریدونکنار

41/0 44/0 46/0 47/0 47/0 41/0 49/0 49/0 49/0 20/0 21/0    

034/0 017/0 012/0 019/0 013/0 079/0 027/0 023/0 033/0 034/0 043/0    

 شعبه محمودالاد گلوگاه لال 3 الری ان لال 2 جویبار     

     30/0 32/0 34/0 32/0 31/0 41/0    

     022/0 033/0 004/0 030/0 014/0 030/0    

 گیری بندی و نتیجه جمع

و همچنین مشکالت مرلوطه له  ی نادقیقها خروجیو  ها ورودیلرخی از  درهای فازی  م مونهلا توجه له نامناسب لودن 

مندی از  ، لذا لا لهرهای های کالسیک و شبکه تحلی   وششی داده   سازی مد تشکی  تالع نضویت در ت وری فازی جهت 

(، مد  تحلی   وششی 2017نایقین )ل و و لیو،  CCRهای  ( و مد  تحلی   وششی داده2007ت وری نایقینی )لیو، 

گردید و سپس معرفی  های نادقیق،  ها و خروجی ای نایقین لا ساختار موازی چندلخشی لا ورودی های شبکه داده

  ذیری مد   یشنهادی لا استفاده از مفروضات و قضایای ریاضی ت وری مزلور، اثبات شد. سبه محا

  معرفی شده، این مهم در ادارات ک  سازمان تممین اجتمانی که له مثاله ساختار  جهت کارلردی نمودن مد

سازی شد.  لاشند، لا مت یر نایقین مطالبات دولت،  یاده میای موازی چندلخشی دارای شعب متعدد لا فعالیت مستق   شبکه

ها و شعب تالعه  ، کارایی ک  تمامی استان1397آوری شده از این واحدها و شعب تالعه در سا   لا توجه له اطالنات جمع

   وششی ، لین صفر و یک محاسبه گردید. همانطور که گفته شد در تحلی2019 س از اجرا در نرم افزار متلب ورژن 

های ذی   (، از میانگین وزنی کارایی لخش  ای لا ساختار موازی چند لخشی، کارائی ک  سیستم ) های شبکه داده

شد که کارایی هر یک از   خواهدگیرنده در صورتی لرالر یک  آید. لذا کارایی ک  هر واحد تصمیم سیستم لدست می

یی اجرای مد   یشنهادی  ژوهش در مطالعه موردی، درستی روالط های زیر م مونه آن لرالر یک لاشد. نتایج نها لخش

 ( را اثبات نمود.6( و )2)
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گیرنده له دلی  کثرت شعب زیر  همچنین نتایج حاصله نشان داد هیچ یک از ادارات ک  له ننوان واحد تصمیم

ی یک نبوده و لاالترین های یک سیستم( و لزوم کارا لودن تمامی شعب دارای نمره کارای م مونه )له ننوان لخش

 20لاشد امّا در میان شعب تالعه واحدهای مزلور، شعب  می 112/0کارایی مرلوط له اداره ک  غرب استان تهران لا نمره 

تهران از اداره ک  شرق استان تهران، ترکمانچای از اداره ک  آذرلای ان شرقی و مس سرچشمه از اداره ک  کرمان، کارا 

 اند. رزیالی شده)نمره کارایی یک( ا

نی در تحلی   وششی داده های توان گفت که نکته لرجسته این  ژوهش کارلرد ت وری نایقی له طور کلی می

های انسانی و له طور کلی  آوری شده لا  نبارات زلان طبیعی و قضاوت های جمع و داده  قیدق ریغ یها دادهای لا  شبکه

های نادقیق  یشنهادهای جهت  افزائی و توسعه مد  در حوزه داده دانشلاشد. لیکن در جهت  های غیر قطعی می داده

 شود:های آتی ذی  توصیه می  ژوهش

)کسری( صورت گرفته است است. در راستای  CCRهای ان ام شده در این  ژوهش لر مبنای مد     سازی مد  .1

(  له ننوان SBM) لر مت یرهای کمکیگیری کارایی مبتنی توان از مد  اندازه ها و توسعه آن میتکمی  این مد 

 یک مد  جایگزین نیز استفاده نمود. 

 یلرا یکتکن یناست که ا یاتدر نمل یقو تحق یساز ینهله یها در مد  یاساس یارلس یماز مفاه یکی یاستوار .2

لاشد، مورد استفاده قرار  ینهممکن، له یها حالت لیهک یکه لرا یجوال یافتن یکردلا رو یقنادق یها داده یریلکارگ

لا  یا شبکه یها داده ی وشش ی تحل   سازی مد نسبت له  یکتکن یناز ا یریگ توان لا لهره یم ینگرفته است. لنالرا

 اقدام نمود. یقنادق یها داده

 منابع

   سازی مد  ژوهشی  - فصلنامه نلمیان. یالی کارایی شعب سازمان تامین اجتمانی استان اصفه (. ارز1393) الری، امیرغالم

 .13-99(، 22)1، اقتصادی

(, 1)2, یصنعت یریتمدفازی. های   ویای چند هدفه تحلی   وششی داده  (. مد 1319جعفریان مقدم, احمد رضا, قصیری, کیوان. )

19-36. 

و انما   یفاز یدادهها ی وشش ی لا استفاده از مد  تحل ییکارا یالی(. ارز1392. )ینحس ی, نلیبمقدم, محمدرضا, غر یصادق

 .14-71(, 2)2, یصنعت یریتمد. یاوزان نموم یافتنکنتر  اوزان و  یلرا یفاز یتمحدود

لا رویکرد  1391-1393های  (. ارزیالی کارایی مراکز درمانی سازمان تممین اجتمانی طی سا 1396حسین ) ،راغفر ؛ستار ،مهرلان

 .73-101(، 90)24، م لس و راهبرد. ها تحلی   وششی داده

لا  یلانک یواحدها یگروه یلند (. رتبه1393. )یخسرو, کیاکیده, یمصطف ید, سی, محسن, رضویفهما  خل ی, منصور, رستمیمومن

 .196-111(, 1)6, یصنعت یریتمدها.  داده ی وشش ی تحل یکردرو

 و BSC  امین اجتمانی لا استفاده از مد  ترکیبیارزیالی نملکرد سازمان ت(. 1311مؤمنی، منصور؛ خدایی، سمیّه؛ لشیری، م تبی )

FDEA .137-122، 1(3، )مدیریت صنعتی. 
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