
) قيمت ( كارايي  تخصيصي 

كارايي  تخصيصي مفهومي است كه به تخصيص بهينه عوامل توليد با توجه به قيمت آنها مربوط است و علت تغيير تركيب 
باشد تا از اين طريق هزينه توليد حداقل شود و يا سود بنگاه عوامل توليد مي.استفاده از عوامل توليد و وجود يا تغيير قيمت

دحداكثر گرد

تعريف كارايي فني 

كارايي  فني ويژگي است كه اگر نظام يا عملياتي آن را داشته باشد از اتالف وقت و انرژي و در كل عوامل توليد جلوگيري 
).12، ص 1375كهوريان، تقي، (شود شده و كاال با كيفيتي بهتر توليد مي

.باشدايش ميارزيابي كارايي فني يك واحد مستلزم مقايسه خروجيها با وروديه

كارايي  اقتصادي

)6754، صص 1276محمدي، كيقباد، . ( كارايي  اقتصادي تركيبي از كارايي  فني و كارايي  تخصيصي مي باشد

كارايي  ساختاري

با استفاده از معيار كارايي  . آيد كارايي  ساختاري يك صنعت از متوسط وزني كارايي  بنگاههاي آن صنعت به دست مي
توان از طريق افزايش كارايي  را مي.. توان كارايي  صنايع مختلف با محصوالت متفاوت را مقايسه نمودتاري ميساخ

سطح معيني 2در سطـح معيـني از محصـول و يا با حـداكثـرسازي محصـول1سازي ميزان استفاده از عوامل توليدحداقـل
.از عوامل توليد، حاصل نمود

هاكل بوسيله شاخصوري گيري بهرهاندازه

:هاي مختلفي وجود دارد از جملهوري كل عوامل توليد شاخصبراي محاسبه بهره

شاخصوري كراگ و هريس،شاخص هاينس،كوئيست، روش ويتو، روش كارل ريد،بهرهوري مالمشاخص بهره

يست،شاخص مقداري ديويزيا،شاخص كندريك،شاخص سولو،شاخص ابتدايي ترنو



)DEADEADEADEA(ها روش تحليل فراگير داده

ها مطرح گيري كارائي با نام تحليل فراگير دادهپس از گذشت دو دهه از ارائه مقاله فارل، ادبيات مجزايي در ارتباط با اندازه

، محققان )1975(فارل البته بعد از مقالة. زندمرز تابع توليد را تخمين مي،)ناپارامتريك(ريزي خطي شد كه براساس برنامه

اما به اين مقاالت توجه زيادي نشد تا اينكه در سال . ريزي خطي را براي تحقق هدف باال ارائه كردندمدل برنامه3ديگري

B(سه محقق بنامهاي بانكر، چارنز و كوپر 1978 C C(4پس . ها استفاده كردندتحليل فراگير دادهبراي اولين بار از عبارت

ريزي خطي به منظور تعيين بهترين تكنيك برنامه. ارائه شدDEAمقاالت زيادي براي گسترش و كاربرد متدلوژي از آن،

ت طبق ادبيا. شودكند و به همين دليل از عبارت فراگير براي آن استفاده ميعملكرد از تمام مشاهدات آماري استفاده مي

DEAساز ، يك توليدكننده يا يك بنگاه اقتصادي، در واقع يك تصميم)DM U (،ها و محصوالت همگن كه با نهادهاست

در اين مدل الزامي وجود ندارد كه شكل و فرم تابع توليد مشخص شود و فقط كارائي يك بنگاه نسبت به ساير . دهدارائه مي

ها در روي مرز تابع توليد و يا زير آن قرار دارند و بنابراين مدل ين فرض كه همة بنگاهالبته با ا. شودگيري ميها اندازهبنگاه

. كندگيري ميها را در بخش خصوصي و دولتي اندازهكارائي فني نسبي كليه بنگاهDEAبرنامه ريزي خطي 

Cشوند، مدل به دو دسته تقسيم ميDEAبنابراين مدلهاي اصلي  R S كه همان مدلC C R است و مدلV R S كه

Bهمان مدل  C Cهاي اين دو رويه به رويه. توان از دو رويه مورد بررسي قرار دادهركدام از مدلهاي فوق را مي. است

ها نيز از دو طريق قابل حل هستند؛ مدل اوليه كه معموالً بصورت هركدام از اين رويه. گرا معروف هستندگرا و ستاندهنهاده

به مدل مضربي معروف است و مدل ثانويه كه معموالً بصورت حداقل سازي است و به مدل پوششي حداكثرسازي است و 

معروف است



تريك و ناپارامتريك در موارد گوناگونمعيارهاي گزينش كاربرد روش پارام

را به كمك دو روش (         ) در بررسي ابزارهاي تحليل كارائي نشان داده شد كه بوسيله كارايي و بهره وري يك بنگاه و يا 

متريك و بعنوان بهترين روش از انواع روش هاي ناپاراDEAدر اينجا . پارامتريك و ناپارامتريك مي توان اندازه گيري نمود

S F Aبعنوان اصلي ترين روش پارامتريك مورد مقايسه و بررسي قرار مي گيرد .

روش . توان بكار برد كه با چند نهاده و چند ستانده سروكار دارندرا براي سازمانهايي ميDEAروش برنامه ريزي خطي 

DEAهايي كه اين روش در مورد بنگاه. گيردهاي تجربي مورد استفاده قرار مييك ابزار عمومي مديريتي در تحليلبعنوان

. ها نقشي نداشته باشد، بكار مي رودگيريآمار قيمت وجود ندارد و يا در تصميم

ها گيري حساس نيست و نهادهريزي خطي به واحد اندازهداراي يك مزيت است كه طبق اين مزيت روش برنامهDEAروش 

. تواند داراي واحدهاي مختلفي باشدها ميو ستانده
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