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توزیع منصفانة پاداش مشترک میان واحدهای تصمیمگیری
با استفاده از تحلیل پوششی دادهها
اسفندیار لشنی ،1کوروش آریاوش

*1

 .1استادیار دانشکدۀ علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دورود
(تاریخ دریافت ،32/01/55 :تاریخ دریافت روایت اصالحشده ،32/03/8 :تاریخ تصویب)39/2/10 :

چکیده
برای پیشرفت یک سازمان باید کارایی واحدهای تصمیمگیری آن بهصورت مستمر ارزیابی ،و هر واحد متناسب با کارایی خود تشویق شود .در غیر این
صورت ،واحدهای ناکارا در حاشیۀ امنیت قرار میگیرند و واحدهای کارا دلسرد میشوند .در این پژوهش ،روشی برای توزیع منصفانۀ پاداش ثابت میان
واحدهای یک سازمان ارائه میشود .این روش با استفاده از فن تحلیل پوششی دادهها سهم هر واحد را متناسب با کارایی آن تعیین میکند .برای این کار
ابتدا کمترین و بیشترین پاداش ممکن هر واحد تعیین ،سپس تلفیقی از آنها بهعنوان سهم پایانی آن واحد درنظر گرفته میشود .در این روش ،سلیقۀ
شخصی انسان در تعیین پاداش واحدها دخالتی ندارد.
واژههای کلیدی :تحلیل پوششی دادهها ،کارایی ،توزیع پاداش

مقدمه
1

تصمیمگیری را میتوان فرایند انتخاب یک گزینه از میان
گزینههای موجود تعریف کرد .در عمل معیارهای فراوان و
متناقضی برای انتخاب بهترین گزینه وجود دارد که سبب
پیچیدهشدن تصمیمگیری میشود .اهمیت تصمیمگیری
مدیران سازمانها تا جایی است که میتوان آنها را
واحدهای تصمیمگیری (DMU) 5نامید .این عنوان آنچنان
کلی است که شامل هرگونه شرکت ،سازمان و بنگاه
اقتصادی تولیدی یا خدماتی میشود؛ بنابراین ،مدارس،
مزارع ،کارخانهها ،جادهها ،بیمارستانها و امثال آنها را
میتوان واحدهای تصمیمگیری بهشمار آورد.
شایان ذکر است که کار یک واحد تصمیمگیری تبدیل
نهادهها (ورودی )9به ستادهها (خروجی )4است ،همچنین
درصورتیکه نوع ورودیها و خروجیهای تعدادی واحد
تصمیمگیری یکسان باشد ،آنها را همگن میگویند ،برای
مثال ،شعب بانک کشاورزی در سراسر کشور از واحدهای
همگن بهشمار میآیند .باید توجه داشت که کارایی 2یکی از
مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد واحدهای
تصمیمگیری است .هرچند تعاریف متعددی از آن ارائه
شده ،وجه اشتراک همۀ آنها این است که واحدهایی کارا
محسوب میشوند که بیشترین خروجی ممکن را از ترکیب
ورودیهای معین بهدست آورده باشند؛ بنابراین میتوان

* نویسندة مسئول

گفت ورودی عاملی است که با افزایش آن و حفظ تمام
عوامل دیگر ،کارایی را کاهش مییابد .درواقع ،بین میزان
ورودیها و کارایی رابطۀ معکوس وجود دارد ،همچنین
خروجی عاملی است که با افزایش آن و حفظ تمام عوامل
دیگر ،کارایی را افزایش مییابد؛ یعنی بین میزان خروجیها
و کارایی رابطۀ مستقیم وجود دارد.
تحلیل پوششی دادهها (DEA) 9روشی ریاضی برای
ارزیابی کارایی واحدهای تصمیمگیری است که در سال
 ،1318چارنز ،کوپر و رودز 1برای ارزیابی کارایی تعدادی از
مدارس ایاالتمتحدۀ آمریکا معرفی کردند [.]5
انعطافپذیری و قدرت این روش سبب بهکارگیری آن در
بخشهای گوناگون شد؛ بهگونهای که امروزه مهمترین روش
ارزیابی کارایی تلقی میشود .اگرچه این فن برای ارزیابی
کارایی طراحی شده است ،آن را برای حل مسائل
تصمیمگیری دیگری نیز میتوان بهکار برد .یکی از این
مسائل ،تقسیم عادالنۀ یک پاداش مشترک میان شعب یک
سازمان است که در این پژوهش بررسی میشود .این مسئله
در مواردی مانند توزیع هزینۀ باالسری میان بخشهای
مختلف یک سازمان ،توزیع هزینۀ پاداش ثابت میان
واحدهای یک سازمان و تقسیم هزینۀ تبلیغات یک کاال
میان فروشندگان آن رخ میدهد.
8
در سال  ،1333کوک و کریس مسئلۀ تخصیص هزینۀ
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ثابت را از دیدگاه تحلیل پوششی دادهها بررسی کردند [ 1و
 .]8روش آنها براساس این ایده است که اگر هزینۀ ثابت
بهعنوان ورودی درنظر گرفته شود ،باید پس از تخصیص
3
هزینه ،نمرات کارایی ثابت بماند .در سال  ،5009بیزلی
روش دیگری برای تخصیص هزینۀ ثابت معرفی کرد که
براساس بیشینهسازی میانگین نمرات کارایی پس از
تخصیص بود [ .]9در این روش ،نمرات کارایی ممکن است
پس از تخصیص تغییر کند .این روش ،شامل چندین معادله
و مدل غیرخطی است که حلکردن آنها وقتگیر است .در
سال  ،5004جهانشاهلو و همکاران چند روش دیگر برای
تخصیص هزینه و درآمد مشترک ارائه کردند [ ]3که در
آنها هزینۀ مشترک تنها براساس ورودیها ،و درآمد
مشترک فقط براساس خروجیها تقسیم میشود .در سال
 ،5003لی 10و همکاران به درنظرگرفتن هزینۀ مشترک
بهعنوان ورودی جدید انتقاد کردند .در این بین ،لی روش
دیگری را برای تخصیص هزینۀ مشترک ارائه کرد که در آن
هزینۀ جدید با هزینههای قبلی جمع میشود و تعداد
ورودیها تغییر نمیکند [ .]10در سال  5015نیز خدابخشی
و آریاوش رویکردی خوشبینانه-بدبینانه برای ارزیابی کارایی
واحدهای تصمیمگیری ارائه کردند [ 9و  4و .]2
در این پژوهش از رویکرد خوشبینانه-بدبینانه برای
توزیع پاداش مشترکی میان چند شرکت توزیع برق استفاده
میشود که در آن مقدار پاداش هر شرکت براساس نقاط
ضعف و قوت آن تعیین میشود.
در بخش بعد این پژوهش ،روش توزیع عادالنۀ پاداش
معرفی میشود .در بخش سوم ،روش پیشنهادی برای توزیع
عادالنۀ یک پاداش ثابت میان شرکتهای توزیع برق بهکار
برده میشود و بخش پایانی به نتیجهگیری و مشخصکردن
مسیرهای تحقیقات بیشتر میپردازد.
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را با متغیر نامنفی
()1

 j 1 f j  F
برای مؤثر واقعشدن تشویق ،باید سهم هر واحد با
کارایی آن متناسب باشد؛ از اینرو ،مقادیر باید با
خروجیهای واحدها ارتباط مستقیم ،و با ورودی آنها
ارتباط عکس داشته باشد .با توجه به اینکه شاخصهای
ورودی و خروجی در مقایسه با یکدیگر اهمیت متفاوتی
بهترتیب به ورودیها و
دارند ،وزنهای نامنفی و
خروجیها نسبت داده و بنابراین مقدار به کمک
فرمولهای زیر تعیین میشود:

 r 1 y rj u r
fj  m
j  1,..., n
 i 1 x ij v i
s

 j 1 f j  F
f j , u r , v i  0.
n

()5

در هر واحد قرار است وزنهای شاخصها بهگونهای
تعیین شود که بیشترین سهم ممکن را از  Fببرند .این
موضوع تعیین وزنها را با مشکل مواجه میکند؛ بنابراین،
به روشی نیاز است که وزنها را بهگونهای عادالنه تعیین
کند تا در همۀ واحدها پذیرفته شود ،برای این کار از فن
 DEAاستفاده میشود .وزنهای هر واحد را در دو حالت
خوشبینانه و بدبینانه تعیین میکنیم .در حالت خوشبینانه
تعیین وزنها بهگونهای است که بیشترین سهم ممکن
شود و در حالت بدبینانه با این تعیین وزنها
نصیب
میشود .با بهکارگیری
کمترین سهم ممکن نصیب
مدل زیر ،کمترین مقدار ممکن بهدست میآید که آن را
با نشان میدهیم:

Min f o
 r 1 y rj u r
s .t . f j  m
j  1,..., n
 i 1 x ij v i
s

 j 1 f j  F
f j , u r , v i  0.
n

کاربرد  DEAدر تقسیم منصفانة پاداش
فرض کنید در یک سازمان n ،واحد تصمیمگیری (شعبه)
را به s
وجود دارد که  mورودی
تبدیل میکند ،همچنین،
خروجی
تصور کنید این سازمان میخواهد برای تشویق این شعب
پاداش مشترکی به مقدار نامنفی  Fبین آنها توزیع کند .در
این پژوهش ،سهم واحد تصمیمگیری تحت بررسی

نشان میدهیم؛ بنابراین:
n

()9

برای خطیکردن مدل کسری  ،9ابتدا آن را بهصورت
زیر بازنویسی میکنیم:
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Min f o  rs 1 yro u r
s.t. i 1 xij (vi f j )  r 1 yrj u r  0, j
m

s

i 1 xio vi  1
m

 j 1 f j  F
f j , u r , vi  0.
n

()4

بهصورت زیر درمیآید [ 9و

با تغییر متغیر
 4و :]2

Min f o   r 1 y ro u r
s

بهصورت مساوی تعیین شود؛ بنابراین:
این درجۀ خوشبینی مشترک را با
پس رابطه  1بهصورت زیر تبدیل میشود:
)(8

بنابراین ،سهم هر واحد با حل دستگاه 1
1

 i 1 x io v i  1
m

 j 1 w ij  Fv i , i  1,..., m
w ij , u r , v i  0.
n

()2

همچنین ،با بیشینهسازی تابع هدف سه مدل باال،
بیشترین مقدار ممکن نیز بهدست میآید که آن را با
و بهترتیب از دیدگاههای
نشان میدهیم .درواقع،
بدبینانه و خوشبینانه بهدست میآید.
باید توجه داشت که با استفاده از کمترین و بیشترین
مقدار ممکن  ،میتوان بازههای زیر را برای سهم واحدها
تعیین کرد:

f j L  f j  f jU , j

()9
از  Fقطعاً یکی از
درواقع ،میتوان گفت سهم
است .این بازهها را میتوان بهصورت
مقادیر بازۀ
ترکیبهای خطی زیر نیز نوشت:
()1

U

L

f j  (1   j ) f j   j f j , j

برای ادغام و و تبدیل آن به یک عدد واحد ،باید
مقداری از بازه [ ]0،1برای پارامتر درنظر گرفته شود.
درواقع ،این پارامتر نشاندهندۀ درجۀ خوشبینی است که
بهکار میرود .هرچه مقدار این
در تعیین سهم
پارامتر به یک نزدیکتر باشد ،درجۀ خوشبینی بهکاررفته
نیز بیشتر است؛ به عبارت دیگر مقدار متغیر به
نزدیکتر میشود .برای تعیین عادالنۀ سهم واحدها از
پاداش مشترک باید درجههای خوشبینی یکسانی برای
تعیین سهم آنها بهکار رود؛ به این صورت که مقادیر

)(3

fj  F

  j 1؛
n

معادلۀ خطی

مجهول زیر مشخص میشود:

f j  (1   )f j   f j , j
 n
  j 1 f j  F
U

m

.
نشان میدهیم؛

f j  (1   )f j L   f jU , j
از سوی دیگر ،براساس فرض داریم:

s .t .  i 1 x ij w ij   r 1 y rj u r  0, j
s
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L

را از پاداش مشترک بهصورت
این دستگاه سهم
قطعی معین میکند که آن را با نشان میدهیم.
تشویق متناسب شرکتهای توزیع برق
در این بخش ،روش معرفیشده با استفاده از مثالی کاربردی
شرح داده میشود .هفده شرکت توزیع برق در ایران وجود
دارد که دو خروجی را با استفاده از سه ورودی تولید
میکنند [ .]1شاخصهای ورودی انتخابشده عبارتاند از
طول شبکه بر حسب کیلومتر ( ،)x1ظرفیت انتقال بر حسب
 )x2( MVAو تعداد کارکنان بر حسب نفر ( ،)x3و
شاخصهای خروجی عبارتاند از برق تحویل دادهشده بر
حسب  )y1( MWhو مساحت منطقۀ خدماترسانی بر
حسب کیلومتر مربع ( .)y2در ستونهای دوم تا ششم
جدول زیر ،دادهها نشان داده شده است.
اکنون ،فرض کنید وزارت نیرو تصمیم گرفته است مبلغ
 F=100میلیون تومان را بهعنوان تشویقی بین این n=11
شرکت توزیع کند .روشن است این پاداش در صورتی مؤثر
است و سبب بهبود عملکرد شرکتها میشود که بهصورت
هدفمند توزیع شود .درصورتیکه همۀ شرکتها سهم
یکسان از تشویقی داشته باشند ،نهتنها انگیزۀ الزم برای
بهبود عملکرد شرکتها بهوجود نمیآید ،بلکه شرکتهای
ضعیف را در حاشیۀ امنیت قرار میدهد و شرکتهای قوی
را دلسرد میکند؛ بنابراین ،برای ایجاد رقابت سالم میان
شرکتها باید سهم هر شرکت با کارایی آن متناسب باشد.
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جدول  .1دادهها و نتایج مثال
رتبه

DMU

آذربایجان شرقی

17151

990

867

1825

40968

2/97

6/56

4/52

13

آذربایجان غربی

19610

1306

1047

2597

37463

2/96

5/96

4/25

14

اصفهان

25566

2713

1072

5835

97923

5/52

8/56

6/84

4

همدان

12340

1101

595

2369

19547

2/50

7/20

4/53

12

خوزستان

19380

3932

1471

8048

53442

2/13

13/51

7/05

3

زنجان

10347

788

351

1526

21841

3/73

6/88

5/09

9

کردستان

11697

725

426

1174

28817

3/20

6/61

4/68

10

فارس

24634

1617

872

4015

83575

5/19

8/87

6/78

5

اردبیل

10129

507

441

936

17881

2/83

5/55

4/00

16

مرکزی

14505

1489

600

3063

29406

3/00

8/04

5/18

8

لرستان

12078

1006

594

1784

28392

3/76

5/73

4/61

11

قزوین

8766

946

302

2414

15491

2/53

11/87

6/57

6

سمنان

8063

730

374

1418

96816

4/81

24/44

13/30

1

کرمانشاه

12795

1147

538

1806

24641

3/15

5/57

4/20

15

گیالن

21187

1534

938

2848

13952

1/14

5/77

3/14

17

هرمزگان

16185

1786

938

3411

71193

4/83

8/43

6/39

7

یزد

11990

963

576

2400

73467

5/61

13/13

8/86

2

برای توزیع عادالنۀ این پاداش از مدل  2استفاده میکنیم
که کمترین و بیشترین مبلغ تشویقی را مشخص میکند که
میتوان برای شرکتی درنظر گرفت؛ بنابراین برای هر واحد
تصمیمگیری میتوان به یک بازه توجه کرد که مقادیر حداقلی
و حداکثری تشویقی را نشان میدهد .در ستونهای هشتم و
نهم ،جدول مقادیر بدبینانه و خوشبینانه نشان داده شده
است؛ برای مثال ،با توجه به کارایی شرکت توزیع برق استان
سمنان ،حداقل و حداکثر پاداشی که میتوان برای آن درنظر
گرفت 4 81

19

و54 44

19

میلیون تومان است که

بهترتیب از دیدگاههای بدبینانه و خوشبینانه بهدست آمدهاند.
روشن است که نمیتوان پاداش این شرکت را تنها براساس
یکی از این دیدگاهها تعیین کرد ،بلکه باید تلفیقی از آنها را
بهکار برد؛ بنابراین میتوان گفت مبلغ پادش این شرکت
ممکن است هر عددی از بازۀ  4 81 54 44باشد .به
شکلی مشابه مبلغ پادش شرکت یزد نیز هر عددی از بازۀ
 2 91 19 19است .با مقایسۀ بازههای پاداش دو شرکت

سمنان و یزد بیشتر به این نکته پی میبریم که برای تعیین
پاداش قطعی شرکتها به تلفیقی از هر دو دیدگاه نیاز است؛
زیرا از دیدگاه خوشبینانه سهم سمنان ،و از دیدگاه بدبینانه
سهم یزد بیشتر است .برای تلفیق مقادیر پاداش خوشبینانه و
بدبینانه از دستگاه معادالت خطی  3استفاده میکنیم .درواقع،
را برای
این دستگاه درجۀ خوشبینی یکسان 0 21
ادغام مقادیر پاداش خوشبینانه و بدبینانه همۀ واحدها تعیین
کرده است ،با این کار مقادیر پاداش نه از دیدگاهی صرفاً
خوشبینانه یا بدبینانه بهدست میآید ،بلکه آنها براساس
دیدگاهی واقعبینانه تعیین میشود .با مشاهدۀ نتایج
بهدستآمده در ستون دهم جدول مشخص میشود که مبلغ
پاداش قطعی شرکتهای سمنان و یزد به ترتیب با
19 90

19

و 8 89

11

میلیون تومان برابر است.

روشن است که این مبالغ براساس هر دو نگرش خوشبینانه و
بدبینانه بهدست آمده است؛ بنابراین ،در تعیین آنها نقاط
ضعف و نقاط قوت واحدهای تصمیمگیری درنظر گرفته شده

101

توزیع منصفانۀ پاداش مشترک میان واحدهای تصمیمگیری با استفاده از تحلیل پوششی دادهها

 نتایج آن،خوشبینانه و بدبینانه ارزیابی میکند؛ از اینرو
پذیرفتهتر از نتایج مدلهایی است که ارزیابی آنها تنها از
 از دیگر.یکی از دیدگاههای خوشبینانه و بدبینانه است
مزایای مدل معرفیشده این است که برخالف مدلهای
قبلی توانایی ارزیابی آن به تعداد واحدها و شاخصهای
.ورودی و خروجی بستگی ندارد
،گفتنی است از این مدل تاکنون برای رتبهبندی
 دستهبندی و تعیین بهرهوری با دادههای،تخصیص منابع
 در پژوهشهای. فازی و تصادفی استفاده شده است،قطعی
آینده میتوان به کاربرد این مدل برای تعیین بازده به
.مقیاس واحدهای تصمیمگیری اندیشید

 در ستون آخر جدول واحدها برحسب مبلغ تشویقی.است
.آنها رتبهبندی شدهاند
نتیجهگیری
اگر عملکرد شعب سازمانی بهصورت مستمر ارزیابی شود و
،براساس نتایج این ارزیابی مدیران آنها تشویق شوند
تالشهای بیشتری برای بهبود عملکرد شعب صورت
 یکی از راههای ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد.میگیرد
 در این پژوهش برای.واحدها توزیع پاداش میان آنهاست
،توزیع منصفانۀ پاداش معین میان شعب یک سازمان
راهکاری علمی براساس فن تحلیل پوششی دادهها معرفی
 روش ارائهشده واحدهای تصمیمگیری را از دو دیدگاه.شد
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