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 اي در سنجش كارايي هاي شبكه كاربست مدل تحليل پوششي داده

 بخش انتقال نيروي صنعت برق ايران

  2كامبيز شاهرودي ،3محمدرضا خسروي

و  نيترر  موجود در هر كشور، صنعت برر  از مهر    يیربنايو ز يراهبرد عيصنا انياز م :چکیده

محسرو    يانحصار یبودن، صنعت نهيبودن و پرهز برهيسرما ليدل كه به است عيصنا نتريیاتيح
با هدف پژوهش اين  برخوردار است. ادييز تيصنعت از اهم ندر اي يیاكار شيلذا افزا ،شودیم

با اسرتااده از رو  تحیيرل پوششری    اي ايران بر  منطقههاي شركت كارايیبررسی و سنجش 
هراي  دليل اينكه عمیيات انتقرا  نيررو توسرر شرركت     ها صورت پذيرفته است. همچنين بهداده
از  پرژوهش گيررد، در ايرن   هاي چندگانه توسر واحدهاي مختیف صورت مری فرايندطی  ،مزبور
 كرارايی ترا  اي ايران استااده شده هاي بر  منطقهشركت كارايیاي در سنجش هاي شبكهمد 

تجزيره و تحیيرل   برراي  . اطالعرات زز   شرود بررسی ها نيز هاي داخیی شركتفرايندمراحل و 
خراج آماري صنعت بر  ايرران اسرت   ۀها مندرج در سالنامشركت 3131، از عمیكرد سا  كارايی
در هرر دو   ،اي اصراهان، زنجران و كرمران   هاي بر  منطقهدهد شركتاند. نتايج نشان میشده
هراي  كه استااده از مد  كند بيان میپژوهش . همچنين نتايج دارند يواحد كارايیكاري  ۀمرحی
دهرد  اي ايران، اين امكان را به محققان می منطقههاي بر   اي در سنجش كارايی شركت شبكه

از عمیكررد   ترري هرا، تصروير روشرن   هاي داخیی شركتفرايندتا ضمن بررسی وضعيت كارايی 
 ها را تشخيص داد. توان دزيل ناكارايی شركت ها می كمك اين مد  و بهكنند ارائه  سازمان
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 مقدمه
ترال    ،یجهان هايدر رقابت شتريمنظور كسب قدرت ب ها بهسازمان ،یكار كنونو كسب ريدر مح

مسائل ناشی از افزايش رقابت  ،گريد انيبه ب .طور مستمر بهبود دهند خود را به كارايیتا  كنندیم
امورشران   ۀاداردر  يثرترؤهاي كاراتر و مر ها را به فكر استااده از رو و پيچيدگی محير، شركت

و شرده  ترين وظايف مديريت شناخته  يكی از مه ارزيابی عمیكرد  ل،يدز نيبنا به ا .انداخته است
ي فراينرد عمیكرد  ارزيابیها مطرح شده است. عمیكرد سازمان اريمع براي یگوناگون هايشاخص

معينری   ۀعمیكرد سازمان در دور ۀگذاري و قضاوت دربار گيري، ارز  است كه به سنجش و اندازه
 يارتقرا ، موجرب  گيررد طور صرحي  و مسرتمر انجرا      هي و بفرايندبا ديدگاه  چنانچهو  پردازد می

يكی  كارايی يرگياندازه .(3131، حجازي، اركان و حسينی ،زاده صال ) شود میها  عمیكرد سازمان
 در كانون همواره رود و شمار می به شركت كي يورهاي ارزيابی عمیكرد و بهره ترين رو  از مه 

 یزمران  ۀدور كير سرازمان در   كير ماهو  است كه  نيا انگريب كارايی. است هبود توجه محققان
 كارايی ،ديگر گاتۀ به. كنداستااده  دياز منابع خود در راستاي تول توانسته اي اندازهچه  تامشخص، 

 مرحیۀ نخسرت (. 44: 3181)مهرگان، محصو  است  ینيمقدار مع ديمنابع براي تول مصرف زانيم
را فرراه    یطوري شرراي و بهرره  كرارايی  ريگياست. اندازه «ريگياندازه»، كارايیبهبود  ۀنيدر زم

 یفعیر  ريراقرار دارند و بتوانند برراي بهبرود شر    یتيچه وضعدر ابنديسازمان در رانيآورد تا مد یم
 (.3188، یصات یو رحمان افقهامامی ميبدي، ) كنند زيريبرنامه
 كير و ناپارامتر كير پارامتردو گرروه  را به  هاي سنجش كارايیرو ، یكی يبندطبقه كيدر 
 ،یو اقتصادسنج يمختیف آمار هاي كيبا استااده از تكن كيپارامتر يهادر رو . كنندیم  يتقس
 یاضير يزري برنامه يهامد  كمك ، بهكيناپارامتر يهاو در رو  شود می اقدا  كارايی نييبه تع
 .(13: 3181ن، )مهرگاشود  میهر واحد محاسبه  كارايیتابع هدف(  سازي نهي)به

و از اسرت   كرارايی  یابير ارز كير ناپارامتر يهرا از رو  یكي 3(DEAها ) داده یپوشش ليتحی
سرازي برا    روشری مبتنری برر رويكررد بهينره      DEA. شود یها محسو  م رو  نيا نيپركاربردتر

كره   2(DMUگيرنرده )  ريزي خطی است و براي ارزيابی نسبی واحدهاي تصرمي   استااده از برنامه
 رود. كار می به ،دهند يكسانی را انجا  می ظايفو

هرا ايرن   آن در توسعه و رفاه كشورها تا جايی است كه دولت اهميت انرژي الكتريكی و نقش
صنعت برر    كنند. میطور ويژه بر آن نظارت  يكی از صنايع زيرساخت قیمداد كرده و به صنعت را

در شكوفايی اقتصاد میی كشورها دارد.  يانكارناپذير ترين صور انرژي، نقش مين يكی از مه أبا ت

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

1. Data Envelopment Analysis 

2. Decision Making Unit 



162بببببببببببببببببببببب...ایدرسقجشکاراييهایشكک تحلیلپوششيدادهکاربس طدل

توان به انتقرا  نسربتاآ آسران آن بره     آنها میميان بر ديگر انواع انرژي دارد كه از امتيازهايی بر  
هاي انررژي اشراره   ن و تبديل راحت آن به ساير گونهافواصل دور، سهولت در توزيع ميان مشترك

 .(33: 3132)موننكو ايران، كرد 
 ايبرر  منطقره   هراي صرنعت برر ، شرركت    ۀدر حروز  رگرذار يثأمه  و ت هاياز شركت یكي
را از  اره يوظ نيا اي بر  منطقه هاي . شركتبر  است يرويآنها، انتقا  ن یاصی ۀايكه وظ هستند

 ران،يدر بازار بر  ا يفرو  انرژ قيانجا  داده و از طر روانتقا  ني ۀها، خطوط و شبك پست قيطر
انتقرا  نيرروي برر      فراينرد  از آنجا كره . دهند انتقا  میبر   يروين عيتوز هاي شركت بهبر  را 

بررسری  را هرا  DMUهاي داخیری فرايند DEAمرسو   هايمد  نيز،و اي دارد ماهيت چندمرحیه
سنجش كارايی كیری  براي ها اي تحیيل پوششی دادههاي شبكهمد از پژوهش ، در اين كنند نمی

 اي استااده شده است. هاي بر  منطقههاي داخیی شركتفرايندو كارايی 
برر كرارايی كیری هرر      كنند تا عالوهاي اين امكان را براي محققان فراه  میهاي شبكهمد 
DMU ، چرن و   نيز بپردازندگيرنده  حل كاري واحدهاي تصمي هاي داخیی و مرافرايندبه بررسی(
  (.  2133يان، 
صنعت بر  و لزو  افزايش كارايی آنهرا،  در  اي بر  منطقه يها شركت تينقش پراهم ليدل به

 كراري آنهرا،  تاكيرك مراحرل    بره بررده   نا هاي شركت كارايی، سنجش پژوهشهدف اصیی اين 
هاي ناكرارا در   ها در هريك از مراحل كاري و تعيين واحدهاي الگو براي شركت بندي شركت رتبه

  است. هر مرحیه 

 مباني نظري پژوهش

بره رو  یيرپرارامتري پرداخرت. پر  از آن      كرارايی به تعيرين   3391در سا   نخستين بار فار 
ريزي رياضری، رو  ناپارامتريرك فرار  را برراي     با استااده از برنامه (3318)كوپر و رودز  ،چارنز

از « هرا تحیيرل پوششری داده  »هاي چندگانه تعمي  دادند و عنوان ها و خروجیسيستمی با ورودي
مرد    .دشر اطرال    ،اين زمينهريزي رياضی در  برنامهيافتۀ  هاي توسعهاين زمان به مجموعه مد 

معروف شد  CCRبه نا  مد   ،شودچارنز، كوپر و رودز كه در آن بازده به مقياس، ثابت فرض می
هاي بازده بره مقيراس متريرر    را براي حالت CCRرو   (3384) چارنز و كوپر ،و پ  از آن بنكر

 .معروف شد BCCتعمي  دادند كه مد  پيشنهادي آنها به 

 ۀوسريی  بره  اين نقاط كه شود ايجاد می منحنی مرزي كارا از يك سري نقاط كيدر اين رو  
مشرخص   ،سرازي ريزي خطی با يرك سرري بهينره   . رو  برنامهاند شدهريزي خطی تعيين  برنامه
 DEA خرارج از آن قررار دارد.  د نظر روي خر كارايی قرار گرفته است يا م DMUكند كه آيا  می
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 ينبهترر و مواردي را كره   دهكرتجزيه و تحیيل طور مجزا  را به DMUرا دارد كه هر  تيقابی نيا
 (.2131كند )خدابخشی، ، معرفی را دارندعمیكرد 

 فراينداز طريق  گيرييك سيست  يا واحد تصمي  تعيين كارايی ،هاداده یهدف تحیيل پوشش
است كره   ديگر، هدف، شناسايی واحدهايیبيان ها است. به ها به خروجیتبديل ورودي یچگونگ

 يكره دارا  يچنرين واحرد   آورنرد، یت مدس به يرا از كمترين ميزان ورود یبيشترين ميزان خروج
برين صرار و يرك دارنرد،      یياو ديگر واحدها كه كارنا  دارد يك باشد، واحد كارا  يومسا یياكار

كند كه مديران ارزيابی درستی از اين امكان را فراه  می DEAشوند. یناكارا شناخته م يواحدها
منابع اتخاذ كنند  ۀدرست و منطقی براي تخصيص بهين هاي واحدهاي خود داشته باشند و تصمي 

 .(3132، زاده شهرياري، رضوي و اصرري)
ايرن   شرود، هرا وارد مری  تحیيل پوششی داده مرسو هاي  كه از سوي محققان به مد  يايراد

هاي داخل فرايندگيرند و بسته در نظر می ۀيك مجموع مانند بهها را ها، سيست است كه اين مد 
 معرروف بره ديردگاه     كره ايرن ديردگاه    .انگارنرد  مری ن آنها را ناديده ايسيست ، عمیكرد و روابر م

( از DMUگيرنده ) بسياري از اطالعات ارزشمند را در مورد واحدهاي تصمي  ،است «3سياه ۀجعب»
هراي نهرايی محردود    هاي اوليره و خروجری  ها را به وروديDMUدهد و تحیيل كارايیدست می

؛ ليانر،، يانر،، كرو  و ژو،    2114كاستیی، پسنتی و يوكوويچ، ؛ 2111، فار و گراسكف) .كند می
 .(2131؛ فوكوياما و وبر، 2113؛ تُن و تسوتسوي، 2113؛ كائو، 2118؛ كائو و هوان،، 2116

و  دهير چيپ هراي سرت  يس كارايیمحاسبۀ در  ،هاداده یپوشش ليتحی مرسو  هايدر واقع مد 
هسرتند، مشركل دارنرد و     یانير م هراي انردازه  يو دارا انرد  مرحیره كه متشركل از چند  يیهافرايند

. (2133چرن و يران،   محاسربه كننرد )   یدرست را به یداخی يهافراينداز  كيهر  كارايی توانند ینم
ممكرن اسرت مرانع دسرتيابی بره       DEAهراي مرسرو     با رو  كارايیگيري بنابراين نتايج اندازه
 ،گيرنرده  بسياري از واحدهاي تصرمي  كه  نجاستيا یاساس ۀنكتارز  شود.  اطالعات مديريتی با

ثير أسيست  ت كارايیكه نوع اين ساختار و عمیكرد اين اجزا بر  ی دارندساختارهاي مركب و متنوع
 را ديتول فرايندوجود دارند كه در آنها  اي ريگي يواحدهاي تصم یواقع اييدر دن ،واقع. درگذارد می
هرا برراي تبرديل    DMUدرون  .اي در نظرر گرفرت  مرحیهچند ايدو  فرايند كيصورت  به توانیم

وجود داشرته  هاي داخیی بسيار زيادي فرايندممكن است هاي نهايی، هاي اوليه به خروجیورودي
 نكهيبدون ا روند،یكار م به هایخروج ديبراي تول هاهاي معمولی، وروديكه در مد در حالي ؛باشد
 (.  2131، ، ژو، بی و يان،)كو  واحدها شود هاي داخییبه ارتباطات بخش یتوجه

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

1. Black-box 
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ضمن اشاره بره ضرعف    ،ايمقاله نگار با  (2111) سكفااين مشكل، فار و گر رفعمنظور  به
در  را اهميت آنو پرداختند  «3ايشبكههاي تحیيل پوششی داده» به معرفی ،DEAمد  مرسو  
گيرنرده را برا تمرامی     اين مد  يك واحد تصرمي   .توصيف كردندها DMUتر كارايیتحیيل دقيق

در ايرن مرد     .گيررد  اي در نظر مری  صورت ساختار شبكه  به ،زيرواحدها و ارتباطات موجود در آن
كه هر  است ه  همشاب ۀگيرند كه سيست  تحت ارزيابی، شامل چندين واحد تصمي  شودیفرض م
 .  (3131زاده و همكاران،  صال ) دارد مرتبرچندين زيرواحد به ه   نيز،واحد 

گيرنرده را   هاي داخیی هر واحد تصرمي  فراينداي امكان بررسی هاي شبكه از آنجايی كه مد 
هراي  دهند. در مد ها ارائه میDMU كارايیتري از ها تصوير دقيقكنند، لذا اين مد فراه  می
هرر يرك از    كرارايی هاي داخیری باشرد،   فرايندگيرنده داراي  ، چنانچه واحد تصمي DEAمرسو  
هراي  كره در مرد   در حالي ؛شرود صورت مسرتقل محاسربه مری    كل به فرايندهاي داخیی و فرايند
نمرۀ نتيجه در ،شودكل اضافه می فرايندهاي داخیی به محدوديت فرايندهاي اي، محدوديت شبكه
اي هراي شربكه  مد  بنابراين،هاي داخیی خواهد بود. فرايند كارايینمرۀ تر از كوچك ،كل كارايی

امرا در   ،دنر كنهاي داخیری را توصريف مری   فرايند كارايیكل و  كارايیطور مناسبی رابطه ميان  به
گيرري  طرور مسرتقل انردازه    كل به فرايندهاي داخیی و فراينديك از هر كارايیهاي مرسو ، مد 
 .(3131خواه، منی و شاهؤ)م شود می

اي، مطالعرات زيرادي در ايرن زمينره     هاي شبكههاي تحیيل پوششی دادهپ  از معرفی مد 
برراي  . دشارائه  براي آنصنايع  انواع گوناگون در هاي مختیای با كاربردهايو مد گرفت انجا  
هاي سري، مروازي و ارتبراطی تقسري     اي را به سه دسته مد هاي شبكهمد  (2113) كائومثا  
قررار   گريكرد هرا در امترداد ي  بخرش  تير فعال یوقتر  ،یبخشر چند ريگي يواحد تصم كيدر . كرد
از دو  شيبر  اير شرامل دو   ،يسرر  ايساختار شربكه واقع درساختار سري دارد.  ،ست يس د،نرگي یم

 یانير م هراي اند. انردازه به ه  متصل شده يطور سر هب یانيم هاياندازه قياست كه از طر فرايند
حالت  ني. در اشوندیبعد م ۀمرحیوارد  ،يورود با عنوانمرحیه هستند كه  كي هاي یهمان خروج

بخرش خرارج    نياز آخرر  سرت  يس يینها یو خروج شودیبه بخش او  وارد م ست يورودي كل س
 كير  یزمران  حاصل مجموع كارايی زيرواحدها اسرت،  ،كارايی كل چوني در ساختار سر .شودیم

واحرد   كير در همچنرين   آن كرارا باشرند.   يهافراينرد  ريز یست كه تمامكارا رندهيگ  يواحد تصم
 سرت  يس رنرد، يقررار گ  گريكرد صورت موازي در كنار ي ها بههرگاه بخش ،یبخشچند ريگي  يتصم

 یو خروجر  شودیم  يها تقسبخش یتمام نيورودي كل ب ،يساختار موازي دارد. در ساختار مواز

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

1. Network DEA 
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 ۀكاراسرت كره همر    یوقتر  يسراختار مرواز   كير  .شرود یمر ها حاصل تما  بخش یكل از خروج
 . كارا باشد شيهافرايند

 تروان یمر  یراحتر  بره  ،یبخشدو هايست يعمیكرد هر بخش از س یابيبراي ارزبه اعتقاد كائو 
   طرور مسرتقل   بره هرر بخرش    كرارايی كار برد ترا   هاي مرسو  را بهداده یپوشش لهاي تحیيمد 
 رييكرارگ  بره  ،بخرش اسرت   نيداراي چنرد  ريير گ يكه واحد تصم یاما در حالت ،شود ريگياندازه
ماهيت اي، متريرهاي ميانی هاي رابطهی كه در مد ياز آنجا. شودیم شنهاداي پيهاي رابطه مد 

 ورودي محسرو    دو  ۀخروجری و نسربت بره مرحیر     او  ۀيعنی نسربت بره مرحیر    ،دارنددوگانه 
اي اين است كه وزن اختصاص داده شده به متريرر  هاي رابطه شوند، لذا فرض اساسی در مد می

او ، با وزن اختصاص داده شرده بره همران متريرر در ارزيرابی       ۀخروجی در ارزيابی كارايی مرحی
هراي  اي با مرد  هاي رابطهواقع تااوت مد در شود.دو ، يكسان در نظر گرفته می ۀكارايی مرحی

توسرر   سرت  يكل س كارايیاي هاي رابطهدر مد است كه  نها در ايمرسو  تحیيل پوششی داده
 .(2113)كائو،  دآيدست می هاي آن بهبخش كارايی ۀانداز

اي را معرفری  اي، مدلی چند مرحیهشبكه DEAهاي مد  ۀبا توسع (2131و همكاران )كو  
 نياد. نشده و از سيست  خارج شو ی تیقیيمحصو  نهاد نتوانهاي هر مرحیه میخروجی كردند كه
 تواننرد یهر مرحیه مر  هايیكه خروج به اين معنااست.  3باز ايمرحیهچند فرايند كي انگريمد  ب

 يدير جد هراي يورود نكهيبعد شوند، ضمن ا ۀوارد مرحی ،يورود منزلۀ به اي ،را تر  كنند ست يس
در اين است كه  2هاي بسته شوند. تااوت اين مد  با مد  ست يوارد س توانندیدر هر مرحیه م زين

وجرود نردارد و    ست يدر هر مرحیه به س ديجد هاييورود واردكردنبسته، امكان  هايست يدر س
 .شوندیمحسو  م يینها هايیآخر، خروج ۀمرحی هايیصرفاآ خروج

 پژوهش ۀپيشين
هرچند مطالعات زيادي به بررسی و سنجش كارايی صرنعت برر  در ايرران و سراير كشرورها برا       

اند، امرا بررسری جديردترين منرابع اطالعرات عیمری و مطالعرات        پرداخته DEAاستااده از مد  
اي در سرنجش كرارايی   هاي شبكهاز مد  ،يك از مطالعات پيشين دهد كه هيچن نشان میامحقق

اي از خالصره  3جردو   انرد.  اي اسرتااده نكررده  هاي بر  منطقره ويژه در شركت صنعت بر  و به
همرراه   بره  ،هراي صرنعت برر    سرنجش كرارايی شرركت    ۀهاي پيشين در حروز ترين مطالعه مه 

 ست.متريرهاي ورودي و خروجی آنها

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

1. Multistage Process Open 

2. Closed 
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DEAبرمب روشصقع یهاشرک کاراييیرگیاندازهۀقیدرزطپیشینطهالعات.2جدول

نامطح ق
تح کشور

بررسي
بخش

بررسيتح 
طتغیرهایخروجيطتغیرهایورودی

سيوشی و گوتو 
(2132) 

 توليد، ژاپن
 انتقا  و
 توزيع

 ۀتوليرد نيررو، سررماي    ۀسرماي
توزيررع  ۀانتقررا  نيرررو، سرررماي

هرراي عمیيرراتی،  نيرررو، هزينرره
 تعداد كاركنان

، تعررداد شررده بررر  فروخترره
 نامشترك

 ۀهراي عمیيراتی، هزينر    هزينه توزيع نروژ (2132گروويچ )
 كيايت  

، ن نهررايیاتعررداد مشررترك 
 شده انرژي عرضه

انتقا  انرژي، طرو  شربكه،    ها مجموع هزينه توزيع فنالند (2132مانن )ژكو
 مشتركانتعداد 

يوژي و ژانگن 
(2132) 

 انتقا  چين
 و توزيع

كررل خطرروط، ظرفيررت طررو  
 تجهيزات پست بر 

، برررر  مشرررتركانتعرررداد 
، درصرد خرروج   شده فروخته

 خر از مدار

سین و يالسين 
(2132) 

طو  خطوط توزيع نيرو، تعداد  توزيع تركيه
كاركنررررررران، ظرفيرررررررت 

 ترانساورماتور  

تعرداد   مقدار انرژي تحويیی،
، درصررد كيايررت مشررتركان
 خدمات

همكاران سجادي و 
(2133) 

، ظرفيررت طررو  خررر شرربكه توزيع ايران
 ها، تعداد كاركنان تران 

 مشتركانفرو  بر ، تعداد 

عمرانی و همكاران 
(2131) 

طو  خطوط شربكه، ظرفيرت    توزيع ايران
 ها، تعداد كاركنان تران 

 مشتركانفرو  بر ، تعداد 

طو  خطوط شربكه، ظرفيرت    توزيع ايران (2131خدابخشی )
ترانسرررراورماتورها، تعررررداد  

 اركنانك

منطقه  ۀانرژي تحويیی، انداز
 تحت پوشش

 ۀكاركنان، تیارات شربك   تعداد توزيع پرو (2113پرز و توار )
 هراي برر    توزيع، تعداد پست

 طو  شبكه

 تحويیی، تعرداد  انرژي مقدار
 مشتركان

راموس و همكاران 
(2113) 

طررو  خطرروط شرربكه، تعررداد  توزيع برزيل
 كاركنان، تیاات بر 

 فرررو  بررر ، تعررداد  مقرردار
 مشتركان
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2ۀجدولاداط

نامطح ق
کشورتح 
بررسي

بخش
تح بررسي

طتغیرهایخروجيطتغیرهایورودی

 گوتو و تسوتسی
(2118) 

 انتقا  آمريكا
 و توزيع

گذاري، تعداد  ميزان سرمايه
طررو  خطرروط  كاركنرران، 

 انتقا 

ميررزان فرررو  انرررژي، تعررداد  
 مشتركان

كالمن و هيرچاسن 
(2118) 

 كاركنرران، ظرفيررت  تعررداد توزيع شر  اروپا
 ترانسررراورماتورها، طرررو  

 هاي عمیياتی هزينه، شبكه

تحرررويیی بررره  انررررژي مقررردار
 مشتر  مشتركان، تعداد

تعرداد  شبكه، اندازۀ مجموع  توزيع آلمان (2118ه  و كالمن )
 كاركنان

شررده، تعررداد   انرررژي فروخترره 
 مشتركان

 شبكه، ۀانداز كاركنان، تعداد توزيع كیمبيا (2116پومبو و تابوردا )
 ترانساورماتورها ظرفيت

شررده، تعررداد   انرررژي فروخترره 
 مشتركان

 نامحقق مطالعات: منبع  

 اي لي و همكارانمدل شبكه

هراي   مرد   ۀحروز  هراي پيشرنهادي در   جديردترين مرد    بر اساس يكی از پژوهشاين  چارچو 
انرد   ، آن را ارائره كررده  2132در سرا   ش لی و همكاران كهاست ها  اي تحیيل پوششی داده شبكه
 .(3)شكل 

 

 
ایليوهمکاران.طدلشكک 2شکل

2132لی و همكاران، منبع: 

 
اي، يكری از   ي دو مرحیره فراينرد مد  مبتنی بر اين پيش فرض است كه در يك ساختار اين 

 را مرحیره لری و همكراران ايرن    مراحل براي مديريت سازمان از اهميت بيشتري برخوردار اسرت.  

Stage 1 

   
2
    3     

       3            3            3     
Stage 1 
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كنند. با توجه بره اهميرت    معرفی می 2«پيرو» عنوان اديگر را ب ۀمرحیو  نامند می 3«رهبر» مرحیۀ
محاسبه و حداكثر شود. سپ  با توجره بره مقردار     مرحیهابتدا بايد كارايی اين  ،رهبر ۀبيشتر مرحی

 3 ۀمرحیر  3 اگر در شكل ،نمونه براي. شد خواهدتعيين  يزن پيرو ۀمرحی ، كارايیرهبر ۀمرحی كارايی
 آيد: دست می زير به ۀدر نظر بگيري ، كارايی اين واحد از رابط رهبررا 

 

   (3  ۀرابط
      ∑     

 

   

 

 
     ∑       

  

   

 

 
∑     

 

   

  ∑     

 

   

       

                        

 
 

 شود:  حاصل می 2ۀ دو  نيز از رابط ۀو كارايی مرحی

 

 (2  رابطۀ
  
      ∑      

 

   

 

 
     ∑     

 

   

  ∑     

 

   

      

 
∑     

 

   

 ∑     
 

 

   

 ∑        

 

   

   

  
∑     

 

 

   

 ∑

 

   

        

 
∑     

 

   

    
  ∑       

 

   

 

                         

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

1. Leader 

2. Follower  
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هراي برر     هاي داخیری شرركت  فراينرد مراحرل و   در سنجش كارايیبراي انتخا  اين مد  
 : چند اقدا  انجا  شد ،اي ايران منطقه

از جمیره   ،اي هراي شربكه   تحیيرل پوششری داده  حروزۀ  شرده در   هاي ارائه مد  ،درگا  نخست
( و 2133(، چن و يران ) 2131(، كو  و همكاران )2113كائو ) (،2111) سكفافار و گر هاي مد 

موريرت و اهرداف، وظرايف و    أم به مطالعرۀ  . سپ شدندمطالعه و بررسی ( 2132لی و همكاران )
هاي كرراري فراينرد ميرزان انطبرا     و پرداختره اي  هراي برر  منطقره    هاي كراري شرركت  فراينرد 
هراي  نظراز  ،انتهايی ۀ. در مرحیشداي مزبور بررسی  هاي شبكه اي با مد  هاي بر  منطقه شركت
بندي  استااده شده و با جمع ،دداشتنتخصص ها داده تحیيل پوششی ۀدانشگاه كه در حوز استادان

هراي برر     توسرر شرركت  انتقا  نيرروي برر     فرايند( با 2132لی و همكاران )اين موارد، مد  
برراي انجرا      لری و همكراران   ؛ بنابراين مدتشخيص داده شدانطبا  بيشتري داراي  ،اي منطقه

 .تحقيق استااده شد

 شناسي پژوهشروش
هاي مورد داده  پردازد.ايران می پژوهش حاضر به بررسی كارايی بخش انتقا  نيرو در صنعت بر 

 اسرت. اي ايرران  هراي برر  منطقره   شرركت  3131مربوط به عمیكرد سرا    ،پژوهشاستااده در 
وضرعيت   گزار  خالصه)بخش انتقا  نيرو( و  آماري صنعت بر  ايران ۀسالناماطالعات مزبور از 

 . اندشدهاستخراج  ژه مديران( صنعت بر  )وي

 اي برق منطقه هاي شركت خروجي و ورودي متغيرهاي تعيين

ارزيابی كرارايی بره رو  تحیيرل     يها ترين گا  انتخا  متريرهاي ورودي و خروجی يكی از مه 
بنا  كند. میاعتبار  را بی، نتايج ارزيابی متريرهانادرست انتخا   ،ديگر بيان . بهاستها  پوششی داده

توجره  در كانون مه   ۀ، سه نكتپژوهشاين  يهاها و خروجیانتخا  ورودي برايدزيل، اين به 
 است:  گرفته قرار

  ؛صنعت بر  در جهان در مطالعات قبیی ارزيابی كارايی كار رفته به. متريرهاي 3
 ؛پژوهشها در خصوص متريرهاي آوري داده و جمع ی. امكان دسترس2
 . ن و كارشناسان ارشد صنعت بر ا. استااده از نظرات متخصص1

 یبررسر  ،نيشر يمطالعرات محققران پ   يبنرد  جمرع ي كه در باز بيان شد و با با توجه به موارد
صرنعت برر ، متريرهراي     نانظرات كارشناسان و متخصص كردن لحاظها و داده آوريامكان جمع

 درج شده است. 2در جدو   انتخا  شدند كه نتايج آن حاضر پژوهشورودي و خروجی 
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پژوهش.طتغیرهایورودیوخروجي1جدول

عقوانطتغیرطرحل ۀشمارنوعطتغیر

 انتقا  نيرو )ميیيون ريا ( هايطرحهزينۀ  او  ۀمرحی ورودي

 تعداد كاركنان طرح و توسعه )نار( او مرحیۀ  ورودي

 آمپر(ظرفيت ترانساورماتورهاي موجود )مگاولت دو مرحیۀ  ورودي

 موجود )كيیومتر( ۀطو  شبك دو مرحیۀ  ورودي

 تعداد كل كاركنان )نار( دو مرحیۀ  ورودي

 آمپر(افزايش ظرفيت ترانساورماتورها )مگاولت دو  ۀمرحی ر او مرحیۀ  ميانی

 افزايش طو  شبكه )كيیومتر( دو  ۀمرحی ر او مرحیۀ  ميانی

 ميزان انرژي تحويیی )ميیيون كيیووات ساعت( دو  ۀمرحی خروجی نهايی

 
هردف اصریی خرود     تحقرق ي برراي  فراينداي از چه ر  منطقهبهاي اين موضوع كه شركت

ايرن   آمرده اسرت.   IEEE-1127هايی از استاندارد در بخش ،كننداستااده می)انتقا  نيروي بر ( 
منظرور سرازگاري    بره  ،2114در سرا    3(IEEEن بر  و الكترونيرك ) اانجمن مهندس را استاندارد
 ،ايرن اسرتاندارد  براسراس   .اسرت   كررده هاي انتقا  نيروي بر  با محرير زيسرت تردوين    فعاليت
)طررح و توسرعه( و    1ريرزي(، سراخت و سراز   )برنامره  2طراحی مراحلطی هاي انتقا  نيرو  فعاليت
   گيرد. انجا  می برداري( )بهره 4عمیيات

هرا  اين شركت با استاندارد مزبور مطابقت دارد.اي در ايران نيز هاي بر  منطقهساختار شركت
ريزي و تحقيقات، معاونت عناوين معاونت برنامه بامعاونت فنی  سهدر ساختار سازمانی خود داراي 
ريرزي و  برنامره معاونت . (431: 3132)موننكو ايران،  برداري هستندطرح و توسعه و معاونت بهره

 همچنرين ه دارد. را برعهرد نيررو  انتقرا    و دير تول يهرا برنامره  نيتدو و هيتهمسئوليت  ،تحقيقات
 . جزء وظايف اين بخش استمدت با رويكرد بیندمورد نياز ريزي و برآورد ميزان انرژي  برنامه

ريرزي و  توسرر معاونرت برنامره   گرفتره   ريرزي صرورت  معاونت طرح و توسعه بر اساس برنامه
خطروط و  طراحری و احردا    اقردا  بره    در آينده، انرژينياز  مقداربينی  پيش تحقيقات درخصوص

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

1. Institute of Electrical and Electronics Engineers 

2. Design 

3. Construction 

4. Operation 
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هراي انتقرا  نيررو    برداري از خطوط و پستمعاونت بهرهنهايت و دركند  میهاي انتقا  نيرو پست
  كند.برداري كرده و آنها را تعمير و نگهداري میپ  از قرار گرفتن در مدار، بهره

 ۀوظيار  ،كره اي اينهاي بر  منطقهواحدهاي داخیی شركت كارايیذكر در تحیيل شايان  ۀنكت
دليل ماهيت وظرايف ايرن    بهو  بودهاي با رويكرد بیندمدت ريزي و تحقيقات، وظياهمعاونت برنامه

سنجش كارايی  درعمل بنابراين. يابدانتشار نمیهاي اين حوزه آمار و اطالعاتی از فعاليتمعاونت، 
به همرين دليرل در ايرن     پذير نبود. امكانها با يكديگر در اين بخش شركت ۀو مقايساين مرحیه 
  فراينرد صروت يرك    بره  ،ايهراي برر  منطقره   شرركت انتقا  نيروي بر  توسرر   فرايندپژوهش 
برراي  اي ايران  هاي بر  منطقه شركت، فراينددر نظرگرفته شده است. بر مبناي اين اي دو مرحیه

ها به مراكز توزيرع و رسراندن آن بره مشرتري نهرايی، از دو مرحیره       انتقا  نيروي بر  از نيروگاه
گذاري و اسرتااده از  يهاو ، واحد طرح و توسعه با صرف هزينه و سرما ۀكنند. در مرحیاستااده می

 ۀ. در مرحیر كنرد  مری توزيع اقردا   ها و خطوط انتقا  و  كاركنان متخصص، نسبت به احدا  پست
توسرر واحردهاي    انردازي  و راهآزمرايش  ها و خطوط پ  از احدا  و گذراندن مراحل  پستدو ، 
ز  در ولتاژ بر ، انررژي زز  را بره   گيرند و پ  از انجا  ترييرات ز برداري، در مدار قرار می بهره

 دهند. د نظر انتقا  میمقاصد م
اي انتقرا    دو مرحیره  فراينرد شرده،   و با توجه به متريرهراي معرفری   فو  حاتيبر اساس توض

 است.  2صورت شكل  به یو خروج يورود يرهايمتر انيارتباط م ۀو نحو نيروي بر 
 















ایانت النیرویبرمدوطرحل فرايقد.1شکل



2ۀطرحل


 توسع طرحو

 تعداد كاركنان 
 طرح و توسعه 

 افزايش ظرفيت 
 ترانساورماتورها

 افزايش طو  خطوط

 طو  خطوط 
 موجود

 ظرفيت ترانساورماتورهاي
 موجود 

 تعداد كل كاركنان

 ميزان انرژي 
 تحويیی

 هاي طرح ۀهزين
 انتقا  نيرو



1ۀطرحل


 برداریبهره
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 پيررو و  رهبرر واحردهاي  بايرد   ،(2132برر اسراس مرد  لری و همكراران )      كرارايی  ۀمحاسب براي
  ۀهرر دو مرحیر  پرژوهش  تعيين شوند. در اين  ،انتقا  نيروي بر  فرايندبا توجه به اهميت آنها در 

او  )طرح و  ۀمرحینياز  برداري امكان رهبربودن را دارند، اما با توجه به پيش توسعه و بهرهطرح و 
 معرفی كردند. رهبر ۀمرحی برايتوسعه(، خبرگان صنعت بر  اين مرحیه را 

ريرزي خطری برراي    برنامره  ئیۀمس كردن فرمولهاين مطالعه، پ  از  يهاتجزيه و تحیيل داده
افرزار   نرر   كمرك  بره برداري، طرح و توسعه و بهره ۀهر دو مرحیبراي هر شركت  كارايیسنجش 
GAMS  او  )طررح و توسرعه(   ۀمربوط بره مرحیر  انجا  شد. مقادير متريرهاي ورودي و خروجی 
آمده است.  1در جدو   ،ايشركت بر  منطقه 36به تاكيك  پژوهش

)طرحوتوسع (اولۀدرطرحل.ط اديرطتغیرهایورودیوخروجي9جدول

ۀشمار
DMU

نامشرک 
انت الۀهزيق

 نیرو

عدادت

 کارکقان

افزايشظرفی 

 ورتترانسفورطا

طولافزايش

 شكک 

 3/193 299 91 191191 آذربايجان يابر  منطقه 3

 931 331 91 118182 اصاهان يابر  منطقه 2

 1/331 249 28 311111 باختر يابر  منطقه 1

 281 261 86 3241816 تهران يابر  منطقه 4

 1/1 691 18 913449 خراسان يابر  منطقه 9

 4/3 3194 392 624333 خوزستان يابر  منطقه 6

 8/131 981 41 223923 زنجان يابر  منطقه 1

 1 3111 31 38624 سمنان يامنطقهبر   8

 331 289 324 213114 سيستان يابر  منطقه 3

 1/41 3231 99 184149 یر  يابر  منطقه 31

 1/213 2919 13 692314 فارس يابر  منطقه 33

 9/118 31 18 81814 كرمان يابر  منطقه 32

 1/91 199 23 221621 گيالن  يابر  منطقه 31

 31 891 41 924112 مازندران يابر  منطقه 34

 3/111 181 23 948429 هرمزگان يابر  منطقه 39

 9/311 191 29 233211 يزد يابر  منطقه 36
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هراي برر    برداري( شرركت  دو  )بهره ۀ، مقادير متريرهاي ورودي و خروجی مرحی4در جدو  
 درج شده است.اي منطقه

برداری()بهرهدومۀدرطرحلپژوهش.ط اديرطتغیرهایورودیوخروجي2جدول

ۀشمار
DMU

نامشرک 

ظرفی 

ترانسفورطاتور

طوجود

طولشكکۀ

طوجود

تعدادکل

کارکقان

طیزانانرژی

تحويلي

 36211 3912 9/1139 39113 آذربايجان يابر  منطقه 3

 28232 3182 4/8993 23119 اصاهان يابر  منطقه 2

 22113 3338 3/3111 36861 باختر يابر  منطقه 1

 43161 2618 1/8189 43114 تهران يابر  منطقه 4

 33921 362 3/31141 31326 خراسان يابر  منطقه 9

 16481 2429 1/8311 14663 خوزستان يابر  منطقه 6

 3431 133 1/1614 6112 زنجان يابر  منطقه 1

 4883 191 3/2119 1191 سمنان يابر  منطقه 8

 4313 382 8/1189 9464 سيستان يابر  منطقه 3

 32212 861 3/1613 31282 یر  يابر  منطقه 31

 21969 3681 6/31333 26139 فارس يابر  منطقه 33

 31813 166 6/1891 31361 كرمان يابر  منطقه 32

 3866 631 3/2488 1994 گيالن  يابر  منطقه 31

 36413 363 9116 34314 مازندران يابر  منطقه 34

 34113 861 3/9319 32146 هرمزگان يابر  منطقه 39

 6183 914 4/1314 9481 يزد يابر  منطقه 36

 هاي پژوهشيافته

 هاشركت كاراييمقادير 

 كارايی، درصد (2و  3روابر )اي هاي بر  منطقهريزي خطی براي شركتحل مد  برنامه پ  از
كارايی كیی هر شد و برداري تعيين در هر يك از مراحل طرح و توسعه و بهره 9آنها مطابق جدو  

DMU هرر شرركت در هرر     ۀرتبر  9. در جدو  دست آمد به او  و دو  مراحل از حاصل ضر  كارايی
 .شركت در كارايی كل نيز مشخص شده است ، رتبۀمرحیه و همچنين
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ایهایبرمطقه  يرکاراييشرک .ط اد2جدول

ۀشمار
DMU

نامشرک 

کارايي

ۀطرحل

 اول

ۀرتك

شرک در

اولۀطرحل

کارايي

ۀطرحل

 دوم

ۀرتك

شرک در

اولطرحلۀ

کارايي

 کلي

ۀرتك

شرک در

کلکارايي

 4 69/1 8 13/1 2 82/1 آذربايجان يابر  منطقه 3

 3 3 3 3 3 3 اصاهان يابر  منطقه 2

 9 91/1 3 3 4 91/1 باختر يابر  منطقه 1

 3 14/1 3 3 8 14/1 تهران يابر  منطقه 4

 31 31/1 3 3 31 31/1 خراسان يابر  منطقه 9

 34 36/1 2 38/1 33 36/1 خوزستان يابر  منطقه 6

 3 3 3 3 3 3 زنجان يابر  منطقه 1

 2 39/1 1 39/1 3 3 سمنان يابر  منطقه 8

 32 23/1 31 69/1 3 12/1 سيستان يابر  منطقه 3

 33 28/1 9 81/1 3 12/1 یر  يابر  منطقه 31

 6 48/1 3 61/1 1 12/1 فارس يابر  منطقه 33

 3 3 3 3 3 3 كرمان يابر  منطقه 32

 1 46/1 3 3 6 46/1 گيالن  يابر  منطقه 31

 31 13/1 6 81/1 1 11/1 مازندران يابر  منطقه 34

 1 81/1 1 81/1 3 3 هرمزگان يابر  منطقه 39

 8 49/1 4 3/1 9 9/1 يزد يابر  منطقه 36

 

شرركت برر     ۀطررح و توسرع   ۀمرحیدهد كه ینشان م ،او  ۀها در مرحیكارايی شركت جينتا
در  .هسرتند  درصرد  311 كرارايی  ياصاهان، زنجان، سمنان، كرمران و هرمزگران، دارا   ايمنطقه
 ايبرر  منطقره   هراي شركتبرداري بهره ۀمرحی كارايیدو  نيز نتايج بيانگر اين است كه  ۀمرحی

نتايج مربروط بره    .استدرصد  311 ،نيز النياصاهان، باختر، تهران، خراسان، زنجان، كرمان و گ
 كرارا رمران  صراهان، زنجران و ك  ا ايبر  منطقره  هايشركت دهد فقر نيز نشان می یكی كارايی
اي اصاهان، زنجان، سمنان، كرمان هاي بر  منطقهاو  )طرح و توسعه( شركت ۀدر مرحی .هستند

هراي خراسران و   و شرركت  را به خرود اختصراص دادنرد   نخست  ۀرتب ،و هرمزگان با كارايی واحد
دو   ۀ. همچنين در مرحیر جاي گرفتندهاي انتهايی در رتبه ،خوزستان نيز با كمترين ميزان كارايی

اي اصاهان، باختر، تهران، خراسان، زنجران،  هاي بر  منطقهشركترتبۀ نخست به برداري( )بهره
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اي سيسرتان و  هاي بر  منطقره و شركت تعیق گرفت ي داشتند،كرمان و گيالن كه كارايی واحد
  ترين عمیكرد را از خود نشان دادند.ضعيف ،بیوچستان و فارس

 هاي ناكارا شركتمعرفي واحدهاي الگو براي 

اي ايران، واحد الگو و مرجع معرفی هاي ناكاراي بر  منطقههر يك از شركتبراي در اين بخش 
پيروي از واحد مرجع خود در ميرزان   باهاي الگو هاي ناكارا در مقايسه با شركتشود تا شركتمی

از  يرك گرو برراي هرر    واحدهاي مرجع و ال 6ها، به مرز كارايی برسند. جدو  ها و خروجیورودي
 .كندطرح و توسعه معرفی می هاي ناكارا را در مرحیۀ شركت

اول)طرحوتوسع (ۀ.طعرفيواحدهایالگودرطرحل6جدول

DMUۀشمار

ناکارا
نامشرک ناکارا

ۀشمار

DMUالگو
نامشرک الگو

 اي اصاهان و كرمانبر  منطقه 32،  2 آذربايجان يابر  منطقه 3

 اي زنجان، سمنان و هرمزگانبر  منطقه 39، 8، 1 باختر يامنطقهبر   1

 اي اصاهان و هرمزگانبر  منطقه 39، 2 تهران يابر  منطقه 4

 اي سمنان و هرمزگانبر  منطقه 39، 8 خراسان يابر  منطقه 9

 اي سمنان و كرمانبر  منطقه 32، 8 خوزستان يابر  منطقه 6

 اي سمنان و كرمانبر  منطقه 32، 8 سيستان يابر  منطقه 3

 اي سمنان و كرمانبر  منطقه 32، 8 یر  يابر  منطقه 31

 اي زنجان، سمنان و هرمزگانبر  منطقه 39، 8، 1 فارس يابر  منطقه 33

 اي زنجان، سمنان و هرمزگانبر  منطقه 39، 8، 1 گيالن  يابر  منطقه 31

 اي زنجان، سمنان و هرمزگانبر  منطقه 39، 8، 1 مازندران يابر  منطقه 34

 اي زنجان، سمنان و هرمزگانبر  منطقه 39، 8، 1 يزد يابر  منطقه 36

 
يرك شرركت ناكرارا در واحرد طررح و      منزلۀ  بهاي آذربايجان نمونه، شركت بر  منطقه براي

اي اصراهان و كرمران، كرارايی خرود را     هاي بر  منطقهتواند با الگو قراردادن شركتتوسعه، می
 بهبود دهد. 

دو   ۀهراي ناكرارا در مرحیر    از شرركت  يرك واحدهاي مرجرع و الگرو برراي هرر      1در جدو  
 شده است. برداري( معرفی  )بهره
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برداری(دوم)بهره.طعرفيواحدهایالگودرطرحلۀ0لجدو

ۀشمار

DMUناکارا
نامشرک ناکارا

ۀشمار

DMUالگو
شرک الگونام

 اي باختر، زنجان و گيالنبر  منطقه 31، 1، 1 آذربايجان يابر  منطقه 3

 اي باختر، تهران و گيالنبر  منطقه 31، 4، 1 خوزستان يابر  منطقه 6

 اي باختر، زنجان و گيالنبر  منطقه 31، 1، 1 سمنان يابر  منطقه 8

 اي باختر و زنجان بر  منطقه 1، 1 سيستان يابر  منطقه 3

 اي باختر و زنجان بر  منطقه 1، 1 یر  يابر  منطقه 31

 اي اصاهان، باختر و زنجانبر  منطقه 1، 1، 2 فارس يابر  منطقه 33

 اي اصاهان، زنجان و گيالن بر  منطقه 31، 1، 2 مازندران يابر  منطقه 34

 اي اصاهان، باختر، زنجان و گيالنبر  منطقه 31، 1، 1، 2 هرمزگان يابر  منطقه 39

 اي باختر و زنجان بر  منطقه 1، 1 يزد يابر  منطقه 36

 

يرك   منزلرۀ  بره اي آذربايجران  شركت برر  منطقره    برداري(دو  )بهره ۀدر مرحیبراي نمونه، 
  گيالن را الگو قرار دهد.اي باختر، زنجان و هاي بر  منطقهتواند شركتشركت ناكارا، می

 و پيشنهادها گيرينتيجه
 هايفرايندمراحل و گرفتن  ناديده ها،اي تحیيل پوششی دادههاي شبكه مد وجود آمدن  به ۀفیسا

در  DMUيرك  هر شرركت را   ،DEAهاي مرسو  واقع مد . دراستها DMUدرون  داخیی در
با توجه . كنند میيی محدود هاي نهاهاي اوليه و خروجینظر گرفته و محاسبات خود را به ورودي

اي اي براي انتقرا  نيررو در صرنعت برر ، از فراينرد چندمرحیره       هاي بر  منطقه به اينكه شركت
 ، ايرن پرژوهش نشران داد   كارايی هر يك از اين مراحرل اهميرت زيرادي دارد   كنند و  استااده می

ي ترر ها، امكران بررسری دقيرق    اي و بررسی فرايندهاي داخیی شركت هاي شبكه كارگيري مد  به
    .ندنك دزيل ناكارايی فراه  می براي يافتن

اي در مراحرل او ،   هاي بر  منطقره  كارايی شركت ۀحاضر و مقايسپژوهش با توجه به نتايج 
اي ايران، هدف محقرق  هاي بر  منطقهدو  و كارايی كیی آنها، چنانچه در تحیيل كارايی شركت

دقيق و واقعری  نتايج ها بدون توجه به واحدهاي داخیی آنها باشد، صرفاآ تعيين كارايی كیی شركت
براي روشن شدن بيشتر موضروع   شود. نمیحاصل اي  هاي بر  منطقه از عمیكرد و كارايی شركت
 ذكر چند نمونه زز  است:
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اي در بر  منطقره گانۀ  شانزدههاي اي خوزستان در ميان شركت. كارايی شركت بر  منطقه3
نا  هاي ميان شركت. اين شركت كمترين ميزان كارايی در استدرصد  36برابر با  ،سراسر كشور

اي خوزسرتان در   موضوع كارايی ضعيف شركت برر  منطقره  را به خود اختصاص داده است. برده 
 :كردتاسير  توانمی رويكرد دو با را هامقايسه با ساير شركت

كره   گونه نظر داد اينتوان می ،داخیی اين شركتهاي فراينددر نگاه او  و بدون تحیيل  (الف
. بره مرديريت   استخود داراي كمترين ميزان كارايی  ۀمجموعاين شركت در تمامی واحدهاي زير

 گونگونرا واحردهاي   هراي  و فعاليرت هاي كراري  فراينرد كیيۀ كه در  شود پيشنهاد میاين شركت 
افرزايش كرارايی شرركت    منظرور   بره هاي كارا از شركتو  عمل آورد هب تجديد نظر جدي ،شركت

 الگوبرداري كند.  
 كرارايی مراحرل او  )طررح و توسرعه( و دو       ۀاي و برا محاسرب  بر اساس رويكرد شربكه  ( 
دو   ۀمرحیر در شركت  كارايیشود كه مشاهده می ،خوزستاناي شركت بر  منطقهبرداري( )بهره
 شرركت برر    36 برين را دو   ۀرتبر  ،درصدي 38دارد و با كارايی  وضعيت مناسبیبرداري(  )بهره
او  )طررح و توسرعه(، كرارايی ايرن     مرحیرۀ  واقع عمیكرد ضرعيف  . دركسب كرده استاي منطقه

قررار گرفتره   اي هاي بر  منطقره انتهايی ميان شركترتبۀ شركت را كاهش داده تا جايی كه در 
طرح و توسرعه   ۀمرحیهاي كاري فرايندكه در  شود پيشنهاد میبه مديريت اين شركت بايد است. 

 عمل آورد.  خود تجديد نظر جدي به
شرود. ايرن   اي گيالن نيز وضعيتی مشابه مشاهده می در تحیيل كارايی شركت بر  منطقه. 2

عمیكرد نامناسبی در مقايسره برا   شده و  هاي ناكارا محسو درصد كارايی از شركت 46شركت با 
اي  شركت برر  منطقره  كه شد هاي داخیی مشخص فرايندبررسی  پ  از. داردهاي ديگر شركت
ناكارايی ايرن  دليل  ؛ بنابراينداشته استدرصدي  311كارايی برداري( )بهره  در مرحیۀ دوگيالن 
 .شود مربوط میطرح و توسعه  مرحیۀ به شركت

عمیكررد مناسرب در واحردهاي    برا وجرود   هرا  ، بسياري از شركتپژوهشبر اساس نتايج اين 
از سروي وزارت  شود  می، لذا پيشنهاد اند كمتري داشتهكارايی  هبرداري، در واحد طرح و توسع بهره

ارزيابی عمیكرد واحدهاي طررح و  براي هاي مناسبی توانير، شاخص نيرو و شركت مادر تخصصی
اي ايران در نظر گرفته شود تا اين واحدها نيز بتواننرد متناسرب برا    منطقههاي بر  شركت ۀتوسع

 بيازايند.كارايی خود  ، بر ميزانبرداريواحدهاي بهره
واحرد  را  بررداري( دو  )بهره ۀديگر، مرحیپژوهشی در  محققان آتی شودهمچنين پيشنهاد می

 كنند. مقايسه پژوهش اين هاي  يافتهبا  مطالعۀ خود راو نتايج  بگيرنددر نظر « رهبر»
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