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Abstract 
The main idea of this study is to present a new model for evaluating the efficiency of regional power 

companies in Iran, by combining the concept of organizational ambidexterity and network data 

envelopment analysis technique. The proposed model is based on the concept of ambidexterity. 

Ambidexterity is one of the newest topics of study in the field of organizational and management issues, 

which can be defined as the organization's ability to focus on exploitation (use of existing capabilities) 

and exploration (discovery of new capabilities). In this study, with the help of network models of data 

envelopment analysis, the internal processes of 16 regional power companies were analyzed in the 

form of two stages of "design and development" and "operation", and ambidexterity and efficiency of 

companies were calculated. Findings indicate that the average of the whole electricity industry has an 

acceptable score in the balanced and combined ambidexterity; But the balanced ambidexterity score of 

companies shows that there is a significant difference between the efficiency of design and 

development sections and their operation. In other words, the findings show that the design and 

development section of the regional electricity companies in Iran has not been able to be developed in 

parallel with the operation sector, and continuation of this unbalanced situation will face the electricity 

industry with challenges including the gap between electricity supply and demand, and an increase in 

blackouts in the coming years. 
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استوار است. دوسوتوانی دوسوتوانی مدل پیشنهادی بر مفهوم ای است. های شبکهتحلیل پوششی دادهتکنیک دوسوتوانی سازمانی و 

سازمان در تمرکز بر  ییتوانابه  توانیم ل سازمان و مدیریت است که آن رائیکی از جدیدترین موضوعات مورد بررسی در حوزه مسا

ای های شبکه. در این مطالعه به کمک مدلکرد فیتعر های جدید()کشف قابلیت و اکتشاف های موجود()استفاده از قابلیت برداریبهره

تجزیه و  «برداریبهره»و  «طرح و توسعه»ای در قالب دو مرحله شرکت برق منطقه 16ها، فرآیندهای داخلی تحلیل پوششی داده

دوسوتوانی تعادلی و ن کل صنعت برق در یمیانگبیانگر این است  هایافتهها محاسبه شد. تحلیل شده و دوسوتوانی و کارایی شرکت

های طرح و توسعه و دهد میان کارایی بخشنشان می هاتعادلی شرکتدوسوتوانی اما نمره  ؛ترکیبی از نمره قابل قبولی برخوردار است

ایران ای های برق منطقهبخش طرح توسعه شرکتدهد ها نشان مییافته. به بیان دیگر، وجود داردداری اختالف معنی آنهابرداری بهره

 هایی از جملهبا چالشهای آینده صنعت برق را در سال و ادامه این وضعیت نامتوازن، یابدبرداری توسعه نتوانسته به موازات بخش بهره
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 مقدمه -1

 یگرید عوامل کنار در دیتول مهم عوامل از یکی عنوان به یانرژ امروزه

 اتیحتداوم  در ایکنندهنییتع نقش هیاول مواد و هیسرما کار، مانند

بر این  .(Sueyoshi, & Goto, 2017) دارد عهده به کشورها یاقتصاد

 یبررس ،یانرژ ستمیس تحوالت روندمانند  ییهاحوزه در مطالعات ،اساس

 شدت کاهش نیهمچن و مصرف در جوییصرفه ،یانرژ مصرف نوسانات

قابل  تیاهم که هستند یموارد جمله از یانرژ ییکارآ شیافزا ای یانرژ

   (.Gomez et al., 2014) دندار یاقتصاد مطالعات در ایتوجه

 است انرژی از ایگونه یکیالکتر انرژی ،یانرژ های گوناگونشکل انیم از

 هانهیزم یبرخ در تواندیم و بوده فردی به منحصر کاربردهای دارای که

 ,.Tavassoli et al) باشد انرژی مختلف منابعمناسبی برای  نیگزیجا

2015.)  

برق  یهاصنعت برق، شرکت ۀحوز در رگذاریمهم و تأث یهااز شرکت یکی

 روییانتقال نبه واسطه ، هااین شرکت یاصل ماموریت .هستند یامنطقه

ها، پست قیرا از طر ماموریت نیا یابرق منطقه یهابرق است. شرکت

در بازار  یفروش انرژ قیانجام داده و از طر رویانتقال ن ۀخطوط و شبک

 کننده نهاییو مصرف برق یروین عیتوز یهابرق را به شرکت ران،یبرق ا

ها نشان گزارشآمار و  (.1393)خسروی و شاهرودی،  دهندیانتقال م

، تلفات برق در شبکه انرژی بیمتوسط ضرنظیر  مسایلیدهد که می

تولید، انتقال و توزیع برق، اصالحات ساختاری در صنعت برق و خصوصی 

سازی نیروگاه ها و شبکه توزیع، از جمله مسایلی هستند که صنعت برق 

 ایران با آن مواجه است.   

کلیدی مواجه هستند. از یک دائمی و ها با یک چالش امروزه سازمان

های موجود برداری را از منابع و توانمندیین بهرهطرف، باید بتوانند بیشتر

در خود ببرند و از طرف دیگر، بقای سازمان در برابر تحوالت محیطی، 

 (.1398)کنجکاو منفرد و همکاران،  استآنان پذیری انطباق و انعطاف گرو

وری را بتوانند به طور همزمان نوآوری و بهره دیها با، سازمانیرو نیاز ا

به عنوان  ی،این دو هدف رقابت نیب یهمزمان نیا و کنند تیریمد

بنابراین  (.Van Assen ,2020) شودمیشناخته  1«یسازمان یدوسوتوان»

دو فعالیت سازمان در تمرکز بر  ییوانات توانیرا م یسازمان یدوسوتوان

بر اساس  (. ,1991March) کرد فیتعر 3«اکتشاف»و  2«برداریبهره»

های موجود خود استفاده تیبتواند از قابل دیسازمان باایده دوسوتوانی، 

انجام  قیدق ورگذشته خود را به ط فیکه وظا نیکرده و همزمان عالوه بر ا

 یمعن نی. بددر خود پرورش دهدرا  یو اساس دیهای جدییتوانا ،دهدمی

با  بتواندو همزمان باشد بر کسب وکار خود داشته  تیریمد تیکه قابل

 & ,Mihalache) خود سازگار شود رامونیشده در پ داریتحوالت پد

Mihalache, 2016.)  

در توسعه  نو یبه عنوان مفهوم ،یسازمان یاز مفهوم دوسوتوان محققان

برداری توانمند که در اکتشاف و بهره ییهاسازمان فیدر توص ،یسازمان

                                                 
1 - Organizational Ambidexterity 

 - Exploitation 

 دار،یپا یرقابت تیبرای کسب مز یکنند. دوسوتوانیهستند، استفاده م

تالش  لهیو به وس گیردمیمورد اشاره قرار  یعملکرد و بقای سازمان

 دیآیبرداری از فرصت های موجود به دست مها در اکتشاف و بهرهسازمان

(Lee et al., 2017.)  

ای از چه فرآیندهایی برای تحقق های برق منطقهاین موضوع که شرکت

هایی از کنند، در بخش)انتقال نیروی برق( استفاده میهدف اصلی خود 

آمده است. این استاندارد را انجمن مهندسان  IEEE-1127استاندارد 

 به منظور سازگاری  2004در سال  4(IEEEبرق و الکترونیک )

زیست تدوین کرده است. بر اساس های انتقال نیروی برق با محیطفعالیت

اصلی انتقال نیروی برق طی مراحل ساخت و  هایاین استاندارد، فعالیت

 گیرد. برداری( انجام میساز )طرح و توسعه( و عملیات )بهره

 یادشدهای در ایران نیز با استاندارد های برق منطقهساختار شرکت

ها در ساختار سازمانی خود دارای دو بخش این شرکت و مطابقت دارد

)خسروی و هستند  «برداریبهره»و  «طرح و توسعه»ای با عناوین وظیفه

گرفته ریزی صورتحوزه طرح و توسعه بر اساس برنامه (.1393شاهرودی، 

اقدام به طراحی و احداث  ،بینی مقدار نیاز انرژی در آیندهدرخصوص پیش

از  ،برداریبهره حوزهنهایت  و در کندینیرو م لهای انتقاپستخطوط و 

برداری از قرار گرفتن در مدار، بهره سپ نیرو لی انتقاهاخطوط و پست

این فرآیند، انرژی  کمکو به  کندیآنها را تعمیر و نگهداری م ،کرده

 یابد. الکتریکی موردنیاز کشور، از مراکز تولید به مراکز مصرف انتقال می

که  اینجاست نکته مهم و قابل توجه در مدیریت بخش انتقال نیروی برق

جذب و تخصیص منابع انسانی و مالی برای  ،یگذارمیزان توجه، سرمایه

بایست با هم هر یک از این دو بخش تاثیرگذار در فرآیند انتقال نیرو می

مدیریت ارشد  ،تناسب داشته و به موازات یکدیگر باشد. به بیان دیگر

بایست ای ضمن اینکه میهای برق منطقهصنعت برق و هر یک از شرکت

برداری به بهترین انتقال انرژی توسط واحد بهرهوظایف خود را در حوزه 

ای و های توسعهبایست به طرحدر عین حال می ؛نحو ممکن انجام دهند

ریزی به منظور احداث بینی نیاز و مصرف انرژی در آینده و برنامهپیش

به دو بخش صنعت برق ها و خطوط نیز توجه کنند. این توجه ویژه پست

همان ایده محوری معرفی شده در  ،ایطقههای برق منشرکتکلیدی 

ای های برق منطقهبه عبارت دیگر، هر چه شرکتسوتوانی است. ود

های مرتبط با به طور همزمان بتوانند فعالیتیعنی  ؛تر باشندتوانودوس

این صنعت از  ؛برداری را به درستی مدیریت کنندطرح و توسعه و بهره

کارایی دو  بالعکس؛ هرچه اختالفشود و موفقیت بیشتری برخوردار می

ای های برق منطقهدر شرکت« برداریبهره»و « طرح و توسعه»بخش 

ها و وظایف بیشتر باشد، این صنعت به خوبی نخواهد توانست ماموریت

  خود را به انجام برساند. 

ای ایران در های برق منطقهدر این مطالعه، عملکرد شرکتبر این اساس، 

در  «برداریبهره»و  «طرح و توسعه»ای شامل د دو مرحلهقالب یک فراین

. مرحله طرح و توسعه که وظیفه اصلی آن توسعه شودنظر گرفته می

 - Exploration 
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در  «اکتشاف»توزیع است، معادل مرحله های انتقال و فوقخطوط و پست

شود. همچنین مرحله دوم که در واقع ادبیات دوسوتوانی در نظر گرفته می

های ساخته شده در راستای انتقال نیروی برق و پستاستفاده از خطوط 

شود. در ادبیات دوسوتوانی معرفی می «برداریبهره»است به عنوان مرحله 

ارائه مدل ای، در این مطالعه به منظور به دلیل وجود این فرایند دو مرحله

ای شبکه الگوهایاز  ای،های برق منطقهجدید ارزیابی کارایی شرکت

این . بر این اساس، شده استاستفاده  1هاتحلیل پوششی دادهتکنیک 

مدل  کتوان یبه دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه می مطالعه

 یابرق منطقه هایشرکتارزیابی کارایی با تمرکز بر سنجش دوسوتوانی 

طراحی نمود و از طریق  ی،اشبکه یهاداده یپوشش لیبه روش تحل ایران

با یکدیگر های مذکور را محاسبه و شرکتدوسوتوانی و کارایی این مدل، 

 . کردمقایسه 

، در ادامه مقاله، مبانی نظری پژوهش مرور شده پرسشاین  به پاسخبرای 

شود. پس از آن، و مدل ریاضی محاسبه دوسوتوانی و کارایی معرفی می

پژوهش توضیح داده خواهد شد و در بخش چهارم، محاسبات  روش

 ،های تحقیقتجزیه و تحلیل خواهند شد و در نهایت از یافته همربوط

 گیرد.گیری الزم صورت مینتیجه

 پژوهش ینظر یمبان -2

سازمانی،  ،در این بخش سوتوانی  شامل ادبیات دو مبانی نظری پژوهش 

ابعاد و انواع رویکردهای آن و همچنین مبانی نظری سننننجش کارایی بر 

 خواهد شد: بررسیها اساس تکنیک تحلیل پوششی داده

 دوسوتوانی سازمانی. 1-2

به معنای دوسو )دوسمت( و  Ambiاز دو واژه  یکلمه دوسوتوان

Dexterity شده است.  لی( تشکیو مهارت )چابک یرگیبه معنای چ 

استعاره  کیبه عنوان  یسازمان یمفهوم دوسوتواناز  ،در تئوری سازمان

زمان  کیانجام دو کار مختلف در  ییبا توانا ییهاسازمان فیبرای توص

 یسازمان یدوسوتوان( 1976) «دانکن» (.Hoefs, 2012) شودیاستفاده م

تقاضاهای کسب و کار امروز  تیریمد سازیمتعادلسازمان در  ییرا توانا

سازی کرد. پس مفهوم ،زمان کیدر  یطیمح راتییانطباق با تغ یبه خوب

ها با تمرکز بر اینکه چگونه سازمان( 2013) «یلیاور»و  «تاشمن» ،از آن

 ؛کنند تیریرا مد یانقالب رییو تغ  یتکامل رییتغ ندیهر دو فرآ توانندیم

 (.Birkinshaw, & Gupta, 2013) دتوسعه دادنرا دوسوتوانی مفهوم 

 د،یمطرح گرد «دانکن»ابتدا توسط  یدوسوتوان یارچوب مفهومهاگرچه چ

 دگاهیمفهوم را توسعه داد. از د نیا 1991بود که در سال   «مارچ»این اما 

سازی اکتشاف و متعادل قیاز طر ،در سازمان ی، دوسوتوان«مارچ»

و انطباق  یتخالق دهدیکه به سازمان اجازه م شودیم جادیبرداری ابهره

بر روشهای اثبات شده و سنتی  هیبا تک نیچنباشد و همداشته  یریپذ

 (.March, 1991) کسب و کار نیز ادامه دهد

                                                 
- Data Envelopment Analysis  

دوسوتوان است که در هر دو بعد  یسازمان ،یدوسوتوان اتیاساس ادب بر

 «دیجد هاییستگیکشف شا»و  «موجود هاییستگیبرداری از شابهره»

سازمان را قادر  ،یبه دوسوتوان دنیرس نکهیا مضاف بر .توانمند باشد

 هدف دهد. شیافزانیز خود را  یرقابت تیتا عملکرد و مز سازدیم

برداری هایی که بر روی بهره)یعنی شرکت بردارگراهای بهرهشرکت

و  دیتمرکز بر روی تول قیبهتر از طر ییبه کارا دنی، رسمتمرکز هستند(

گرا افشهای اکتکه هدف شرکت یدرحال .استفرایندها سازی عادی

-انعطاف جادیاهایی که بر روی اکتشاف متمرکز هستند( )یعنی شرکت

 است رییادگیبه  نسبت باز کردییرواتخاذ  قیدر سازمان از طر رییپذ

  (.1394ممبینی و همکاران، )

های که سازمان انتظار این است، «یلیاور»و  «تاشمن»به اعتقاد 

 یدوسوتوان 1996قبل از سال  تا. دوسوتوان عملکرد بهتری داشته باشند

 نیاما با مطرح شدن ا .توجه محققان را به خود جلب نکرده بود یسازمان

در  یسازمان یمفهوم دوسوتوان، «یلیاور»و  «تاشمن»مفهوم توسط 

مورد توجه قرار  شتریب حوزه سازمان و مدیریت،های انجام شده پژوهش

 نهیموجود در زم اتیدر ادب (.1394ممبینی و همکاران، )گرفت 

اکتشاف و  میمفاه کیستماتیس یکماکان خالء بررسدوسوتوانی 

کمتر پرداخته شده است  زیامر ن نیبه ا نیبرداری وجود دارد، همچنبهره

مرتبط با دنبال کردن  یهاتوانند بر چالش یها مکه چطور شرکت

 ,Mihalache, & Mihalache)چندگانه غلبه کنند  ینوآور یهاتیفعال

2016.) 

 یابعاد دوسوتوان. 2-2

برداری و دوسوتوانی حاصل دو فعالیت بهره ؛گونه که بیان شدهمان

 شود:. در این بخش به تشریح این دو بعد پرداخته میاستاکتشاف 

 فاكتشا. 1-2-2
  شیرا افزا رییپذکه انعطاف ییهاتیبر روی فعال توانندیم هاسازمان

شود و یم دهینام «اکتشاف»هایی تمرکز کنند. چنین فعالیت ؛دهدیم

برای  ییهااشاره به تمرکز بر روی نوآوری و رشد در محصول، فرصت

 (.O’Reilly, & Tushman, 2013) و ... دارد ندهیآ یاز اثربخش نانیاطم

 شیآزما ر،ییتغ ق،یمانند تحق یمیمفاه اب کتشافمعتقد است که ا «مارچ»

 ،یسازمان یساختارها، الزمه اکتشاف نیو کشف همراه است و بنابرا

و همکاران،  )به نقل از مرادی متفاوت است یسازمان یهانهیراهبردها و زم

1393.)  

 برداريبهره. 2-2-2
انتخاب و اجرا  ،یورمانند اصالح، بهره ییهاتیبه فعال «برداریبهره»

کارایی برداری اساساً به بهره (.1393و همکاران،  )مرادی شودیگفته م

و  یاثربخش ،یدر محصوالت و خدمات کنون هاشرفتیبهبود و پعملیاتی، 

 همچنین (.Mihalache, & Mihalache, 2016)اشاره دارد  یکارآمد



 نرگس دل افروز ،علیرضا امیرتیموری ،محمدرضا خسروی، کامبیز شاهرودی
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 شودیمربوط منیز  یو بهبود و توسعه دانش کنون شرفتیبرداری به پبهره

(Derbyshire, 2014.) و  تیبه عنوان توسعه دانش، قابلبرداری بهره

و  یبهبود تکنولوژ آنو اساس  هیشده و پا فیتعر یکنون یندهایفرا

به بیان  (.Kitapci, & Celik, 2013) و موجود است یکنون یهادهیا

 قیارزش از طر جادیجهت ا یادیو بن یاساس راتییبر تغ برداریبهرهدیگر، 

را  یکمتر سکیر نیبنابرا .موجود تمرکز دارد یهاییها و توانایستگیشا

 (.Hsu et al., 2013) کندیم لیبه سازمان تحم

 یدوسوتوانهای رویکرد. 3-2

و « تعادلی»تک بعدی را به دو بعد  یسازه دوسوتوان ،محققان

 :خواهد شدبه شرح آنها پرداخته در ادامه که  کردند کیتفک «یبیترک»

 یدوسوتوان یتعادل کردیرو. 1-3-2

تعادل  کی برای ایجادسازمان  رییگبا جهت یدوسوتوان یتعادل بعد

 نیدر ا ط است.برداری در ارتبااکتشاف و بهره هایتیفعال نیب ینسب

متناقض هستند که در استفاده  تیبرداری دو فعالاکتشاف و بهره کرد،یرو

 دنیرس ن،یبنابرا (.Hsu et al., 2013) کنندیرقابت م گریکدیاز منابع با 

سازمان موفقیت و بقای برای  ستهیتعادل مناسب و شا کیبه  یابیو دست

تعادل  جادیمحققان به دنبال ا جه،یدرنت(. March, 1991)ضروری است 

 نیهستند. در ا یبه دوسوتوان دنیبرداری برای رساکتشاف و بهره نیب

 مرهبرداری به عنوان نقدر مطلق اختالف اکتشاف و بهره کرد،یرو

 (.Hsu et al., 2013) شودیدر نظر گرفته م یدوسوتوان

 یترکیبی دوسوتوان کردیرو. 2-3-2

منفعت  نیشتریکه ب فرض استپیش نیبر ا یمبتن یبیترک کردیرو

برداری و اکتشاف سطح بهره نیبه باالتر یابیدست قیاز طر ی،دوسوتوان

 تیبرداری و اکتشاف به عنوان دو فعالبهره کرد،یرو نی. در اشودیم حاصل

برداری حداکثر مقدار بهره به دنیکه رس شوندیمستقل در نظر گرفته م

در سازمان  یاز دوسوتوان ییبه سطح باال یابیو اکتشاف منجر به دست

برابر حاصل  ینمره دوسوتوان جه،یدرنت .(.Hsu et al., 2013) شودیم

 .(March, 1991)برداری است ضرب اکتشاف در بهره

 ؛کنندیم دیتأک یدوسوتوان یبیترک ایو  یکه بر بعد تعادل ییهاسازمان

 ابندییبه عملکرد برتر دست م شترییها با احتمال بسازمان رینسبت به سا

(Mihalache, & Mihalache, 2016). برای  یدوسوتوان یبعد تعادل

. در مقابل، بعد است دیمف اندمواجهمنابع  با کمبودکه  ییهاسازمان

به منابع  شترییب یکه دسترس ییهابرای سازمان یسوتواندو یبیترک

که بتواند در هر دو بعد  یهر سازمان نیبنابرا .باشدمیسودمند  ،دارند

دو بعد  نینمرات ا نینو همچ ردیبرداری نمرات باالتری بگاکتشاف و بهره

 کردیوجود، رو نیاست. با ا تردوسوتوان ؛باشند ترکیآن سازمان به هم نزد

 دهدیاز ابعاد گفته شده را نشان م کیاگرچه باال بودن نمرات هر  یبیترک

 نیهمچن .ردیگیاز ابعاد را درنظر نم کینمره هر  نیاما مقدار اختالف ب

برداری اگرچه به اختالف نمرات دو بعد اکتشاف و بهره ،یتعادل کردیرودر 

. ردیگیبودن مقدار نمره هر دو بعد را در نظر نم راما باالت ،شودمیتوجه 

اند، پرداخته یکه تاکنون به موضوع دوسوتوان یاز مطالعات کی چیلذا ه

باال بودن همزمان از یک سو، که بتواند  رندیبه کار بگ یاند روشنتوانسته

دو  نیبودن نمرات ا کینزد گریبرداری و از سوی دمره اکتشاف و بهرهن

 . ردیدر نظر بگرا تر دوسوتوان هاینسازما افتنیبعد برای 

حال جاییبه  کردیاز هر دو رو یبیترک یعیبه طور طب که یدر در  جاب

دهد ینشننان م یمطالعات دوسننوتوان ؛شننودیمنابع منجر م صیتخصنن

 ،هر دو برسننند نیاز تعادل ب ییتوانند به سننطح باالیکه م ییهاسننازمان

که  ییهاسننازمان نیتر خواهند بود. چنها موفقسننازمان گرینسننبت به د

کسب و کار  یتقاضا تیریکنند، در مدیادغام م رابرداری اکتشاف و بهره

 توانندمی ،کارا هسنننتند همزان یطیمح راتییبا تغ یو سنننازگار فعلی

 (.1393و همکاران،  )مرادیشوند  دهیدوسوتوان نام

 ایهای شبکهتحلیل پوششی داده. 4-2

 یرپارامتریبه روش غ ییکارا نییبه تع (1957) «فارل»بار  نینخست

  با استفاده از (1978) «چارنز و همکاران»پرداخت. پس از آن 

را برای سیستمی با  «فارل»ریزی ریاضی، روش ناپارامتریک برنامه

پوششی  حلیلت»های چندگانه تعمیم دادند و عنوان خروجیها و ورودی

ریزی ریاضی های توسعه یافته برنامهاز این زمان به مجموعه مدل« هاداده

که در آن بازده  «چارنز، کوپر و رودز». مدل دیدر این زمینه اطالق گرد

معروف شد و پس از آن  CCRشود به نام مدل می به مقیاس، ثابت فرض

های بازده به حالت یرا برا CCRروش  (1984) «همکارانبنکر و »

 معروف شد. BCCمقیاس متغیر تعمیم دادند که مدل پیشنهادی آنها به 

منحنی مرزی کارا از یک سری نقاط که به وسیله  کیاین روش  در

ریزی خطی گردد. روش برنامهشود، ایجاد میریزی خطی تعیین میبرنامه

مورد نظر روی  واحدکند که آیا سازی مشخص میبهینه مجموعهبا یک 

 تیقابل نیا DEAخط کارایی قرار گرفته است یا خارج از آن قرار دارد. 

را به طور مجزا مورد تجزیه و تحلیل قرار  واحد موردبررسی ررا دارد که ه

 ,Tone) ، معرفی نمایدهستندداده و مواردی را که دارای بهترین عملکرد 

& Tsutsui, 2009.) ها شناسایی واحدهاییداده یهدف تحلیل پوشش 

ت دس به یرا از کمترین میزان ورود یاست که بیشترین میزان خروج

واحد کارا و  ؛یک باشد یومسا ییاکار یکه دارا یچنین واحد .آورندیم

ناکارا شناخته  ی، واحدهااستبین صفر و یک آنها  ییادیگر واحدها که کار

کند که مدیران ارزیابی درستی از را فراهم میاین امکان  DEAشوند. یم

واحدهای خود داشته باشند و تصمیماتی درست و منطقی برای تخصیص 

  (.1393)خسروی و شاهرودی،  بهینه منابع اتخاذ کنند

ها وارد داده که از سوی محققان به مدلهای مرسوم تحلیل پوششی نقدی

ها را به عنوان یک مجموعه سیستمها، این است که این مدل شود،یم

گیرند و فرآیندهای داخل سیستم، عملکرد و روابط مابین بسته در نظر می



  رانیا ایبرق منطقه هایشرکت ییکاراارزیابی منظور  به ایشبکه هایداده یپوشش لیتحل و یسازمان یدوسوتوانارایه مدلی تلفیقی از 
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« 1سیاه جعبه»گیرند. این دیدگاه که معروف به دیدگاه آنها را نادیده می

بسیاری از اطالعات ارزشمند در مورد واحدهای شود که سبب میاست، 

-به ورودی صرفاًها  DMUلیل کارایی و تح بروداز دست  2گیرندهتصمیم

؛  Cook et al., 2010) شودهای نهایی محدود های اولیه و خروجی

Kao, 2009  ؛Kao, & Hwang, 2008). مرسوم  یهاواقع مدل در

و  دهیچیپ یهاستمیس ییها در محاسبه کاراداده یپوشش لیتحل

 یانیم یهااندازه یو دارا باشندیچند مرحله م شاملکه  ییندهایفرآ

 یداخل یندهایاز فرآ کیهر  ییکارا توانندیو نم ضعیف هستند ؛هستند

  (.Chen, C., & Yan, 2011) محاسبه کنند یرا به درست

 با ارائه  (2000) «گراسکف»و  «فار»منظور برطرف نمودن این مشکل،  به

 به معرفی  DEAمرسوم ای و های پایهای ضمن اشاره به ضعف مدلمقاله

تر و ذکر اهمیت آن در تحلیل دقیق 3«ایشبکه هایتحلیل پوششی داده»

گیرنده را با تمامی ها پرداختند. این مدل یک واحد تصمیم DMUکارایی 

ای در نظر صورت ساختار شبکه زیرواحدها و ارتباطات موجود در آن به

که سیستم تحت ارزیابی، شامل چندین  شودیفرض مو در آن  گیردمی

هم باشد که هر واحد خود شامل چندین  ابهگیرنده مشد تصمیمواح

که  ییآنجا از (1390)صالح زاده و همکاران،  زیرواحد به هم مرتبط است

 میهر واحد تصم یداخل یندهایفرآ یامکان بررس یاشبکه یهامدل

یی از کارا یترقیدق ریها تصومدل نیلذا ا کنند،یرا فراهم م رندهیگ

DMU (.1390، خواهو شاه)مومنی  دهندیها ارائه م 

ای برای انتقال های برق منطقهای شنننرکتبا توجه به فرآیند دومرحله

ساس  پژوهشاین  چهارچوبنیرو،  شبکه ای دو مرحلهبر ا  اییک مدل 

 (:1)شکل  استطرح ریزی گردیده ها پوششی دادهتحلیل 

 

 

 

 

 

 
 دوسوتوانی و کارایی  سنجشای . مدل شبکه1شکل 

 ایهای برق منطقهشرکت

نامند، می« برگاستاکل»یا بازی « کنترل نامتمرکز»که آن را این مدل در 

گرفته درنظر  5«پیرو»و  4«رهبر»دو واحد مورد بررسی در قالب واحدهای 

، پیرو( -)رهبر  متمرکزکنترل نادر حالت فوق، بر اساس مدل . شودمی

هدف سازمان بهینه کردن کارآیی کل سیستم است. در این حالت 

مدیریت در نظر دارد کارآیی مراحل اول و دوم را ماکزیمم کند. یعنی 

هدف مدیریت سازمان این است که ماکزیمم کارآیی دو واحد در یک 

ای )مرحله را رهبرنقطه به تعادل برسند. برای این کار ابتدا کارآیی مرحله 

به دست سپس برای  آوریم،به دست میتر است( مدیریت مهم که برای

                                                 
- Black-box 

- Decision Making Unit (DMU) 

- Network DEA 

باید کارایی مرحله اول ، پیرو )در اینجا مرحله دوم(کارآیی مرحله  آوردن

را ثابت نگه داریم و به صورت یک قید به مدل اضافه کنیم. به عبارت 

آوریم که کارایی ای به دست میدیگر، کارایی مرحله دوم )پیرو( را به گونه

       (.Li et al., 2012) حله اول )رهبر( تغییر نکندمر

 خواهد بود: 1معادله ریزی خطی در حالت متمرکز به صورت مدل برنامه
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 آید:و کارآیی مرحله اول از رابطه زیر به دست می

(2) 𝜃1
𝑜𝑚𝑎𝑥

= 𝑚𝑎𝑥
∑ 𝑤𝑑𝑧𝑑𝑜

𝐷
𝑑=1

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜
𝑚
𝑖=1

 𝑠. 𝑡.        
∑ 𝑤𝑑𝑧𝑑𝑗

𝐷
𝑑=1

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

≤ 1       ∀𝑗 

               
∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗

𝑠
𝑟=1

∑ 𝑤𝑑𝑧𝑑𝑗 + ∑ 𝑄ℎ𝑥ℎ𝑗
2𝐻

ℎ=1
𝐷
𝑑=1

≤ 1    ∀𝑗

             𝑣𝑖 , 𝑤𝑑 , 𝑄ℎ, 𝑢𝑟 ≥ 0, ∀𝑖, 𝑑, ℎ, 𝑟 

از رابطه زیر به دسنننت  های فوق، کارآیی کلی شنننبکهبا توجه به رابطه

 آید:می

(3) 𝜃𝑐𝑒𝑛,1,∗ = 𝑚𝑎𝑥𝜃1
𝑜 ∗

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑜
𝑠
𝑟=1

∑ 𝑤𝑑𝑧𝑑𝑜 + ∑ 𝑄ℎ𝑥ℎ𝑜
2𝐻

ℎ=1
𝐷
𝑑=1

 𝑠. 𝑡:         
∑ 𝑤𝑑𝑧𝑑𝑗

𝐷
𝑑=1

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

≤ 1       ∀𝑗 

                 
∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗

𝑠
𝑟=1

∑ 𝑤𝑑𝑧𝑑𝑗 + ∑ 𝑄ℎ𝑥ℎ𝑗
2𝐻

ℎ=1
𝐷
𝑑=1

≤ 1    ∀𝑗

                   
∑ 𝑤𝑑𝑧𝑑𝑜

𝐷
𝑑=1

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜
𝑚
𝑖=1

= 𝜃1
𝑜

 

                   𝜃1
𝑜 ∈ [0, 𝜃1

𝑜𝑚𝑎𝑥
] 

برای با ساختار صنعت برق این مدل  انطباقدر بخش بعدی، چگونگی 

 شود.ای ایران تشریح میهای برق منطقهگیری کارایی شرکتاندازه

- Leader 

- Follower 

Stage 1 Stage 2 
𝑥𝑖𝑗

⬚ , 𝑖 = 1, … , 𝑚 

𝑍𝑑𝑗
⬚  , 𝑑 = 1, … , 𝐷 

𝑦𝑟𝑗
⬚ , 𝑟 = 1, … , 𝑠 

𝑥ℎ𝑗
2  , ℎ = 1, … , 𝐻 



 نرگس دل افروز ،علیرضا امیرتیموری ،محمدرضا خسروی، کامبیز شاهرودی

      1400پاییز  24شماره پیاپی  3شماره  دهمپژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران سال  -نشریه علمی

 

 

  ارائه شده است:موضوع،  یسوابق تجربای از ( خالصه1در جدول )
 سازی کارایی صنعت برقمطالعات پیشین در زمینه مدل. 1جدول 

 محقق
 سال

 انجام تحقیق
 متغیرهای خروجی متغیرهای ورودی

Sueyoshi et 
al. 

2020 
 ظرفیت تولید  -
 تعداد کارکنان -
 میزان انرژی تولید برق -

 دینامطلوب )تول یخروج -
CO2) 

 یانرژ دیتول -

Fallahi et 

al. 
2019 

 طول خطوط -
 ظرفیت ترانسها -
 تعداد کارکنان -

 فروش برق -
 تعداد مشترک -
 مساحت تحت پوشش -

Shahroodi, 
& Khosravi 

2017 

 ظرفیت ترانسها -

 طول خطوط -

طرح های انتقال هزینه  -

 نیرو

 تعداد کارکنان -

 انرژی تحویلی -

Seifert et 

al. 
2016 

 سرمایه گذاریمیزان  -
 تعداد کارکنان -
 مصرف سوخت -

 دینامطلوب )تول یخروج -
CO2) 

 یانرژ دیتول -

Munisamy, 
& Arabi 

2015 
 ظرفیت موثر تولید برق -
 مصرف سوخت -

خروجی نامطلوب )تولید  -
SO2) 

 تولید انرژی -

Azadeh et 

al. 
2015 

 طول خطوط -
 ظرفیت ترانسها -
 تعداد کارکنان -

 برقفروش  -
 تعداد مشترک -

Mullarkey 

et al. 
2015 

 تعداد کارکنان -
 طول خطوط -
 ترانسها تیظرف -

 مصرف ناخالص انرژی -

 یمصرف خالص انرژ -

 تعداد مشترک -

 مساحت تحت پوشش -

Omrani et 

al. 
2015 

 ترانسها تیظرف -

 ترانسها تعداد -

 طول شبکه زمینی -

 هواییطول شبکه  -

 تعداد کارکنان -

 مساحت تحت پوشش -

 یلیتحو یانرژ -

مصرف انرژی صنایع و  -

 خانگی

 ریسا یمصرف انرژ -

 انیمشتر

و  عیصنا تعداد مشترک -

 خانگی

  نیمشترک ریتعداد سا -

تعداد چراغ روشنایی  -

 خیابانی

Kuosmanen 
et al. 

 هزینه های کل - 2013

 انتقال انرژی -

 طول شبکه -

 تعداد مشترک -

Çelen 2013a  

 تعداد کارکنان -

 طول خط شبکه -

 ترانسها تیظرف - -

 یانتقال انرژ -

 تعداد مشترک -

Çelen 2013b  

 طول خطوط  -

 ظرفیت ترانسها -

 تعداد کارکنان -

 فروش برق -

 تعداد مشترک -

 

 

  

های گذشته مطالعاتی در خصوص دوسوتوانی سازمانی گر چه در سالا

پرسشنامه مورد بررسی قرار  از طریقها انجام شده و دوسوتوانی سازمان

برای نخستین بار با استفاده از تکنیک تحلیل  مطالعهگرفته است، اما این 

های ای و با استفاده از متغیرها و شاخصهای شبکهپوششی داده

مدلی برای ارزیابی کارایی ای ایران، های برق منطقهعملکردی شرکت

تلفیق مفهوم دوسوتوانی  به کمکای ایران های برق منطقهشرکت

 نماید.می هئای اراهای شبکهسازمانی و تکنیک تحلیل پوششی داده

  پژوهش یشناسروش -3

های برای ارزیابی کارایی شرکتبه منظور ارایه مدلی پژوهش حاضر 

کارایی بخش انتقال نیرو در محاسبه دوسوتوانی و به  ای ایرانبرق منطقه

شرکت برق  16 یپژوهش تمام نیدر ا پردازد.صنعت برق ایران می

های . دادهانتخاب شدند رندهیگمیتصم یعنوان واحدهابه رانیا یامنطقه

های برق شرکت 1397مربوط به عملکرد سال  ،مورد استفاده در مطالعه

سالنامه آماری صنعت برق »ز اطالعات مزبور ا ای ایران بوده ومنطقه

 اند.استخراج گردیده«  ایران

ها در این پژوهش، سنننه نکته مهم مورد ها و خروجیدر انتخاب ورودی

ست:  بودهتوجه  ستفاده در مطالعات قبلی ارزیابی 1ا . متغیرهای مورد ا

ها در و جمع آوری داده ی. امکان دسترس2صنعت برق در جهان کارایی 

. اسنننتفاده از نظرات متخصنننصنننین و 3خصنننوص متغیرهای تحقیق 

 . صنعت برق کارشناسان ارشد

در حاضر  مطالعهمتغیرهای ورودی و خروجی  ذکرشدهبا توجه به موارد 

 گردد:ارائه می 2جدول 

 . متغیرهای ورودی و خروجی تحقیق2جدول 

 شماره مرحله نوع متغیر عنوان متغیر

 مرحله اول ورودی های انتقال نیرو )میلیون ریال(هزینه طرح

 مرحله اول ورودی تعداد کارکنان طرح و توسعه )نفر(

 مرحله دوم میانی ظرفیت ترانسفورماتورهای موجود )مگاولت آمپر(

 مرحله دوم میانی طول خطوط موجود )کیلومتر(

 مرحله دوم ورودی اضافی تعداد کل کارکنان )نفر(

 مرحله دوم خروجی میزان انرژی تحویلی )میلیون کیلووات ساعت(

 هاشرکت کارایی ارزیابیسازی مدل. 1-3

 سنجش نمره دوسوتوانی و کارایی له ادر این بخش، برای مس

ای یک مدل بر مبنای تکنیک تحلیل پوششی های برق منطقهشرکت

قرار  شود. در این مدل مفروضات زیر مدنظرارائه میای های دومرحلهداده

 :گیرندمی

 



  رانیا ایبرق منطقه هایشرکت ییکاراارزیابی منظور  به ایشبکه هایداده یپوشش لیتحل و یسازمان یدوسوتوانارایه مدلی تلفیقی از 
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 مفروضات مدل:

سعه». در این مدل دو مرحله 1 ساختار  «برداریبهره»و  «طرح و تو در 

ای ای شننبکهای به عنوان یک فرآیند دو مرحلههای برق منطقهشننرکت

 درنظر گرفته شده است. (سریمتوالی )

های این دو واحد، مرحله طرح و توسعه . به لحاظ تقدم و تاخر فعالیت2

درنظر  2پیروبرداری به عنوان واحد و مرحله بهره 1رهبربه عنوان واحد 

 گرفته شده است. 

عه از ورودی3 له طرح و توسننن فاده می. مرح مام هایی اسنننت ند و ت ک

له بهرهخروجی به مرح یانی  به عنوان خروجی م  برداری واردهای آن 

 شوند. می

که خروجی میانی مرحله  یهایبرداری، به جز ورودی. در مرحله بهره4

 د. شومیسیستم قبل هستند، ورودی اضافی نیز وارد 

برداری . خروجی نهایی به عنوان خروجی کل سننیسننتم از مرحله بهره5

 خارج می شود.

 ها:اندیس

i : ( ورودی مرحله اولi = 1,…, m) 

d  :خروجی میانی (d = 1,…, D ) 

h  :ورودی اضافی مرحله دوم (h = 1,…, H ) 

r  :خروجی نهایی (r = 1,…, s ) 

 نمادها:

ijx: سعه )هزینه طرحورودی های انتقال نیرو و های مرحله طرح و تو
 تعداد کارکنان طرح و توسعه(

djz: فورماتورها و طول خطوط انتقال(سخروجی میانی )ظرفیت تران 
2

hjx: )ورودی اضافی مرحله دوم )تعداد کل کارکنان 

rjy: )خروجی نهایی )میزان انرژی تحویلی 

 ها:وزن

iv: های مرحله طرح و توسعهوزن مربوط به ورودی 

dw:  های میانیخروجیوزن مربوط به 

hQ برداریهای مازاد مرحله بهرهورودی: وزن مربوط به 

ruوزن مربوط به خروجی نهایی : 

های برق شرکت ،بخش انتقال نیروی صنعت برق کاری ندیفرآ بر مبنای

-به شرکت)مراکز تولید( ها ای جهت انتقال نیروی برق از نیروگاهمنطقه

کنند. در مرحله اول، ، از دو مرحله استفاده می)مراکز مصرف( های توزیع

از  هگذاری و استفادبا صرف هزینه و سرمایه «و توسعهطرح »واحد 

توزیع ها و خطوط انتقال و فوقکارکنان متخصص، نسبت به احداث پست

در دوسوتوانی درنظر  «اکتشاف»این مرحله معادل مرحله نماید. اقدام می

ها و خطوط پس از احداث و گذراندن در مرحله دوم، پستشود. گرفته می

                                                 
- Leader 

، در مدار قرار «برداریبهره»اندازی، توسط واحدهای همراحل تست و را

گیرند و پس از انجام تغییرات الزم در ولتاژ برق، انرژی الزم را به می

این مرحله نیز مطابق ادبیات  دهند.مقاصد مورد نظر انتقال می

بر اساس شود. در نظر گرفته می «برداریبهره»دوسوتوانی، معادل 

ای شده، فرآیند دو مرحله یمعرف یرهایه به متغفوق و با توج حاتیتوض

به  یو خروج یورود یرهایمتغ انیانتقال نیروی برق و نحوه ارتباط م

 :است 2صورت شکل 
 

 

 

 

 
 

 

 

 برق نیروی انتقال ای. فرآیند دو مرحله2شکل 

های برق سازی سنجش کارایی شرکتفرض دوم مدلبرمبنای پیش

را به عنوان رهبر  )طرح و توسعه( مرحله اول ،(2اگر در شکل ) ای،منطقه

مرحله کارایی  ؛در نظر بگیریمبرداری( را به عنوان پیرو و مرحله دوم )بهره

 آید:از رابطه زیر به دست می اول

(4) 𝑒1
𝑜∗ = 𝑚𝑎𝑥 ∑ 𝑤𝑑𝑧𝑑𝑜

𝐷

𝑑=1

     𝑠. 𝑡.      ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜 = 1

 𝑚

𝑖=1

 

                  ∑ 𝑤𝑑𝑧𝑑𝑗

𝐷

𝑑=1

− ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

≤ 0      ∀𝑗      

                    𝑣𝑖 , 𝑤𝑑, 𝑄ℎ , 𝑢𝑟 ≥ 0, ∀𝑖, 𝑑, ℎ, 𝑟 

 شود:و کارایی مرحله دوم نیز از رابطه زیر حاصل می

(5) 𝑒2
𝑜∗ = 𝑚𝑎𝑥 ∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗0

𝑠

𝑟=1

     𝑠. 𝑡.      ∑ 𝑤𝑑𝑧𝑑𝑗

𝐷

𝑑=1

 − ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

≤ 0       ∀𝑗

                  ∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗

𝑠

𝑟=1

− ∑ 𝑄ℎ𝑥ℎ𝑗
2

𝐻

ℎ=1

− ∑ 𝑤𝑑𝑧𝑑𝑗 ≤ 0      

𝐷

𝑑=1

∀𝑗 

                  ∑ 𝑄ℎ𝑥ℎ𝑜
2

𝐻

ℎ=1

+ ∑ 𝑤𝑑𝑧𝑑𝑗

𝐷

𝑑=1

= 1 

                  ∑ 𝑤𝑑𝑧𝑑𝑜

𝐷

𝑑=1

 − 𝑒1
𝑜∗ ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜 = 0

𝑚

𝑖=1

                 𝑣𝑖 , 𝑤𝑑, 𝑄ℎ , 𝑢𝑟 ≥ 0, ∀𝑖, 𝑑, ℎ, 𝑟 

- Follower 

 1مرحله 

 طرح و توسعه

 2مرحله 

 برداري بهره
 تعداد كاركنان
 طرح و توسعه

 هزينه طرحهاي
 انتقال نيرو

 ظرفيت
 ترانسفورماتورها

 تعداد كل 
 كاركنان

 طول خطوط

 ميزان انرژي
 تحويلي
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 پژوهش یهاافتهی -4

با فرض رهبر بودن واحد طرح و توسعه و بر اساس مدل ارائه شده 

ای در شرکت برق منطقه اولکارآیی مرحله ( 5( و )4با توجه به روابط )

   شود:( به صورت زیر محاسبه میDMU1آذربایجان )

(6)  𝑒1
∗ = max255𝑤1 + 359.1𝑤2

 
  𝑠. 𝑡. ∶

 
    353053𝑣1 + 50𝑣2 = 1

 
 255𝑤1 + 359.1𝑤2 − 353053𝑣1 − 50𝑣2 ≤ 0

 
 910𝑤1 + 517𝑤2 − 738382𝑣1 − 53𝑣2 ≤ 0

 
 245𝑤1 + 117.3𝑤2 − 177737𝑣1 − 28𝑣2 ≤ 0

 
 260𝑤1 + 287𝑤2 − 1247836𝑣1 − 86𝑣2 ≤ 0

 
 650𝑤1 + 7.7𝑤2 − 539445𝑣1 − 38𝑣2 ≤ 0

 
 1054𝑤1 + 9.4𝑤2 − 624911𝑣1 − 152𝑣2 ≤ 0

 
 580𝑤1 + 313.8𝑤2 − 221529𝑣1 − 40𝑣2 ≤ 0

 
 1070𝑤1 + 0𝑤2 − 98624𝑣1 − 10𝑣2 ≤ 0

 
 285𝑤1 + 193𝑤2 − 239004𝑣1 − 124𝑣2 ≤ 0

 
 1213𝑤1 + 47.3𝑤2 − 384345𝑣1 − 55𝑣2 ≤ 0

 
 2575𝑤1 + 271.3𝑤2 − 652974𝑣1 − 71𝑣2 ≤ 0

 

 90𝑤1 + 308.5𝑤2 − 87834𝑣1 − 38𝑣2 ≤ 0
 

 755𝑤1 + 57.3𝑤2 − 223627𝑣1 − 29𝑣2 ≤ 0
 

 850𝑤1 + 93𝑤2 − 524072𝑣1 − 43𝑣2 ≤ 0
 

 783𝑤1 + 300.9𝑤2 − 548425𝑣1 − 29𝑣2 ≤ 0
 

 350𝑤1 + 103.5𝑤2 − 299270𝑣1 − 25𝑣2 ≤ 0
 

 

ای آذربایجان در شرکت برق منطقه دومکارآیی مرحله و همچنین 

(DMU1به صورت زیر محاسبه می ):شود   

𝑒2
∗ = max16230 𝑢1

 
(7) 

𝑠. 𝑡. ∶
 

 

255𝑤1 + 359.1𝑤2 − 353053𝑣1 − 50𝑣2 ≤ 0
 

 

910𝑤1 + 517𝑤2 − 738382𝑣1 − 53𝑣2 ≤ 0
 

 

245𝑤1 + 117.3𝑤2 − 177737𝑣1 − 28𝑣2 ≤ 0
 

 

260𝑤1 + 287𝑤2 − 1247836𝑣1 − 86𝑣2 ≤ 0
 

 

650𝑤1 + 7.7𝑤2 − 539445𝑣1 − 38𝑣2 ≤ 0
 

 

1054𝑤1 + 9.4𝑤2 − 624911𝑣1 − 152𝑣2 ≤ 0
 

 

580𝑤1 + 313.8𝑤2 − 221529𝑣1 − 40𝑣2 ≤ 0
 

 

1070𝑤1 + 0𝑤2 − 98624𝑣1 − 10𝑣2 ≤ 0
 

 

285𝑤1 + 193𝑤2 − 239004𝑣1 − 124𝑣2 ≤ 0
 

 

1213𝑤1 + 47.3𝑤2 − 384345𝑣1 − 55𝑣2 ≤ 0
 

 

2575𝑤1 + 271.3𝑤2 − 652974𝑣1 − 71𝑣2 ≤ 0
 

 

90𝑤1 + 308.5𝑤2 − 87834𝑣1 − 38𝑣2 ≤ 0
 

 

755𝑤1 + 57.3𝑤2 − 223627𝑣1 − 29𝑣2 ≤ 0
 

 

850𝑤1 + 93𝑤2 − 524072𝑣1 − 43𝑣2 ≤ 0
 

 

783𝑤1 + 300.9𝑤2 − 548425𝑣1 − 29𝑣2 ≤ 0
 

 

350𝑤1 + 103.5𝑤2 − 299270𝑣1 − 25𝑣2 ≤ 0
 

 

16230𝑢1 − 15031𝑄1 − 7715.5𝑄2 − 1502𝑄3 − 255𝑤1  − 359𝑤2 ≤ 0 

28212𝑢1 − 21305𝑄1 − 8559.4𝑄2 − 1082𝑄3 − 910𝑤1  − 517𝑤2 ≤ 0 

22709𝑢1 − 16863𝑄1 − 9770.1𝑄2 − 1118𝑄3 −  245𝑤1  − 117𝑤2 ≤ 0 

49760𝑢1 − 49334𝑄1 − 8785.3𝑄2 − 2608𝑄3 − 260𝑤1  − 287𝑤2 ≤ 0 

19520𝑢1 − 17126𝑄1 − 10740.1𝑄2 − 962𝑄3 − 650𝑤1  − 7.7𝑤2 ≤ 0 

36483𝑢1 − 34669𝑄1 − 8107𝑄2 − 2425𝑄3 − 1054𝑤1  − 9.4𝑤2 ≤ 0 

9493𝑢1 − 6732𝑄1 − 3634𝑄2 − 799𝑄3 − 580𝑤1  − 313.8𝑤2 ≤ 0 

4881𝑢1 − 3753𝑄1 − 2075.9𝑄2 − 357𝑄3 − 1070𝑤1  − 0𝑤2 ≤ 0 

4931𝑢1 − 5464𝑄1 − 7085𝑄2 − 982𝑄3 − 285𝑤1  − 193𝑤2 ≤ 0 

12232𝑢1 − 10282𝑄1 − 7631.9𝑄2 − 867𝑄3 − 1213𝑤1  − 47.3𝑤2 ≤ 0 

23565𝑢1 − 26395𝑄1 − 13911𝑄2 − 1683𝑄3 −  2575𝑤1 − 271𝑤2 ≤ 0 

13871𝑢1 − 10967𝑄1 − 7857.6𝑄2 − 366𝑄3 − 90𝑤1  − 308.5𝑤2 ≤ 0 

9866𝑢1 − 7554𝑄1 − 2488.9𝑄2 − 693𝑄3 − 755𝑤1  − 57.3𝑤2 ≤ 0 

16479𝑢1 − 14934𝑄1 − 5706𝑄2 − 969𝑄3 − 850𝑤1  − 93𝑤2 ≤ 0 

14031𝑢1 − 12746𝑄1 − 5175.1𝑄2 − 860𝑄3 − 783𝑤1  − 300.9𝑤2 ≤ 0 

6789𝑢1 − 5483𝑄1 − 3174.4𝑄2 − 504𝑄3 − 350𝑤1  − 103.5𝑤2 ≤ 0 

15031𝑄1 + 7715.5𝑄2 + 1502𝑄3 +  255𝑤1 + 359.1𝑤2 = 1
 

 

255𝑤1 + 359.1𝑤2 − 𝑒1
∗(353053𝑣1 + 50𝑣2) = 0

 
 

ای نمره های برق منطقهریزی خطی برای شنننرکتبا حل مدل برنامه

در هر یک از مراحل طرح و  3دوسنننوتوانی و کارایی آنها مطابق جدول 

 شده است:برداری تعیین توسعه و بهره

 ایهای برق منطقه. مقادیر کارایی و نمره دوسوتوانی شرکت3جدول 

 شرکت 

 ای برق منطقه

 کارایی
 مرحله اول

 کارایی
 مرحله دوم

دوسوتوانی 

 تعادلی

دوسوتوانی 

 ترکیبی

 61/0 04/0 80/0 76/0 آذربایجانی ابرق منطقه

 86/0 02/0 94/0 91/0 اصفهان یابرق منطقه

 57/0 42/0 57/0 1 باختر یابرق منطقه

 1 0 1 1 تهران یابرق منطقه

 93/0 06/0 1 93/0 خراسان یابرق منطقه

 76/0 23/0 76/0 1 خوزستان یابرق منطقه

 40/0 59/0 1 40/0 زنجان یابرق منطقه

 1 0 1 1 سمنان یابرق منطقه

 69/0 30/0 1 69/0 سیستان یابرق منطقه

 30/0 14/0 48/0 62/0 غرب یابرق منطقه

 74/0 25/0 74/0 1 فارس یابرق منطقه

 1 0 1 1 کرمان یابرق منطقه

 39/0 29/0 79/0 50/0 گیالن یابرق منطقه

 47/0 17/0 78/0 60/0 مازندران یابرق منطقه

 62/0 37/0 62/0 1 هرمزگان یابرق منطقه

 37/0 03/0 59/0 62/0 یزد یابرق منطقه

شرکت جینتا سعه / ) اول مرحله در هاکارایی  شافطرح و تو شان( اکت  ن

باختر، تهران،  ایبرق منطقه هایکه واحد طرح و توسعه شرکت دهدمی

 100 نسبی ییکارا یخوزستان، سمنان، فارس، کرمان و هرمزگان، دارا

صد م شندیدر شرکت برق نیدر ا ییکارا نی. کمتربا  مرحله مربوط به 



  رانیا ایبرق منطقه هایشرکت ییکاراارزیابی منظور  به ایشبکه هایداده یپوشش لیتحل و یسازمان یدوسوتوانارایه مدلی تلفیقی از 

 

      1400پاییز  24شماره پیاپی  3شماره  دهمپژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران سال  -نشریه علمی

 

ای در های برق منطقهکارایی شننرکت .اسننت( 40/0)زنجان  ایمنطقه

 شود:مالحظه می 1مرحله طرح و توسعه )اکتشاف( در نمودار شماره 

 

 ها در مرحله طرح و توسعهنمرات کارایی شرکت. 1نمودار 

پایین مر یانگر کارایی  تایج ب های برق له طرح و توسنننعه شنننرکتحن

میانگین کارایی  باشد.غرب میای زنجان، گیالن، مازندران، یزد و منطقه

شاف( معادل شرکت سعه )اکت بوده، تعداد  81/0ها در مرحله طرح و تو

شرکت 7های کارا در این مرحله شرکت صد   43های کارا شرکت و در

 باشد.درصد می

شرکتیدر مرحله دوم )بهره بردار ست که   های( نیز نتایج بیانگر این ا

س ایبرق منطقه سمنان،  سان،  و بلوچستان و کرمان  ستانیتهران، خرا

 یامرحله، شرکت برق منطقه نیدرصد هستند. در ا 100 ییکارا یدارا

کترا ( 48/0) ییکارا نیغرب کمتر های برق دارد و پس از آن شنننر

 شوند. ای باختر و یزد با کمترین کارایی معرفی میمنطقه

کت قهکارایی شنننر له بهرهای در های برق منط برداری در نمودار مرح

 شود:مالحظه می 2شماره 

 

 برداریها در مرحله بهرهنمرات کارایی شرکت. 2نمودار 

اسنننت.  82/0برداری معادل در مرحله بهرهها شنننرکتمیانگین کارایی 

شنننرکت و درصننند  6برداری، های کارا در مرحله بهرهتعداد شنننرکت

به طور کلی محاسننبات کارایی  باشنند.درصنند می 37های کارا، شننرکت

های کارا و میانگین کارایی نشان های تعداد شرکتها با شاخصشرکت

ها در مرحله طرح و توسننعه دهنده این اسننت که عملکرد کلی شننرکت

 برداری است. بهتر از مرحله بهره

ها در واحدهای طرح و توسنننعه و نمرات کارایی شنننرکت 3در نمودار 

 شود:ای مالحظه میمقایسهبرداری به صورت بهره

 

 ایی برق منطقههامقایسه نمرات کارایی شرکت. 3نمودار 

 یردر مرحله طرح و توسعه و بهره بردا

ای باختر، های برق منطقهبیانگر این اسنننت شنننرکتای مقایسنننهنتایج 

رغم اینکه در مرحله طرح و توسننعه خوزسننتان، فارس و هرمزگان علی

ند ما در مرحله بهره ؛کارا هسنننت کارا نمیا ند. همچنین برداری  باشننن

ستان با های برق منطقهشرکت ستان و بلوچ سی سان، زنجان،  ای خرا

طرح و توسننعه اما در مرحله  ؛کارا هسننتند برداریبهرهاینکه در مرحله 

 . شوندمحسوب میکارا های ناجزو شرکت

در دو مرحله از طریق  ایی برق منطقههابا مقیاسنننه کارایی شنننرکت

و شنندت اختالف  هاتوان وضننعیت عملکردی شننرکتبهتر می 4نمودار 

 را در دو مرحله بررسی نمود: کارایی 

  
 ها نمودار مقایسه شدت اختالف نمرات کارایی شرکت. 4نمودار 

 در مراحل طرح و توسعه و بهره برداری

سعه و شدت اختالفات کارایی دو مرحله طرح و تو سی  برداری بهره برر

شرکت ست که به ترتیب  برق منطقه ای زنجان، باختر، های بیانگر این ا

دارای بیشترین اختالف نمرات  فارس و هرمزگان، سیستان و بلوچستان

کارایی در دو مرحله می باشننند. در هر پنج شننرکت، دلیل اصننلی این 
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كارايي طرح و توسعه كارايي بهره برداري

آذربايجان
اصفهان

باختر

تهران

خراسان

خوزستان

زنجان

سمنان
سيستان 

غرب

فارس

كرمان

گيالن

مازندران

هرمزگان

يزد

كارايي طرح و توسعه كارايي بهره برداري



 نرگس دل افروز ،علیرضا امیرتیموری ،محمدرضا خسروی، کامبیز شاهرودی
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شرکت در یکی از مراحل و ناکارایی در مرحله د یگر اختالف، کارا بودن 

 است. 

ای در نمره دوسوتوانی تعادلی در نمودار های برق منطقهمقایسه شرکت

این مطالعه شود. همان طور که در بخش مبانی نظری ارایه می 5شماره 

بیان شد، نمره دوسوتوانی تعادلی از قدرمطلق اختالف نمرات کارایی هر 

وسننعه و برداری )کارایی مراحل طرح و تیک از مراحل اکتشنناف و بهره

 آید:برداری( به دست میبهره

 

 ایهای برق منطقهمقایسه دوسوتوانی تعادلی شرکت. 5نمودار 

 بر اسنناس رویکرد تعادلیشننود، مالحظه می 5همان گونه که در نمودار 

ای تهران، سمنان و کرمان به عنوان های برق منطقهشرکت، دوسوتوانی

ای شرکت برق منطقهشوند. همچنین های دوسوتوان معرفی میشرکت

ضعیف سوتوانی زنجان  صاص تعادلی ترین عملکرد را در دو به خود اخت

داده اسننت. دلیل این موضننوع نیز کارایی واحد این شننرکت در مرحله 

پس برداری و ناکارایی آن در مرحله اکتشاف )طرح و توسعه( است. بهره

، سیستان و بلوچستان ای باختر، هرمزگانهای برق منطقهاز آن شرکت

ضعیفو گیالن در رتبه شرکتهای دوم تا پنجم  سوتوانی ترین  ها در دو

 گیرند. تعادلی قرار می

ای در های برق منطقهمقایسنننه دوسنننوتوانی ترکیبی شنننرکتدر ادامه 

 شود:ارایه می 6نمودار 
 

 

 ایهای برق منطقهمقایسه دوسوتوانی ترکیبی شرکت. 6نمودار 

ها مالحظه شنند، که در مقایسننه دوسننوتوانی تعادلی شننرکتهمان طور 

ای تهران، سمنان و کرمان به دلیل کارایی واحد های برق منطقهشرکت

در هر دو مرحله کاری خود، در رویکرد ترکیبی دوسوتوانی نیز به عنوان 

ای همچنین شرکت برق منطقهشوند. های دوسوتوان معرفی میشرکت

را در دوسننوتوانی ترکیبی دارا بوده و پس از ترین عملکرد غرب ضننعیف

کت قهآن شنننر ندران در های برق منط ماز جان و  ای یزد، گیالن، زن

ضعیفرتبه سوتوانی ترکیبی قرار های دوم تا پنجم  ترین عملکرد در دو

 گیرند. می

 و پیشنهادها گیرینتیجه -5
تلفیق مفهوم دوسوتوانی این پژوهش برای نخستین بار با استفاده از 

مدلی برای ارزیابی کارایی ای، های شبکهتحلیل پوششی دادهسازمانی و 

نموده اسنننت. مطابق دو رویکرد  ارایهای ایران های برق منطقهشنننرکت

شرکت سوتوانی،  سمنان های برق منطقهترکیبی و تعادلی دو ای تهران، 

ک یل که در هر دو مرحله دارای  به این دل حد )و کرمان،   100ارایی وا

 شوند. های دوسوتوان معرفی میباشند، به عنوان شرکتدرصد( می

ای های برق منطقههای ناکارا، در رویکرد تعادلی، شرکتدر میان شرکت

آذربایجان، اصنننفهان، خراسنننان و یزد، اگر چه کارایی واحد ندارند، اما 

شرکت سبت به  سوتوانی باالتری دارند. یعنین قدرمطلق  های دیگر، دو

برداری اختالف نمرات کارایی آنها در هر یک از مراحل اکتشنناف و بهره

 ها است. کمتر از سایر شرکت

ترین ای زنجان ضننعیفبر اسنناس رویکرد تعادلی، شننرکت برق منطقه

عملکرد را در دوسوتوانی به خود اختصاص داده است. دلیل این موضوع 

برداری و ناکارایی آن در هنیز کارایی واحد این شنننرکت در مرحله بهر

 مرحله اکتشاف )طرح و توسعه( است. 

ها در زمینه دوسننوتوانی ترکیبی بیانگر این همچنین مقایسننه شننرکت

های دوسوتوان کامل، بیشترین نمره دوسوتوانی است که به جز شرکت

ای خراسننان با نمره دوسننوتوانی ترکیبی مربوط به شننرکت برق منطقه

شد. کمتریمی 93/0 شرکت با سوتوانی ترکیبی نیز مربوط به  ن نمره دو

قه با نمره برق منط به طور کلی در رویکرد  30/0ای غرب  اسننننت. 

شرکت ضعیت  سوتوانی ترکیبی، و ستان و فارس دو صفهان، خوز های ا

ای است. دامنه تغییرات نمرات های برق منطقهتر از سایر شرکتمناسب

بوده و انحراف  7/0معادل  ایهای برق منطقهدوسوتوانی ترکیبی شرکت

محاسبه شده است که  24/0ها نیز معیار نمرات دوسوتوانی این شرکت

 باشد. بیانگر پراکندگی باالی نمرات دوسوتوانی می

دوسنننوتوانی و تجزیه و تحلیل بر مبنای مدل ارایه شنننده و بر اسننناس 

توان به سننه ای ایران را میهای برق منطقهشننرکت ،هاکارایی شننرکت

ها و و برای هر دسنننته توصنننیهبندی تقسنننیمبه صنننورت زیر ته دسننن

 پیشنهاداتی ارایه نمود: 

برداری هایی که در هر دو بخش طرح و توسعه و بهرهشرکتدسته اول. 

 :)شرکتهای دوسوتوان کامل( کارا هستند

ای دهد سه شرکت برق منطقهنشان می نتایج حاصل از مدل ارایه شده

برداری در هر دو مرحله طرح و توسننعه و بهرهتهران، سننمنان و کرمان 

کارا می باشنننند و در هر دو رویکرد دوسنننوتوانی تعادلی و ترکیبی، به 
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شرکت شرکت عنوان  سه  شوند. این  سوتوان و کارا معرفی می  های دو

الزم است تا نسبت به حفظ وضعیت موجود خود در هر دو مرحله طرح 

 ند دوسنننوتوانی آنان ادامه یابد.برداری بپردازند تا روو توسنننعه و بهره

شرکت شنهاد میهمچنین به این  تا با واکاوی دالیل کارایی  شودها پی

برداری، نسبت به مستندسازی خود در هر دو بخش طرح و توسعه و بهره

تجربیات موفق خود اقدام نموده و نتایج آن را در اختیار شرکت توانیر و 

   رار دهند. ای ایران قهای برق منطقهسایر شرکت

هایی که در یک بخش کارا بوده و در بخش دیگر دستتته دوم: شتترکت

 ناکارا می باشند.

شرکت سوتوانی و کارایی  شان نتایج ارزیابی دو شنهادی ن ها با مدل پی

ای در یکی از مراحل کاری شنننرکت برق منطقه 7دهد در مجموع می

ستند. این  ضوع باعث کاهش خود کارا بوده و در مرحله دیگر کارا نی مو

شرک سوتوانی این  شده تنمره دو ها در هر دو رویکرد تعادلی و ترکیبی 

 است. 

ای باختر، خوزستان، فارس شرکت برق منطقه 4شرکت،  7از میان این 

سعه شرکت ،و هرمزگان در مرحله طرح و تو ستند اما این  ها در کارا ه

ضعف کارایی مواجه بوده و جزومرحله بهره های ناکارا شرکت برداری با 

شننرکت، اختالف نمرات کارایی دو  4از میان این شننوند. محسننوب می

ای باختر بیش برداری در شرکت برق منطقهبخش طرح و توسعه و بهره

شننرکت توصننیه  چهارهاسننت. بنابراین به مدیریت این از سننایر شننرکت

نابع و شنننود ضنننمن حفظ روند مطلوب می کارایی و ترکیب بهینه م

صارف خ سی دالیل ناکارایی ود م سبت به برر سعه، ن در بخش طرح و تو

برداری خود اقدام نمایند. همچنین با توجه به اینکه عملکرد بخش بهره

بر روی عملکرد کلی صنننعت برق ای های برق منطقههر یک از شننرکت

 -به عنوان متولی صنننعت برق کشننور به شننرکت توانیر، گذاردمی تاثیر

گذاری سرمایهشناسایی نقاط ضعف و تمهید شود نسبت به می پیشنهاد

 برداری چهار شرکت یادشده اقدام نماید. در بخش بهرهالزم 

از نتایج کارایی سنننجی از طریق مدل پیشنننهادی بیانگر آن اسننت که 

ای خراسان، زنجان برق منطقه شرکت 3میان هفت شرکت دسته دوم، 

برداری، در ودن در مرحله بهرهرغم کارا بعلیو سننیسننتان و بلوچسننتان 

شترین  ستند. بی ضعف عملکردی روبرو ه سعه خود با  مرحله طرح و تو

شنننرکت، به شنننرکت برق منطقه ای زنجان  3ضنننعف در میان این 

شننرکت برق  16ترین کارایی را در میان گردد. این شننرکت پایینبرمی

ست و اختالف عملکرد دو بمنطقه سعه دارا خش ای در مرحله طرح و تو

ست. با  6/0برداری شرکت مذکور، طرح و توسعه و بهره سبه شده ا محا

وظیفه  ،ایق منطقهرهای بتوجه به اینکه بخش طرح و توسننعه شننرکت

لذا به  ؛ها و خطوط انتقال نیرو را به عهده داردتوسنننعه ظرفیت پسنننت

شود ضمن حفظ روند مطلوب بخش مدیریت این سه شرکت توصیه می

سرمایه بهره برداری خود، سبت به با  سعه، ن گذاری در بخش طرح و تو

 بهبود عملکرد خود اقدام نمایند. 

ها در بخش طرح و توسننعه توجه به اینکه فعالیت شننرکت باهمچنین 

گذاری آنها بر روی این بخش و در ارتباط مسننتقیمی با میزان سننرمایه

و های انتقال رحطها در بخش شننرکتبه یافته واقع به بودجه تخصننیص

صیه میفوق توزیع مربوط می شرکت توانیر تو سبت شود، لذا به  شود ن

های این دسننته، در یافته به شننرکتزان بودجه تخصننیصیبه بررسننی م

 توزیع اقدام نماید. های انتقال و فوقبخش طرح

سته دوم، در یک مرحله کارا و در شرکت در پایان، از آنجایی که های د

شننود در لذا به سننایر محققان پیشنننهاد میمرحله دیگر ناکارا هسننتند، 

های طرح و ها در هر یک از بخشمطالعات آتی، دالیل ناکارایی شننرکت

برداری را شناسایی نموده و در این راستا به بهبود وضعیت توسعه و بهره

     کمک کنند.      ای های برق منطقهو شرکتصنعت برق 

کت ته ستتوم: شتتر عه و دستت که در هر دو بخش طرح و توستت  هایی 

 برداری ناکارا هستند. بهره

ای ایران که با مدل پیشنننهادی ارزیابی شننرکت برق منطقه 16از میان 

ای آذربایجان، اصننفهان، غرب، گیالن، برق منطقهشننرکت  6 ؛اندشننده

برداری ناکارا در هر دو مرحله کاری طرح و توسعه و بهرهمازندران و یزد 

ستند.  سعه شرکت،  6از میان این ه اختالف کارایی دو بخش طرح و تو

شرکت برق منطقهو بهره ست. کارایی  ،ای گیالنبرداری  شتر ا از همه بی

برداری آن و کارایی بخش بهره 5/0بخش طرح و توسننعه این شننرکت 

ست. نتیجه 79/0 شده ا سبه  شرکت و  ،محا سوتوانی این  بیانگر عدم دو

شرکت مذکور میع سب دو بخش کاری  سعه متنا شد. دم تو همچنین با

شان می صفهان های برق منطقهشرکت دهدتجزیه و تحلیل نتایج ن ای ا

کاری خود، اختالف نمرات و یزد، علی له  کارا بودن در دو مرح نا رغم 

اسنننت که نشنننان دهنده  03/0کارایی آنان در دو مرحله کاری در حد 

برداری ن هر دو مرحله طرح و توسننعه و بهرهعملکرد متناسننب و یکسننا

شود با الگو شرکت توصیه می 6باشد. به مدیریت این ها میاین شرکت

کت عه و قراردادن شنننر حل طرح و توسننن یک از مرا کارا در هر  های 

بازنگری نموده ها و خروجیبرداری، در ترکیب ورودیبهره و های خود 

سبت به بهبود عملکرد خود اقدام نمایند.  شنهاد مین شود همچنین پی

های مرتبط، در طول یک های مذکور با اسننتفاده از مدلکارایی شننرکت

ضعیت ناکارایی در طول  صورت تداوم و شده و در  سنجیده  بازه زمانی 

ها در قالب یک کارگروه ویژه بازه زمانی مورد بررسننی، عملکرد شننرکت

         تر قرار گیرد. انیر مورد بررسی دقیقتوسط شرکت تو

داری در وضعیت کارایی نتایج به صورت کلی بیانگر وجود اختالف معنی

برداری اسنننت که خود ها در دو مرحله طرح و توسنننعه و بهرهشنننرکت

نه یاد در نمرات دوسنننوتوانی زمی ندگی ز سننناز وجود اختالف و پراک

ست که اشرکت سی گردیده ا ضوع میهای مورد برر تواند مورد ین مو

  بررسی شرکت توانیر و وزارت نیرو قرار گیرد.
 های ارزیابیبا سایر مدلمطالعه حاضر به منظور مقایسه نتایج  ،در ادامه

های این و همچنین به منظور اعتبارسنننجی یافتهصنننعت برق  عملکرد

 یابرق منطقه یهاعملکرد شرکت یابیارز»با  این مطالعه نتایج، تحقیق

)موسوم به « های استراتژیکبر اساس سامانه یکپارچه مدیریت شاخص

سیما(  شرکت توانطرح  سط  ساالنه انجام م ریکه تو صورت  شود یبه 

 یشنهادیروش پ انیو تفاوت موجود م سهیمقا نیا جیشده و نتا سهیمقا
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سیما، مطالعه با  نیدر ا یابیارز صنعت برق مورد طرح  سط خبرگان  تو

فتقرار گ لیو تحل هیتجز تا. ر بارسننننج یبرا کردیرو نیا جین  یاعت

  شود: یم حیتشر 4شماره در قالب جدول های این مطالعه یافته

 های تحقیق . مقایسه نتایج و اعتبارسنجی یافته4جدول 

  شرکت

 ای برق منطقه

ارزیابی بر اساس 

 مدل پیشنهادی

ارزیابی بر اساس 

 توانیر طرح سیما

قدرمطلق تفاضل 

 دو مدلاختالف 

 رتبه امتیاز رتبه امتیاز
اختالف 

 امتیاز
اختالف 

 رتبه

 3 16/0 5 77/0 8 61/0 آذربايجان
 0 06/0 3 80/0 3 86/0 اصفهان

 3 19/0 6 76/0 9 57/0 اخترب
 7 26/0 8 74/0 1 1 تهران

 1 13/0 3 80/0 2 93/0 خراسان
 5 03/0 9 73/0 4 76/0 خوزستان
 3 34/0 8 74/0 11 40/0 زنجان
 6 25/0 7 75/0 1 1 سمنان
 1 06/0 7 75/0 6 69/0 سيستان
 12 54/0 2 84/0 14 30/0 غرب
 0 03/0 5 77/0 5 74/0 فارس
 3 22/0 4 78/0 1 1 كرمان
 11 46/0 1 85/0 12 39/0 گيالن

 7 33/0 3 80/0 10 47/0 مازندران
 3 16/0 4 78/0 7 62/0 هرمزگان

 9 41/0 4 78/0 13 37/0 يزد
 22/0 77/0 67/0 میانگین

 15/0 34/0 24/0 انحراف معیار

 7/0 12/0 51/0 ( Rدامنه تغییرات)

شاهده م 4همان طور که در جدول  شرکت نیانگیشود، میم  هانمرات 

 اری( بوده و انحراف مع1)از  67/0مقاله،  نای توسننط شننده ارائه مدل در

اسنننت در  یدر حال نیباشننند. ا یم 7/0 زین راتییو دامنه تغ 24/0آن 

ها شرکت ازیامت نیانگیم ما،یبر اساس طرح سها عملکرد شرکت یابیارز

 12/0 زین راتییو دامنه تغ 34/0آن  اریو انحراف مع بوده( 1)از  77/0

 باشد. یم

مقاله، به نحو  نیدهد که مدل ارائه شننده در ایموضننوع نشننان م نیا

 نی. ادینما نییها را تبشنرکت ییکارا تیتوانسنته تا وضنع یترمناسنب

ضوع به تا صنعت برق ن دییمو س زیخبرگان  ست. همان دهیر گونه که ا

 نیدهد، خبرگان صنعت برق بر اینشان مکارایی نمرات  راتییدامنه تغ

 یاشرکت برق منطقه 16عمالً  مایبا طرح س هاکتشر یابیباورند که ارز

شاهد م لیدل نیهمکرده و به  یبندشرکت رتبه 8 در قالبرا  شود یم

ست. به عنوان نمونه در طرح  ادیدر آن ز یتکرار یهاکه نمرات و رتبه ا

اند. قرار گرفته 3به صورت مشترک در رتبه  8 ازیشرکت با امت 3 ما،یس

به صورت مشترک در  8/7 ازیامت کسببا  زین گریشرکت د 3 نیهمچن

در نظام کارایی نمرات  راتییدامنه تغ یاند. به طور کلقرار گرفته 4رتبه 

س یبر مبنا یابیارز س مایطرح  ست. اما نظام ارز اریب  یبر مبنا یابیکم ا

و دامنه  67/0 ییکارا نیانگیبا م ،شنننده در مطالعه حاضنننر هئمدل ارا

صو 7/0 راتییتغ شرکت یترقیدق ریت ست. در از عملکرد  ها ارائه داده ا

اند و شننده یبندرتبه گروه 14در ای برق منطقهشننرکت  16مدل،  نیا

صله رتبه باالتر  ییشرکت با کارا نیترنییو پا 1 ییشرکت با کارا نیفا

 باشد.  یم 7/0، 30/0

های های مطالعه حاضنننر، عدم دسنننترسنننی به دادهاز جمله محدودیت

باشد. در ای ایران میهای برق منطقههای مالی شرکتمربوط به صورت

که صنننورت موجود بودن داده مالی شنننرکتهایی  یانگر عملکرد  ها ب

ند کارایی تر میبهتر و دقیقپیشننننهادی باشننند، مدل ارزیابی می توا

 ها را نشان دهد.  شرکت
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های کاربست مدل تحلیل پوششی داده" (.1393) ک. و شاهرودی، م.رخسروی، 

فصلنامه ، "بخش انتقال نیروی صنعت برق ایران ای در سنجش کاراییشبکه
 .272-253(. صص 2) 6، مدیریت صنعتیپژوهشی  -علمی

ارائه روش " (.1390) ،س مو حسینی،  عارکان،  س. رحجازی،  ؛س.ج ،زادهصالح

ای شامل دور و لینک گیری کارایی ساختارهای شبکهتلفیقی اندازه

 .47-60صص ،1، اتیو عمل دیتول تیریدم، "تخصیصی

مدل " (1398) ،سسعیدا اردکانی،  و م .مخلیلیان،  ؛ا. ر کنجکاو منفرد،

ساختاری تاثیردوسوتوانی برند بر تعهد برند از طریق عملکرد؛ تصویر ذهنی 

، 1 ،32، پژوهشی فرآیند مدیریت و توسعه -فصلنامه علمی ، "و شهرت

 .113-133صص

 سازمانی دوسوتوانی تبیین" (.1393) ،ی ممبینی، و م پور، ابراهیم ؛م مرادی،

 رشد فصلنامه ،"بنیان دانش هایسازمان مدیریت در نوین مفهومی عنوان به
 .18-27 ، صص40 ،10 ،فناوری

 شناسینوع و ابهامات بررسی" (.1394) ،م مرادی، و م پور، ابراهیم ؛ی ممبینی،

 توسعه دوفصلنامه ،"محور تکنولوژی هایدر سازمان سازمانی دوسوتوانی

 .59-71 ، صص23 ،صنعتی تکنولوژی

کاربرد مدل ارتباطی تحلیل پوششی داده " (.1390) ،نخواه، و شاه ممومنی، 

-344(، صص 47-1، )دانشور رفتار. "های دومرحله ای در ارزیابی کارآیی

333.  
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