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 چکیده:

اهمیت پژوهش حاضر مربوط به رقابت پذیری واحدهای کارگاهی و لزوم رتبه بندی آنها برای برنامه ریزی توسعه است. چنانچه 

مشخص شود که یک شرکت یا کارگاه فاقد اولویت های عملکردی است نباید هدف سرمایه گذاری ها قرار گیرد. در همین حال، 

افی، اقدام به استفاده از تسهیالت و امتیازات بانکی دولتی و ... می نمایند که ارزیابی این برخی از کارگاه ها بدون داشتن کارایی ک

واحدهای کارگاهی در سطح استان، می تواند به مدیران دولتی استان یک نگاه جامع بدهد که کدام واحدها بهتر از سایرین عمل 

در  یسنت یتنبس یکارگاه دیتول یاز واحدها کیهر  ییکارا زانیکه رتبه و م شدمطرح  نیپژوهش چن نیا یمساله اصلمی کنند. 

پژوهش حاضر از نظر هدف ؟ دباش یداده ها چقدر م یپوشش لیو تحل یسلسله مراتب لیتحل ندیفرا یقیتلف کیاصفهان با استفاده از تکن

پرداخت. از همین رو بر در اصفهان واحد تولید کارگاهی بستنی سنتی  22کاربردی و توسعه ای بوده و محقق به ارزیابی کارایی 

 واحدهای تولیدیو داده های مورد نیاز از  انتخاب شدهشاخص ورودی و سه شاخص خروجی  چهاراساس مطالعات صورت گرفته، 

اده ها د شاخص های ورودی و خروجی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی وزن دهی شده و سپس جمع آوری شد. سپس

 یسنت یبستن یدیلداده ها، واحد تو یپوشش لیتحل کیتکن جیبر اساس نتالیل پوششی داده ها وارد نرم افزار شده و طبق تکنیک تح

اصفهان  یدوست یشرکت بستن نیباشد. همچن یم یو خروج یشده ورود لیتحل یبر اساس داده ها ییکارا نیبهتر یدارا نیریش دیام

 نیباشد. بر هم یم ییاز نظر کارا رتبه نیسوم یتگرگ دارا حانیر یکارگاه دیقرار گرفته است و واحد تول ییدوم کارا گاهیدر جا

 یسنت یبستن یمربوط به شرکت ها زین ییکارا نیتر نییشدند. پا یچهارم تا آخر رتبه بند گاهیدر جا زیشرکت ها ن ریاساس سا

مشخص  بیتتر نیداشتند. بد اریرا در اخت 22تا  22 یباشد که رتبه ها یعسل م یبستن یو شرکت تعاون سانیدل یسنت یبستن ،یونیهما

 باشد. یآنها چقدر م ییاز شرکت ها و رتبه کارا کیشد که وزن هر 
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