
 

1 

 

 
 

 پاداش با بهره گیری از روش تاکسنومی مدیریت بخش اثر مدل یک ارائه 
 

 ، 2علیرضا پویا، *، 1راضیه میرنژاد

 نويسنده اولمشخصات  

فردوسی دانشگاه علوم اداری و اقتصاد  دانشکده،مديريت  گروه، ، مديريت صنعتی گرايش تولیدول: دانشجوی کارشناسی ارشدونويسنده مس -*و  1

 (ftmh_mirnejad@yahoo.com) ،مشهد

 

 مشخصات نويسنده دوم

 علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده ،مديريت گروه،، دکترای مديريت گرايش تحقیق در عملیات انشیارد -2            

 ( (alirezapooya@gmail.com 

  
 

 

 چكيده 

گروههای همگن، تاکسنومی آنها ارائه شده است. بنابراين اين مطالعه با  در اين مطالعه به جهت طبقه بندی واحدهای فروشگاهی در 

هدف طبقه بندی واحدها به منظور ارزيابی عملکرد و پاداش دهی به واحدها تحت شرايطی که مقايسه آنها در شرايط يکسان صورت 

دسته  5جه به اندازه دامنه داده ها، واحدها در بگیرد و از بی عدالتی در نظام پاداش دهی جلوگیری نمايد، انجام گرفته است. با تو

طبقه بندی گرديدند و در نهايت از ضرايب همگنی اختصاص يافته به هر طبقه، برای تعديل اندازه واحدها و يکسان سازی آنها برای 

 . ورود به نظام پاداش دهی استفاده گرديده است.
 

 ، تاکسنومیرزيابی شونده هابندی، همگن سازی ا پاداش، طبقه نظامکلیدی:  گانواژ

 
 

 

 

 

 

 
Providing an effective reward management model utilizes the taxonomy method 

 

Abstract  

In this study, the classification of a shop in homogenous groups, their taxonomy is provided. 

Therefore, this study aimed to evaluate the performance and rewarding single classification of the units 

under the same conditions occur when comparing them and reward system to prevent injustice was done. 

According to the data, the units were classified in 5 categories and the homogeneity of coefficients 

assigned to each class, to adjust the size of the unit and their integration into the reward system is used. 
 

Keywords : Reward system, classification, homogenisation-on DMU,Taxonomy. 
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 مقدمه  -1

 سازمانی مطرح هستند. هر رقابتی مزيت يک عنوان به و سازمان در ارزش ايجاد اصلی منبع عنوان به انسانی منابع که باورند اين بر سازمانها

 در است. خدمات جبران و پاداش برنامه اولیه هر هدف ای خواسته چنین که باورند اين بر است. بسیاری خود کارکنان انگیزش و حفظ جذب، خواهان

 از پاداش، جمله از مختلف های مکانیسم از استفاده با کار، در بهره وری افزون روز افزايش جهت در انگیزه ايجاد و انسانی منابع حفظ شرايطی چنین

 نموده تضمین را رکنانکا مالی غیر و مالی نیازهای تأمین سازمان هر بافت در پاداش مديريت (. سیستم2222ساندرز، (باشد  می سازمان هر وظايف اهم

 دهد. می مناسب پاداش سازمان، اهداف کسب در مشارکت آنان میزان به و

 تحقق در کارکنان موثر و عملکردهای رفتارها اينکه از شدن مطمئن منظور به سازمان، توسط ها برنامه طراحی و تهیه نحوه بر پاداش مديريت

 "کرد:  تعريف گونه اين توان می را پاداش (. مديريت1831ايزدی،  و اعرابی ارد )آرمسترانگ، ترجمهد تمرکز گیرد، می قرار مورد تقدير سازمان اهداف

 می کمک افراد و تعهد انگیزه افزايش ازطريق اهدافش به شدن نايل در سازمان به که ها سیستم و ها مشی خط ها، اجرای استراتژی و ايجاد فرايند

 ."کند

 سیستم از و ناکارآمد باشد پاداش، مديريت سیستم گردد. اگر می تلقی اهمیت با بسیار کارکنان، اثربخش دعملکر در پاداش مديريت سیستم 

 و انگیزش آن اصلی کارکرد که پاداشی .می دهد دست از را خود اثر پاداش، چراکه نیست؛ مهم آن اجرای چگونگی ديگر نشود، استفاده مناسب مديريت

 و ناشیانه اجرای شد. خواهد تبديل کارکنان کردن انگیزه بی برای منبع پرتوانی به نگیرد، قرار توجه مورد درست اگر ،باشد می کارکنان نیازهای تأمین

 سالمت اغلب و رساند می آسیب آن نیازمند های بخش ساير به ولی کند، می تأمین را نیازهای کارکنان از بخشی اگرچه پاداش، راهبرد نادرست

 بلکه کرده تأمین را کارکنان انگیزشی اصلی نیازهای تنها نه پاداش، راهبرد مند نظام اجرای که است حالی در اين .می کند ديدته را کارکنان سازمانی

 نمايند. فعالیت باالتری انگیزشی سطوح در که دهد می امکان به کارکنان

ن طراحی گرديد. بدين صورت که شاخص های مهمی در اين راستا، نظام پاداش دهی در يک فروشگاه بزرگ بر پايه شاخص های عملکردی آ

واحدهای مختلف مورد ارزيابی قرار گرفت پوششی داده ها  مثل فروش و سود و هزينه و موجودی مبنای ارزيابی واحدها قرار گرفت. ابتدا به روش تحلیل

تر با امتیاز برابر در قیاس با واحدهای بزرگتر، پاداش مقايسه آنها، به منظور تقسیم پاداش بین واحدها مشاهده شد که واحدهای کوچکپس از  لیو

تر احساس يکسانی را دريافت می نمايند. اين مساله باعث شد در واحدهای بزرگتر احساس ناعدالتی پیش آيد. بنابراين لزوم تعديل ضريب واحدهای بزرگ

بتواند از تمامی شاخص های استفاده شده در گام ارزيابی عملکرد، برای شد و اين تحقیق بر آن شد تا برای رفع اين مشکل راه حل مناسبی برگزيند که 

ی اين شاخص ها به مقايسه استفاده کرده و اندازه واحدها را تعديل نمايد.  بهترين روشی که می تواند فرايند طبقه بندی را برای اين واحدها بر پايه تمام

 کنار يکديگر قرار دهد، روش تاکسنومی عددی می باشد. بهترين نحو  انجام دهد و از نظر همگنی گروهها را در

ابی در راستای برآورده سازی اين اهداف، اين تحقیق بر آن است تا طرح انگیزشی پاداش را در يک ساختار فروشگاهی بیان کند و نیز پس از ارزي

قايسه واحدها خواهد داشت تا از بی عدالتی در فرايند پاداش عملکرد واحدها و محاسبه کارايی آنها به منظور محاسبه پاداش، سعی در يکسان سازی م

 دهی جلوگیری نمايد.

 

 مروری بر ادبیات تحقیق -2

از رويکرد تحلیل پوششی داده ها برای رتبه بندی شعبات يک بانک بزرگ، بر پايه شاخص های مالی  2212در مطالعه آزاده و قادری در سال 

پويا و آذر در  استفاده شده است. در تحقیق DEAو تاکسنومی عددی برای بررسی اعتبار و صحت نتايج  PCA استفاده گرديده است. از تکنیک های

 برای تحلیل داده ها استفاده گرديده است k-meanخوشه ای  تحلیل از است.  شده انجام ايران در تولید استراتژيهای تاکسنومیک مطالعه ،1831سال 

در  باشد. می ديگر مطالعات به نسبت ها خوشه اين تفاوت دهنده نشان های اين تحقیق يافته شده است.  شناسائی استراتژيک خوشه چهار ودر نهايت

 ساده مجموع الکتره، تاپسیس، مختلف شامل های مدل از استفاده با تهران بورس های شرکت ابتدا 1831مطالعه انواری رستمی و همکاران در سال 

 با ها، روش اين های رتبه میان معنادار اختالف دلیل به .شده اند بندی همچنین تحلیل پوششی داده ها رتبه و ومیتاکسون ، لینمپ ويکور، وزنی،

 بخش بندی عملکرد رتبه به 2222در سال سوزوکی و پور ابراهیمی شده است. در مطالعه آزاده، تعیین ها شرکت نهايی رتبه متدهای ادغامی، از استفاده

 جبری غیر از روشهای ترکیبی صنعت، از بخش اين بندی رتبه برای شده است. ايشان آالت پرداخته ماشین وری بهره های شاخص اساس بر انرژی

 تاکسونومی تکنیک 2221در سال  میستری و آلن پدرسون،. اند برده کار به را عددی تاکسونومی و مولفه ای تحلیل جبری روش دو و ژنتیک الگوريتم

، يک 2223در مطالعه پو و همکاران در سال  .اند برده بکار نروژ گاز و نفت صنعت در و محصول بالقوه های عامل سیستم سايیشنا در زمینه را عددی

ائه کردند روش طبقه بندی که تحلیل پوششی داده ها را در بر می گیرد ارائه شده است. ايشان يک رويکرد طبقه بندی بر پايه تحلیل پوششی داده ها ار

با استفاده از روش  2218برای طبقه بندی داده های ورودی و خروجی استفاده می کند. در مطالعه راسل و اسکورم در سال  DEA که از روش

دسته تقسیم کردند. شاخص هايی که تداوم و رضايت را ايجاد می کنند؛ شاخص  8تاکسنومی، شاخص های ورودی و خروجی ارزيابی عملکرد را به 

 ا را ايجاد میکنند و دسته سوم شاخص هايی هستند که هیچ يک را ايجاد نمی کنند.هايی که يکی از اينه
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از تاکسنومی به منظور بررسی صحت اعتبار روش ارزيابی عملکرد استفاده  "آزاده و قادری "با توجه به اينکه در مطالعات پیشین مانند مطالعه 

اکسنومی برای رتبه بندی واحدها استفاده گرديده است که هیچ يک در مورد اين مقاله از ت "انواری رستمی و همکاران "شده است و يا در مطالعه 

ا کاربرد جديدی کاربرد نمی يابد و نیز کاربرد تاکسنومی در نظام پاداش دهی پس از ارزيابی عملکرد مورد توجه قرار نگرفته است، اين مقاله بر آن است ت

به آن توجهی نشده است. می توان گفت تاکسنومی در جهت رتبه بندی و يا خوشه بندی بسیار کاربرد داشته  از تاکسنومی ارائه دهد که در ساير مقاالت

ن سازی و جايگاه خود را در اين زمینه پیدا کرده است اما در بحث نظام پاداش و نیز در جهت تخصیص ضريبی به گروههای مربوطه برای تعديل و يکسا

 است.آنها مورد کاربرد قرار نگرفته 

 

 روش شناسی تحقیق -3

دپارتمان  83نوع تحقیق بر اساس ماهیت و روش از نوع کاربردی و موردی می باشد. مورد مطالعه اين تحقیق يک فروشگاه می باشد که دارای 

ده گرديد. شاخص های است. برای تعیین شاخص های مربوط به مقايسه واحدها، از شاخص های مورد استفاده در گام پیشین ارزيابی عملکرد استفا

ت ديگر جديدی برای اين کار تعريف نشد تا بتواند عمل مقايسه را از ديدگاه همان شاخص های تعريف شده برای ارزيابی عملکرد انجام دهد. به عبار

تفاده قرار گرفت. برای تجزيه و همان شاخص هايی که در ارزيابی عملکرد، واحدها را مورد مقايسه قرار داده بودند، بار ديگر در طبقه بندی مورد اس

دی تحلیل اطالعات، از روش تاکسنومی عددی استفاده گرديد. نظر به اينکه در تمامی تحقیقات صورت گرفته برای طبقه بندی از روش تاکسنومی عد

 می باشد.  استفاده شده است، اين موضوع نشان می دهد که روش تاکسنومی عددی، دارای بیشترين کاربرد در بخش طبقه بندی

پس از ارزيابی عملکرد واحدها به روش تحلیل پوششی داده ها و مقايسه آنها، به منظور تقسیم پاداش بین واحدها مشاهده شد که واحدهای 

ساس ناعدالتی کوچکتر با امتیاز برابر در قیاس با واحدهای بزرگتر، پاداش يکسانی را دريافت می نمايند. اين مساله باعث شد در واحدهای بزرگتر اح

شاخص سختی "پیش بیايد. مديران واحدهای بزرگتر در خواست اصالح شاخص ها را به مديريت دادند و گفته شد که شاخص جديدی تحت عنوان 

ازمان را بر آن در نظر گرفته شود تا حجم کاری باالتر واحدهای بزرگتر هم در فرايند پاداش دهی مورد توجه قرار گیرد. اين موضوع تیم مديريتی س "کار

ه داشت تا برای حل اين مشکل اقدامی صورت دهد تا نظام پاداشی که با هدف انگیزه دهی به مديران در جهت پیشبرد اهداف سازمان طراحی گرديد

واقعی مربوط به شاخص بود، موجب بی انگیزگی و ناکارايی مديران نشود و به صورت عادالنه تر بنیان گذاری گردد. از آنجايی که بدست آوردن مقادير 

، درخواستی در عمل غیر ممکن بود و مديريت به دنبال راه حل بهتری برای حل اين مشکل بود و لزوم تعديل ضريب واحدهای بزرگتر احساس می شد

رد تا واحدهای کوچک و اين تحقیق بر آن شد واحدها را با توجه به شاخص ها طبقه بندی نمايد و برای هر طبقه ضريب تعديل کننده ای در نظر بگی

دسته طبقه بندی گرديدند و به هر  5بزرگ از يکديگر جدا گردند. بدين منظور با روش تاکسنومی عددی، فرايند طبقه بندی انجام گرديد و داده ها در 

ای خیلی کوچک قرار گرفته در و برای واحده 5طبقه يک ضريب همگنی تعلق گرفت. مثال برای واحدهای خیلی بزرگ قرار گرفته در طبقه پنجم، عدد 

به عنوان ضريب تعديل کننده اين طبقه، در نظر گرفته شد.  اطالعات مربوط به شاخص ها و ضرايب همگنی تعلق گرقته به هر  2.2همین طبقه، عدد 

 ( آورده شده است. 1دپارتمان، در جدول شماره )

 

 معرفی روش تاکسنومی عددی -4

 اوايل در (. سپس1835گرديد )آسايش،  پیشنهاد میالدی 1328 سال در 2آدانسون  توسط بار نخستین رایب عددی 1تاکسونومی  تحلیل روش

 اين میالدی 1323 سال در .پرداختند نظريه اين گسترش و بسط به و دريافته را روش اين اهمیت لهستانی رياضیدانان از عده ای میالدی 1352 دهه

 ملل بین توسعه يافتگی درجه تعیین و طبقه بندی برای وسیله ای عنوان ( به 4اقتصاد )روکال  عالی مدرسه از 8 هلويک زيگنانت پروفسور توسط روش

رتبه  و اولويت ها تعیین جهت را آن نیز و است گرفته قرار استفاده مورد شناخته شده ای مدل عنوان به تاکنون که گرديد مطرح يونسکو در مختلف

 تاکسونومی تحقیق روش (. 1822می برند )بهشتی، کار به کشاورزی و صنعت نظیر گوناگون بخشهای در و قتصادیا گسترده فعالیتهای ساير بندی

 معیارهای از فعالیتها آن برخورداری و بهره مندی درجه به توجه با مختلف فعالیتهای مقايسه و طبقه بندی درجه بندی، برای عالی و مناسب روشی

 اساس بر را بررسی مورد مجموعه اينکه است. يکی هم کنار در عمل دو همزمان انجام توانايی روش اين مثبت نقاط جمله از می باشد. بررسی مورد

 روش کند. اين درجه بندی را همگن مجموعه زير هر اعضاء و عناصر آنکه ديگر و کند تقسیم همگن مجموعه های زير به شده ارائه شاخص های

 انجام هدف به زيادی بسیار وابستگی گردند تعیین بايد که اطالعاتی نوع روش اين در (.1822)بید آباد،  دارد بالدن به نیز را محدوديت هايی همچنین

باشد  بیشتر اطالعات اين تعداد چه هر که گونه ای به می گذارد، درجه بندی کیفیت بر بسزايی تاثیر نیز اطالعات اين تعداد اينکه ضمن و دارند مطالعه

 (.1833)زياری، بود خواهد دقیقتر درجه بندی باشد، هدف کننده توجیه بیشتر اطالعات اين  موضوع چند هر اينکه يا و
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 بررسی مورد به معیارهای توجه با واحدها از کدام هر برای ماتريسی مرحله اين می باشد. در (1) داده ها ماتريس تشکیل عنوان تحت اول مرحله

 داشته ستون شاخص ها تعداد به و سطر مورد بررسی واحدهای تعداد به ماتريس اين يعنی باشد، n.m ماتريس ابعاد که گونه ای به می شود طراحی

  (.1822بیدآباد، ؛ 1833 )شیخی، باشد

   

 
 جهت لذا سنجیده می شوند، مختلف واحدهای اب شاخص ها که آن به توجه می شود. با پرداخته استاندارد ماتريس تشکیل به دوم مرحله در

 محاسبه Zijاستاندارد  کمیت دست آورده و سپس به را )شاخص ها( ستون ها معیار انحراف و میانگین ابتدا مقیاس، جايگزينی و واحدها اين اثر حذف

 آن سوم می آيد.گام بدست  Aijماتريس  از ستون هر برای (8) انحراف معیار بعدی گام می آيد. در بدست (2) ستونها میانگین اول گام می شود. در

 (5) استاندارد ماتريس نام به جديدی ماتريس قالب شده در ساخته اطالعات سازی جهت همسان Aij ماتريس (4) شده استاندارد عضوهای که است

 مقیاس به ها شاخص مختلف مقیاس های متغیر، ییرتغ با چون. است استاندارد ماتريس يک و می باشد n.mنیز دارای ابعاد  Z ماتريس .شود تشکیل

 مساوی يک است. با آن معیار انحراف و صفر برابر Zشده  استاندارد ماتريس ستون هر میانگین آماری لحاظ از که است روشن .است شده تبديل واحد

 آن حاصل که می باشد شاخص mاز  کدام هر از يکديگر برای واحد دو فاصله يا و اختالف میزان آوردن بدست بعدی قدم Zاستاندارد  ماتريس داشتن

 (.1833شیخی، ؛ 1822 بیدآباد، ؛ 1822 بهشتی، باشد ) می فواصل ماتريس تشکیل
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 واحدهای بین فواصل مرکب Zاستاندارد  ماتريس در استاندارد شده اعداد به توجه با .می شود پرداخته فواصل ماتريس تشکیل به سوم مرحله در

 واحدها فاصله که صورتی می باشد. در aو bدو واحد بین فاصله abCآن  در که می آيد دست به )2 (صورت به گانه mشاخصهای  گانه، برای nمختلف 

 گرفت نتیجه می توان می باشد، قرينه ماتريس يک فواصل ماتريس (. چون3دست می آيد) به مرکب فواصل ماتريس صورت آن در آيد، بدست دو به دو

 هر ترکیبی فاصله ماتريس اين می باشد. عضوهای n.mابعاد  با و مربعی ماتريسی اينکه ضمن .است مساوی صفر آن قطر و بوده متقارن ماتريس اين

 يا واحدها و  ساير با واحد، آن بین فاصله کوتاهترين نشان دهنده مقدار ترينکم ماتريس اين سطر هر در و می دهند نشان واحدهای ديگر از را واحد

 (.1822 )بیدآباد، می باشد نزديکی بیشترين

 
 نظر مورد در شاخص واحد دو هر بین فاصله دهنده نشان c ماتريس عنصر می شود. هر پرداخته فواصل کوتاهترين تعیین به چهارم مرحله در

 میانگین سپس، .( نوشته می شودd)مثال ستون  جداگانه ای ستون در و شده مشخص واحد دو بین فاصله کوتاهترين سطر هر رد ماتريس اين در .است

باال  حد فواصل شود، مشخص واحدهای همگن آنکه برای محاسبه می شود. حال (d) همان ستون  يعنی سطر هر فواصل کوچکترين معیار انحراف و

(+d) پائین  حد و(-d) (.1822بیدآباد،  می شود ) محاسبه (3) رابطه طبق 

 
 

 خواهند گرفت. چنانچه قرار گروه يک در و بوده همگن می باشند، پائین و باال حد دو ما بین آنها فواصل حداقل واحدهايی که مرحله اين در

  گردند. حذف بايد غیرهمگنی دلیل به دهای فوقواح صورت اين در باشد، پائین حد از کمتر يا و باال حد از بیشتر واحد دو بین اختالف حداقل

گروه متقارن تقسیم بندی می کند ولی چون در اين مطالعه نیاز به تفکیک  2قابل ذکر است با توجه به فرمول باال، روش تاکسنومی واحدها را به 

ستفاده شده است. بدين صورت که دامنه تغییرات داده ها گروه متفاوت برای تقسیم بندی ا 5پذيری بیشتری بین واحدها احساس می شد، بنا به نیاز از 
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به دست آمد. يافته های نهايی پس از اجرای روش تاکسنومی و طی کردن  5قسمت تقسیم شد و سپس طول دسته ها از تقسیم دامنه تغییرات بر  5به 

 ( آورده شده است.2ر طبقه، در جدول شماره )مراحل فوق، تعداد طبقه ها و طول آنها و نیز ضرايب همگنی در نظر گرفته شده برای ه

اگر در اين مرحله تمام فعالیت ها در يک پرداخته می گردد.  رتبه بندی فعالیت های همگن از لحاظ معیارهای مورد بررسی به مرحله پنجمدر 

سپس استاندارد نموده و در ماتريس شاخص های ، ندگروه همگن قرار نگیرند، در اين صورت ماتريس داده ها را برای فعالیت های همگن تشکیل می ده

 (3) يافتن مقادير ايده آل برای تک تک فعالیت ها، برخورداری مطلوب استاندارد شده، برای تک تک شاخص ها، مورد ايده آل را در نظر گرفته و پس از

امین  iام برای  kشاخص استاندارد شده  ikzرد شده، امین شاخص استاندا kکمیت ايده آل برای  okzشود که در آن برای هر فعالیت  محاسبه می 

انتخاب مقدار ايده آل بستگی به نوع شاخص های مورد بررسی دارد به نحوی که چنانچه جهت  .ام است iبرخورداری مطلوب برای شاخص  iocفعالیت و 

بیشتر را نشان دهد، بزرگترين عدد هر ستون را به عنوان شاخص های انتخاب شده مثبت باشد يعنی اگر مقدار شاخص هر چه بیشتر باشد، برخورداری 

و چنانچه جهت شاخص منفی باشد، عدد بزرگتر نشانه عدم برخورداری است، لذا کوچکترين مقدار به عنوان مقدار ايده آل  گیرندايده آل در نظر می 

 (.1822شود )بیدآباد، انتخاب می 

 
معرفی  ”درجه برخورداری“در اين مرحله شاخص تلفیقی به نام می شود.  محاسبه های همگنفعالیت  (12) درجه برخورداری مرحله ششمدر 

به صفر نزديکتر باشد، فعالیت مورد نظر برخوردارتر و هر  fi می گردد که دامنه محدودی داشته باشد و بین مقادير صفر و يک قرار می گیرد. هرچقدر

که با توجه به اين درجه برخورداری می توان فعالیت ها را با توجه به  رداری فعالیت مربوطه می باشد.به يک نزديکتر باشد، نشان دهنده عدم برخو قدر

 .شاخص های مورد بررسی رتبه بندی و اولويت بندی نمود

 
ده است بلکه فقط در اين تحقیق، دو مرحله پايانی روش تاکسنومی مورد استفاده قرار نگرفت. زيرا اين تحقیق به منظور رتبه بندی انجام نش

 ضرايب همگنی مورد کاربرد قرار گرفته است.

نظام پاداش دهی در اين فروشگاه بدين گونه طراحی گرديده است که برای پاداش مبلغی به عنوان مبلغ پايه در نظر گرفته شده است و هر 

ن پاداش مضاعف به آن افزوده می گردد. حال برای دپارتمانی که فروشی بیش از صد درصد پیش بینی فروش خود، داشته باشد مبلغی تحت عنوا

شاخص استفاده می گردد و هر يک با توجه به نمره کارايی  2محاسبه مبلغ پاداش پايه هر يک از دپارتمان ها، از نمره کارايی دپارتمان ها بر مبنای 

نمرات کارايی ضرب شدند و نمرات کارايی همگن شده به  سهمی از پاداش پايه دريافت می کنند. پس از بدست آمدن ضرايب همگنی، اين اعداد در

گن شده دست آمد و سپس با استفاده از روش نرم ساعتی بی مقیاس گرديد. در نهايت مجموع پاداش کل، با توجه به سهم نرمااليز شده نمره کارايی هم

 بین واحدها تسهیم گرديد.

 

 (1جدول شماره )
 

ارزش  

 فضا

حقوق 

 کارمندان
 سود ناخالص گردش مالی خرید بلند مدت گیرسرمایه در

ضریب 

 همگنی
DMU 1 831 12،235،482 2،511،221،438 222،833،334 333،452،823 158،183،531 1 

DMU 2 233 12،235،482 235،882،431 225،221،225 312،424،533 138،235،332 1 

DMU 3 222 12،235،482 1،155،421،311 213،422،331 328،328،523 153،528،353 1 

DMU 4 32 2،243،315 522،232،153 283،522،522 282،221،222 51،333،223 1 

DMU 5 32 2،243،315 32،233،215 241،188،338 31،384،313 12،152،284 1 

DMU 6 853 12،235،482 532،213،232 223،321،521 532،232،821 185،232،521 1 

DMU 7 335 25،225،223 1،828،422،822 23،332،242 1،344،522،133 423،422،353 8 

DMU 8 323 82،522،484 2،322،235،142 2 2،318،258،244 432،433،323 8 

DMU 9 218 43،833،134 1،253،311،232 212،311،315 2،223،333،235 441،883،522 8 

DMU 11 12 2،222،343 52،344،233 248،234،333 18،342،522 8،332،523 1 

DMU 11 2 2،222،343 41،235،222 248،128،222 24،855،332 3،542،332 2.2 
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DMU 12 443 22،222،282 1،452،222،281 133،352،344 334،455،841 133،531،412 1 

DMU 13 852 3،323،338 333،123،231 211،233،233 421،223،253 33،381،555 1 

DMU 14 58 5،823،433 222،243،213 283،253،358 32,513،343 22،353،343 1 

DMU 15 24 8،552،825 32،433،352 242،222،533 13،333،333 2،433،432 1 

DMU 16 82 8،552،825 155،842،223 283،222،421 31،234،345 13،323،882 1 

DMU 17 148 3،341،452 531،228،352 214،833،248 822،423،324 28،832،343 1 

DMU 18 33 12،213،322 531،182،322 212،221،248 831،833،422 35،122،532 1 

DMU 19 15 2،832،352 125،822،222 282،123،333 122،122،233 48،238،232 1 

DMU 21 14 2،832،352 122،322،314 285،233،233 124،335،355 83،253،543 1 

DMU 21 22 4،432،325 32،223،812 283،223،322 38،543،233 11،322،218 1 

DMU 22 82 4،432،325 12،215،252 241،315،385 21،214،232 12،323،334 2.5 

DMU 23 141 14،252،352 322،284،244 131،328،343 323،238،152 183،332،812 1 

DMU 24 32 12،213،322 43،523،233 282،143،333 141،432،323 85،233،332 1 

DMU 25 38 5،331،413 824،232،223 223،438،821 131,322،221 43،831،232 1 

DMU 26 21 5،223،431 123،535،421 284،232،313 115،282،823 23،125،222 1 

DMU 27 22 328،323 131،532،323 283،113،128 22،123،342 22،132،328 1 

DMU 28 11 328،323 113،228،233 283،323،212 44،323،284 14،811،313 1 

DMU 29 884 82،132،824 1،283،382،352 132،838،384 343،132،421 132،243،853 1 

DMU 31 23 5،331،413 832،331،333 281،153،232 151،222،831 42،225،353 1 

DMU 31 143 2،515،845 582،221،241 222،232،424 218،443،221 52،342،433 1 

DMU 32 53 5،331،413 232،123،524 282،282،822 183،125،151 42،322،322 1 

DMU 33 83 2،131،332 838،338،224 242،315،153 445،128،231 33،328،333 1 

DMU 34 28 2،131،332 12،224،442 241،538،134 81،334،233 12،442،428 2.88 

DMU 35 23 1،443،355 282،383،222 283،111،332 28،312،332 3،422،122 2.5 

DMU 36 43 13،441،482 228،141،222 822،521،221 58،343،328 15،124،352 2 

 

 

 

 

 (2جدول شماره )

 ضریب دپارتمانهای ناهمگن کوچک ضریب دپارتمانهای ناهمگن بزرگ انتها ابتدا  

 1.22 1 2.124 2.222 دسته اول

 2.52 2 2.823 2.124 دسته دوم

 2.88 8 2.431 2.823 دسته سوم

 2.25 4 2.254 194.1 دسته چهارم

 2.22 5 2.313 2.254 دسته پنجم

 

 بحث و نتیجه گیری -6

 نتايج حاصل از اين تحقیق، تاکسنومی ای از دپارتمانهای فروشگاهی در يکی از فروشگاههای مشهد ارائه می کند که کمک زيادی به مديران در

کند. بر اساس نتايج اين کار  جهت اصالح نظام پاداش دهی می نمايد و از بی عدالتی و بی انگیزگی مديران دپارتمان های بزرگتر جلوگیری می
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شاخص فروش، سود، خريد بلندمدت، حقوق کارمندان، ارزش فضا و سرمايه درگیر  2دسته طبقه بندی شدند. طبقه بندی بر مبنای  5دپارتمانها در 

 انجام گرفته است. 

 ساير فروشگاهها و سازمانها نیز می باشد.کاربرد تازه ای که اين تحقیق از تاکسنومی پیش رو قرار داده است، قابل به کارگیری توسط 

به آنها تعلق گرفته است، بیش  1پس از محاسبه ضرايب همگنی، مشاهده گرديد که واحدهايی که در دسته اول قرار گرفته اند و ضريب همگنی 

به خود اختصاص  8اند و ضريب همگنی درصد( و دپارتمان هايی که در دسته سوم قرار گرفته  53درصد فروش فروشگاه را تشکیل می دهند ) 52از 

درصد فروش را تشکیل می دهند که اين مساله تايیدی بر صحت اعتبار نتايج اين تحقیق می باشد. همچنین قابل ذکر است دپارتمانهايی  42داده اند، 

حجم کاری باالتری نسبت به ساير دپارتمانها به آنها تعلق گرفته است، دپارتمانهايی هستند که  8که در دسته سوم قرار گرفته اند و ضريب همگنی 

بیشتر،  دارند. بنابراين زمان بیشتری از مدير دپارتمان صرف خريد و فروش در اين دپارتمان می گردد و نتیجتا با توجه به اين حجم کاری و دغدغه

به خود اختصاص داده است،  2.22و ضريب همگنی که در دسته پنجم قرار گرفته  11پاداش بیشتری نیز به آن تعلق می گیرد. دپارتمان شماره 

دی در خريد دپارتمانی است که بسیار کوچک می باشد و علی رغم نمره کارايی باال، پاداش کمتری به آن تعلق خواهد گرفت زيرا فعالیت باال و زمان زيا

 و فروش از مدير دپارتمان نمی طلبد.

دير شاخص ها تفاوت قابل مالحظه ای با يکديگر ندارند، کاربرد نمی يابد و بیشتر متناسب با الزم به ذکر است اين تحقیق در بخش هايی که مقا

 سازمانهايی است که عمل ارزيابی عملکرد آنها با توجه به اندازه واحدها دشوار باشد.
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