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Abstract 

Continuous improvement in the performance of organizations creates a massive combined force that can support the growth, 

development, and organizational opportunities for organizational excellence. Performance evaluation with data envelopment 

analysis models is an appropriate approach for improving performance. Given the high importance of service industries such 

as the hypermarket industry in the growth of the economies of the countries, the performance evaluation of hypermarkets is 

very important. Since the organizational structure of most organizations as well as hypermarkets is a hierarchical structure, it 

is better to consider these hierarchies in assessing their performance. On the other hand, managers have a different 

importance for the evaluation and measurement indicators, which is important in incorporating the importance and weight of 

the indicators in the data envelopment analysis model. The aim of this study is presenting compilation data envelopment 

analysis model for similar and homogenous units that are in a hierarchical structure with different importance of evaluation 

indicators. The proposed research model was validated at ‘Person’ hypermarket which includes three input indicators of ‘the 

value of space’, ‘employee salary’, and ‘involved capital’ along with turnover, profitability, income growth, and created 

liquidity are as output indicators. The results showed that the second sector at the hypermarket has the highest performance 

score due to the existence of more departments, as well as the good volume of liquidity and turnover, and the fourth section 

of the hypermarket has the lowest efficiency due to low turnover and high inventory of goods. It is a single unit that has 

contributed to increase of capital. 
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 چکیده

ارزیابی های تعالی سازمانی شود.  رشد، توسعه و ایجاد فرصت ةتواند پشتیبان برنام کند که این نیروها می ایجاد می افزایی ها، نیروی عظیم هم بهبود مستمر عملکرد سازمان

در رشد  هایپرمارکتصنعت  مانند یخدمات عیصنا زیاد اریبس تیبا توجه به اهم .رویکرد مناسبی برای بهبود عملکرد است ها دادهی تحلیل پوششی ها مدلعملکرد از راه 

، ساختاری ها پرمارکتیهاو نیز  ها سازمانی بیشتر سازمان درونازآنجاکه ساختار  برخوردار است. یادیز اریبس تیاز اهم ها پرمارکتیعملکرد ها یابیکشورها، ارز یاقتصاد

ند ا ی قائلریگ اندازهی ارزیابی و ها شاخصدر ارزیابی عملکرد آنها نیز لحاظ شود. از طرف دیگر، مدیران اهمیت متفاوتی برای  مراتب سلسلهی است، بهتر است این مراتب سلسله

برای واحدهایی  ها دادهمهم است؛ بنابراین هدف تحقیق حاضر ارائة مدل تلفیقیِ تحلیل پوششی  ها هداد یپوششنیز در مدل تحلیل  ها شاخصو اوزان  ها تیاهمکه در نظر گرفتن 

ند. مدل پیشنهادی با سه شاخص ورودی ارزش فضا، هزینة ا ی متفاوتیها اهمیتی ارزیابی دارای ها شاخصی قرار دارند و همچنین مراتب سلسلههمگن است که در ساختاری 

مایة درگیر و چهار شاخص خروجیِ گردش مالی، سودناخالص، رشد درآمد و نقدینگی در هایپرمارکت پرسون اعتبارسنجی شده است. نتایج نشان حقوق کارمندان و سر

ی بوده است و بخش ی بیشتر و همچنین حجم کافی نقدینگی و گردش مالی زیاد دارای بیشترین نمرة کارایها دپارتمانوجود  لیدل بهبخش دو در هایپرمارکت پرسون  دهد یم

 ست.چهار هایپرمارکت، کمترین کارایی را داشته که دلیل آن گردش کم و موجودی باال از کاالهای تکی است که موجب افزایش سرمایة درگیر شده ا

 دپارتمان، هایپرمارکتی، مراتب سلسله شوندة یارزیابی، واحدهای مراتب سلسلهی موزون ها دادهارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی : ها کلید واژه
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 مقدمه -1

تحوالت شگرف دانش مدیریت وجود  ،در عصر کنونی

کهه   یا گونه ناپذیر کرده است؛ به نظام ارزیابی را اجتناب

نظام ارزیابی در ابعاد مختلف یه  سهازمان اعهم از     نبودِ

ارزیههابی در اسههتفاده از منههابع و امکانههات، کارکنههان،     

ههای آن سهازمان    از عالئم بیمهاری  ها اهداف و استراتژی

و  ی بههزر ههها امههروزه فروشههگاه . شههود یقلمههداد مهه 

. زنهدگی مها هسهتند    ریناپهذ   یجزء تفک ها پرمارکتیها

 انهد؛  واسهطه  مثل یابیل بازاردر کانا ی بزر ها فروشگاه

بهه   اند و محصهول را  یمشتر هم فروشنده و هم آنها رایز

بها  انهد   متخصهص  آنهها . فروشند یکننده م مصرف نیآخر

و  ارتبههاد داشههته باشههند  دکننههدهیکننههده و تول مصههرف

انهد؛   یابیه بازار دهیه چیپ چرخة  یمهم در  خیلی یاتصال

اما آنچه موجب تضمین تداوم و ادامهة حیهات فروشهگاه    

، ارزیههههابی عملکههههرد سههههاختار درونههههی  شههههود یمهههه

 یههها بخههش کههدامتهها مشههخص شههود  هاسههت فروشههگاه

؛ در واقهع ههر سهازمان    اند داشته یخوبعملکرد فروشگاه 

آگهههاهی از میهههزان مطلوبیهههت و مر وبیهههت  منظهههور بهههه

یچیهده و  ی پهها  طیمحه در  خصهو   بهی خود، ها تیفعال

پویا مبرم به ارزیابی و کنترل نیهاز دارد. درواقهع ارزیهابی    

در واحههدها و سههطوخ داخلههی یهه  سههازمان بههه جهههت  

یا نکردن روی  کردن یگذار هیسرمای دربارة ریگ میتصم

. در ابهد ی یمه ی خها  آن ضهرورت   هها  حوزهو  ها بخش

ی بههزر  و هها  فروشهگاه ی بهزر  همچهون   هها  سهازمان 

و  آنههها دلیههل وسههعت فراینههدهای   بههه ههها پرمارکههتیها

ههههای  پیچیهههدگی فراینهههد تهههومین و فهههروش، کنتهههرل   

ای برای سازمان برخوردار  از اهمیت ویژه یسازمان درون

زیههرا بخههش زیههادی از اطالعههات الزم بههرای     ؛ اسههت

گیری و ارزیهابی   اندازه از ارهِهای مدیریتی  گیری تصمیم

یهن  ا آیهد.  فهراهم مهی   ی مختلفها بخش سیستم عملکرد

الزم اسهت؛ بنهابراین بایهد از    کنترل در هر سطح سازمان 

ی ارزیهابی عملکهرد درونهی سهازمان و ارزیهابی      ها روش

 ی فروشگاه بهره گرفت. ها بخشکارایی 

 نوپها  یهها  ویژه فروشهگاه  به ،ها فروشگاهدر این زمینه 

 حهل  بهرای  هسهتند، رو  شهماری روبهه   بهی  با تهدیدات که

 راهکارهههای یههافتن نیازمنههد خههود اقتصههادی مشههکالت

ههای   ثهروت  و امکانهات  از استفادة بهتهر منظور  به مناسبی

 گسهههترش مههههم، راهکارههههای از یکهههی خودنهههد کهههه

و کاراسههت. در  ی مولّههدههها بخههشدر  گههذاری سههرمایه

نگهرفتن نظهام سهنجش عملکهرد مناسهب،       کار بهصورت 

ی رقابتی خود را از دست خواهد داد، ها تیمزفروشگاه 

و  ههها بخههشمههدیریت در تشههخیص وضههعیت کنههونی    

چگههونگی عملکههرد آنههها نههاتوان خواهههد مانههد، باعهه    

هدررفتن منابع سازمانی و ناکارامدی خواهد شد و حتی 

ی نابودی آن را فراهم خواههد کهرد. بهه عبهارت     ها نهیزم

 دیگر، سیستم سنجش عملکرد، نوعی سیسهتم اطالعهاتی  

قلب فرایند مدیریت عملکرد محسهوب   منزلة بهاست که 

و بههرای اثربخشههی و کههارایی کههارکرد سیسههتم  شههود یمهه

 مدیریت، اهمیت حیاتی دارد.

 ی اصهههلیهههها د د ههههاز طرفهههی همهههواره یکهههی از 

 ی فروشهگاهی هها  بخشتعیین و تعریف  ها پرمارکتیها

برای اختصا  فضا و بودجه به آنها، با توجه بهه تمهامی   

توثیرگهههذار بهههر کهههارایی آنهاسهههت. شهههرکت    ابعهههاد 

دپارتمهان اسهت کهه     13این تحقیق، دارای  شوندة مطالعه

نههد. ا ایههن دپارتمههان ههها دارای عملکردهههای متفههاوتی    

عملکرد آنها در تخصیص بودجه و فضا و نیروی انسانی 

ی مختلفهی در کهارایی   هها  شاخصمؤثر است. ازآنجاکه 

مؤثرنههد، کههه هریهه  روی برخههی از آنههها  ههها دپارتمههان

حل این  بهترین راه 3ها دادهمتمرکز است، تحلیل پوششی 

کهه   کند یمی محاسبه ا گونهو کارایی را به  مشکل است
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 Data envelopment analyse 
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  تمامی این شاخص ها را در برگیرد.

تهوان بها اسهتفاده از چنهدین مت یهر       در این روش، می

را محاسهبه و   واحهدها ورودی و خروجی، میزان کارایی 

. اجهرای  ای ناکارا جدا کهرد واحدهکارا را از  واحدهای

این روش به برقراری شرایطی وابسته است. ایهن شهرایط   

ی کالسی  مشتمل بر همگنی واحدها ازنظهر  ها مدلدر 

ی ارزیابی، تناسب منطقی بهین تعهداد واحهدهای    ها شاخص

، اهمیهت  هها  یخروجه و  هها  یورودو تعهداد   شهونده  یارزیاب

 بههودن یسههطح تهه و  شههونده یارزیههابیکسههان واحههدهای 

 CCRاسههت. همچنههین مههدل   شههونده یارزیههابواحههدهای 

را  هها  شهاخص ی مربهود بهه   هها  وزن، ها دادهتحلیل پوششی 

 شهونده  یابیه ارزتا بتواند کارایی ی  واحهد   گذارد یمآزاد 

را بههه حههداکثر برسههاند؛ بنهههابراین ممکههن اسههت واحهههد      

یی بها وضهعیت مطلهوب، وزن    هها  شاخصدر  شونده یابیارز

یی بها عملکهرد   ها شاخصخیلی زیادی بگیرد و برعکس در 

ضعیفی، حتی ممکن است وزن صفر بگیرد. تیم تصهمیم بهر   

حهل ایهن مشهکل، بایهد      منظور بهاین موضوع توافق ندارند. 

انجههام گیههرد و  ههها دادهدر تحلیههل پوششههی  ههها وزنکنتههرل 

 محدود شوند.   ها وزن

، واحههدها دارای ههها سههازماناز طرفههی در بسههیاری از 

بههه  تههوان یمههی هسههتند؛ از جملههه مراتبهه سلسههلهسههاختاری 

از گهروه آموزشهی تها     هها  دانشهگاه ساختارهای سهازمانی  

از شههعبه تهها سرپرسههتی منطقههه،   ههها بانهه ، ههها دانشههکده

ی درمههانی تهها ههها بخههشی علههوم پزشههکی از ههها دانشههگاه

تها   هها  دپارتمهان بهزر  از  ی هها  فروشهگاه و  ها بیمارستان

ی ارزیهابی سهطوخ   هها  شهاخص اشاره کهرد کهه    ها بخش

مختلف، بها یکهدیگر متفهاوت اسهت. آنچهه در ارزیهابی       

در سهطوخ مختلهف حهائز     ها سازمان گونه اینواحدهای 

اهمیت است، مشتمل بر سه نکتة اصهلی اسهت: نخسهت،    

سهطوخ مختلهف    شهوندة  یارزیهاب ارتباد بهین واحهدهای   

ارزیهابی آنهها مهؤثر باشهد؛ دوم، واحهدهای      در  تواند یم

دارای  توانههد یمههسههطح پههایینی زیرمجموعههه هههر بخههش 

باشد و این  ها بخشی ارزیابی متفاوتی با سایر ها شاخص

؛ کنهد  یمه ایجهاد   تهر  پهایین اِشکال ناهمگنی را در سطوخ 

 شهونده  یارزیابمعمول تعداد واحدهای  طور بهسوم اینکه 

دهای زیرمجموعههه هههر در سههطوخ بههاال و همچنههین واحهه

واحد باالیی محدود است و این اشکاالتی را برای تمایز 

. بها توجهه بهه    کنهد  یمواحدها ایجاد  گونه ایندر کارایی 

ایهن مههوارد، هههدف پههژوهش حاضهر ارائههة مههدل تحلیههل   

یا مهدل   3موزون CCRبا محوریت مدل  ها دادهپوششی 

ی است مراتب سلسلهبرای واحدهای  CCRناحیة اطمینان 

تا بتواند نخست، از رابطة بین واحدهای سطوخ مختلهف  

سههازمان در ارزیههابی عملکههرد آنههها    مراتههب سلسههلهدر 

استفاده کند؛ دوم آنکه با استفاده از آنها و ارائهة روشهی   

جدیههد، باعهه  تمههایز بهتههر واحههدهای محههدود سههطوخ  

-مختلههف شههود و بههر اشههکال روشههی ماننههد اندرسههون   

کان مقایسهة واحهدهای فراکهارا    پیترسون  لبه کند که ام

ی هها  مهدل ؛ سوم، بهر ضهعف   کند ینمرا با زیرکارا میسّر 

بها   هها  جهواب برخهی   نبودنِ ممکنی پیشین در مراتب سلسله

ارائة دو روش ابتکاری  لبه کند؛ چههارم، بهبودههایی را   

 تهر  پاییندر محاسبة نمرة نهایی عملکرد واحدهای سطح 

ل واحهدهای سهطح   ی کامه بنهد  رتبهه ارائه دههد، مشهکلِ   

بههاالتر را برطههرف سههازد و درنهایههت بهها تعریههف ناحیههة  

ی بههه دههه وزنی مههدل امکههان ههها جههواباطمینههان بههرای 

 را فراهم سازد. ها شاخص

 

 مبانی نظری و پیشینة پژوهش -2

 ارزیابی عملکرد -1-2

ی و ریهههگ انهههدازهارزیهههابی عملکهههرد بهههه سهههنجش و   

ی و قضاوت دربارة عملکرد طی دورة معیّن گذار ارزش
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CCR-Assurance Region: CCR-AR 
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(. ارزیهابی عملکهرد فراینهدی    3115)رحیمی،  پردازد یم

ی ریگ اندازهدائمی است که طی آن میزان تحقق اهداف 

ی کهارایی و اثربخشهی منهابع    ریه گ اندازه. در این شود یم

مورد استفاده و فرایندهای انجام کار کیفیت محصوالت 

 دشهو  یمه بررسهی   هها  برنامهی )خروجی فرایندها( و اجرا

 عملکرد (. بنابراین ارزیابی3113نورعلیزاده،  و ) المی

 باید آن را انجام دهند. ها سازماناست که همة  فرایندی

و  منهد  نظهام  صهورت  بهه  را کهار  اسهت ایهن   آنهها ممکهن  

خیلی سریع خا  و ویژه انجام  صورت بهیا  افتهی سازمان

 به دعملکر یابیارز کلّی رطو (. به2222دهنهههد )پهههارکر، 

در  ها ستگاهد دعملکر یگیرازهندو ا سنجش یندافر

و  راتنتظاا که ایگونه به مشخص یهادوره

 هشوند یابیارز هستگاد ایبر وتقضا ردمو یههها  خههصشا

 ددمیگر قطالا ،باشد هشد غبالآن ا به قبلو از  فشفا

 (1: 3111)طبرسا، 

 ارزیابی عملکرد فروشگاه -2-2

 یهها  ها از سهایر بخهش   در فروشگاهعملکرد ارزیابی 

زیههرا در خههدمات فعالیههت یهها   ؛اسههت تههر دهیههچیسههنتی پ

 ریپهذ  سهنجش  به فروش نرفتن محصهول  خروجی تا زمان

بسیار مهم است (. 3311نیست )راچردفورد و همکاران، 

اگرچهه مههم    .طور منظم ارزیهابی شهود   به  که فروشگاه 

 ،ودشه  یابیه ارز یاست که عملکرد فروشگاه به طور کله 

 یهها  یها بخهش   هها  تیکدام فعال اینکه تعیینممکن است 

مهواردی نیهاز اسهت     اینکهه چهه   و بودندفروشگاه خوب 

بنهابراین   کنهد. اهمیت بیشتری پیدا  شود،دقت ارزیابی  به

بسهیار مههم    هها  فروشگاهارزیابی عملکرد ساختار درونی 

،  رفهه یها حتهی    هها  بخهش است تا مشهخص شهود کهدام    

در  هها  تیفقط اگر تمام فعال .کنند یمکاالها کاراتر عمل 

فرم مطلوب باشد، فروشگاه ممکن اسهت عملکهرد     ی

از عملکهرد، در   قیدق یابیانجام دهد. ارز یهماهنگ یکلّ

انجهام   دیه از آنچهه با  یریادگیه  یِمناسب، منحنه  اتیجزئ

 دههههد یمهههارائهههه  دیهههده یو آنچهههه انجهههام نمههه دیهههده

سههنتی، ههها بهرخالف صهنایع    فروشهگاه  .(3311)دیهویس، 

با این  ؛کنند یمواد اولیه را به محصوالت نهایی تبدیل نم

، ماننهد  عملکهرد مشهابهی دارنهد    یریه گ حال، آنها اندازه

 (.3331)پارسون،  یور نسبت بهره

 پیشینة پژوهش -3-2

؛ در بخش نخسهت،  شود یمپیشینه در دو بخش ارائه 

بها روش   ها فروشگاهمطالعات مربود به ارزیابی عملکرد 

و در بخهش دوم مطالعهاتی کهه از     ها دادهپوششی  تحلیل

استفاده  ها سازماناین روش برای ارزیابی عملکرد دیگر 

 . شوند یم، مرور اند کرده

ی بنهد  رتبهه »ة ( در مطالعه 3115پورکاظمی و نجفهی ) 

ی شهروند با توکیهد بهر معیارههای    ا رهیزنجی ها فروشگاه

آل،  حهل ایهده   استفاده از روش راه با «آموزش و خالقیت

در ایهن پهژوهش از   . انهد  ها پرداخته بندی فروشگاه رتبهبه 

فروشههگاه آن  هشههتفروشههگاه شهههروند،   32مجمههوع 

انتخاب و بررسی شده اسهت. فروشهگاه آزادگهان حهائز     

قههرار آخههر  ةرتبههدر اول شههد و فروشههگاه بهههاران   ةرتبهه

 ةمطالع ( در3132) یآباد و عباس یعیرف مخاطب .گرفت

بهه ارزیهابی    «یا رهیه زنج یهها  ارزیابی عملکرد فروشگاه»

بها روش تحلیهل    اتکها  یا رهیه زنج یهها  عملکرد فروشگاه

 پهژوهش اند. نتایج حاصل از این  ها پرداخته دادهپوششی 

و تعیههین نمههرة  گههرا نهههاده CCRپههس از اجههرای مههدل 

درصهد ایهن    61 دهد یمکارایی هر ی  از واحدها نشان 

و  زنگنهه  .درصدشهان ناکاراسهت   12 کهارا و  ها فروشگاه

ارزیهههابی عملکهههرد  »در مطالعهههة  (3131همکهههاران )

کشهاورزی بهرنج بها     یهها  نیفهروش ماشه   یها یندگینما

در سههال   DEAو روش SCOR اسههتفاده از مههدل

هههای  عملکههرد زنجیههره تههومین ماشههین ةمطالعههبههه « 3131

ههای   فروشهی در اسهتان   کشاورزی برنج در سهطح خهرده  

پرداختند.  SCOR گیالن و مازندران با استفاده از مدل

https://ijbse.ut.ac.ir/?_action=article&au=548965&_au=%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C++%D8%B2%D9%86%DA%AF%D9%86%D9%87
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 ةنتایج نشهان داد بهرای بهبهود وضهعیت مهدیریت زنجیهر      

هها بایهد اصهالخ     ریباً نیمی از فروشهگاه تومین، عملکرد تق

نیهز روشهی بهرای ارزیهابی      DEA شود. در این پژوهش

نتایج تحلیهل پوششهی   . مطرخ شد SCOR کارایی مدل

ای را تویید کرد و کهارایی   ها نیز نتایج تحلیل خوشه داده

حدود نیمی از واحدها برابر ی  محاسهبه شهد. متوسهط    

% 31ههای فهروش    هها و نماینهدگی   کارایی فنی فروشهگاه 

 .گیری شد اندازه

 در مطالعهه  (3331) ، بهار، کهرون و اسهلکوم   3توماس

ی: ا رهیههزنجفراینههدی بههرای ارزیههابی کههارایی فروشههگاه »

ی دربهههارة ا مطالعهههه «محدودشهههده DEAرویکهههردی 

روش ی در آمریکهههها بهههها ا رهیههههزنجی ههههها فروشههههگاه

DEA  یکههی از اهههداف ایههن ارزیههابی،    .انجههام دادنههد

 برای ارتقا در آینده نام برده شده اسهت.  ارزیابی مدیران

عوامهل زیهادی مثهل موقعیهت      دهد ینشان م پژوهشاین 

فروشگاه و مدیریت منابع انسانی در ارتباد بها کهارایی و   

 1و آلهوز 2. بهاروز مدیریت عالی در فروشگاه وجهود دارد 

ی ا رهیهههزنجکهههارایی فروشهههگاه  » در مطالعهههة (2221)

ی ا رهیه زنجی هها  فروشهگاه کهارایی  « هایپرمارکت پرت ال

وابسههههته بههههه یهههه  هایپرمارکههههت   فههههرد منحصههههربه

الی، بهها اسههتفاده از روش تحلیههل  هه( پرتمارکههت ی)مههولت

 پهژوهش کلهی   ةنتیج .اند کردهبررسی  را ها پوششی داده

یههو و   اکثههر واحههدها کههارا هسههتند.    دهههد ینشههان مهه 

ارزیهابی کهارایی عملیهاتی    »در مطالعهة   (2221)1راماناتان

بهه ارزیهابی عملکهرد    « ی انگلسهتان فروشه  هخرددر بخش 

ی انگلستان پرداخته است. فروش خردهی بخش ها شرکت

تحلیهل پوششهی   در این مطالعه از سه متهدولویی مهرتبط   

مالمکوئسهههت  یور (، شهههاخص بههههرهDEA) هههها داده

                                                           
1
Thomas 

2
Barros 

3
Alvez 

4
Yu, W. Ramanathan 

(MPI .و رگرسیون بوت استرپینگ استفاده شده است )

شههرکت تحههت فههر    32فقههط  دهههد ینتههایج نشههان مهه 

CRS شرکت تحت فر  36 وVRS .کارا بودند  

 یابیهههارز»در مطالعهههة  (2231و همکهههاران ) الیهههاس

بها اسهتفاده از    یفروش خدمات در فروشگاه خرده تیفیک

DEA »بهر اسهاس    یو خروجه  یچارچوب جامع ورود

 یفروشه  خهرده  یها از فروشگاه SERVQUALاقالم 

ها بها اسهتفاده از مهدل     داده یابیخدمات و ارز تیفیدر ک

 نیه . در اطراحی کردنهد ( DEAها ) پوشش داده لیتحل

قابلیههت  نههان،یاطم تیهه)قابل یورود ریههمطالعههه، چهههار مت 

 یخروجههه  یههه( و گوییو پاسهههخ ضهههمانت، ارزیهههابی

تنهها   دههد  ینشان م ها افتهی. شد لیو تحل هی( تجزی)همدل

حهال،   عینکارآمد هستند. در  DMU 1 از DMU دو

ناکارآمههد  21336و  21331 نیبهه ةبهها نمههر DMUشههش 

خهدمات بهه    ةشرکت در ارائه  نیا براساس نتایج،هستند. 

و همکههاران چانههگ  .دارد وضههعیت مناسههبی  یمشههتر

 یریگ اندازه یبرا یبیروش ترک  ی»( در مطالعة 2231)

، «فهود  فسهت  یا رهیه زنج یهها  فروشهگاه  اتیعملکرد عمل

ش رو یسهههاز کپارچههههی، VFAD یبهههیترک یروشههه

VIKOR   یفههاز یلههیتحل یمراتبهه بهها فراینههد سلسههله 

(FAHP و )DEA  ی بنههد رتبهههرا بههرای رفههع مشههکل

 یهها  انهد. داده  دادهپیشهنهاد   ها دادهکامل تحلیل پوششی 

فهود در   فسهت  یا رهیفروشگاه زنج 52از  شده یآور جمع

 شنهادیعملکرد پ یبررس یبرا )پایتخت تایوان( پهیشهر تا

 دههد  ینشان مه  جهی. نتاستشده استفاده  VFADروش 

( بهها اسههتفاده از روش OE) یور بهههره یکلّهه یبنههد رتبههه

DEA و بههها اسهههتفاده از روش   ییتنهههها بههههVFAD ،

روش  ن،یههو مثبههت دارد. عههالوه بههر ا  یقههو یهمبسههتگ

مختلف را  یها نیگزیجا تواند یم VFAD ةشدشنهادیپ

کنهد.   یبنهد  مختلهف رتبهه   یهها  یو خروجه  ها یبا ورود

منجر بهه عملکهرد بهتهر در     VFAD یشنهادیپ کردیرو
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 ییتنههها بههه DEAکامههل نسههبت بههه روش   یبنههد رتبههه

 یریه گ انهدازه ( »2231. المطهایری و همکهاران )  شهود  یم

را مطالعهه  « تیه در کو یتعهاون  یهها  شرکتی فنکارایی 

بهوت   یهها  داده یپوششه  لیه تحل ق،یه تحق نیدر ا کردند.

 یتعهاون  شهرکت  11 یفنه  ییسهنجش کهارا   یاسترپ برا

اسهتفاده   2235-2232 یهها  در سال تیکو یفروش خرده

سود پهس از اعمهال    کارایی نیانگیم نتایج نشان داد .شد

درصهد   12درصهد بهه    11اصالخ بهوت اسهترپ از     ی

 شرکت تعهاونی  همچنین نشان داد میانگین یافت.کاهش 

یی رابطهة  و کهارا  یکوچه  اسهت، امها سهودآور     یلیخ

( ی کوچه  هها  )شهعبه  میمسهتق  یهها  با تعداد شاخه منفی

 شیافهزا بها  را  یسهودده  تواند یم شرکت تعاونی دارد و

کهه کنتهرل بهتهر     یدر حهال  ؛دهد شیافزا یگذار هیسرما

سههود  یبههازده شیافههزا باعهه کههار  یرویههن یههها نهههیهز

 یفنه  ییکارا»( در مطالعة 2233) نوایبل و روگوا .شود یم

« یتجربه  لیه تحل  یه : هیروسه  یفروش خرده یها شرکت

در  هیروسهه یفروشهه خههرده یههها شههرکت یفنهه ییکههارا

 یانهد. بهرا   کهرده  لیه وتحل هیه تجز 2235-2233 یها سال

 SFA شهونده،  یبررسه  یها شرکت یفن ییکارا یابیارز

 یپوششهه لیهه)تحل DEA( و یتصههادف یمههرز لیهه)تحل

کل بهازار و   یابیبه ارز SFAها( استفاده شد. روش  داده

 یهههها اعتبهههار شهههرکت یبهههر رو یکلّههه یبنهههد فرمهههول

در  DEA. روش منجهههر شهههد یروسههه یفروشههه خهههرده

هها و   شهده از شهرکت   گهروه انتخهاب    ی لیوتحل هیتجز

 یابیشده از ارز ارائه جیآنها استفاده شد. نتا یسبن ییکارا

 هیدر روسه  یتجار یها شرکت رانیمد یبرا یفن ییکارا

 .کاربرد یافت

بنههدی  روشههی نههوین بههرای رتبههه»( در 3113شایسههته )

 «هههاتحلیههل پوششههی داده گیههری در هههای تصههمیم واحههد

گیری  بندی واحدهای تصمیم های نوینی برای رتبه روش

کهه شهامل    دادهه ئه ها ارا مشترک وزنة کم  مجموع به

 اراسهت. در بندی واحدهای ک رتبه برایچند روش ساده 

هههای  هههای مههدل شههده برخههی از ضههعف هههای ارائههه روش

. هها برطهرف شهده اسهت     استاندارد تحلیهل پوششهی داده  

 یا برآورد کارایی مؤلفه»( در 3132قاسمی و جهانگرد )

شهههعب بانههه  مسهههکن در تجهیهههز منهههابع و تخصهههیص 

ههای   تسهیالت: رویکرد مهدل ابرکهارایی بها محهدودیت    

های تحلیل پوششهی   از روشبا استفاده از ترکیبی « وزنی

شهعب   یا کهارایی مؤلفهه  ی، مراتبه  ها و تحلیل سلسله داده

را بررسههی بانهه  مسههکن در تجهیههز منههابع و مصههارف   

دههد بیشهتر شهعب کهارایی فنهی       اند. نتایج نشان می کرده

نشههان  در تجهیههز منههابع و تخصههیص تسهههیالت  ضههعیفی

 یریهههگ انهههدازه» ة( در مطالعههه3132انهههد. فاضهههلی ) داده

صنعت آب ایران بها رویکهرد تحلیهل پوششهی      یور بهره

و ترجیحههات  ههها تیههاولورای درنظههر گههرفتن بهه «ههها داده

بههه روش مقایسههات   ییههها مههدیران صههنعت، پرسشههنامه 

نتهایج را   کهرده میهان کارشناسهان توزیهع    و ه زوجی، تهیّ

وزنی نسبی وارد مدل کردنهد.   یها تیصورت محدود به

اول نسهبت بهه    ةیی در پنجهر نتایج نشان داد میانگین کارا

که نشان از عملکرد بهتر صهنعت   ؛است بیشتردوم ة پنجر

الفهت و همکهاران    دارد. 11نسهبت بهه سهال     15در سال 

 ةمدلی جهت ارزیابی عملکرد زنجیر» ة( در مطالع3133)

 یههها تههومین بهها اسههتفاده از مههدل تحلیههل پوششههی داده   

دلی تهومین مه   ةبهرای ارزیهابی عملکهرد زنجیهر     «یا شبکه

جامع ارائه کردند. در این مطالعه از مدل تحلیل پوششهی  

شهود. نتهایج اجهرای ایهن      اسهتفاده مهی   یا شبکه یها داده

 13زنجیههره از  چهههارتعههداد  دهههد ینشههان مهه  پههژوهش

دارای عملکرد ی  بهوده و کمتهرین    شده مطالعه ةزنجیر

 .است 2111 شده مشاهدهمیزان عملکرد 

 در مطالعههة (2221) ، پسههنتی و یوکههووی  3کسههتلی

                                                           
1
Castelli 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/524674
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برای ارزیابی کهارایی واحهدهایی    DEAی شبه ها مدل»

به دنبال تعریهف مهدل جدیهدی     «یمراتب با ساختار سلسله

ههر  . انهد  بهوده ی مراتبه  سلسله شدة یابیارزبرای واحدهای 

متهههوالی  یهههها ، از عرصههههشهههونده یابیهههارز واحهههد 

. در ههر دو مهورد   شهود  یزیرواحدهای موازی تشکیل مه 

نشان داده است پژوهش و دوسطحی(، این  یسطح  ی)

 لةیوسه  به شونده یابیکارایی نسبی ی  واحد ارز حداکثر

 .شهود  یزیرواحدهای موجود تعیهین مه   ةآن با هم ةمقایس

یه  روش  » ( در مطالعهة 2233) زیعبهدالعز  فهوادبن دیا و 

ی بههرای ارزیههابی عملکههرد بههر پایههة تحلیههل  مراتبهه سلسههله

در  ههها شههرکترقابههت  : مههورد مطالعهههههها دادهپوششههی 

روش جدیهههدی بهههرای ارزیهههابی عملکهههرد     «اقتصهههاد

. روش مههذکور، عملکههرد انههد دادهی ارائههه مراتبهه سلسههله

. ایهن  کند یمی ناهمگون در اقتصاد را بررسی ها شرکت

در مقایسههه بهها  ههها شههرکترویکههرد سههبب شههده اسههت  

در  هها  بخهش یکدیگر در ی  بخش و همچنهین مقایسهه   

( 2232نهگ و همکهاران )  ی  اقتصاد سنجش شهوند. چ 

در صهنعت   DEAکاربرد ناحیة اطمینهان در  »در مطالعة 

محدودشهده حاصهل از فراینهد     یها وزن« هتل در تایوان

AHP   گردشههگریهتههل  11را در سههنجش عملکههرد 

 2226تهها  3331 یههها در طههول سههال یوانیتهها یالمللهه نیبهه

 یدارا DEA-AR دههد  ینشهان مه   جی. نتاکردنداعمال 

 11ایهن   دارد؛سهاده   DEAنسهبت بهه    یتر یقوکارایی 

 کهارایی هها بها    هتهل ی شهدند.  بنهد  طبقهه دسته  32هتل در 

 یبهرا  یریادگیه اههداف  الگهو و   منزلهة  به توانند یم شتریب

بهبهود   ریمسه  نیتا بهتر پایین عمل کنندها در سطوخ  هتل

بهه   توانهد  یمطالعهه مه   نیه ا جیکنند. نتها  جادیعملکرد را ا

و کم  به آنهها در   یرقابت یایهتل با درک مزا رانیمد

 و یظروفچهه. کمهه  کنههد  راهبههردی یریههگ میتصههم

 یریههگ از انههدازه یبههیترک»در مطالعههه  (2231) همکههاران

 یبهرا ناحیهة اطمینهان   متقابهل و   کهارایی محهدوده،   ةدامن

در حضههور عوامههل  کننههدگان نیتههوم یداریههپا یابیههارز

و انتخهاب   کننهدگان  نیتوم یداریپا یابیرزبه ا« نامطلوب

 یههها تیههفعال نیتههر مهههمدر  کننههده نیتههوم نیترداریههپا

 آنهها  پرداختند.( SSCM) داریتومین پا ةریزنج تیریمد

 از  یکه بهه شهکل ی  ( را RAM) یریگ اندازه یاضیمدل ر

 یهها  مهدل  همچنهین . دادنهد گسهترش   DEA یهها  مدل

ناحیههة متقابههل و  ییکههارا یههها و روش RAMمختلههف 

کههه عوامههل نههامطلوب وجههود دارد،   یرا زمههان نههانیاطم

و  هها  یورود ةهم بیترکنتایج تحقیق به . کردند بیترک

کمه    کننهدگان  نیتهوم  یداریپا یابیدر ارز ها یخروج

ارزیههابی و انتخههاب  »( در مطالعههة 2231کههرد. سههینگ ) 

 ةای بها ناحیه   بهازه  DEA وسیلة مدل ههای  کننده به تومین

« او ناکهار  ابا مرزهای کار DEA اطمینان: ی  رویکرد

فازی بصهری پیشهنهاد داده    DEA / ARی  رویکرد 

ی ورودی/ خروجهی را کهه در   هها  دادهاست تها کهارایی   

، محاسهبه کنهد. ایهن    شهود  یمه نقش فازی شهودی ارائهه  

مفید است  رندگانیگ میتصمرویکرد برای متخصّصان و 

وقتهههی کهههه آنهههها دربهههارة تعیهههین درجهههة عضهههویت/   

ی فازی تردیهد دارنهد. نتهایج    ها دادهدر  نداشتن تیعضو

( FMS) ریپهذ  انعطهاف با استفاده از ی  سیسهتم تولیهد   

 تویید شده است.

ی از پیشینه و سهم تحقیق بند جمع -2-3-1

 حاضر

مطالعهات   شهود  یمبا توجه به بررسی پیشینه مشاهده  

خیلهی کهم    ها پرمارکتیهاو  ها فروشگاهداخلی در زمینة 

انجام شده است. همچنین اکثر مطالعهات در ایهن زمینهه،    

 و روگههوا(، 2231ازجملههه مطالعههة چانههگ و همکههاران )

(، یههههو و 2231(، الیههههاس و همکههههاران )2233) نهههوا یبل

و عبههاس آبهههادی   یعهه یرف مخاطههب ، (2221)3راماناتههان 

                                                           
1
Yu, W. Ramanathan 
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پورکهههاظمی و و  (3131همکهههاران ) و زنگنهههه(، 3132)

ی هها  فروشگاهدر سطح شعب مختلف در ( 3115نجفی )

بهه صهورت    هها  مهدل ی انجام شهده اسهت و ایهن    ا رهیزنج

پژوهش حاضر ارزیابی  که یحالی نیستند؛ در مراتب سلسله

رد را برای واحدهای داخلی ی  فروشگاه بزر  عملک

ی انجام داده است. از طهرف دیگهر   مراتب سلسلهبا ساختار 

( هماننههد ایههن کههار  2221مطالعههة کسههتلی و همکههاران )

ی از تحلیهل پوششهی   نهوع  بهه است و  مراتب سلسلهدارای 

ی اسهتفاده کهرده اسهت؛ امها مفههوم       مراتب سلسلهی ها داده

نهه در   هاسهت  شهاخص در مطالعهة آنهها در    مراتب سلسله

ی کهه ههر شهاخص ورودی یها     ا گونه به؛ ها شونده یابیارز

خروجههی، از چنههد زیرشههاخص تشههکیل شههده اسههت،     

در  مراتههب سلسههلهِرو  شیپههدرحههالی کههه در مطالعههة   

و در ایهن   کنهد  یمه معنها پیهدا    شهونده  یابیه ارزواحدهای 

 خصو  مشهابهت بیشهتری بها مطالعهة دیها و عبهدالعزیز      

روش  ههههها داده( دارد کههههه تحلیههههل پوششههههی  2233)

 هها  شهرکت در  شونده یابیارزی در واحدهای مراتب سلسله

مهوزون   صورت به، اما آنها نیز این روش را اند دادهانجام 

 .اند نبردهپیش 

گفت پژوهش حاضهر در سهه زمینهه     توان یمبنابراین 

نوآوری داشته است. اول اینکه این مطالعهة مهدل جدیهد    

ی و موزون( بهرای ارزیهابی عملکهرد    مراتب سلسلهتلفیقی )

ی مهوزون طراحهی   هها  شهاخص ساختارهای سهازمانی بها   

 (2231کرده است؛ در حالی که مطالعات قبلی سهینگ ) 

( فقهههط بهههه اسهههتفاده از  2232و چنهههگ و همکهههاران ) 

یها ماننهد مطالعهة     انهد  داشهته ی موزون تمرکهز  ها اخصش

( 2233( و دیها و عبهدالعزیز )  2221کستلی و همکهاران ) 

. تحقیهق حاضهر   اند کردهتوجه  مراتب سلسلهفقط به جنبة 

از تلفیق این دو استفاده کرده است تها از مزایهای ههر دو    

ی مراتبه  سلسلهی مدل ها جواببهره بگیرد. دوم اینکه در 

(، بهبههود و اصههالحات اجرایههی 2233العزیز )دیهها و عبههد

ایجاد کرده است تا قابلیهت کهاربرد بیشهتری پیهدا کنهد؛      

ی درونههی یهه   مراتبهه سلسههلهسههوم اینکههه در سههاختار   

هایپرمارکههت انجههام شههده اسههت کههه تهها بههه حههال، سههایر 

( و 3132ی و عبهاس آبهادی)  عه یرف مخاطهب پژوهشگران  

. انهد  نداشهته هی (، به این مسئله توج2233) نوایبل و روگوا

چه بسا ارزیابی عملکرد داخلی ی  هایپرمارکت بسهیار  

از ارزیابی عملکهرد در سهطح شهعب باشهد؛ زیهرا       تر مهم

ی داخلی ی  هایپرمارکهت، اسهاس   ها دپارتمانارزیابی 

، کاالههها و نیههروی انسههانی آن را ههها  رفهههنظههام ارزیههابی 

 .دهد یمتشکیل 

 

 ی پژوهششناس روش -3

 ماهیهت  اساس بر کاربردی، هدف اساس بر تحقیق این

 آوری جمهع  روش از لحهاظ  و تحلیلهی بهوده   یفیتوصه 

اسهت. بهه ایهن     ای کتابخانه و  یرمیدانی نوع از اطالعات

 ایهن  اطالعهات  کهه  اسهت  کهاربردی  دلیل این پهژوهش 

در  ی مربوطهه هها  بخهش  عملکهرد  ارزیابی پژوهش برای

اسهتفاده  مدیران هایپرمارکت قرار گرفت و از آن  اختیار

و  هها  داده لیه وتحل هیه تجز بهرای  پهژوهش  شد. روش این

ی هههها دادهمهههدل انتخهههابی آن، مهههدل تحلیهههل پوششهههی 

ی موزون است. دلیل انتخهاب مهدل، سهاختار    مراتب سلسله

در هایپرمارکت و نیهز اهمیهت    شده فیتعری مراتب سلسله

به لحهاظ تهیم تصهمیم اسهت. در ایهن       ها شاخصمتفاوت 

اجمهالی معرفهی    صهورت  بهه عه بخش، نخست مورد مطال

و روش اسهتخرا  و تعهاریف    هها  شاخص، سپس شود یم

ی هها  دادهعملیاتی آنها و درنهایت مدل تحلیهل پوششهی   

 .شود یمی موزون ارائه مراتب سلسله

 مورد مطالعه -3-1
هایپرمارکههت مههوردِ مطالعههه  در پههژوهش حاضههر،   

دپارتمهان اسهت. شهرکت     13و پرسون بها هفهت بخهش    

پرسون پارس پویا، واقع در مجتمهع گردشهگری وصهال    

https://ijbse.ut.ac.ir/?_action=article&au=548965&_au=%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C++%D8%B2%D9%86%DA%AF%D9%86%D9%87
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اسههت و بهها نههام تجههاری هایپرمارکههت پرسههون شههناخته   

 نزدیه  هایپر مارکت پرسون واقع در مساحتی  .شود یم

مترمربع نمایشگاهی از اجناس و اقالم مورد نیاز  1222به 

 سهاختار قهرار داده اسهت.    آنها را مقابل دیدگان مشتریان

ی بهوده  ا فهیوظاین فروشگاه در ابتدای توسیس ساختاری 

فروشهگاه و بهبهود سهاختار آن     ورکردن بهرهاست. برای 

تصههمیم گرفتههه شههد کههه سههاختار سههازمانی از سههاختار    

ی کهه ههر   ا گونهه  بهه ی به ساختار خطی ت ییر یابد؛ ا فهیوظ

ی بخهش خهود )خهط( را بهر     هها  تیمسهئول مدیر، تمهامی  

عهههده بگیههرد. بههه عبههارتی هفههت خههط ایجههاد شههد کههه   

ی کهامالً یکسهانی داشهتند. ایهن     هها  یخروجو  ها یورود

هفههت بخههش )خههط( هریهه  شههامل چنههدین دپارتمههان  

هستند؛ برای مثال بخش ی ، شامل پنج دپارتمان لوازم 

زیبههایی و آرایشههی، سههوپرمارکتی لههوکس خههارجی،     

نههزل و بهداشهتی و سههالمتی، مههواد نظهافتی و پههاکیزگی م  

آشامیدنی است و مدیریت آن بر عهدة ی  نفهر اسهت.   

را  هها  دپارتمانو  ها بخشی    مراتب سلسلهساختار  3شکل 

 .دهد یمنشان 

 
 ی هایپرمارکت پرسونها دپارتمانو  ها بخشی مراتب سلسله. ساختار 3شکل 

 

 ها دادهی آور جمعروش  -3-2
ی آور جمعاطالعات الزم برای تحقیق در دو مرحله 

ی ورودی و هها  شهاخص شد. در مرحلة اول بهرای تعیهین   

از دو منبههع ادبیههات تحقیههق و    ههها شههاخصخروجههی، 
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مصاحبه با کارشناسان و جلسهات طوفهان فکهری بها تهیم      

شههد، سههپس از بههین   تصههمیم  هایپرمارکههت اسههتخرا    

با توجه بهه نظهرات خبرگهان    شده،  ییشناسای ها شاخص

ههههای ارزش فضههها، هزینهههة حقهههوق  سههازمانی شهههاخص 

هههای  کارمنههدان و سههرمایة درگیههر در جایگههاه شههاخص 

سههود گههردش مههالی،  هههای  ورودی نهههایی و شههاخص 

ناخالص، رشد در آمهد و نقهدینگی ایجادشهده درنقهش     

های خروجی نهایی مورد توافق تیم تصمیم قرار  شاخص

 ها معرفی شده است. این شاخص 3گرفت. در جدول

ی بنهد  رتبهه هها و   یهت اهمدر مرحلة دوم بهرای تعیهین   

اسهتفاده شهد و نظهرات تهیم      AHPاز روش  هها  شاخص

امة مقایسهات زوجهی   تصمیم سازمان با استفاده از پرسشن

ی بنهد  رتبهه ی شد. همچنین بهرای اجهرای مهدل    آور جمع

ی مهوزون،  مراتبه  سلسهله ی هها  دادهکامل تحلیل پوششهی  

ی سهازمانی موجهود   هها  گهزارش از طریق اسناد و  ها داده

 ی شد.آور جمع

 ی ورودی و خروجی نهاییها شاخص. 3جدول 

 شاخص
نوع 

 شاخص
 تعریف و روش احصاء مرجع

 ارزش فضا
 ورودی

 خبرگان
ارزش مورد انتظار هر منطقة فیزیکی، که از حاصل ضرب نوع فضا، حجم 

 دیآ یمفضا و ارزش منطقة مدنظر به دست 

هزینة حقوق 

 کارمندان

 ورودی
 DMUبه کارکنان به ازای هر  شده پرداختریال  (2231اویار و سایرین )

 سرمایة درگیر
 (2231اویار و سایرین ) ورودی

 (3133الفت و همکاران )
 )انبار و سطح فروش( DMUارزش ریالی کاالهای موجود در ی  

 DMUمیزان ریالی فروش هر  (3133الفت و همکاران ) خروجی گردش مالی

 سود ناخالص
 خروجی

 خبرگان
میزان تفاوت ریالی فروش هر کاال با مقدار خرید همان کاال که بر روی 

DMU  شود یممربوطه جمع. 

 رشد درآمد
 خروجی

 خبرگان
میزان اختالف بین فروش ماه کنونی با ماه گذشته تقسیم بر میزان فروش ماه 

 گذشته

برای هر  شده درنظرگرفتهاز بودجة در انتهای ماه  مانده یباقمیزان ریالی  خبرگان خروجی نقدینگی ایجاد شده
DMU 

 

، ارزش فضههای دپارتمههان جههزو 3بهها توجههه بههه جههدول 

برای محاسبة آن، از مجمهوع  ی ورودی است که ها شاخص

ضرب سه عامل ارزش منطقه مربوطهه بهه کهد محهل      حاصل

ی و که یزیکهد محهل ف   ینوع فضا تیمر وبفیزیکی و عامل 

دربارة شهاخص   ی استفاده شد.کیزیکد محل ف یفضا حجم

بهه   یمنهابع انسهان   سهتم یس ازحقوق کارمنهدان   اطالعاتدوم 

سهپس بها کمه  مهدیران      استخرا  شد،هر بخش   یتفک

. ها تقسیم و تفکی  شهد  ها، این اطالعات به دپارتمان بخش

ههر   ةدور انیپا یموجود دهندة نشانشاخص سرمایة درگیر 

شههاخص   یههکههه  اسههتدپارتمههان در فروشههگاه و انبههار  

اسهههت. بهههه عبهههارت بهتهههر، هرچقهههدر  یکاهنهههده و ورود

فروشههگاه کمتههر باشههد،    ریههدرگ یةو سههرما ههها موجههودی

از انبهار   یکمتر یخواهد شد و فضا جادیا یشتریب ینگینقد

پس  زیشاخص ن نیبه ا دخواهد شد. اطالعات مربو ریدرگ

اسههتخرا   یحسههابدار سههتمیس ازفروشههگاه  یاز انبههارگردان

 .شده است

 ههای مربهود بهه شهاخص خروجهی      آوری داده جمع

 یالیه مقهدار ر ی بدین صورت انجام شهد کهه   گردش مال
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 افهزاری  نهرم  ستمیفروش هر دپارتمان در ماه مربوطه از س

اسهت ههر    یهیبهد  شهد؛  گیری گزارش یواحد حسابدار

مهاه    یه فهروش کمتهر از    ةبها دور  ییکه کاالها یبخش

ههای   بیشتری است. داده یگردش مال یدارا ،داشته باشد

مربود به شاخص خروجی سود ناخالص مطابق تعریهف  

آوری شد. به عبارتی برای تمام  شده در جدول جمع ارائه

کاالهای دپارتمان، تفاوت قیمت فروش کهاال از قیمهت   

رفته در دورة ارزیهابی   خرید کاال در تعداد کاالی فروش

، سپس مجموع آنهها در دپارتمهان مربوطهه،    محاسبه شده

درآمهد در  شد دهنده سود ناخالص است. شاخص ر نشان

نسبت به مهاه   یتفاوت فروش ماه جارپژوهش حاضر از 

آید و عددی بین  دست می بر فروش ماه قبل به تقسیم قبل

صفر و ی  اسهت. دربهارة شهاخص خروجهی نقهدینگی      

د بههه هههر مربههوة بودجهه ایجادشههده، بهها توجههه بههه اینکههه 

 ةماه از بودجه  یط رانیمد شده است ودپارتمان محاسبه 

 انیاز آن در پا یمبل  کنند؛ ممکن است میخود استفاده 

بنابراین باقیماندة ماندة بودجهه، همهان   بماند.  یهر ماه باق

 شاخص نقدینگی در نظر گرفته شده است.  

 ،مشهخص اسهت   هها  شاخص تیکه از ماه گونه همان

 ریفضهها و رشههد درآمههد، سهها   شههاخص ارزش  جههز بههه

و شهاخص   شهود  مهی محاسهبه   الیه ر یبرمبنها  هها  شاخص

عدد بهدون    ی صورت به زیارزش فضا و رشد درآمد ن

 یمهال  افهزار  نهرم از  ی نیهز مهال  ههای  شهاخص واحد هستند. 

و  یادار افهزار  نرم ازشرکت و شاخص حقوق کارمندان 

احصها   ینظر خبرگان سازمان یشاخص ارزش فضا برمبنا

از ترازنامه و صورتحساب  یت اطالعات مالکه صحّ شد

 قیههو ارزش فضها از طر  شهده  یاعتبارسهنج  انیه سهود و ز 

 .شده است یسازمان اعتبارسنج یعال تیریمد

ی ههها یوروددر تحقیههق حاضههر مقههادیر مربههود بههه  

ارزش فضا، حقوق کارمندان و سرمایة درگیر مربود بهه  

در  ههها شههاخص، از مجمههوع مقههادیر همههین   ههها بخههش

هههای زیرمجموعههة آن بخههش بههه دسههت آمههده  دپارتمههان

یی ماننهد  هها  یخروجه است. همچنین مقهادیر مربهود بهه    

گردش مالی و سود ناخالص از مجموع مقادیر مربود به 

و  آمهده  دسهت  بهی زیرمجموعه ها دپارتمانی ها یخروج

مقههادیر مربههود بههه شههاخص خروجههی رشههد درآمههد از   

ی مربهود بهه آن بهه    اه دپارتمانمیانگین این شاخص در 

، اعهداد بسهیار   هها  دادهدست آمده است. با توجه به اینکه 

بزر  و بسیار کوچ  با واحهدهای مختلهف را شهامل    

استفاده کهرد.   ها دادهی ساز اسیمق یب، محقق از شدند یم

شهد و   اسیه مق یبه  هها  دادهنخست به روش نهرم سهاعتی،   

و وجود دادة صهفر   لیدل بهسپس وارد مدل شد. همچنین 

منفی، همة اعداد با قدرمطلق مینمم خودشان جمع شدند 

(. بههرای بررسههی ادعاهههای مطههرخ در 2221)سههارکیس، 

ی کههارایی ههها نمههرهی پههذیر تفکیهه تحقیههق از مقایسههة 

در مراحهل   هها  دپارتمهان و  هها  بخهش بهرای   آمده دست به

 مختلف کار استفاده شده است. 

 ها دادهتکنیک تحلیل پوششی  -3-3
 یهههر  یروشههه (،DEA) هههها دادهتحلیهههل پوششهههی 

از آن بهههرای ارزیهههابی کهههارایی  پهههارامتری اسهههت کهههه

اسهتفاده   واحدهایی با چندین ورودی و چندین خروجی

اگر تعدادی واحد همگن وجهود داشهته باشهد،     شود. می

 هها  یورودبهه   هها  یخروجه کهارایی را از تقسهیم    توان یم

آورد. کارایی هر واحد بهر اسهاس فاصهلة آن تها      دست به

 .  شود می  ز مجموعة امکان تولید محاسبهمر

ی هللللا دادهتحلیللللل پوششللللی  -3-3-1

 یمراتب سلسله
ههای   ، مهدل هها  دادهدر تحلیهل پوششهی    مراتب سلسله

مختلفهههههی دارد. در برخهههههی مطالعهههههات منظهههههور از  

؛ بهدین  هاسهت  شهاخص در  مراتهب  سلسهله ، مراتب سلسله

ی ورودی و خروجهی، هریه  از   هها  شاخصترتیب که 

( تشکیل مراتب سلسله)در سطح دوم  رشاخصیزچندین 

در سطوخ  مراتب سلسله. در برخی مطالعات نیز شوند یم

کهه یه     گونهه  نیبهد اسهت؛   شهونده  یابیه ارزواحدهای 
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DMU  از چنهههدین زیهههرDMU  شهههود یمهههتشهههکیل .

در تحقیههق پههیشِ رو نیههز مشههابه ایههن       مراتههب  سلسههله

 است. مراتب سلسله

موزون با ی ها دادهتحلیل پوششی  -3-3-2

 استفاده روش ناحیة اطمینان
، وزن ههههها دادهی تحلیههههل پوششههههی ههههها مههههدلدر 

ی ورودی و خروجی مت یرههای مهدل هسهتند    ها شاخص

ههر مقهداری بگیرنهد؛ ولهی هنگهامی کهه        تواننهد  یمه که 

از دید تیم تصمیم دارای اهمیهت   ها یوخروج ها یورود

ی متفهاوتی بهه ایههن   ههها وزنیکسهانی هسهتند، الزم اسهت    

داده شهود تها میهزان اهمیهت آنهها و       هها  سهتاده و  هها  نهاده

اولویت هری  بهر دیگهری مشهخص شهود و بهه کنتهرل       

پرداخت تا از حدود مدنظر تهیم تصهمیم    ها شاخصوزن 

ی هها  دادهتجاوز نکند. به این نوع تحلیل، تحلیل پوششی 

، روش هها  وزنموزون گوینهد. بهتهرین روش در کنتهرل    

ارنز، کوپر، هوانگ و سهان آن  ناحیة اطمینان است که چ

  . در وزن بهینه )اند دادهتوسعه  3332را در سال 
    

  )

های ناکارآمهد، صهفرهای   واحهد بهرای  DEA های  مدل

ی   واحددهد این  که نشان می شود یمفراوانی مشاهده 

ی مربوطه در مقایسهه بها سهایر    ها شاخصنقطة ضعف در 

از  ههها وزنتفههاوت بههزر  در . ها )کارآمههد( داردواحههد

ی . نگرانشاخصی به شاخص دیگر نیز ی  نگرانی است

این بود که منجر به توسعة روش ناحیهة اطمینهان شهود و    

ی ها شاخصها برای  یی بر اندازة نسبی وزنها تیمحدود

برای مثال، ی  محدودیت بهر نسهبت   . ویژه تحمیل کند

بههه صههورت زیههر    بههه ورودی   ههها بههرای ورودی  وزن

 :شود یماضافه 

(3)      
  

   
        

ی بههاال و پههایین  ههها کههران     و      کههه در آن 

را در ی     به   هستند که نسبت بین شاخص ورودی 

از ایهن  ( 3AR) نهام منطقهة اطمینهان   . کنهد  یمبازه فر  

را به ی  مسهاحت   ها وزن؛ که منطقة دیآ یممحدودیت 

بهه طهورکلّی، امتیهاز کارآمهدی     . کنهد  ویژه محهدود مهی  

DEA  ایههن  کههردن اضههافهدر مههدل پوششههی مربوطههه بهها

که قبالً کارآمد  واحدو ی   شود یمها بدتر  محدودیت

هها   این محدودیت شدن لیتحمبوده، ممکن است پس از 

 .ناکارآمد مشاهده شود

ی هللا دادهمللدل تحلیللل پوششللی  -3-3-3

 ی موزون  مراتب سلسله
مدل پهژوهش مشهتمل بهر تلفیهق دو زیرمهدل اسهت.       

ی مراتبه  سلسهله زیرمدل اول مربود به ارزیابی واحدهای 

( بهه  2233است کهه اقتباسهی از مهدل دیها و عبهدالعزیز )     

همراه اصالحات اعمالی نگارنهدگان بهرای رفهع اشهکال     

و بهبودهههایی در  هاسههت جههواببرخههی  بههودن نههاممکن

مختلهف ایجهاد    محاسبة نمرة کارایی واحهدهای سهطوخ  

ی بههه دههه وزنکههرده اسههت و زیرمههدل دوم مربههود بههه   

کههه از روش ناحیههة اطمینههان )چههارنز و   هاسههت شههاخص

( اسههههتفاده شههههده اسههههت. بنههههابراین 3332همکههههاران،

روش ناحیة اطمینان از مطالعهة  ی مربود به ها تیمحدود

ی مربهود بهه   هها  تیمحدود( و 3332چارنز و همکاران )

دیها و عبهدالعزیز   تحقیهق  ی از مهدل  مراتبه  سلسهله ارزیابی 

( وارد مدل شده است. مراحل اجرایی پژوهش از 2233)

ارزیهابی   -3چهار مرحله به شرخ زیر تشکیل شده است: 

عملکرد اولیة واحدهای سهطح بهاالتر سهازمانی کهه ایهن      

ارزیههابی  -2مرحلههه شههامل چهههار گههام اجرایههی اسههت،  

کهه ایهن    تهر  پهایین عملکرد اولیة تمامی واحدهای سهطح  

تلفیهق   -1مرحله نیز خود شامل چهار گام اجرایی است. 

آوردن نمرة  دست بهنمرات عملکرد مرحلة اول و دوم و 

تلفیهق نمهرات    -1 تهر  پاییننهایی کارایی هر واحد سطح 

آوردن نمرة نههایی   دست بهعملکرد مرحلة اول و دوم و 

کارایی هر واحد سطح باالتر. ساختار واحدهای ارزیابی 

                                                           
1
Assurance region 
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 است. 2ده در این پژوهش به شرخ شکل شون

 
 

 ی واحدهای ارزیابی شوندهمراتب سلسله. ساختار 2شکل 
 

 ، متغیرها و پارامترهای تصمیم:ها سیاندمعرفی 

 شونده یابیارز: بخش    

           ها بخش: سایر   

  
  مربود به بخش  شوندة یابیارز: دپارتمان   

ی مربهههود بهههه بخهههش   هههها دپارتمهههان: سهههایر   

             

          ام.  : شاخص خروجی   

          ام. ' : : شاخص خروجی    

          ام .   : شاخص ورودی   

          ام .    : شاخص ورودی   

 ام  : وزن شاخص خروجی   

 ام  : وزن شاخص ورودی   

و   : کران باالی رابطة اوزان بهین دوشهاخص       

   

و   : کران پایین رابطة اوزان بهین دو شهاخص       

   

  ام بخش   : مقدار شاخص ورودی    

  ام بخش   : مقدار شاخص خروجی    

   
در   ام دپارتمههان   : مقههدار شههاخص ورودی  

  بخش 

   
در   ام دپارتمهان  r: مقدار شهاخص خروجهی     

  بخش 

در    از نظهر بخهش     : شاخص عملکرد بخهش      

 فروشگاه  

از نظهههر   : شهههاخص عملکهههرد دپارتمهههان       

  در بخش    دپارتمان 

( محاسللبة شللاخص کلقللی ر ابللت  1مرحلللة

 ی سطح باالترها شونده یارزیاب

مقهادیر   بیه ترت بهه     و     فر  کنید  (:1گام )

ی هها  شهونده  یارزیهاب )  ی بخهش  ها یخروجو  ها یورود

شهامل   توانهد  یمه . بایهد ایهن مقهادیر    باشهند سطح باالیی( 

ی هههها خروجهههیو  هههها ورودیمجمهههوع یههها میهههانگین  

ی زیرمجموعة خو یا مقادیری کامالً مسهتقل  ها دپارتمان

در   باشهد. ارزیهابی بخهش     هها  دپارتمان تر پاییناز سطح 

مدل زیر انجام  لةیوس بهمقایسه با خودش )خودارزیابی(، 

مربههود بههه تعیههین  6و  5ی ههها محههدودیتکههه  شههود یمهه

که از مطالعهة چهارنز و همکهاران     هاست شاخصاهمیت 

 ( بوده است. 3332)

(2)  
           

∑       
 
   

∑   
 
       

 

 سازمان

 'iبخش 

دپارتمان
d'i' 

دپارتمان 
di' 

 iبخش 

دپارتمان 
di 

دپارتمان 
d'i 
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(1)  ∑      
 
   

∑   
 
      

          

                                 

(1)                
(5)       

  

   

      

(6)       
  

   

      

بین واحهدها، عهالوه بهر     تر دقیقتمایز  منظور به(: 2گام )

، نمهرة کهارایی   3محاسبة نمرة کارایی مطلق هر واحد در گهام 

و در ادامهه،   شهود  یمه آنها در مقایسه با دیگرواحدها نیز تعیین 

؛ شهود  یمبرای تکمیل فرایند امتیازدهی انجام   1و  1ی ها گام

بخهش، مهدل طراحهی     nکه معادل ترکیب دو از  ترتیب بدین

کهار ایهن اسهت کهه نمهرة کهارایی ههر        . روش شود یمو حل 

از مرحلهة قبهل، بها عنهوان ِمحهدودیت       آمهده  دسهت  بهه بخش 

 ههها دیگههربخشی آن بهها ا مقایسهههی ههها مههدل( در 32)شههمارة 

بها    لحاظ شده است. به عبارت دیگهر، نمهرة کهارایی بخهش    

اسهت،        معهادل     این فهر  کهه نمهرة کهارایی بخهش      

بها     ر مقایسهه بها بخهش   د  . ارزیهابی بخهش   شود یممحاسبه 

 محاسبه شده است:32-1استفاده از روابط 

 

(1) 
            

∑       
 
   

∑   
 
       

 

(1) ∑      
 
   

∑   
 
      

          

               
(3)                       

(32)      
  

   

      

(33)      
  

   

      

(32) ∑       
 
   

∑   
 
       

       

 

به شکل  32محدودیت شمارة  شدن اضافهبا توجه به 

که  شود یمکوچ   شدت بهمعادله، فضای منطقة موجّه 

باع  از بین رفتن منطقة موجّه و ایجهاد   ها مدلدر برخی 

مشهکل، دو  . برای رفع این شود یم بودن رموجهی حالت 

 راهکار زیر ارائه شده است:

، محههدودیت آخههر از حالههت  1الههف( مطههابق شههکل  

ی آن، دو محهههدودیت جههها بههههتسهههاوی خهههار  شهههود و 

مسههاوی جههایگزین و  تههر کوچهه مسههاوی و  تههر بههزر 

از مقدار بسیار   شود، مقدار       جایگزین         

جهواب،   بهودن  ناممکنشروع و در صورت  212223ناچیز 

میهزان   شهکل  نیبهد و  شهود  یمضرب  32در عدد   مقدار 

تها جهایی    شود یمو دوباره مدل اجرا  ابدی یمخطا افزایش 

 که مدل از حالتِ نشدنی خار  شود.

محهدودیت آرمهانی    صهورت  بهب( محدودیت آخر 

تعریف شود. از آنجاکه تابع هدف اصلی مدل سیسهتمی  

و معادلة آخر آرمانی است، اولویت اول در حهل، روش  

لکسیکوگراف با قراردادن تابع هدف اصلی مهدل باشهد   

در حهل   ها محدودیتمحدودیتی سیستمی به  منزلة بهکه 

 .شود یممدل با تابع آرمانی آخر اضافه 
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 . الگوریتم ابتکاری ارائه شده3شکل 

 

، ی  2خروجی گام  در اینجا، حالت الف اجرا شد.

است که قطر اصلی آن    2مطابق جدول n در  nماتریس 

هههای  ی مطلههق و سههایر عناصههر آن کههارایی ههها یارزیههاب

 ی است.ا مقایسه

 ی سطح اولها شونده یارزیاب( 2ی )گاما مقایسه( و 3. نمرة کارایی مطلق )گام2جدول 
  3بخش 2بخش ... nبخش 

 3بخش         ...    

 2بخش         ...    

    ... 

 nبخش         ...    

و  1اجرای گام 

بدست آوردن 
𝑃 𝑖 𝑖  

2اجرای گام   

𝜀   .     

∑ 𝑢𝑟𝑖𝑖 𝑦𝑖 𝑟
𝑡
𝑟  

∑ 𝑣𝑠𝑖𝑖 
𝑚
𝑠  𝑥𝑖 𝑠

 𝑃𝑖 𝑖 

+  𝜀 
∑ 𝑢𝑟𝑖𝑖 𝑦𝑖 𝑟
𝑡
𝑟  

∑ 𝑣𝑠𝑖𝑖 
𝑚
𝑠  𝑥𝑖 𝑠

 𝑃𝑖 𝑖 

−  𝜀 

با محدودیت های  2اجرای گام 

:زیر  

  

ε     

 بدونمدل 

همنطقه موجّ  

3اجرای گام   

 بلی

 بلی

 خیر

 خیر

مدل فاقد 

 منطقه موجه
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و   شاخص جزئی رقهابتی بهین دو بخهش    (: 3گام )

از  تهر  یرقهابت بهه چهه میهزان      بخهش  دههد  یمکه نشان    
است، ی  اندازة نسبی است کهه بها اسهتفاده از     ’ بخش 

و درنهایهت یه  مهاتریس     شهود  یمه فرمول زیر محاسبه 

خواهد آمد. ایهن شهاخص نیهز در     دست بهمتقارن جزئی 
( پیشنهاد شد کهه محققهان   2233مطالعة دیا و عبدالعزیز )

 :1نیز آن را تویید کردند. مطابق جدول 
           +      −       +       (31) 

 ی سطح اولها شونده یارزیاب. شاخص رقابتی جزئی 1جدول 
  3بخش 2بخش ... nبخش

 3بخش       ...     
 2بخش       ...     
    ... 
 nبخش           ... 

 

شهاخص   توان یماز شاخص جزئی رقابتی  (:4)گام 

های نسبی رقابتی  مجموع شاخص لةیوس بهکلّی رقابت را 
اسهتنتا  کهرد. شهاخص کلّهی رقابهت       شهونده  یارزیابهر 

 :دیآ یم دست به 31از طریق فرمول   برای بخش 
(31)     ∑     

  

 

 

( محاسللبة شللاخص کلقللی ر ابللت 2مرحلللة 

 تر پایینی سطح ها شونده یارزیاب

    فر  کنید  (:1گام )
   و  

مقهادیر   بیه ترت به  

 شهونده  یارزیهاب )  ی دپارتمهان  هها  یخروجو  ها یورود

در ایهههن گهههام  .اسهههت  ( در بخهههش تهههر پهههایینسهههطح 
 شهوند  یمبا یکدیگر مقایسه   ی درون بخش ها دپارتمان
. بنهابراین  شهود  یمه تکهرار   هها  بخشبرای کلیة  کار اینو 

ی ههر  هها  دپارتمانبرای مقایسة  شده استفادهی ها شاخص
از  توانههد یمههبخههش شههبیه بههه هههم )شههرد همگنههی(      

ی بخش ها دپارتماندر ارزیابی  شده استفادهی ها شاخص
ی به مقایسهة  ازین یبدیگر متفاوت باشد؛ البته در صورت 

ی مختلهف. ارزیهابی کلیهة    هها  خوشهه ی هها  شونده یابیارز

نسبت به هم در مراحهل   تر پایینی سطح ها شونده یارزیاب
در مقایسهه بها     . ارزیهابی دپارتمهان   افتهد  یمه بعد اتفاق 

خودش )خودارزیابی( و در بخش مربود به خود با مدل 

 :شود یمزیر انجام 

(35) 
         

   
∑       

  
   

∑   
 
       

  

(36) ∑      
  

   

∑   
 
      

            

                                         
(31)                     

(31)      
  

   

      

(33)      
  

   

      

 

  در ایهن گههام نمهرة کهارایی دپارتمههان     (:2گلام ) 

ی ههها دپارتمههاندر مقابههل سههایر    زیرمجموعههة بخههش  
کهه   گونهه  نیبهد ارزیابی شده است.   زیرمجموعة بخش

از مرحلههة  آمههده دسههت بههه   نمههرة کههارایی دپارتمههان  

     قبلی)
محدودیت در مدل بعهدی لحهاظ    منزلة به(،  

 در مقایسه با دپارتمهان    شده است. ارزیابی دپارتمان 

در  شهده  سهه یمقا)با ایهن فهر  کهه ههر دو دپارتمهان        

 :شود یمهستند( با استفاده از فرمول زیر محاسبه   بخش 

(22) 
          

   
∑       

  
   

∑   
 
       

  

(23) ∑      
  

   

∑   
 
      

            



 

 313/   ی هایپرمارکتها دپارتمانی موزون در ها شاخصی با مراتب سلسلهی ها شونده یابیارزطراحی مدل ارزیابی عملکرد برای 

        
(22)                                     
(21)      

  

   

      

(21)      
  

   

      

(25) ∑          
  

   

∑      
 
       

       
  

 

   و   شاخص رقابتی بهین دو دپارتمهان    (:3گام )

از  تههر یرقههابتچقههدر   دپارتمههان  دهههد یمههکههه نشههان 

 :شود یمزیر محاسبه  صورت به ،است ’ دپارتمان 

(26) 
           +      −       +       

 

شهاخص   توان یماز شاخص جزئی رقابتی  (:4گام )

ی نسهبی رقهابتی   هها  شهاخص کلّی رقابهت را بها مجمهوع    

از   استنتا  کرد. شاخص کلّی رقابهت بهرای دپارتمهان    

 :دیآ یمبه دست  21طریق رابطة 

(21)     ∑     

  

 

( محاسللللللبة عملکللللللرد  3مرحلللللللة 

 تر پایینی سطح ها شونده یارزیاب

 صهورت  بهه )سهطح بهاالتر(    هها  بخهش نمرات کارایی 

)سههطح  ههها دپارتمههانو نمههرات  3جداگانههه در مرحلههة  

ی مربهود بهه خهود در    هها  بخش( نیز جداگانه در تر نییپا

تها   هها  شونده یارزیابمحاسبه شد. نتایج عملکرد  2مرحلة 

 تهر  پهایین ا این مرحله بدون توثیرگذاری سطوخ بهاالتر یه  

ی هها  دپارتمهان خود است و همچنین امکان مقایسهة بهین   

در  هها  دپارتمانو صرفاً  آورد ینمرا فراهم  ها بخشکلیة 

هر بخش قابلیت مقایسه دارنهد؛ زیهرا بهه ههر دپارتمهانی      

خهود امتیهاز    بخهش  ههم ی هها  دپارتمهان فقط در مقایسه با 

 نیهاز بهه تلفیهق ایهن نمهرات      منظهور  بدینداده شده است. 

عبههدالعزیز  و ایههد مطالعههة در نگارنههدگانوجههود دارد. 

کهههه مفههههوم بهتهههری از    21( مطهههابق معادلهههة  2233)

ایهن   ضرب حاصل، پیشنهاد دهد یمرا نشان  مراتب سلسله

ی بههین تهر  قیه دقکهه تمههایز   انهد  کههردهدو نمهره را مطهرخ   

 .کند یمواحدهای مشابه نیز ارائه 

(21)      (   
     ) 

 

ی ارزیابی در سطح باالتر بهرای  ها شاخص آنجاکهاز 

کلیة واحدها شهبیه ههم بهوده و واحهدها همگهن هسهتند،       

نیهز   تهر  پهایین ی سهطح  هها  شهونده  یارزیهاب امکان مقایسهة  

 .آید یمفراهم  بودن  یرهمگنباوجود 

( محاسللللللبة عملکللللللرد  4مرحلللللللة 

 باالتری سطح ها شونده یارزیاب
در سهطوخ   ندهشو یارزیابازآنجاکه تعداد واحدهای 

 گونهه  ایهن باالیی محهدود اسهت، در تمهایز بهین کهارایی      

. عهالوه بهر ایهن، بهرای     شهود  یمواحدها اشکاالتی ایجاد 

ی و تفکیهه  بهتههر واحههدهای سههطوخ بههاالیی  بنههد رتبههه

کهه   صورت نیا. به شود یم(، رویة ذیل پیشنهاد ها بخش)

یی کهه نمهرة رقابهت کلّهی کمتهر از یه        هها  بخشبرای 

در نظههر گیههرد و بههرای   3دارنههد، همههان نمههرة مرحلههة   

 منظهور  بهیی که نمرات کارایی برابر ی  دارند، ها بخش

ی ههها دپارتمههانی و تمههایز بیشههتر، از میههانگین  بنههد رتبههه

، بههرای نمههرة کههارایی بخههش ههها بخههشزیرمجموعههة آن 

ن شهاخص نیهز   ایه  23مربوطه استفاده شود. مطابق معادلة 

( اسهت. البتهه   2233برگرفته از تحقیق دیها و عبهدالعزیز )  

پیشنهاد نگارندگان این بود که این شهاخص فقهط بهرای    

 از ی  محاسبه شود: تر نییپایی با نمرة ها بخش

(23) 
      

∑    
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 ی پژوهشها افتهی -4

های مختلف در موردِ مطالعهه، از مقایسهة    برای بخش

و 3مرحلهة   1و 3آمهده در گهام    دسهت  تفکیه  نتهایج بهه   

 2مرحلهة   1و  3ها از نتایج گام  و برای دپارتمان 1مرحلة 

پهذیری   اسهتفاده شهد. نتهایج مقایسهة تفکیه       1و مرحلة 

ترتیب  های سطح باالتر و پایینی به کارایی ارزیابی شونده

با  3آورده شده است؛ برای مثال بخش  5و 1در جداول 

را از  3123توانسههته اسههت نمههرة   2163نمههرة عملکههردی 

را از  112شاخص رقابتی جزئهی بهه دسهت آورد و نمهرة     

شاخص رقابتی کلهی بهه دسهت آورد. نکتهة مههم اینکهه       

که ههر سهه در مرحلهة اول نمهرات      1و  1، 2برای بخش 

مراحهل بعهدی   کارایی برابر با ی  به دسهت آورنهد، در   

پژوهش تا حهدود زیهادی تفکیه  شهده و تمهایز نسهبتاً       

ها در مراحل بعدی به وجود آورده  زیادی بین این بخش

که مدل اندرسون پیترسون چنین تمهایزی   است. در حالی

تواند به وجهود آورد. درواقهع در مهدل اندرسهون      را نمی

پیترسون واحهدهایی کهه کهارایی بهاالتر از یه  دارنهد،       

عنهاداری بها یکهدیگر ندارنهد؛ بهرای مثهال نمهرة        فاصلة م

شهود، بها نمهرة ابرکهارایی      مهی  1ابرکارایی واحهدی کهه   

شود، لزوماً ی  واحهد تفهاوت نهدارد.     می 2واحدی که 

پیترسههون امکههان مقایسههة  -همچنههین در مههدل اندرسههون 

واحدهای فراکارا را با زیرکارا میسّر نیست؛ اما در مهدل  

بینیههد،  مههی 5و 1داول طههور کههه در جهه پیشههنهادی همههان

ههایی کهه نمهرات عملکهردی بهاالتری دارنهد، در        بخش

ای بعدی نیهز نمهرات بهتهری دارنهد؛      های مقایسه شاخص

آمهده، طبهق آنچهه در     دسهت  درنتیجه با توجه به نتایج بهه 

مقدمه گفته شد مدل تحقیق حاضر توانسته است بهر ایهن   

 ایراد مدل اندرسون پیترسون فایق آید.

 

 باالیی در مراحل مختلف تحقیق شوندگان یارزیاببرای  شده محاسبه. نمرات کارایی 4جدول 

             
 شمارة بخش

112 3123 2163 3 

31122 111 3 2 

1153 1121 3 1 

2 2 2153 1 

32132 1123 2113 5 

112 3132 2163 6 

1111 5113 3 1 

 تعداد واحدهای کارا 1 2 2

 انحراف معیار 212 2123 1113
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 پایینی در مراحل مختلف تحقیق شوندگان یارزیاببرای  شده محاسبه. نمرات کارایی 5جدول 

             
 دپارتمان  

شههههمارة 

              بخش
 دپارتمان  

شهههههمارة 

 بخش

2313/31 23/1 3 Dmu01 5 1111/1 11/1 15/2 Dmu01 3 

2311/1 31/3 11/2 Dmu02 5 3121/6 21/6 65/2 Dmu02 3 

6632/35 12/1 3 Dmu03 5 0 2 21/2 Dmu03 3 

1522/33 62/1 3/2 Dmu04 5 5151/1 51/1 51/2 Dmu04 3 

2 2 36/2 Dmu05 5 3215/5 15/5 63/2 Dmu05 3 

2211/3 21/1 3 Dmu01 6 2 2 16/2 Dmu01 2 

316/5 1/5 51/2 Dmu02 6 11/31 2/1 31/2 Dmu02 2 

236/5 55/1 6/2 Dmu03 6 312/33 51/2 11/2 Dmu03 2 

1136/1 11/1 51/2 Dmu04 6 132/3 21/2 11/2 Dmu04 2 

2152/1 13/2 11/2 Dmu05 6 656/31 21/1 3 Dmu05 2 

2 2 16/2 Dmu06 6 111/35 63/1 3 Dmu06 2 

1236/31 11/36 3 Dmu07 6 11/31 2/1 12/2 Dmu07 2 

1116/1 11/1 55/2 Dmu08 6 121/23 36/1 3 Dmu08 2 

1316/1 21/1 15/2 Dmu09 6 311/2 61/2 61/2 Dmu09 2 

1236/36 51/31 3 Dmu10 6 3221/1 22/3 12/2 Dmu01 1 

6121/31 31/32 3 Dmu11 6 1111/2 32/2 15/2 Dmu02 1 

12/6 6 11/2 Dmu12 6 636/3 1/2 51/2 Dmu03 1 

1161/1 13/1 65/2 Dmu13 6 1511/3 16/2 12/2 Dmu04 1 

1161/2 22/2 13/2 Dmu14 6 2 2 11/2 Dmu05 1 

5261/2 11/2 1/2 Dmu15 6 1316/5 11/3 11/2 Dmu06 1 

2 2 11/2 Dmu01 1 2 11/3 15/2 Dmu01 1 

1311/1 61/2 31/2 Dmu02 1 2 11/2 56/2 Dmu02 1 

3333/1 13/3 3 Dmu03 1 2 36/2 21/2 Dmu03 1 

 تعداد واحدهای کارا 32 2 2
2 2 23/2 Dmu04 1 

2 2 31/2 Dmu05 1 

 Dmu06 1 31/2 2 2 انحراف معیار 213/2 515/1 633/6

 

که تعداد واحدهای قرارگرفتهه روی مهرز    طور همان

کهههههارایی و همچنهههههین انحهههههراف معیهههههار نمهههههرات 

، بها  دههد  یمه در مراحهل مختلهف نشهان     ها شونده یارزیاب

تکمیههههل مراحههههل محاسههههبه بههههر تفکیهههه  و تمههههایز 

 .شود یمافزوده  ها شونده یارزیاب

 

 اعتبارسنجی -5

در این بخش برای بررسی اولیهة مهدل و قبهل از اجهرای     
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قابلیهت و رفهع    دادن نشهان به ارائهة مثهال بهرای     آزمایشی

ایرادات احتمالی اقدام شده است. همچنین برای بررسهی  

بیشتر اعتبار مدل از تحلیل حساسهیت نیهز اسهتفاده شهد و     

لینگهو و   افهزار  نهرم پایایی مدل با استفاده از حل مثهال در  

 گمز بررسی شد.

آزمون مهدل، یه  مسهئلة     منظور به. 1مثال  -5-1

مهدل  تهر طراحهی و حهل شهد.      در ابعهاد کوچه    فرضی

 یجها  بخهش  1کهه در  اسهت   دپارتمهان  6شامل  ،یفرض

  گرفته بودند.

 
 ی مربود به مثالها بخشو  ها دپارتمان. 1شکل 

 

ی مهاتریس ارزیهابی   هها  مؤلفهه  ت  ت درواقع برای 

لینگهو   افهزار  نهرم در  هها  دادهمقایسة دو به دوی واحهدها،  

لینگهو   افهزار  نهرم در  2بار(. با اجهرای گهام    16وارد شد )

نمرات کارایی مرحلة اول و نمرات کهارایی مرحلهة اول   

خروجی آن، ی  محاسبه شد که  ها بخشو  ها دپارتمان

ی هها  یارزیهاب ماتریس مربعی اسهت کهه قطهر اصهلی آن     

 ی است.ا مقایسهی ها کاراییمطلق و سایرعناصر 

 آن IC( و محاسبة ها بخشی سطح اول )ها شونده یارزیاب. شاخص رقابتی جزئی 6جدول 

 
dmu01 dmu02 dmu03 dmu01 dmu02 dmu03 ic ic 

dmu01 0.96 0.96 0.71 0 -0.08 0.31 0.23 1.08 

dmu02 1 1 1 0.08 0 0.54 0.62 1.47 

dmu03 0.63 0.73 0.73 -0.31 -0.54 0 -0.85 0 

 

هریههه  از      31، مطهههابق فرمهههول 6در جهههدول 

سههطری آن بههه دسههت       از حاصههل جمههع  ههها بخههش

هریه  از       دهنهدة  نشان 6. ستون آخر جدول دیآ یم

 .هاست بخش

 آن IC( و محاسبة ها دپارتمانی سطح اول )ها شونده یارزیاب. شاخص رقابتی جزئی 1جدول 

 
dm

u01 

dm

u02 

dm

u03 

dmu0

4 

dm

u05 

dm

u06 

dmu

01 

dmu0

2 

dmu0

3 

dmu

04 

dmu

05 

dm

u06 
ic ic 

dmu

01 
0.63 0.63 0.58 0.58 0.63 0.58 0 -0.74 -0.47 0.36 0.18 0.67 0 1.36 

dmu

02 
1 1 1 0 1 0 0.74 0 0.26 0.06 0.92 0.21 2.19 3.55 

dmu

03 
0.81 0.87 0.87 0 0.81 0 0.47 -0.26 0 -0.06 0.62 0.35 1.12 2.48 

dmu

04 
0.85 0.94 0.93 0 0.85 0 -0.36 -0.06 0.06 0 -0.21 -0.79 -1.36 0 

dmu

05 
0.54 0.54 0.52 0.52 0.54 0.52 -0.18 -0.92 -0.62 0.21 0 0.52 -0.99 0.37 

dmu

06 
0.54 0.79 0.78 0.79 0.54 0 -0.67 -0.21 -0.09 0.79 -0.52 0 -0.7 0.66 

d1 d2 d3 

p1 

d5 d6 

p3 

d4 

p2 
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هریههه  از     ، 21، مطهههابق فرمهههول1در جهههدول 

سطری آن به دسهت        از حاصل جمع  ها دپارتمان

هریه  از       دهنهدة  نشان 1. ستون آخر جدولدیآ یم

لینگهو و   افهزار  نرم. نتایج میانی و پایانی با هاست دپارتمان

خروجی گرفته شهد و بها    مرحله به مرحلهگمز به صورت 

 کامالً منطبق است. شده کدنوشتهنتایج 

 تحلیل حساسیت -5-2

برای بررسی بیشتر اعتبار مدل در این بخهش، تحلیهل   

 هها  لونیاپسه حساسیت روی اعهداد کهران بهاال و پهایین و     

که اعهداد کهران بهاال و پهایین و      صورت نیبدانجام شد؛ 

اپسیلون را ت ییر یافت و اثر این ت ییر بهر جهواب بررسهی    

شده است. با تحلیل حساسیت اعداد کران بهاال و پهایین،   

بههرای  آمههده دسههت بهههت ییههرات نتههایج آزمههون شههد. بههازة 

 به شکل زیر است: ها جوابت ییرنیافتن 
                        

 

سیت برای اپسیلون ها نیز انجام شهد. سهه   حساتحلیل 

نههوع اپسههیلون هسههت: اپسههیلون قیههد تسههاوی؛ اپسههیلون    

هها. چنهد   ICورودی خروجی صفر و اپسیلون صفرشهدن  

ثیری وحهل شهد و ته    هها  لونیحالت مختلف برای این اپسه 

ههها نداشههت. درواقههع مههدل روی ت ییههرات   روی جههواب

حالههت نتههایج در دو همچنههین  .اسههتمقههاوم  ههها لونیاپسهه

آنهها روی   یسهاز  اسیمق یها و عدم ب داده شدن اسیمق یب

شهد. نتهایج نشهان داد     سنجش، نیز دپارتمان 6همان مثال 

 .  کند یها ایجاد نم جواب برثیری و، تیساز اسیمق یکه ب

 

 گیری نتیجهبحث و  -6

ی ههها مههدل سههاختن یکههاربرددر ایههن مطالعههه عههالوه بههر 

هههایی در  ایههدهریاضههی در دنیههای واقعههی، بهبودههها و    

مطرخ شده و نیز  ها دادهی موجود تحلیل پوششی ها مدل

ی آن در اجرا برطرف شهده اسهت.   ها یکاستو  ها ضعف

در این تحقیق سهعی شهد بها ارائهة دو روش ابتکهاری بهر       

اشههکال موجههود در روش پیشههنهادی دیهها و عبههدالعزیز    

( که باوجود محهدودیت تسهاوی کهه بهه مشهکل      2233)

،  لبه شود. کرد یمبرخورد  ها مدلاز برخی  بودن ینشدن

همچنهههین بهههرای تمهههایز بیشهههتر در نتهههایج عملکهههردی   

ی مراتبهه سلسهله ی سههطح بهاالتر، روش  هها  شهونده  یارزیهاب 

پیشنهادی محقق پیشنهاد شهد. ایهن روش در ههر مرحلهه     

، تمهایز و تفکیه  بهین واحهدهای     رفهت  یمه که جلهوتر  

ی بنهد  هرتبه تها اینکهه بهه     کهرد  یمرا بیشتر  رندهیگ میتصم

و مهوزون،   مراتهب  سلسهله کامل رسید. ترکیب دو مهدل  

ی محققهان در پهژوهش پهیشِ رو    ها چالشیکی دیگر از 

بههود کههه بهها توسههعة روش ناحیههة اطمینههان بههر مههدل        

ی مختلهف در  هها  شهاخص اهمیهت   توان یمی مراتب سلسله

 ارزیابی را لحاظ کرد.

این پژوهش در سه فاز به علهم مهدیریت کمه  کهرده     

ی تحلیهل پوششهی   هها  مهدل  سهاختن  یکاربرداست: فاز اول 

در دنیای واقعی و شناسهایی و انتخهاب بهتهرین مهدل      ها داده

 طهور  همهان . هاسهت  دادهی تحلیل پوششهی  ها مدلبین انواع 

کههه گفتههه شههد مسههئلة پههیشِ رو در ایههن پههژوهش، ارزیههابی 

ی بهود کهه   مراتب سلسلهمان با ساختاری عملکرد در ی  ساز

ی ارزیابی نیز از دید مدیران این سهازمان اهمیهت   ها شاخص

متفههاوتی داشههت و محقههق بایههد در برطههرف سههاختن نیههاز   

ی مهدل  سهاز  ادهیه پ. فهاز دوم،  کهرد  یممدیران سازمان اقدام 

ریاضههی بههرای تعههداد زیههادی واحههدهای      شههدة فرمولههه

احهههدهای ی بهههود کهههه تعهههداد زیهههاد و   ریهههگ میتصهههم

ی ههها مههدل، موجههب بههاالرفتن تعههداد شههونده یریههگ میتصههم

؛ بدین منظور محقهق  شد یم ها دادهاجراشدة تحلیل پوششی 

را  هها  مدلی همت گماشت که این افزار نرمبه نوشتن برنامة 

اجرایههی کههرد و از حالههت  افتهههی سههازمانبتههوان بههه صههورت 

دسههتی خههار  شههود. فههاز سههوم نیههز  صههورت بهههاجراکههردن 

ی مسهئله بهود کهه    هها  جهواب  شهدن  رموجهی بررسی مشکل 
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بها آن مواجهه نشهده     شهان  مطالعهات شاید محققان پیشین در 

بودند. این مسئله در اجرای این پژوهش محقق را با مشهکل  

پیشهنهاد ابتکهاری محقهق را در     که نیاکرد تا  رو روبهجدی 

 پی داشت.

در توسههعة واحههدها،  تههوان یمههاز نتههایج ایههن تحقیههق 

ارتقاء و تنزّل مدیران، پرداخت حقوق و پاداش و توسعه 

مختلف  مراتب سلسلهیا کاهش حیطة نظارت مدیران در 

نمرات عملکرد  توان یمسازمان استفاده کرد؛ برای مثال 

را نرماالیز کرده و در مبلغ فهروش کهل سهازمان ضهرب     

یهه  از کههرد تهها ایههن اعههداد سهههم و مبلههغ پههاداش هر   

را به دست آورد. البته گفتنی اسهت ارزیهابی    ها دپارتمان

عملکرد واحدها در صورتی که منجر به ارتقای ش لی و 

ی زمهانی  هها  بهازه ی مناسب باشهد، در  ها پاداشپرداخت 

ی زمهانی مهدیرانی کهه    هها  بهازه اسهت و در   ریپذ  یتفک

و  دهند یمقابلیت بیشتری دارند، کارایی خود را افزایش 

خودکهار از سیسهتم خهار      صهورت  به تر فیضعمدیران 

 خواهند شد.

کلّی  صورت بهدربارة نتایج پژوهش در سازمان 

 گفت: توان یم

ی بیشتر و ها دپارتمانبخش دو به دلیل وجود 

همچنین حجم کافی نقدینگی و گردش مناسب کاال 

دارای بیشترین نمرة کارایی بوده است و بخش چهار 

را نشان داده است؛ که دلیل آن گردش کمترین کارایی 

کم و موجودی باال از کاالهای تکی است که موجب 

 افزایش سرمایة درگیر شده است.

ی، مبنای ارتقای ا دورهبا اجرای مدل به صورت 

؛ همچنین با تخصیص ی  ردیگ یمش لی مدیران شکل 

ارزیابی عملکرد  تواند یمیا چند دپارتمان به هر فرد، 

 توان یمنیز محاسبه شود. از نتایج این تحقیق کمّی افراد 

در توسعة واحدها، ارتقاء و تنزّل مدیران، پرداخت 

حقوق و پاداش و توسعه یا کاهش حیطة نظارت مدیران 

مختلف سازمان استفاده کرد. همچنین  مراتب سلسلهدر 

از نتایج این ارزیابی  شود یمبه مدیران اجرایی پیشنهاد 

تفاده کنند؛ برای مثال در دورة در توسعة واحدها اس

که باالترین  2اجراشده در این تحقیق، سازمان به بخش 

عملکرد را دارا بوده است، فضا و بودجة بیشتری 

 اختصا  دهد.

 پیشنهادها -1-6

یکی از مفروضات تحقیق در نظهر گهرفتن دو سهطح    

در تحقیقهات   شود یماست که پیشنهاد  شوندگان یارزیاب

 شهونده  یارزیهاب با تعهداد بیشهتر سهطوخ     هایی مدلبعدی 

 علهت  بهه توسعه یابد. به عبارت دیگهر، در مهوردِ مطالعهه    

، مهدل بها در نظهر    شهوندگان  یابیه ارزوجود دو سهطح از  

گرفتن دو سطح اجرا شد؛ اما مدل قابلیت اجرا بها تعهداد   

 سطوخ بیشتر را دارد.

ی دیگههر پههژوهش در نظههر ههها هیفرضههاز مفروضههات  

سههان بههه ازای هههر شههاخص در همههة    گههرفتن اوزان یک

؛ امها پهس از اجهرای مهدل و     هاسهت  بخشو  ها دپارتمان

بررسی نتایج، محققان متوجهه شهدند اگهر وزن متفهاوتی     

در ههر دپارتمهان در نظهر گرفتهه شهود،       هها  شاخصبرای 

 شهود  یمه . بنهابراین پیشهنهاد   دیآ یمنتایج بهتری به دست 

برای هر دپارتمان  ها شاخصی بعدی وزن ها پژوهشدر 

با دپارتمان دیگر متفاوت در نظر گرفته شود؛ برای مثهال  

ی سوپرمارکتی کهه  ها دپارتماندر صنعت هایپرمارکت، 

، بایهد وزن  دهنهد  یمه حجم عظیمی از فروش را تشهکیل  

ی هها  دپارتمهان بیشتری در شاخص فروش داشته باشند و 

 یر سهوپرمارکتی بها توجهه بهه داشهتن فهروش فصهلی و        

اهمیههت بیشههتری در  تواننههد یمههکههز بیشههتر بههر سههود، تمر

 شاخص سود داشته باشند.

ی تحقیههق  ههها هیفرضهه یکههی دیگههر از مفروضههات   

ی ارزیهابی عملکهرد اسهت    هها  شهاخص  بودن یسطح ت 

یی کههه ههها مههدلایههن مههدل بهها   شههود یمههکههه پیشههنهاد  
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وجود دارد، نیز تلفیهق شهود.    ها شاخصدر  مراتب سلسله

تحقیهق، وجهود بهازده بهه     یکی دیگر از مفروضهات ایهن   

کهه پیشهنهاد    هاسهت  شهونده  یابیه ارزمقیاس ثابهت بهرای   

ی بهازده مت یهر بهه مقیهاس در تحلیهل      هها  مدلاز  شود یم

استفاده شود تا برای ههر دپارتمهان بهازده     ها دادهپوششی 

صعودی، ثابت یا نزولی به مقیاس هر دپارتمان مشهخص  

مانی که برای مثال دپارت دهد یمشود. این موضوع نشان 

بهرای افهزایش    توانهد  یمه بازده صعودی به مقیهاس دارد،  

ی و وسعت به دپارتمهان مربوطهه در آینهده    گذار هیسرما

ی شود. همچنین دپارتمانی که بازده نزولهی بهه   زیر برنامه

ی کهههه بهههرای آن از ا انهههدازهمقیهههاس دارد، یعنهههی بهههه  

ی سههازمان هزینههه خواهههد شههد، خروجههی     ههها یورود

به همهان انهدازه )کمتهر از     توان ینمرا  شده یگذار هدف

همان اندازه( دریافت کرد؛ بنابراین باید وسعت و فضا و 

 به آن را کاهش داد. افتهی اختصا بودجة 
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