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  چکیده

یکی از مسائل مهم در سازمانها تعیین سطح کارآیی  یا به عبارتی  ارزیابی عملکرد فعالیتهاي 
به اهمیت بسیار باالي صنایع خدماتی نظیر صنعت فروشگاه هاي با توجه  . سازمانی آنهاست

اي زنجیره اي در رشد و توسعه  اقتصادي کشورها، ارزیابی عملکرد فروشگاه هـاي زنجیـره  
اي اتکـا بـا   هدف از این مقالـه ارزیـابی عملکـرد فروشـگاه هـاي زنجیـره       .اهمیت شایانی دارد

بتـوان از طریـق نظـام ارزیـابی و رتبـه بنـدي،        استفاده از تعیین معیارهاي ارزیابی اسـت تـا  
ناکـارا،  گیري نمود و پس از مشـخص شـدن واحـدهاي کـارآ و     این واحدها را  اندازهکارآیی 

این پژوهش  .سازي واحدهاي ناکارآ تا رسیدن به سطح کارآیی را ارائه کردراهکارهاي  بهینه
ز روش تحلیـل پوششـی داده هـا    اي بـا اسـتفاده ا  یابی عملکرد فروشگاه هـاي زنجیـره  به ارز

نهاده گـرا بـه عنـوان مـدل      CCRنتایج حاصل از این تحقیق پس از اجراي مدل  .پرداخته است
ایـن  % 68پیشنهادي در این مقاله و تعیین نمره  کارآیی هر یک از واحدها نشان مـی دهـد کـه    

ه هاي مرجع نمود می توان اقدام به تشکیل مجموع. آنها ناکارآ هستند% 32ها کارآ وفروشگاه
و سهم هر یک از واحدهاي تصمیم گیرنده در ایجاد واحدهاي مجـازي همـان جوابهـاي مـدل     

CCR  ورودي محور)j بر این اساس می توان در راستاي هدف تحقیق، منـابع  . خواهدبود) ها
اضافی واحدهاي ناکارآ  را براي رسیدن به مرز کارآ با استفاده از منطق مجموعه هاي مرجع 

  . ها افزایش یابد  DMUکاهش داد تا در نتیجه کارآیی  کلّی مجموع 
  

اي مجازي، واحدهاي ها، واحده دادهکارآیی، تحلیل پوششی  ،عملکرد ارزیابی :کلمات کلیدي
  .فروشگاه هاي اتکا، تصمیم گیرنده

    



 .، شماره پنجم)1390بهار و تابستان (ــــــــــــــــ سال سوم ــــــــــــــــــــــــــــــنشریه کاوشهاي مدیریت بازرگانی ــ

28  

  
  مقدمه

تحوالت شگرف دانش مدیریت، وجود نظام ارزشیابی را اجتناب  ،در عصر کنونی
اعم  -ناپذیر نموده است، به گونه اي که فقدان نظام ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان 

 -از ارزیابی در استفاده از منابع و امکانات، اهداف و استراتژیها  مدیران و کارکنان 
با بهبود کارآیی، بهره . قلمداد می نمایدبه عنوان  یکی از عالیم  بیماریهاي سازمان 

  . وري نیز افزایش می یابد
سازمانها بایستی به دنبال شش هدف اصلی باشند که اولین آنها افزایش بهره وري 

مدیران عالی در نقش رهبري سازمان می ). 1379عادل و مؤمنی ،  (در سازمان است 
ی از آن وظایف توسعه  بهره بایستی بر روي هشت وظیفه اصلی متمرکز شوند که یک

بهبود بهره وري مسئولیت و ). 1379،  "عادل و معماریانی،(وري در سازمان است 
  ).1377اصغرپور ، (وظیفه اصلی مدیران است 

باال  ،هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت هاي خود
 ،از سوي دیگر. نظام ارزیابی داردنیاز مبرم به  ،خص در محیط هاي پیچیده و پویا

فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معناي عدم برقراري ارتباط با 
مرگ  ،کهولت و نهایتاً ،محیط درون و برون سازمانی تلقی می شود که پیامد آن

  .سازمان است
بوده  نظارت و ارزیابی از زمان مطرح شدن نظریات کالسیک مدیریت مطرحپدیده  

با اینکه بهره وري بیشترین مباحث محافل مدیریتی عصر حاضر را به خود . است
کمتر از هر موضوع دیگري به معنی واقعی آن پی  ،متأسفانه ،اختصاص داده است

تمام نظریات مدیریت به نحوي  ،؛ به عبارت دیگر) 1362اصغر پور ، (برده شده است 
به موضوع نظارت، کنترل و ارزیابی بها داده و آن را یکی از وظایف اساسی مدیریت 

  . دانسته اند
. ارزیابی عملکرد گردشی ساالنه، عملکرد سازمانی را به طور مؤثّر افزایش می دهد

این روش، مسئوالن اجرایی در یکی از آژانسهاي بخش دولتی آمریکا با استفاده از 
 Latham, Almost, Mann) .چشمگیري افزایش دادندبهره وري کارکنان را به گونه  

& Moore, 2005)  ارزیابی عملکرد موضوعی نیست که تنها امروزه ،به این ترتیب
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اما  آنچه قابل ذکر است تغییر نگرشی است که در این رابطه . مطرح شده باشد
  .صورت گرفته است

ایف در سازمانها امر ارزیابی عملکرد آنها را اجتناب ناپذیر توسعه و گسترش وظ
تحوالت شگرف دانش مدیریت، ساز و کارهاي ارزیابی را  ،نموده و از سوي دیگر

سیستم سنجش عملکرد یک نوع سیستم ، به عبارت دیگر .تحت تأثیر قرار داده است
ب می شود و براي اثر اطالعاتی است که به منزله  قلب فرآیند مدیریت عملکرد محسو

   .اهمیت حیاتی عملکرد دارد ،بخشی و کارآیی  کارکرد سیستم مدیریت
وجود رقابتهاي جهانی براي تسخیر بازار از یک سو و محدودیت منابع  ،امروزه

طبیعی از سوي دیگر، ضرورت توجه   به کارآیی  را براي همگان روشن ساخته 
تمام رقبا می کوشند در عرصه   ،این رقابت همانند مسابقه اي است که در آن. است

کسب و حفظ مزیت  ه منظورب ،اجتماعی پیشتاز باشند از این رو –توسعه  اقتصادي 
رقابتی، شرکتها باید به طور جدي به ارزیابی عملکرد بپردازند و نیز به ابعاد مالی و 

  .عملکرد توجه   داشته باشند) کمی و کیفی ( غیر مالی 
در سال  ،بر این اساس. بسیاري از سازمانهاي پیشرو، این پیام روشن را دریافته اند

اساسنامه  "هاروارد بیزنس ریویو در مقاله اي تحت عنوان  باب اکلز در مجله  1991،
همه  شرکتها می بایستی نظام  ،سال آینده 5پیش بینی نمود که در  "سنجش عملکرد

  ).1383زالی،( ارزیابی عملکردشان را مجدداً طراحی نمایند 
طبق تحقیقات، پرفروش ترین شرکت دنیا نه یک شرکت نفتی یا خودروساز است و نه 

آمریکا با فروشی  1بانک یا بیمه، بلکه شرکت فروشگاههاي زنجیره اي وال مارت یک
شرکت بزرگ دنیا، رتبه  یک را  500در لیست ) 2007سال (میلیارد دالر  378بیش از 

فروش شرکت وال مارت معادل [بخود اختصاص داده و باالتر از همه ایستاده است 
اتاق بازرگانی صنایع و معادن ]( یران استیک و نیم برابر کل تولید ناخالص داخلی ا

فروشگاههاي زنجیره اي نیز از این قاعده مستثنی نیستند و الزم است ).  1386تهران، 
مورد ارزیابی قرار گیرند و واحدهاي کارآي آن از واحدهاي غیر  ،که به طور سالیانه

  .کارآ تمیز داده شوند

                                                             
1- Wal Mart 
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ایران می باشد با گذشت بیش از نیم قرن سازمان اتکا که زیر مجموعه  وزارت دفاع 
خود را به صورت یک بنگاه اقتصادي و تجاري ، یکی از بزرگترین  ،از زمان تأسیس

المللی ، تولید وعرضه  هاي تولید و توزیع در بازارهاي رقابتی ملی و بین شبکه
محصوالت خود را در پنج حوزه صنایع غذایی ، دامداري و کشاورزي ، فروشگاههاي 

تحت استانداردهاي ) واردات –صادرات (اي ، صنایع تبدیلی و امور بازرگانی نجیرهز
المللی و مدیریت کیفیت، معرفی نموده و فعالیتهاي گسترده اي را به  داخلی و بین

در این . نماید تا رضایت مصرف کنندگان نهایی را فراهم سازد نحوي سازماندهی می
پیرو نیاز مدیریت سازمان اتکا، مورد مطالعه  میان، حوزه  فروشگاه هاي زنجیره اي

تعداد مراکز توزیع و فروشگاههاي زنجیره اي اتکا که بزرگترین . قرار گرفته است
فروشگاه اصلی و فرعی  328فروشگاه زنجیره اي در ایران محسوب می شود بالغ بر 

نها اصلی واحد آ 34طبق ضوابط سازمان اتکا،   ،در سطح ایران است که در این میان
با توجه   به درجه  اهمیت فروشگاههاي زنجیره اي در  ،بنابراین  .شناخته می شوند
موضوع ارزیابی عملکرد فروشگاههاي زنجیره اي اتکا براي اولین  ،عرصه  اقتصادي

این مقاله در نتیجه انجام یک تحقیق . بار طی این مقاله  تحقیقی صورت پذیرفته است
  .رش درآمده استکاربردي نوین به نگا

، یک روش برنامه ریزي ریاضی است که کارآیی (DEA1) تحلیل پوششی داده ها
نسبی گروهی از واحدهاي تصمیم گیري را اندازه گیري می کند و یا به عبارت دیگر، 

DEA   روشی براي اندازه گیري عملکرد نسبی واحدهاي سازمانی است که داراي
نهاده ها و ستانده هاي مختلف بوده و کار مقایسه و سنجش کارآیی آنها دشواراست   

(Fortuna, Tiziana, 1994)  .  
کارآیی را می توان به صورتهاي مختلفی تعریف کرد که ساده ترین تعریف آن نسبت 

به . (Charnes, Cooper, Folony, Seiford & Statz,  1984)است  ستانده به نهاده
می توان گفت واحدي نسبت به واحدهاي دیگر کارآست که واحد هاي  ،بیانی دیگر

دیگر و یا هر ترکیب خطی از سایر واحدها  نتوانند مقدار ستانده  فعلی خود را با 
همان مقدار نهاده به مقدار ستانده   مقدار نهاده  کمتر تولید نمایند و یا آنکه نتوانند با

 )Farrel )1957. (Dyson, Boussofiane, 1996)بیشتري دست یابند 

                                                             
1- Data Envelopment Analysis 
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تخمین کارآیی  به روش غیر پارامتري را مطرح کرد و به جاي حدس  ،براي اولین بار
روش تحلیل . را براي واحدها تعیین کرد  "مرز کارآیی"و گمان ، تابع تولیدي بنام 

. شروع شد Cooper، تحت راهنمایی ) Rhodes   )1978پوششی داده ها با تز دکتراي 
ارزیابی  1978مریکا در سال پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آ ،در این پایان نامه

مفاهیم و مدلهاي  1984،در سال  Banker, Charnes, and Cooperدر ادامه  . شد
با روش تحلیل ) Wong, Wong   )2007   .تحلیل پوششی داده ها را مطرح کردند  

آنها از دو . عملکرد سیستم هاي توزیع را مورد بررسی قرار دادند ،پوششی داده ها
فاده و یادآوري کردند که چگونه نتایج بدست آمده می تواند براي است DEA  مدل

مطالعه اي بر روي فروشگاه ) Rhonda et al )1998. بهبود مستمر سیستم مفید باشد
آنها در مقاله شان اشاره . انجام دادند  DEAهاي زنجیره اي در آمریکا با روش 

در سطح  DEAپژوهش و تحقیق در زمینه هاي مختلف مانند  ،کردند که تا کنون
در این تحقیق یک فرایند .  فروشگاه هاي زنجیره اي،  بسیار کم به چاپ رسیده است

. واحد فروشگاهی زنجیره اي انجام شده است 552مدیریتی براي ارزیابی کارآیی  
مدیریت منابع این تحقیق نشان می دهد که عوامل زیادي مثل موقعیت فروشگاه و 
یکی از اهداف . انسانی در ارتباط با کارآیی  و مدیریت عالی در فروشگاه وجود دارد

 .این ارزیابی، ارزیابی مدیران براي ارتقا در آینده شود

در مورد هیچ کدام از فروشگاه هاي زنجیره اي دیگر نیز چنین پژوهشی تا  ،در ایران
ن مقاله دنبال می شود ارزیابی عملکرد با هدفی که در ای .کنون صورت نگرفته است

استفاده از تعیین معیارهاي ارزیابی عملکرد فروشگاه هاي زنجیره اي اتکا است تا 
بتوان از طریق نظام ارزیابی و رتبه بندي، کارآیی  این واحدها را  اندازه گیري نموده 

ي واحدهاي و پس از مشخص شدن واحدهاي کارآ و  ناکارا، راهکارهاي  بهینه ساز
  .ناکارآ  به منظور رسیدن به سطح کارآیی  ارائه گردد

به حساسیت وجه نظامی و  شایان ذکر است به علّت محرمانه بودن اطّالعات با توجه
مقررات وزارت دفاع کشور، منطبق با درخواست مدیریت مربوطه، تحقیق حاضر بر 

زنجیره اي اتکا و با داده فروشگاههاي ) واحد فروشگاهی  34( روي واحدهاي اصلی 
در نهایت، دسترسی به نوع و میزان داده هاي . صورت گرفته است 85هاي سال 

نهاده و ستانده مدل نیز منطبق بر ضوابط و انتخاب از سوي این ارگان بوده  که این 
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. امر، محدودیت دستیابی به داده و محدودیت زمانی تحقیق را بوضوح نشان می دهد
ه  کامل منتخب نهاده ها و ستانده هاي موجود در تحقیق حاضر تا مجموع ،همچنین

  .علمی مشاهد نگردیده است کنون در هیچ مقاله 
 

  بیان نظري موضوع 
   (DEA)روش تحلیل پوششی داده ها 

تحلیل پوششی داده ها، یک تکنیک برنامه ریزي ریاضی است که کارآیی  نسبی 
 DEAبه عبارت دیگر، . گروهی از واحدهاي تصمیم گیري را اندازه گیري می کند

روشی براي اندازه گیري عملکرد نسبی واحدهاي سازمانی است که داراي نهاده ها و 
ارآیی  آن مشکل باشد، ستانده هاي مختلف باشند و کار مقایسه و سنجش ک

(Fortuna, Tiziana, 1994)  . تحلیل پوششی داده ها یک روش غیر پارامتریک است
به تعیین مرز کارآیی  واحدهاي تصمیم گیري  ،که به کمک برنامه ریزي ریاضی

(DMU)1 کارآیی  بدست . که داراي ستانده ها و نهاده هاي مشابه هستند می پردازد
یی  نسبی است و مرز کارآیی  توسط  ترکیب محدبی از کارآ DEAآمده در روش 

که بر روي مرز فوق قرار داشته  DMUهر  ،بنابراین.واحدهاي کارآ ایجاد می شود
جهت کارآ کردن یک واحد . ناکارآ خواهد بود ،باشد کارآست و در غیر این صورت

شایان ذکر . باید تغییراتی در نهاده ها و ستانده هاي آن واحد صورت گیرد  ،ناکارآ 
، مجموعه اي تحت عنوان مجموعه  مرجع ارائه  DEAاست که پس از اجراي مدلهاي 

در این مجموعه مشخص شده است که هر واحد ناکارآ  براي رسیدن به . می گردد
 Charnes, Cooper and)ایسه گرددباید با کدامیک از واحدهاي کارآ مق  ،مرز کارآیی

Rhodes, 1978)  .  
اگر یک . کارآیی  یک واحد سازمانی حاصل نسبت ستانده به نهاده  آن واحد است

ستانده هاي بیشتر یا با نهاده هاي کمتر،  ،واحد سازمانی بتواند با نهاده هاي ثابت
ارآیی  باالتري آن واحد سازمانی از ک ،ستانده هاي ثابت یا بیشتري را تولید کند

اگر واحدهاي سازمانی فقط داراي یک نهاده .  (Bawlin, 1998)برخوردار خواهد بود
و یک ستانده باشند، کارآیی شامل حاصل ستانده به نهاده خواهد بود؛ اما  اگر یک 
                                                             
1- Decision making unit. 
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واحد سازمانی داراي نهاده ها و ستانده هاي مختلف باشد ، یافتن وزن مناسب براي 
 DEAغیر ممکن خواهد بود و در اینجاست که باید از روش  آنها مشکل و حتّی

  .استفاده کرد
 (Orj)ستانده  Sو  (Iij)نهاده  mبا  (DMUj)واحد تصمیم گیري  nهر سازمان داراي 

برابر با مجموع موزون ستانده ها  به مجموع موزون  jکارآیی  واحد  ،بنابراین. است
  :اهده می شودمش) 1(این تعریف در رابطه . نهاده ها است
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جهت استفاده . ام است" i "وزن نهاده   Viام و  " r "وزن ستانده  Urدر فرمول فوق ، 
باید یک مدل برنامه  ،و ارزیابی هر یک از واحدهاي تصمیم گیري DEAاز روش 

ها را با یکدیگر  DMUآن  کارآیی  نسبی هر یک از  ،ریزي خطی ساخت و براساس
باید مدل برنامه ریزي  ،به تعداد واحدهاي تصمیم گیري ،بدین ترتیب. مقایسه کرد

هر واحد مشخص می شود  (Ej)خطی ساخته شود که از حل آنها کارآیی  نسبی 
  ).  1379عادل ،  (

اما  پایه و  ،معرفی شده اندزیادي از مدلهاي تحلیل پوششی داده ها تا کنون  تعداد
مدلهاي مزبور، مدل هاي اصلی آن هستند که توسط  بنیانگذاران آن  مبناي همه

با توجه به . می شوند 2BCCو مدل  CCR1این مدلها شامل مدل . طرّاحی گردیده است
استفاده  بهینه ازمنابع ورودي است، باید به دنبال گونه اي  ،در حقیقت اینکه کارآیی

  .بود که هدف آن کمینه کردن منابع ورودي باشد DEAمدلهاي از 
یکی از مهمترین دالیل دیگر براي استفاده از مدلهاي ورودي محور  ،عالوه بر این

DEA  این است که در سازمانهایی که تصمیم سازان اصوالً کنترلی بر خروجی هاي
ملی نظیر محیط بنگاه ندارند، افزایش یا کاهش خروجی ها تابعی پیچیده از عوا

 CCRمی توان مدلهایی نظیر  ،بنابراین. است... خارجی، شرایط جغرافیایی، جمعیتی و 
نهاده گرا را که هدف آنها کمینه کردن استفاده از منابع ورودي  BCCنهاده گرا و 

                                                             
1- Charnes, Cooper and Rhodes. 
2- Banker, Charnes and Cooper. 
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. براي حل مسا له در نظر گرفت DEAاست به عنوان  مناسب ترین مدلهاي روش 
هاي کارآ می  DMUنهاده گرا در محدوده جوابی وسیع تر، اقدام به یافتن  CCRمدل 

  ).1381مهرگان ،(نماید 
فرض  ،اما  در عمل. مدلهاي بازدهی ثابت نسبت به مقیاس هستند CCRمدلهاي 

بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در بسیاري از سازمانها و مؤسسات خدماتی و تولیدي 
ا بود که ضرورت تبیین مدلی با فرض بازدهی متغیر قابل توجیه نیست و از اینج

مؤتمنی، (نسبت به مقیاس براي دریافت واقع بینانه تري از مسائل احساس شد 
1381.(   

بیشتر نیست و  BCCهیچ گاه از کارآیی  CCR می توان گفت که کارآیی ،به طور کلّی
نیز کارآ خواهد  BCCکارآ باشد حتماً در مدل  CCRدر مدل  DMUاگر یک  ،بنابراین

در هر حال دقّت بیشتر ).1381مؤتمنی، (بود اما  برعکس این موضوع صادق نیست 
با توجه   به اینکه در  ،همچنین. دلیل انتخاب آن در این تحقیق است CCRمدل 

واحدهاي فروشگاه زنجیره اي اتکا، نهاده ها نسبت به ستانده ها بیشتر قابل کنترل 
رزیابی عملکرد واحدها، مدلهاي نهاده گرا بر مدلهاي ستانده مدیریت می باشند در ا

  .گرا ارجح می باشند
  

  طرح تحقیق
 هدف

استفاده از تکنیک هاي مربوط به ارزیابی عملکرد یا تعیین سطح کارآیی ، این امکان را 
 ،فراهم می سازد که یک سازمان در شرایط تغییر،خود تغییر جهت دهد تا از آن طریق

بتواند با عکس العمل هاي مناسب به مقابله با تهدیدات آینده بپردازد و از موقعیت 
با استفاده از این روشهاي . هاي پدید آمده نیز بیشترین بهره برداري را بنماید

گام بردارد و با  ،اصولی، سازمان قادر خواهد بود در جهت ترمیم نقاط ضعف خود
نقاط قوتش، اهداف خود را به سر منزل مقصود بیشترین استفاده از توانایی ها و 

  .رساند
بر این اساس تعیین معیارهاي ارزیابی عملکرد شعب فروشگاه هاي زنجیره اي،  
طراحی مدل ارزیابی عملکرد فروشگاه هاي زنجیره اي اتکا واندازه گیري کارآیی هر 
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سازي  یک از شعبات و تعیین شعب کارآ و ناکارآ و سرانجام،  کمک به بهینه
آن از فروشگاههاي زنجیره اي از طریق نظام ارزیابی و رتبه بندي کارآیی  شعب 

شعبات فروشگاههاي کارآ و ناکارآ  به لحاظ  ،در این تحقیق .اهداف مطالعه است
بتوان تصمیمات مدیریتی  ،کارآیی  از یکدیگر تمییز داده خواهد شد تا از این رهگذر

ارزیابی شعبات با بررسی . وشگاهها اتّخاذ کردمناسب را جهت اداره و کنترل فر
 .چگونگی عملکرد  و مقایسه  آنها گامی در راستاي بهبود عملکرد هر یک خواهد بود

 مدل

   : نهاده گرا به صورت زیر است   CCRمدل کلی 

  
  

با دقّت در این مدل مالحظه می شود که ارزش وزنی صفر براي ورودي ها و 
چنانچه بهینگی ایجاب نماید،  ،به عبارت دیگر. شده استخروجی ها مجاز شمرده 

. مدل می تواند وزن صفر را به برخی ورودي ها و یا خروجی ها تخصیص دهد
به معنی عدم اعمال تأثیر آن  ،تخصیص وزن صفر به ورودي یا خروجی در واقع

  .ورودي یا خروجی در ارزیابی خواهد بود
عوامل مؤثّر در  ،واقعی عملکردي هر واحد از آنجاییکه براي مشخّص شدن وضعیت 

کارکرد در قالب ورودي ها و خروجی ها دیده شده است، در صورتی که مدل  نتواند 
را در ارزیابی ها دخالت دهد ) یا در واقع مجموعه اي از شاخصهاي عملکردي ( عامل 

 ،وعاین موض. ، نتایج حاصله داراي اریب معناداري از عملکرد واقعی خواهد بود
بخصوص زمانی که وزن صفر به عوامل با اهمیت تر در مدل تخصیص یابد، تشدید 

به منظور اصالح و جلوگیري از چنین پیشامدي ، اعمال کران  ،از این رو.خواهد شد
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با کراندارسازي  ،به عبارت دیگر. مجاز شمرده شده است ،پایین براي همگی اوزان
عمالً از اختیار نمودن وزن ، εدار مثبت مانند همگی اوزان از پایین با اضافه کردن مق

 ، رابطه     εبنابراین با اعمال . صفر براي ورودیها و خروجیها جلوگیري می شود

)푈 ≥ ε,									푉 ≥
ε							∀푟, 푖																																																																																								(6) 

 . را می سازد CCRتبدیل شده و  فرم اصالح شده ) 6(به صورت رابطه  )  5

براي استفاده  بهینه از منابع ورودي به  CCRدوگان مسأله  برنامه ریزي خطی 
 :صورت رابطه زیر است
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(10)                                                                              0,,  ssj  
 푗 = 1,2, … , 푛  

 ،در مدل فوق  ss به ترتیب متغیرهاي کمبود مربوط به قیود ورودي ها و  ,
  . خروجی ها هستند

به دنبال ایجاد مشارکت  yoو خروجی   xoبا ورودي  DMUoمدل مزبور براي ارزیابی 
واحد مشارکتی بتواند با  ،از همه واحدهاي تصمیم گیرنده است، که بر اساس آن

jjمصرف ورودي 

n

j

x
1

کمتر از کسري از ورودي واحد تحت بررسی ، یک  

قیمتهاي سایه اي محدودیتهاي مدل  j. تولید کند yo خروجی حداقل برابر خروجی 
  . اصلی است

  ≤ 0 ≥ 1نتیجه  این کسر .  اندیس واحد تحت بررسی است o ،در فرمول مزبور
این واحد که با . بوده و در واقع کارآیی  واحد تحت بررسی را مشخص می سازد

ساخته می شود واحد مجازي نامیده  j= 1,2,…,n   DMUjاز     yjسهم مشارکت   
 . نهاده گرا  خودداري شده است BCCاز ارائه  مدل . می شود
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 براي رتبه بندي واحدهاي کارا Anderson & Peterson   (AP)مدل 

مدل هاي پایه اي تحلیل پوششی داده ها به دلیل عدم ایجاد رتبه بندي کامل بین 
. امکان مقایسه  واحدهاي کارآ با یکدیگر را براحتی فراهم نمی آورد ،واحدهاي کارآ

ي بین واحدهاي کارآ و حفظ میزان عدم کارآیی  واحدهاي ناکارآ  نیاز به رتبه بند
را  1993تالشهاي تحقیقاتی اندرسن و پترسون  در سال . نیازي اجتناب ناپذیر است

 ،روش کلی این مدل. می توان از نخستین رهیافت هاي قابل قبول در این زمینه دانست
مدل  "با نام  APمدل  .رتبه بندي با حذف واحد تحت بررسی از ارزیابی است

، واحد  APدر ارزیابی به روش ).  , Adler 2002(شناخته شده است " 1ابرکارایی
 ،چون واحدهاي ناکارآ  در واحدهاي کارآ. تحت بررسی از ارزیابی حذف می شود

حذف آنها تأثیري بر کارآیی  سایر واحدها نخواهد  ،تأثیرگذار نیستند، در نتیجه
داشت و در کارآیی  آنها نیز تغییري حاصل نخواهد شد؛ ولی حذف واحدهاي کارآ  

میزان تغییر بوجود آمده از حذف یک . بر کارآیی  واحد هاي دیگر اثر خواهد گذاشت
بندي واحدهاي  مالکی براي رتبه ،، در واقع APواحد کارآ بر مرز کارآیی  در نگرش 

هر واحد تصمیم  ،در این مدل ،از این رو. کارآ در بین خودشان محسوب می شود
گیرنده اي که عدد کارآیی  بیشتري کسب کند در میان واحدهاي کارآ از عملکرد 

با  CCRبا استفاده از مدل  APمدل ریاضی رتبه بندي کامل . باالتري برخوردار است
به صورت رابطه زیرظاهر می  ،بررسی از ارزیابی حذف واحد تصمیم گیرنده  تحت

  : شود
(11)                                                            )11(     ssMin    
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푗 = 1,2, … , 푛 
                                                             
1. Supper Efficiency. 
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   فرضیه

فرض بر این است که اطّالعات هر یک از شعبات فروشگاههاي مورد تحقیق در سطح 
کشور با استفاده از بانکهاي اطالعاتی سازمان ذي ربط ، می تواند در اختیار قرار 

می  ،نیز به لحاظ قابلیت ها و ویژگی هاي برجسته اي که دارد DEAگیرد و رویکرد 
اسب به منظور رتبه بندي کارآیی  هر یک از شعبات تواند در راستاي پاسخگویی من
 .مربوط مورد استفاده قرار گیرد

  
  جامعه  آماري

با توجه . جامعه  آماري این تحقیق کلّیه واحدهاي فروشگاه هاي زنجیره اي اتکا است
واحد در شهر ستانهاي  34واحد در تهران و  9به اینکه شرکت فوق در حال حاضر 

باید مشابه  DEAبا توجه به اینکه واحدهاي مورد بررسی در تکنیک . دیگر است
تهران از این قاعده استثناء بوده اند به همین باشند و واحدهاي فروشگاههاي اتکا در 

دلیل واحدهاي فروشگاه هاي زنجیره اي اتکا در تهران از جامعه آماري حذف شده 
  .اند
  

  ابزار و روش انجام تحقیق
محسوب می شود ؛زیرا  یافته  تحقیق حاضر از نظر هدف ، از نوع تحقیقات کاربردي

هدف ).  1375سیف، (عملی قرار داد   هاي این تحقیق را می توان مورد استفاده
توسعه  دانش کاربردي در یک زمینه  خاص است؛ به عبارت  ،تحقیقات کاربردي

سرمد و ( تحقیقات کاربردي به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود  ،دیگر
  ).      1383همکاران، 

ن جهت که از آ ،توصیفی است ،این تحقیق از نظر نحوه  گردآوري داده ها ،همچنین
به شناخت بیشتر شرایط موجود و یاري دادن به فرآیند تصمیم گیري می انجامد و از 

با توجه  به متغیر وابسته ، علل احتمالی  ،مقایسه اي است؛ زیرا در آن –نوع علّی
متفاوت هستند ، با  ،وقوع پدیده ها بررسی می شود و گروههایی که در متغیر مستقل

. ر می گیرند تا تأثیر آنها بر روي متغیر وابسته تعیین گرددهم مورد مقایسه قرا
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تکنیک تحلیل پوششی داده ها به عنوان  ابزاري دقیق و کارآمد در ارزیابی عملکرد 
این ابزار با استفاده از یک . کاربرد فراوان یافته است ،واحدهاي تصمیم گیري مشابه

عیین سطح کارآیی سازمانی می به ت ،سري نهاده ها و ستانده هاي ملموس سازمانی
 .  پردازد

  
  شیوه  آزمون فرضیه ها 

بدیهی است نتایج تحقیق در صورتی از اعتبار الزم برخوردار خواهد بود که در 
  : انتخاب تعداد نهاده ها و ستانده ها، قاعده  زیر برقرار باشد

  3× )تعداد نهاده ها + تعداد ستانده ها (  ≥)  DMUs( تعداد واحدهاي مورد بررسی 
ها در مقابل نهاده ها و ستانده  DMUچنانچه تعداد  DEAاین که در روش  ،توضیح 

ها کم باشند، یعنی قاعده  فوق برقرار نباشد، تعداد زیادي از واحدهاي مورد بررسی 
ر این، به منظور عالوه ب.  کارآ خواهند شد و محقّق را از نتایج واقعی دور خواهند کرد

می توان آن را با داده هاي جدید حل کرد و یافته هاي تحقیق را  ،بررسی اعتبار مدل
در قسمت تحلیل یافته ها از  ،در ادامه ،براي این مهم. با نتایج گذشته مقایسه نمود

 .استفاده می شود "تحلیل حساسیت"

  
  تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها 

  معرفی نهاده ها وستانده هاي واحدهاي تصمیم گیري 
نهاده و ستانده به ترتیب عبارت از داده هاي ورودي و خروجی یک سیستم تولیدي 

یکی از مشکالتی که در امر تعیین نهاده ها و ). 2002آما رتونگا، ( یا خدماتی است 
نده هاي زیادي ستانده ها وجود دارد این است که هر چند می توان نهاده ها و ستا

داده هایی در رابطه با آنها  ،ولی در بیشتر مواقع ،در نظر گرفت DMUبراي یک 
موجود نیست و این امر تصمیم گیري در مورد تعیین نهاده ها و ستانده ها را مشکل 

با توجه به اطالعات جمع آوري شده از  .(Berger, Cummins ,Weiss, 1997) می کند
ستانده با رایزنی با  6نهاده و  5امکان در دسترس بودن آنها، واحدها و همچنین 

  . اندمدیران ارشد  جهت تحقیق انتخاب شده
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  نهاده ها 
این معیار با توجه به یکسان نبودن مناطق جغرافیایی مختلف : موقعیت جغرافیایی - 1

 کشور، از قبیل جمعیت شهر، جمعیت یا تجمع نیروهاي مسلح آن شهر، میزان فروش
یکسال گذشته ، میزان سود و زیان یکسال گذشته ، متراژ یا مساحت فروشگاه  تعیین 

با توجه  به این تقسیم بندي ، کلیه فروشگاه هاي اصلی در شهرهاي . می گردد
مختلف  طبق دستور العمل و ضوابط ارزیابی شرکت فروشگاه هاي زنجیره اي اتکا 

امتیاز هر منطقه جغرافیایی را  1جدول . دهستن 3تا  1داراي یک امتیاز اکتسابی از 
  . نشان می دهد

  
  امتیازات مربوط به منطقه جغرافیایی واحدها :1جدول 

 امتیاز منطقه جغرافیایی
1منطقه   1 
2منطقه   2 
3منطقه   3 

   
پاداش جزو هزینه هاي  و هزینه هایی مانند حقوق پرسنل: هزینه هاي اداري و مالی )2

 .می شونداداري مالی محسوب 

هر گونه هزینه مربوط به پس از تولید کاال از محل : هزینه هاي توزیع و فروش )3
-کارخانه که باید توزیع گردد تا زمانی که در مرحله فروش به دست مشتري برسد 

جزو هزینه هاي  - اعم از هزینه بسته بندي، حمل و نقل، نایلکس، کارگر توزیع و جزآن
 .دتوزیع و فروش محسوب می شو

اي اتکا در چنانچه هر یک از فروشگاه هاي زنجیره: "طرح حکمت"هزینه هاي کسر )4
احتماالً کسري آورده باشد، این کسري، مشمول هزینه هاي  محدوده طرح حکمت،

کسر طرح حکمت خواهد شد؛ بعنوان مثال،اگر واحد فروشگاهی در کاالیی مانند روغن 
کسري، یک هزینه براي شرکت تلقی می عدد کم آورده باشد،چون این  10زیتون، 

 .شود پس در دسته هزینه هاي کسر طرح حکمت قرار می گیرد

این هزینه ها در ارتباط با فعالیت اصلی شرکت فروشگاه : هزینه هاي غیر عملّیاتی )5
به عبارتی،هزینه هایی را شامل نمیشوند که به طور مستقیم به . هاي اتکا نیستند

به عنوان مثال،در طرح حکمت . ستند و در حاشیه قرار دارندموضوع اصلی مرتبط نی
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که یک موضوع یا فعالیت اصلی در شرکت فروشگاه ها قلمداد می شود، ضایعات 
ضایعاتی نظیر بیرون ریختن . طرح حکمت، یک هزینه غیر عملّیاتی  محسوب میشود

نند کارتن شکر و یا هزینه حمل و نقلی که بابت فروش ضایعات کاالي طرح حکمت ما
  .خالی و قوطی حلبی بایستی پرداخته شود،هزینه غیر عملّیاتی  است

  
  ستانده ها

 :مجموع فروش طرح ، غیر طرح و اقساطی )1

آن دسته از اقالم و اجناس داخل فروشگاه هاست که تحت عنوان طرح : فروش طرح
  .رسدبه دست مشتري می "کارت حکمت"حکمت به صورت اقالم کوپنی، بنی و جدیداً،

این نوع فروش نیز تمام اقالم خارج از طرح حکمت را در بر می : فروش غیر طرح
  .گیرد که ممکن است شامل کاالهاي فروش رفته به صورت اقساطی هم باشد

شامل کاالها یا اقالم فروش رفته خارج از طرح حکمت است که به : فروش اقساطی
  .ی گرددصورت اقساطی،طی چند قسط از حساب مشتري برداشت م

 :مجموع فروش عمده ، امانی و امانی اقساطی )2
این نوع فروش جزء خرده فروشی ها محسوب نمی شود؛به عبارتی آن : فروش عمده

کاالهایی که در داخل فروشگاه ها به صورت خرده فروشی به دست مشتري می 
  .رسد جزو این فروش نیست بلکه به صورت عمده و کالن به فروش می رسد

شامل کاالها یا اجناسی که نزد فروشگاههاي زنجیره اي اتکا به صورت :انیفروش ام
پس از فروش کاال توسط فروشگاه ها ي زنجیره . امانت براي فروش گذاشته می شود

اي اتکا طبق توافق به عمل آمده این فروشگاه ها  درصد سود حاصل از فروش خود 
  .را نیز برداشت می کنند

این نوع فروش نیز در زیر گروه همان فروش امانی قرار می :اقساطیـ  فروش امانی
گیرد یعنی کاالها یا اجناسی که به صورت امانت براي فروش در نزد فروشگاه هاي 
زنجیره اي اتکا گذاشته شده اما با توافقی که از قبل صورت گرفته طی چند قسط، 

  .ت میکندطرف ودیعه گذار، کل فروش را و نه به صورت یکجا دریاف
زمانی که قیمت تمام شده کاال از : مجموع سود ناخالص طرح، غیر طرح و اقساطی )3

. نامیده می شود "ناویژه"مبلغ فروش کاال کسر شود، حاصل، سود ناخالص یا 
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چنانچه هزینه هایی نظیر هزینه تخلیه یا بارگیري، رفت و آمد، ایاب و ذهاب، حمل و 
سود "ناخالص کاال نیز کسر گردد،در این حالت، نقل و مانند آن از مقدار سود 

  .خواهیم داشت "خالص
مطابق با تعاریف قبلی،مجموع : مجموع سود ناخالص عمده، امانی و امانی اقساطی )4

 .سود ناخالص عمده، امانی و امانی اقساطی نیز به دست خواهد آمد

درآمد غرفه : متمجموع درآمد غرفه هاه هاي آزاد و درآمد امانی کاالي طرح حک )5
شرکت فروشگاه هاي زنجیره اي اتکا تعدادي از غرفه هاه هاي خود را : هاه هاي آزاد

به مراکز تولیدي یا فروشندگان دیگر که در خارج از سازمان هستند اجاره میدهد تا 
آنها بتوانند با استفاده از فضاي فروش غرفه هاه هایی که فروشگاه هاي زنجیره اي 

ر آنها قرار داده،کاالها یا محصوالت خود را به فروش برسانند،مانند اتکا در اختیا
اجاره بهایی که بابت اجاره این غرفه ها دریافت . غرفه هاه لوازم آرایشی و بهداشتی

  .نام دارد "درآمد غرف آزاد"می شود جزو درآمدها به حساب می آید که 
اي دیگر به صورت امانی صرفاً در اینجا نیز کاال از ج: درآمد امانی کاالي طرح حکمت

براي فروش در اختیار فروشگاه هاي زنجیره اي اتکا قرار داده می شود ولی در قالب 
طرح حکمت به فروش می رسد،طرحی که کاالها را به صورت کوپنی، بنی و جدیداً در 

  .در اختیار مشتري قرار میدهد "حکمت کارت"قالب 
 درآمدهاي عملّیاتی،: درآمدهاي غیر عملّیاتی مجموع درآمدهاي عملّیاتی  و سایر )6

درآمدهاي مرتبط با کارهاي عملّیاتی هستند و درآمدهاي غیر عملیاتی، به درآمدهاي 
غیر مرتبط با موضوع اصلی اطالق می شود؛به عنوان مثال،اگر طرح حکمت یک 
موضوع اصلی تلقی شود درآمد حاصل از فروش کارتن خالی یا قوطی هاي حلب 

 .مانده از  کاالهاي طرح حکمت،درآمد غیر عملّیاتی  محسوب می شودباقی

در . ستانده مطالعه شده در این مقاله را نشان می دهد 6نهاده و  5مجموعه   2جدول 
که به صورت آزاد در دسترس  Deapتوسط نرم افزار  BCCو CCR  ادامه مدل 

   .شده استعموم است حل 
فروشگاه هاي مورد بررسی که همان واحدهاي تصمیم در اینجا نیز با توجه به تعداد 

 ،)عدد 6(ها و ستانده) عدد 5(، تعداد نهاده ها )واحد 34(گیرنده محسوب می شوند 
  .قاعده فوق برقرار است
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  3× )تعداد نهاده ها + تعداد ستانده ها ( ≥) DMUs( تعداد واحدهاي مورد بررسی
34 ≤)5+6*(3  

  
  معرفی نهاده ها و ستانده هاي واحدهاي تصمیم گیري :2جدول 

1ستاده   مجموع فروش طرح، غیرطرح و اقساطی 
2ستاده   مجموع فروش عمده، امانی و امانی اقساطی 
3ستاده   مجموع سود ناخالص طرح، غیرطرح و اقساطی 
4ستاده   مجموع سود ناخالص فروش عمده، امانی و امانی اقساطی 
5ستاده  رآمد غرف آزاد و درآمد امانی کاالي طرح حکمتمجموع د   
6ستاده   مجموع درآمدهاي غیرعملیاتی و سایر درآمدهاي عملیاتی 
1نهاده   موقعیت جغرافیایی 
2نهاده  هاي اداري و مالیهزینه   
3نهاده  هاي توزیع و فروشهزینه   
4نهاده  ها کسر طرح حکمتهزینه   
5نهاده  هاي غیرعملیاتیهزینه   

  
  

 تحلیل یافته ها
 اجراي مدل

 گرایش نهاده گرا CCRنتایج مدل 

نشان دهنده میزان کارآیی واحدهاي فروشگاه ها به همراه واحدهاي  3جدول
 CCRاین کارآیی ها با استفاده از مدل . می باشد 1385فروشگاه هاي الگو در سال 

واحد  23در این مدل که داراي بازده ثابت نسبت به مقیاس است،. به دست آمده اند
) یک ( واحدهاي فروشگاه ها می باشند، داراي کارآیی % 67فروشگاهی که معادل 

از میان واحدهاي فروشگاهی ناکارآ، فروشگاه . هستند CCRبوده و به عبارتی کاراي 
با گرایش  CCRباید دانست که مدل .را دارد کمترین کارآیی 727/0کرمان با کارآیی 

اجرا  85ستانده گرا نیز براي به دست آوردن کارآیی واحدهاي فروشگاه ها در سال 
  .با گرایش نهاده گرا می باشند CCRشده است که نتایج دقیقاً مشابه مدل 
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 BCCو   CCRمقایسه نتایج مدل

ولی در  کارایی افزایش می یابد،مدلهاي نهاده گرا، با کاهش نهاده ها، میزان  در
 ,Seifert) مدلهاي ستانده گرا با افزایش ستانده ها میزان کارایی افزایش می یابد

با گرایش نهاده گرا و ستانده گرا نیز براي تعیین میزان کارآیی   BCCمدل . (1994
 و  CCR اجرا شده است و مقایسه نتایج مدل  85واحدهاي فروشگاه ها در سال 

BCC  و سپس  نسبت واحدهاي فروشگاهی  کارا به کل واحدها در هر  4در جدول
  .آورده شده است 5مدل، در جدول 

نشان می دهد که این مدلها تا حدودي با هم  BCCو   CCRمقایسه نتایج مدلهاي 
. این امر نشانه آن است که واحدهاي فروشگاهی در مقیاس بهینه عمل نمی کنند. دارند

 در مقیاس وسیعتري عمل می کند از اینرو مدل BCCنسبت به   CCRل از آنجا که مد

CCR   انتخاب می گردد و با توجه به اینکه در اداره واحدهاي فروشگاهی نهاده ها
  .نهاده گرا پیشنهاد می شود  CCRبیشتر قابل کنترل مدیریت هستند مدل 

عدم کارآیی یک روش تحلیل پوششی داده ها از طریق واحدهاي مجازي، کارآیی یا 
قیمتهاي سایه اي که براي برخی از محدودیت ها در این . واحد را مشخص می کند

مقدار  ،به عنوان مثال. وزن واحدهاي مرجع است ،روش به دست می آید در واقع
است و به این واحد یک واحد  753/0کارآیی  واحد فروشگاهی ایالم پس از حل مدل 

قیمتهاي سایه  برخی از  ،شناخته شده است، به همین دلیل 85ناکارآ  در سال 
  .محدودیتها غیر صفر است

شماره (با توجه  به حل مدل، محدودیت هاي مربوط به واحد فروشگاهی  یاسوج  
، واحد فروشگاهی فتح المبین شیراز ) 15شماره (روشگاهی خرم آباد ، واحد ف) 30

، واحد فروشگاهی زرهی ) 28شماره (، واحد فروشگاهی شهر کرد ) 31شماره (
واحدهاي  ،بنابراین. داراي قیمتهاي سایه  غیر صفر می باشند)32شماره  (شیراز 

یا ایالم  2شماره فوق به عنوان  مجموعه  مرجع یا واحد مجازي واحد فروشگاهی 
قیمتهاي سایه  این محدودیتها یا همان وزن واحدهاي مرجع واحد . محسوب می شوند

  :ناکاراي ایالم در زیر مشاهده شوند
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واحد  052/0از ترکیب ) ایالم ( واحد مجازي براي ارزیابی این واحد  ،به همین دلیل

واحد شهر  038/0یراز ، واحد فتح المبین ش 107/0واحد خرم آباد ،  078/0یاسوج ، 
  .واحد زرهی شیراز ساخته می شود 094/0کرد، و 

  
 85با گرایش نهاده گرا در سال  CCRکارآیی واحدهاي فروشگاه ها در مدل  : 3جدول 

  
  

   

DMU   DMU No.     CRSTE in.o   مجموعھ  مرجع
کرج DMU1 1 ....
ایالم DMU2 0.753 0.052یاسوج+  0.078  خرم  آباد+  0.107  فتح  المبین  شیراز+ 0.038  شھرکرد+  0.094  زرھی  شیراز          

سمنان DMU3 0.992 0.009فتح المبین شیراز+  0.049خرم آباد+  0.022زاھدان+  0.061مشھد مرکزی+  0.319یاسوج+  0.009زرھی شیراز+  0.289شھرکرد       

بوشھر DMU4 0.966 0.262یاسوج+  0.050  شھرکرد+  0.328  تبریز+  0.015زاھدان      
بندرعباس   DMU5 1 ....

قزوین DMU6 1 ....
اراک DMU7 1 ....

قم   DMU8 1 ....
ساری   DMU9 1 ....
گرگان DMU10 1 ....
رشت   DMU11 0.798 0.021مشھد  مرکزی+  0.103  فتح  المبین  شیراز+  0.079  زرھی  شیراز+  0.140  کرمانشاه  +  0.336  خرم  آباد+  0.040  زاھدان      
ھمدان DMU12 0.839 0.094کرمانشاه+  0.277  خرم  آباد+  0.202زاھدان+  0.119  فتح  المبین  شیراز+  0.084  مشھد  مرکزی+  0.032  زرھی  شیراز      

کرمانشاه   DMU13 1 ....
سنندج DMU14 0.851 0.037فتح  المبین+  0.047  خرم  آباد+  0.294تبریز      

خرم  آباد DMU15 1 ....
تبریز DMU16 1 ....

مراغھ DMU17 0.931 0.012فتح  المبین+  0.209  زرھی+  0.047  مشھد+  0.035زاھدان+  0.038  خرم  آباد+  0.034  اردبیل      
اردبیل DMU18 1 ....
ارومیھ DMU19 0.865 0.229خرم  آباد+  0.346کرمانشاه+  0.102  زرھی+  0.086مشھد      
کرمان   DMU20 0.727 0.066اصفھان+  0.005تبریز+  0.079  شھرکرد+  0.421فتح  المبین  شیراز      
زاھدان DMU21 1 ....
اھواز   DMU22 1 ....

مشھد  مرکزی DMU23 1 ....
بیرجند DMU24 1 ....
بجنورد DMU25 0.89 0.030کرمانشاه+  0.027  خرم  آباد+  0.318  شھر  کرد+  0.093فتح  المبین+  0.052  اھواز+  0.055  کاشان      

اصفھان  الزھرا DMU26 1 ....
کاشان DMU27 1 ....

شھر  کرد DMU28 1 ....
والیت  شیراز DMU29 1 ....

یاسوج DMU30 1 ....
فتح  المبین  شیراز DMU31 1 ....

زرھی  شیراز DMU32 1 ....
زنجان DMU33 0.754 0.057گرگان+  0.004زاھدان+  0.136  کرمانشاه+  0.024بندرعباس+  0.049  کاشان      

یزد DMU34 1 ....
  mean  0.952
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  BCCو   CCRمقایسه نمرات کارآیی واحدهاي فروشگاه ها در مدلهاي  :4جدول 

  
  

  85مقایسه نسبت واحدهاي کارا به کل واحدهاي فروشگاهی سال  :5جدول 

  
  

DMU   DMU No.     نھاده گرا CCR نھاده گرا کارایی BCC کارایی کارایی BCC ستانده گرا کارایی CCR ستانده گرا
کرج DMU1 1 1 1 1
ایالم DMU2 0.753 1 0.753 1

سمنان DMU3 0.992 1 0.992 1
بوشھر DMU4 0.966 1 0.966 1

بندرعباس  DMU5 1 1 1 1
قزوین DMU6 1 1 1 1
اراک DMU7 1 1 1 1

قم  DMU8 1 1 1 1
ساری  DMU9 1 1 1 1
گرگان DMU10 1 1 1 1
رشت  DMU11 0.798 1 0.798 0.825
ھمدان DMU12 0.839 1 0.839 0.844

کرمانشاه  DMU13 1 1 1 1
سنندج DMU14 0.851 0.936 0.851 0.892

خرم آباد DMU15 1 1 1 1
تبریز DMU16 1 1 1 1
مراغھ DMU17 0.931 1 0.931 1
اردبیل DMU18 1 1 1 1
ارومیھ DMU19 0.865 1 0.865 0.872
کرمان  DMU20 0.727 1 0.727 0.852
زاھدان DMU21 1 1 1 1
اھواز  DMU22 1 1 1 1

مشھد مرکزی DMU23 1 1 1 1
بیرجند DMU24 1 1 1 1
بجنورد DMU25 0.89 0.966 0.89 0.945

اصفھان الزھرا DMU26 1 1 1 1
کاشان DMU27 1 1 1 1

شھر کرد DMU28 1 1 1 1
والیت شیراز DMU29 1 1 1 1

یاسوج DMU30 1 1 1 1
فتح المبین شیراز DMU31 1 1 1 1

زرھی شیراز DMU32 1 1 1 1
زنجان DMU33 0.754 1 0.754 1

یزد DMU34 1 1 1 1
 mean   mean  0.952  mean    0.997     mean  0.952  mean  0.977  

درصد  کارا تعداد  کارا تعداد  کل   گرایش   مدل  
68% 23 34 نھاده  گرا   CCR
68% 23 34 ستانده  گرا CCR
94% 32 34 نھاده  گرا   BCC
82% 28 34 ستانده  گرا BCC
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به منظور پاسخ به یکی از سواالت اساسی تحقیق که همان ایجاد ساز و کاري به 
منظور دستیابی واحدهاي فروشگاهی به سطوح باالتري از کارآیی  است، ایجاد 

 ،جام چنین کاريبراي ان. واحدهاي مجازي یا همان مجموعه مرجع پیشنهاد می شود
می توان اقدام به تشکیل مجموعه هاي مرجع نمود، سهم هر یک از  3 بر اساس جدول

نهاده  CCRواحدهاي تصمیم گیرنده در ایجاد واحدهاي مجازي، همان جوابهاي مدل 
برابر ورودي هاي واحد  θاین واحدهاي مجازي با مصرف تنها . ها هستندiλگرا یا  

تصمیم گیرنده تحت بررسی، حداقل خروجی برابر با خروجی قبلی واحد تحت 
می توان در راستاي هدف تحقیق، منابع  ،بر این اساس. بررسی را تولید می کنند

اضافی واحدهاي ناکارآ  را براي رسیدن آنها به مرز کارآ با استفاده از منطق 
کارآیی  کلّی مجموعه واحدهاي تصمیم  ،تا در نهایتمجموعه هاي مرجع کاهش داد 

  . گیري افزایش یابد
به عنوان  مثالی دیگر، چنانچه واحد کرج را در نظر بگیریم  مقدار کارآیی  پس از حل 

 85واحد فروشگاهی فوق یک واحد کارآ در سال  ،بنابراین. مدل در آن، یک است
محسوب می شود قیمتهاي سایه مربوط از آنجا که این واحد کارآ . شناخته شده است

با توجه  به جداول، مشخص می . به کلّیه محدودیت هاي آن برابر صفر می باشد
به عبارت . کارآ می باشد BCCو هم در مدل  CCRشود که این شعبه هم در مدل 

  .دیگر در مقیاس بهینه عمل می کند
همانند بسیاري از  DEAآنچه مدیران باید بدان توجه داشته باشند این است که 

روشهاي دیگر راهکارهاي کمی متعددي براي بهبود وضعیت ارائه می کند اما  در 
 40تا  20. درصد از بهبود مورد نظر به سادگی قابل حصول هستند 40تا  20 ،عمل

  .درصد مستلزم تالش بیشتر هستند و مابقی قابل حصول نیستند 
  

 نهاده گرا CCR رتبه بندي واحدهاي کارآ در مدل 
کارآ شناخته شده اند از در جهت  ،واحد فروشگاهی در این مدل 23از آنجا که 

ارزیابی عملکرد به لحاظ تعیین میزان تخصیص بهینه  منابع ورودي به هر یک از 
استفاده شده  APرتبه بندي واحدهاي کارآ ، از مدل  ،واحدهاي کارآ یا به عبارتی
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را نشان می  1385براي داده هاي  سال  APدل نتایج حاصل از م 6جدول .   است
 :انجام شده است LINDOاین رتبه بندي با استفاده از نرم افزار . دهد

  
  1385رتبه بندي واحدهاي فروشگاه هاي کارآ در سال  : 6جدول 

  
  

 تحلیل حساسیت
به منظور بررسی اعتبار مدل می توان مدل را با داده هاي جدید نیز حل کرد و یافته  

براي این مهم در هر مرحله از تحلیل . هاي تحقیق را با نتایج گذشته مقایسه نمود
یک یا چند نهاده یا ستانده و ارزیابی عملکرد فروشگاه ها بر اساس سایر  ،حساسیت

امتیاز کارایی در مدل اندرسن - پترسون نام واحد فروشگاھی  رتبھ واحد کارا
11.237 ساری  1

10.876 خرم آباد 2

4.046 اھواز 3

3.048 کرمانشاه 4

2.682 قم 5
2.59 کاشان 6

2.574 بیرجند 7
1.818 یاسوج 8
1.783 شھر کرد 9
1.538 بندرعباس 10
1.509 مشھد مرکزی  11
1.499 زاھدان 12
1.451 فتح المبین شیراز  13
1.44 تبریز 14

1.434 اصفھان الزھرا 15
1.365 والیت شیراز  16
1.349 زرھی شیراز  17
1.329 اردبیل  18

1.3 کرج 19
1.107 قزوین 20
1.102 یزد 21
1.054 گرگان 22
1.048 اراک 23
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به نتایج  ،در ادامه.  (Brockett, Cooper, 2004)شده است نهاده ها و ستانده ها انجام
  .اشاره می شود  8و   7طبق جداول تحلیل حساسیت

  
  تحلیل حساسیت نهاده ها  

یکی از نهاده  ،به منظور تحلیل حساسیت نهاده ها، در هر مرحله از تحلیل حساسیت
ر نهاده ها و کلّیه ستانده ها ها حذف و ارزیابی عملکرد فروشگاه ها با توجه  به سای

. انجام شده است) مدل پیشنهادي تحقیق ( نهاده گرا  CCRو با استفاده از مدل  
نتایج این تحلیل حساسیت را همزمان با مقایسه نمرات کارآیی  هر مرحله از  7جدول 

 .تحلیل حساسیت با نمرات کارآیی  مدل اصلی نشان می دهد

می توان دریافت که با حذف هر یک از نهاده ها،  ،تحلیل حساسیتبا تأمل در نتایج 
میزان کارآیی  واحدهاي فروشگاه ها متفاوت می شود؛ براي مثال، با حذف نهاده  

حذف . درصد کاهش می یابد 65به  68هزینه  غیر عملیاتی، درصد واحدهاي کارآ از 
  .درصد خواهد شد  78ه نهاده  هزینه  طرح حکمت نیز منجر به کاهش شعب کارآ ب

درصد، با حذف نهاده  50با حذف نهاده هزینه توزیع فروش، درصد شعب کارآ به 
درصد و با حذف نهاده منطقه  59هزینه اداري و مالی، درصد شعب کارآ به 

نهاده  هزینه  توزیع  ،بنابراین. درصد خواهد رسید 62جغرافیایی درصد شعب کارآ به
و حساسی براي ارزیابی عملکرد واحدهاي فروشگاهی شاخص بسیار مهم  ،و فروش

  .درصد کاهش می یابد 18زیرا با حذف آن تعداد واحدهاي کارآ . تلقی می شود
می توان دریافت که حساس ترین و در نتیجه  7،با توجه به جدول  ،به طور کلّی

نهاده  مهمترین نهاده هاي ارزیابی عملکرد واحدهاي فروشگاه هاي زنجیره اي اتکا ، 
هزینه  توزیع و فروش و سپس نهاده  هزینه  اداري مالی و هزینه  کسر طرح حکمت، 

  . نهاده  منطقه جغرافیایی و نهاده  هزینه  غیر عملیاتی واحدها می باشد
  

  تحلیل حساسیت ستانده ها
) مدل پیشنهادي مقاله( نهاده گرا   CCRتحلیل حساسیت ستانده ها با استفاده از مدل 

در مرحله  اول ، ستانده  اول یعنی مجموع فروش . ر سه مرحله انجام شده استد
طرح، غیر طرح و اقساطی و سپس ستانده  دوم یعنی مجموع فروش عمده، امانی و 
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اقساطی حذف شده و تنها چهار ستانده  باقی مانده به عنوان  ستانده هاي  -امانی
تحلیل حساسیت، ستانده  سوم،  ،ومدر مرحله  د. واحدها در نظر گرفته شده است

یعنی سود ناخالص طرح، غیر طرح و اقساطی و سپس ستانده  چهارم که سود 
اقساطی است حذف شده اند و تنها چهار  -ناخالص فروش عمده، امانی و امانی

بود به عنوان  ستانده هاي  6و  5، 2، 1ستانده باقیمانده که شامل ستانده هاي 
در مرحله  سوم تحلیل حساسیت نیز دو  ،ته شده اند و سرانجامواحدها در نظر گرف

به عنوان  ستانده هاي مدل  4، و 3، 2، 1حذف شده و تنها ستانده هاي  6و  5ستانده  
ضمناً در تمامی هر سه مرحله، نهاده ها همان پنج نهاده  مدل . در نظر گرفته شده اند

یج این تحلیل حساسیت را همزمان با نتا 8جدول . اصلی هستند و تغییري نکرده اند
مقایسه  نمرات کارآیی  هر مرحله از تحلیل حساسیت با میزان کارآیی  مدل اصلی 

 . نمایش می دهد
  

  نتایج حاصل از تحلیل حساسیت نهاده ها: 7جدول 

  

DMU کارایی  اصلی   حذف  نھاده  ھزینھ  غیر  عملیاتی حذف  نھاده  ھزینھ  طرح  حکمت حذف  نھاده  ھزینھ  توزیع   فروش حذف  نھاده  ھزینھ  اداری  و  مالی حذف  نھاده  منطقھ  جغرافیایی
کرج 1 1 0.93 1 1 1
ایالم 0.753 0.753 0.753 0.559 0.749 0.743

سمنان 0.992 0.99 0.992 0.572 0.991 0.954
بوشھر 0.966 0.966 0.966 0.524 0.966 0.961

بندرعباس   1 1 1 1 0.697 1
قزوین 1 1 1 0.76 0.992 1
اراک 1 1 1 0.856 1 1

قم   1 1 0.595 1 1 1
ساری   1 1 1 1 1 1
گرگان 1 1 1 1 0.972 0.989
رشت   0.798 0.79 0.795 0.621 0.789 0.798
ھمدان 0.839 0.809 0.838 0.757 0.833 0.839

کرمانشاه   1 1 1 1 1 1
سنندج 0.851 0.851 0.851 0.428 0.851 0.851

خرم  آباد 1 1 1 1 1 1
تبریز 1 1 1 1 1 1
مراغھ 0.931 0.931 0.925 0.47 0.923 0.931
اردبیل 1 1 1 1 1 1
ارومیھ 0.865 0.812 0.852 0.687 0.865 0.865
کرمان   0.727 0.709 0.727 0.58 0.727 0.727
زاھدان 1 1 1 1 1 1
اھواز   1 1 1 1 1 1

مشھد  مرکزی 1 1 1 1 1 1
بیرجند 1 1 1 1 1 0.93
بجنورد 0.89 0.89 0.772 0.785 0.84 0.887

اصفھان  الزھرا 1 0.945 1 1 1 1
کاشان 1 1 1 1 1 1

شھر  کرد 1 1 1 0.891 1 1
والیت  شیراز 1 1 1 0.92 1 1

یاسوج 1 1 1 1 1 1
فتح  المبین  شیراز 1 1 1 1 1 1

زرھی  شیراز 1 1 1 0.962 1 1
زنجان 0.754 0.754 0.754 0.717 0.487 0.728

یزد 1 1 1 0.497 1 1
mean  mean  0.952  mean  0.947  mean  0.934  mean  0.841  mean  0.932  mean  0.947

تعداد  شعب  کارا 23 22 21 17 20 21
درصد  شعب  کارا 68% 65% 62% 50% 59% 62%
ناکاراترین  شعبھ کرمان کرمان قم سنندج زنجان کرمان
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،  2و  1نشان می دهد، در مرحله  اول حذف ستانده هاي شماره  8همانطور که جدول 

و  3در مرحله دوم حذف ستانده هاي شماره . است % 3کاهش واحدهاي  کارآ میزان 
و در مرحله سوم که شامل حذف ستانده هاي %  6، میزان کاهش واحدهاي  کارآ 4

است که با توجه به دو مرحله  % 24شود میزان کاهش واحدهاي کارآ  6و  5شماره 
ب می شود؛ضمن اینکه اول میزان قابل توجهی در کاهش واحدهاي کارآ محسو

بعضی از واحدهاي کارآ در یک مرحله نمایشی حذف ستانده ها،  در مرحله  دیگر 
ناکارآترین . نمایشی حذف ستانده ها، یک واحد ناکارآ  تلقی شده است و بالعکس

 9جدول . رشت، زنجان و کرمان هستند ،واحد فروشگاهی در هر سه مرحله به ترتیب
  .نشان می دهد APروشگاه ها را با استفاده از روش نتیجه  نهایی کارآیی  ف

  

  نتایج حاصل از تحلیل حساسیت ستانده ها : 8جدول 

 

DMU کارایی اصلی  حذف ستانده شماره 1 و 2 حذف ستانده شماره 3 و 4 حذف ستانده شماره 5 و 6
کرج 1 1 1 0.978
ایالم 0.753 0.744 0.747 0.657

سمنان 0.992 0.911 0.991 0.835
بوشھر 0.966 0.961 0.877 0.96

بندرعباس  1 1 1 1
قزوین 1 1 0.903 1
اراک 1 0.943 1 1

قم  1 1 1 0.9
ساری  1 1 1 1
گرگان 1 1 1 0.963
رشت  0.798 0.67 0.798 0.733
ھمدان 0.839 0.832 0.838 0.67

کرمانشاه  1 1 1 1
سنندج 0.851 0.851 0.815 0.849

خرم آباد 1 1 1 1
تبریز 1 1 1 1
مراغھ 0.931 0.863 0.862 0.828
اردبیل 1 1 1 1
ارومیھ 0.865 0.784 0.865 0.695
کرمان  0.727 0.703 0.727 0.585
زاھدان 1 1 1 1
اھواز  1 1 1 1

مشھد مرکزی 1 1 1 1
بیرجند 1 1 1 1
بجنورد 0.89 0.89 0.816 0.612

اصفھان الزھرا 1 1 1 0.899
کاشان 1 1 1 1

شھر کرد 1 1 1 0.772
والیت شیراز 1 1 1 0.745

یاسوج 1 1 1 1
فتح المبین شیراز 1 1 1 1

زرھی شیراز 1 1 1 0.852
زنجان 0.754 0.754 0.696 0.734

یزد 1 1 0.986 0.736
mean 0.952 0.938 0.939 0.882

تعداد شعب کارا 23 22 21 15
درصد شعب کارا 68% 65% 62% 44%
ناکاراترین شعبھ کرمان رشت زنجان کرمان
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  85واحدهاي کاراي فروشگاه زنجیره اي اتکا در سال  :9جدول

  
 

  نتیجه گیري
این مقاله منطبق بر یک تحقیق کاربردي است که با هدف طراحی مدل ارزیابی عملکرد 
واحدهاي فروشگاهی اتکا با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها انجام شده 

هر دو هفته یک کتاب  ،2006تنها در آمریکا در زمینه ارزیابی عملکرد در سال . است
اهمیت باالي این مبحث در مطالعات آکادمیک و  همه این موارد مؤید. منتشر شده است
در دو دهه گذشته انجام  DEAتحقیقات متعددي که با استفاده از  . سازمانی است 

شده است، حاکی از توان قابل مالحظه این متدولوژي در ارزیابی عملکرد و اندازه 
  . گیري بهره وري هستند

شگاه هاي زنجیره اي، شعب کارآ و عالوه بر طراحی مدل ارزیابی فرو ،در این تحقیق
ناکارآ  نیز مشخص شده اند و راهکارهاي بهبود سیستم جهت کنترل میزان ورودي 

  . ها و در نتیجه رسیدن به سطح کارآیی  ارائه شده است
 34با گرایش نهاده گرا نشان می دهد از مجموع  CCRنتایج حاصل از اجراي مدل 

ال واحد فروشگاه هاي زنجیره اي تحت بررسی در سراسر ایران به جز تهران در س
% 68بعبارت دیگر . ، کارآ تشخیص داده شده اندواحد با نمره کارآیی یک 23، 85

، کارآ بین واحدهاي ،هستند و در نهایتآ ها ناکارفروشگاه% 32ا کارآ و فروشگاه ه
 .انجام شده است LINDOرتبه بندي مدل اندرسون پترسون با استفاده از نرم افزار 

  .نشان می دهد 85واحدهاي کاراي فروشگاه زنجیره اي اتکا را در سال  9جدول 

نام واحد فروشگاھی  ردیف  نام واحد فروشگاھی  ردیف 
اھواز  13 کرج  1

مشھد مرکزی  14 بندرعباس 2
بیرجند  15 قزوین 3

اصفھان الزھرا 16 اراک  4
کاشان 17 قم  5

شھر کرد 18 ساری  6
والیت شیراز  19 7 گرگان

یاسوج 20 کرمانشاه  8
فتح المبین شیراز  21 خرم آباد  9

زرھی شیراز  22 تبریز  10
یزد 23 اردبیل  11

زاھدان  12
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به منظور پاسخ به یکی از سو االت اساسی تحقیق که همان ایجاد ساز و کاري به 
ه سطوح باالتري از کارآیی است، ایجاد منظور دستیابی واحدهاي فروشگاهها ب

می ،  2بر اساس جدول  ،براي انجام چنین کاري. واحدهاي مجازي پیشنهاد می گردد
سهم هر یک از واحدهاي تصمیم . توان اقدام به تشکیل مجموعه هاي مرجع نمود

) ها j(ورودي محور  CCRگیرنده در ایجاد واحدهاي مجازي همان جوابهاي مدل 
 برابر ورودي هاي واحد تصمیم گیرنده این واحدهاي مجازي با مصرف تنها .است

واحد تحت بررسی را تولید  واحد تحت بررسی، حداقل خروجی برابر با خروجی قبلی
 یق، منابع اضافی واحدهاي ناکارآمی توان در راستاي هدف تحق، بر این اساس. کنند

مجموعه هاي مرجع کاهش داد  استفاده از منطقرا براي رسیدن آنها به مرز کارآ با 
  .ها افزایش یابد DMUکارآیی  کلی مجموع ، نهایتتا در

 
  پیشنهادهاي اجرایی

به هر یک از ) آیی  یکواحدهاي با نمره کار(می توان با معرفی واحدهاي الگو 
و عملکرد بهینه واحدهاي  والن اجرایی، جهت افزایش کارآییو مسئ واحدهاي ناکارآ

مقادیر مطلوب دقیقاً  ،دین صورت که براي هر واحد ناکارآریزي نمود؛ ببرنامه ناکارآ
مشخص شده است و در صورتی این واحدها می توانند به کارآیی  کامل دست یابند 
که میزان نهاده ها و ستانده هاي خود را دقیقاً به همان مقدار اضافی و کمبود تعیین 

: عبارتند از) بدون در نظر گرفتن واحدهاي تهران(کارآ واحدهاي نا. ده، تغییر دهندش
  .ایالم، سمنان، بوشهر، رشت، همدان، سنندج، مراغه، ارومیه، کرمان، بجنورد و زنجان

آنچه . الزم است اشاره شود که این مقادیر یکی از نتایج حل مدل تحقیق هستند
د بسیاري از تکنیک همانن DEAمدیران باید به آن توجه داشته باشند این است که 

حتی می تواند . هاي دیگر راهکارهاي کمی متعددي براي بهبود وضعیت ارائه می کند
درآمدهاي قابل حصول را در قالب اصطالحات مالی مبتنی بر تحلیل هاي ریاضی 

درصد از بهبودهاي مورد نظر به سادگی قابل  40تا  20اما  در عمل حدود . بیان نماید
درصد مستلزم تالش بیشتر بوده و مابقی قابل حصول نمی  40ا ت 20. حصول هستند

  .(Desheng, Zijiang, Sandra & Liang , 2006)باشند
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