
 

 9215فروردین و اردیبهشت   ،22و  22شماره               های مدیریت و حسابداری  ماهنامه پژوهش

 

122 

 

 

 ای رفاه استان فارسهای زنجيرهتعيين کارایی نسبی در فروشگاه
 

 .(مسئول سندهینو)آزاد اسالمی واحد شیراز دانشگاه  ،صنعتی تیریكارشناس ارشد مد، پوریا فرح گل
pouriafarahgol@gmail.com 

  .آزاد اسالمی واحد كرماندانشگاه  ،صنعتی تیریكارشناس ارشد مد، محمدحسین آسیا

asia.amin66@gmail.com 
آزاد اسالمی واحد دانشگاه  ،صنعتی تیریكارشناس ارشد مد، محمدعلی آصفی

 Pcpspps2@gmail.com.شیراز

 . استادیار مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز، شیراز،  ایران، شاپور امین شایان جهرمی
sha.aminshayan@gmail.com 

 

ترین نیازها در تامین اهداف هر سازمان كاهش مصرف در ازای افزایش كارایی در یكی از مه  - چکيده

حد و ای رفاه استان فارس و تقاضا بیهای زنجیرهدر فروشگاهبا توجه به ازدحام جمعیت . باشدتمامی سطوح می

ها توسط هیئت مؤسس، مالكان و مدیران اندازه مردم، گگونگی بررسی كارایی و ارزیابی عملكرد پرسنل آن

های بازدید و با استفاده هایی مانند گت لیستتاكنون از رو . ها مشكالتی را به همراه داشته استاین مجموعه

دهی امتیازات و مقایسه نمرات كسب شده برای ای یا غیرمترقبه و در نهایت امتیازدهی و وزنبازدیدهای دورهاز 

های های رفاه ارزیابی صورت پذیرفته است كه این امر به دلیل استفاده از بررسیهر یت از شعب فروشگاه

ها به های تحلیل پوششی دادهكاربرد رو  های ریاضی وبا استفاده از مدل. مقطعی و نه مداوم مورد ایراد است

با توجه به . ای رفاه در سطح استان فارس پرداخته شده استبررسی و تعیین كارایی نسبی شعب فروشگاه زنجیره

ای رفاه و همچنین تعداد نسبتاً ك  واحدهای در دسترس به ناگار از های متعدد شعب زنجیرهورودی و خروجی

شعب سپیدان و . ها، برحسب اولویت، تعدادی انتخاب و مورد استفاده قرار گرفتندها و خروجیبین ورودی

تواند در ارزیابی عملكرد تكنیت فوق و تكمیل آن می. اندبوانات به عنوان كارآترین واحدها تعیین شده

 .واحدهای تصمی  گیرنده لحاظ و در تمامی فرآیند گارت سازمانی مورد استفاده قرار گیرد

 ها، كارایی نسبی، ارزیابی عملكردتحلیل پوششی داده: واژهكلید 

 

  مقدمه. 1

جویی در منابع و ه  زمان افزایش كارایی و استفاده بهینه از منابع واحدهای مختلف در راستای صرفه

-گیر منابع، تنها با حفظ سطح كنونی كارایی دستتواند بدون افزایش گش افزایش سطح خروجی می
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اولین گام در راه بهبودی كارایی ارائه . ف موردنظر بسیار مشكل و حتی غیرممكن نمایدیابی به اهدا

روشی برای محاسبه و فراه  نمودن امكان كمی سازی و مقایسه بین شعب و واحدها در این زمینه است 

 های تولیدی،در سازمان. های مدیران بوده استگیری كارایی همواره یكی از دغدغهگگونگی اندازه

صنعتی و بازرگانی، متغییرهای ورودی با ماهیت هزینه و متغییرهای خروجی با ماهیت سود به راحتی 

اما در بخش خدمات . شوند و در نهایت پاسخ به پرسش مذكور گندان مشكل نیستمشخص می

دولتی و رفاه اجتماعی، این وضعیت بسیار مشكل است، زیرا با گند ورودی و گند خروجی مواجه 

یت واحد، زمانی از نظر فنی كاراست كه روی منحنی تولید همسان قرار (. 2111، 1هامبورگ) هستی 

ای كه برای تولید مقدار معینی ستاده، بگیرد به عبارتی دیگر روی منحنی مرزی كار قرار بگیرد به گونه

های در سال. در این حالت كارایی فنی برابر واحد است. از حداقل نهاده ممكن، استفاده كرده باشد

ها را به دو دسته توان آنگیری كارایی ابداع شده است كه میهای مختلفی برای اندازهگذشته مدل

های ذهنی و های نرم با تاكید بر دادههای كمی و عینی و مدلهای سخت با تكیه بر دادهكلی مدل

عملكرد نسبی براساس در صورت ارزیابی صحیح (. 1711آذر و تركاشوند، )كیفی، تفكیت كرد 

های مناسب ریاضی امكان تخصیص بخشی از منابع براساس كارایی و به صورت منطقی وجود مدل

تواند بهبود انگیزه كاركنان واحدهای مختلف افزایش كارایی فردی و خواهد داشت، كه این خود می

هر واحد تحت ارزیابی  با توجه به اینكه متغییرهای بسیاری در عملكرد. جمعی را در پی داشته است

به طوری كه كارایی، فنی تخصیصی و . موثر است، از كارایی نیز از انواع مختلفی برخوردار است

با توجه به شرایط نو اقتصادی، الگوهای (. 1717تركاشوند و مصطفایی، . )انداقتصادی از این جمله

های سنتی دیریت، ناكارآمدیها و پیدایش تعاریف جدید از مفهوم كنترل مجدید مدیریت سازمان

های سنجش عملكرد از طرف دیگر، ضرورت ارزیابی، از یت طرف و انتظارات جدید از گزار 

تعیین میزان كارایی به نحوی مطلوب . تغییر و تحول در معیارهای سنجش عملكرد را پدید آورده است

با توجه به ازدحام جمعیت . باشد هاتواند گامی در جهت اصالح ساختارها و بهبود رو و قابل اتكا می

حد و اندازه مردم، گگونگی بررسی كارایی و ای رفاه استان فارس و تقاضا بیهای زنجیرهدر فروشگاه

در . رو شده استها توسط مدیران با مشكالتی روبهارزیابی عملكرد پرسنل و كاركنان این مجموعه

-توان به بررسی و مقایسه كارایی شعبهو گگونه میاین تحقیق ما سعی داری  بدانی  كه با كدام رو  

 .ای رفاه استان فارس پرداختهای زنجیرههای فروشگاه
                                                             
1. Homburg 
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 ادبيات تحقيق  -2

به  (. 1717مهرگان، )باشد گیری كارایی میها است غیر پارامتریت، جهت اندازهتحلیل پوششی داده

در خصوص شكل تابع تولید نیاز یت رو  ناپارامتری است كه هیچ فرضی را  DEAعبارت دیگر 

ورودی  Mواحد تصمی  گیرنده روبرو هستی  كه هریت  nعموماً با  DEAدر . ندارد

(i=1,2,....,M) Xi  را برای تولیدS  خروجی(r=1,2,...,s )   در .كنند استفاده میDEA  اندازه

   ها یعنیها به ورودیام، با نسبت وزن دار شده خروجی Kكارایی واحد 
  

         
 
   

       
   

-حاصل می 

ای اختیار ها به گونههای ورودی  است و این وزنها وزن   ها وزن خروجی و    شود كه در آن 

. بیشترین مقدار شدنی خود را به دست آورد   باشد و  1     1   (j=1,2,....,n)شوند كه  می

با . ام ناكارا است kآنگاه واحد      1  و اگر . شودام كارا تلقی می k، آنگاه واحد   =  1اگر  

است كه آن را از دیگر   DEAها، یت ویژگی منحصر به فرد وجود اینكه اینگونه تخصیص وزن

بندی كارا مواجه باشی  و رتبه ، همواره تعداد زیادی واحدDEAهای وزن دهی مانند كالسیت رو 

با استفاده از رو  غیرپارامتری  1913در سال  1برای اولین بار فارل. بین واحدهای كارا صورت نپذیرد

و همكارانش  2گیری كارایی یت واحد تولیدی نمود، در ادامه محققانی نظیر گارنزاقدام به اندازه

. ها نام گرفتدیدگاه فارل را توسعه دادند و مدلی را ارائه نمودند كه تحت عنوان تحلیل پوششی داده

های غیر قابل قیاس مورد های متعدد و در وضعیتها و ستادهاس دادهفارل تعیین كارایی نسبی را براس

 :توجه قرار داد و با كمت فیلد هاوس تابع زیر را ارائه نمودند

       
                    
                   

 

یجه در داده و مقدار وزن داده است كه در نت vوزن اختصاص یافته به ستاده،  yستاده،  uدر این رابطه 

توسعه این مدل كه . ها استها و مخرج مجموع موزون دادهاین كسر، صورت مجموع موزون ستاده

گیری كارایی نسبی واحدها با گند ورودی و گند خروجی را داشته باشد در رساله توانایی اندازه

تحت عنوان ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش  1932در سال  1و به راهنمایی كوپر 7دكتری رودز
                                                             
1. Farrell 

2. Charnes et al 

3. Rohdez 
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، گارنز و كوپر 2پیشرفت دیگر در این زمینه ارائه مدل بنكر. آموزان مدارس ملی آمریكا ارایه گردید

(BCC ) مطلب مه  . بود كه مشكل بازده ثابت نسبت به مقیاس را در مدل برطرف نمود 1914در سال

ها دارند و اگر اشتباه ست كه مقادیر كارایی حساسیت زیادی به دادهدر به كارگیری این تكنیت آن ا

گیری تغییرات اساسی خواهند ها صورت گیرد، مقادیر كارایی اكثر واحدهای تصمی كوگكی در داده

بنابراین یت عامل كلیدی در موفقیت این تكنیت مقادیر صحیح و دقیق برای تمام عوامل . داشت

ها  در ارزیابی عملكرد تحلیل پوششی داده(. 1721و همكاران،  آذر)ورودی و خروجی است 

های مشابه را برای واحدهای تصمی  گیرنده بر این فرض استوار است كه واحدهای تحت بررسی نهاده

گیری كارایی نسبی، مقایسه كارایی یت واحد منظور از اندازه. گیرندهای مشابه به كار میتولید ستاده

 (. 1717مهرگان، )باشد های مشابهی دارد میی كه ورودی و خروجیبا واحدهای دیگر

، كارایی فنی منعكس كننده توانایی بنگاه در كسب 7انواع كارایی از دیدگاه فاری، كارایی فنی

یابی به میزان معین ها برای دستها و با استفاده از حداقل نهادهحداكثر محصول از مقدار معین نهاده

توانایی بنگاه برای استفاده از تركیب بهینه عوامل تولید با توجه به : ایی تخصیصیكار. ستانده است

ارزیابی . آیداز حاصل ضرب دو كارایی فنی و تخصیصی به دست می: 4كارایی اقتصادی. هاقیمت آن

ها بر سازمان(. 1711سید جوادین، )فرآیند كمی كردن كارایی اثربخشی عملیات : توانرا می 1عملكرد

ین باورند كه نیروی انسانی به عنوان منبع اصلی ایجاد ارز  در سازمان و به عنوان مزیت رقابتی مطرح ا

در گنین شرایطی حفظ نیروی انسانی و ایجاد انگیزه در جهت افزایش روزافزون بهروزی در كار . است

وسیله آن یت مدیر  فرآیندی كه به: های مختلف از اه  وظایف هر سازمان استبا استفاده از مكانیس 

ها با معیارهای از پیش تعیین و تنظی  رفتارهای كاری نیروی انسانی را از طریق سنجش و مقایسه آن

رساند ها را به اطالع نیروی انسانی سازمان مینماید آنكند و نتایج حاصله را ثبت میشده ارزیابی می

 (. 1711كریمی، )

 

 

                                                                                                                                                     
1. Couper 

2. Banker 

3. Technical Efficiency (TE) 
4. Allocation Efficiency (ALE) 

5. Economic Effieciency (ECE) 



 

 9215فروردین و اردیبهشت   ،22و  22شماره               های مدیریت و حسابداری  ماهنامه پژوهش

 

122 

 

 پيشينه تحقيق  -3

 :داخلیمطالعات  3-1

وری بررسی و مقایسه كارایی و بهره"با عنوان ( 1719)تحقیق انجام شده توسط نصراصفهانی و رضوی 

وری این پژوهش به بررسی كارایی، و بهره "هاهای خودروسازی با رو  تحلیل پوششی دادهشركت

 1713تا  1717ل ها از ساهای خودروسازی پرداخته و با استفاده از آمار و اطالعات این شركتشركت

. ها محاسبه كرده استشركت خودروسازی را با رو  تحلیل پوششی داده 1وری كارایی و بهره

های دارویی پذیرفته شده در ارزیابی نسبی شركت"با عنوان ( 1717)زاده تحقیق انجام شده توسط سالم

های ارائه ا به كارگیری مدلدر این تحقیق ب "هابورس اوراق بهادار با استفاده از تحلیل پوششی داده

. گیر كرده استگیری كارایی نسبی واحدهای تصمی ها، اقدام به اندازهشده در تحلیل پوششی داده

-های سرمایهارزیابی كارایی شركت»با عنوان ( 1714)تحقیق انجام شده توسط علی رضایی و دیگران 

های محت زنی ریاضی تحلیل مدلگذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به كمت 

توان كاستی موجود در می DEAدهد كه با استفاده از متدولوژی نتایج نشان می "هاپوششی داده

ها و واحدهای با محاسبه كارایی شركتهای حوزه امور مالی و مهندسی مالی را كه در رابطه فرمول

نفر در یت پژوهش با استفاده از تحلیل ( 1711)در سال . اقتصادی وجود دارد به خوبی برطرف كرد

پور در سال همچنین زارع. كرد ها كارایی فنی در صنعت بانكداری ایران را محاسبهپوششی داده

ریزی آرمانی برای شعب ها و برنامهیت مدل سنجش كارایی با استفاده از تحلیل پوششی داده( 1712)

ها با استفاده از تحلیل پوششی داده( 1711)ل پور در سافتاح. است كردهیت موسسه مالی طراحی 

های امور شعب بانت ملی ایران در سناریوهای مختلفی مورد بررسی قرار داد و نتایج كارایی اداره

های های استاندارد شده و دادهداده)ای بین نتایج در این دو حالت حاصل نشان داد تفاوت قابل مالحظه

 .وجود ندارد( استاندارد نشده
 

 :مطالعات خارجی 3-2

در این ( 2114) 2، پكاتی(1991) 1، پاورتال(1993) 7، رستی(1994) 2، شلدن(1991) 1فریرو الوی

-برای در نظر گرفتن تصریح یكسانی برای نهاده DEAزمینه مطالعاتی با استفاده از رو  تحت پوشش 

                                                             
1. Levi Ferraro 

2. Sheldon 

3. Rsty 
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، (1919) 7عالی و دیگران. اندها به مقایسه تطبیقی كارایی پرداختهها و ستاندهها، قیمت نهاده

، و بونین حسن و (2114) 3، فریزوتاكی(1992) 2، دتیچ و ویواس(1994) 1، میلورنوالس4كاپاراكیس

های ناپارامتری و پارامتری سنجیده و به نتایجی ها را با رو ، هر كدام در مقطعی كارایی بانت1واگتل

 117ها بر امتیاز كارایی بندی ستاندهرات گروهبه بررسی تغیی( 1997) 9آهن وسی فورد. دست یافتند

ها ها و ستاندههای تحقیق نشان داد كه كاهش در تعداد نهادهیافته. دانشگاه دولتی و خصوصی پرداختند

نه ( 1997) 11جونس و جونس. موجب كاهش امتیاز كارایی واحدهای تصمی  گیرنده خواهد شد

در سال . های مختلف انگلستان مقایسه كردادی دانشگاههای اقتصخروجی پژوهشی را برای دپارتمان

مدرسه در كشور انگلستان پرداختند و در آن نوعی  122به بررسی  11تاناسویس و همكارانش( 2111)

ها ناشی از عملكرد دانش آموزان و عملكرد یابی علل ناكاراییها را برای ریشهاز تحلیل پوششی داده

در تحقیقی از الگوها كمی ارزیابی كارایی و عملكرد، ( 2117)كاران و هم 12هاسل . مدرسه پرداختند

گذاری كارا و ناكارای موجود در فهرست های صندوق مشترک سرمایهبرای شناسایی شركت

( 2111) 14در مطالعه جنیفر یاورز و همكاران. استفاده كرد(  1999)مدل  17اطالعاتی موزینگ استار

شركت استفاده شده  111یت لیست شامل  وی، ازفجهت تشكیل پرت هااز رویكرد تحلیل پوششی داده

 11پوند و همكاران. اندعدد به عنوان شركت كارآمد، ارزیابی شده 14از میان این تعداد تنها . است

های ارزیابی كارایی به عنوان استراتژی انتخاب سهام در در پژوهشی اقدام به استفاده از رو ( 2111)

                                                                                                                                                     
1. Portal 

2. Peckolt 

3. Allawi ett al 
4. Kapparis 

5. Mylvrnvlas 

6. Dtch and obsession 
7. Fryzvtaky 

8. Bunin Hassan Vchtl 

9. Hyn and C. Ford 

10. Jones and Jones 
11. Tanasys et al. 

12. Haslm 

13. Mouzin star 
14. Jennifer Bowers et al. 

15. Pond ettal 
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، اقدام به تشكیل پرتقویی  (2112) 1در تركیه سویل و همكاران 2112در سال . كردندبازار سهام برزیل 

جهت ( 2113)و همكاران  2مالهوترا. پرتقویی  با استفاده از الگوهای كمی ارزیابی كارایی كردند

 7در تایوان گن 2111ارزیابی اوراق قرضه از رویكرد تحلیل پوششی داده استفاده نمودند، در سال 

ها برای ساختن یت هدف پژوهش استفاده از رو  تحلیل پوششی داده. شده استانجام ( 2111)

ها با متوسط نرخ بازده بازار، برای بررسی اینكه آیا پرتفوی ساخته شده پرتفوی و مقایسه نرخ بازده آن

بندی بندی ایجاد گردید و در نهایت اولویتاولویت. ها بازده بیشتری دارد یا خیربا استفاده از این رو 

ها انجام های دخیل در محاسبات آتی پژوهش با استفاده از رو  میانگین رتبهها و ستادهو انتخاب داده

 (.1711مومنی، )گردید 
 

 روش تحقيق  -4

 :هامواد و روش 4-1

ای رفاه استان فارس كه یازده شهرستان های زنجیرهمطالعه در این تحقیق شامل فروشگاه جامع مورد

های مورد نیاز شامل مصاحبه با خبرگان امور فروشگاهی، اطالعات آوری دادهابزار جمع. شدندانتخاب 

ای متمركز آوری اطالعات آماری دورهای رفاه و همچنین جمعسیست  جامع فروشگاهی و زنجیره

من در مصاحبه با خبرگان از آنان خواسته شد تا ض. های رفاه استان بوده استهای فروشگاهاتحادیه

و تحت ( خیلی ك  تا خیلی زیاد)تایی  1های واحدهای مورد طیف لیكرت ها و ستاندهتعیین داده

 .ماتریس 1تا  1های داده شده، به اعداد عنوان رتبه داده یا ستاده بیان نمایند، پس با تبدیل رتبه
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ای رفاه استان فارسهای زنجیرهفروشگاه  

BCC خروجی محور 
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CCR خروجی محور   

ov 
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 هایافته 4-2

گیری در مورد بررسی ها واحدهای تصمی ها و خروجیآوری شده از ورودیبراساس اطالعات جمع

ها به ها و خروجیها، جدول، شكل گرفته است كه در آن اولویت ورودیبندی شاخصو اولویت

-بین تعداد ورودی 21ها و جهت برقراری رابطه براساس این اولویت. باشدترتیب از راست به گپ می

به ( تعداد كاركنان فروشگاه رفاه در هر شعبه)گیری، ورودی اول ها و واحدهای تصمی ها، خروجی

ها، تعداد اجرای قوانین تعداد مرجوعیات، تعداد مرخصی)گانه دارای اولویت های سههمراه خروجی

 .ک بررسی قرار گرفته استمال( فروشگاهی

 تعداد واحدهای مورد ارزیابی =   7(ها تعداد ورودی+ ها تعداد خروجی)
 :مدلسازی 4-3

گرا  و خروجی CCR ها و رو  مضربی و پوششیجهت تهیه مدل از تكنیت تحلیل پوشش داده

فرض بوده گرا این علت استفاده از مدل خروجی. معادل آن استفاده شده است BBCهمچنین مدل 

ها و منابع خود ندارد و در نتیجه امكان تغییر است كه مدیریت در كوتاه مدت كنترل گندانی بر نهاده

بنابراین باید تال  شود تا با منابع موجود حداكثر كارایی . كارایی تخصیصی نیز برای وی وجود ندارد

: یاضی مورد استفاده در این تحقیقهای رمدل. فنی به دست آید تا كارایی اقتصادی افزایش داشته باشد

 :خروجی محور CCRمدل پوششی  7رابطه 

Max  =          
         

      

                                      t:                  

     

 

   

            

(r=1,2, .............,s)    ,(j=1,2,...............n) 
 

     

 

   

          

(i=1,2,..........,m) 
                    آزاد 

 

                                                             

 عداد ورودی و خروجی جهت ارزیابیرابطه تجربی تعیین ت. 2رابطه ( 1717مهرگان، . )1
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مدل پوششی : 4رابطه  BCC :خروجی محور   

Maxz=         
         

      
                                        t:                  

     

 

   

            

(r=1,2, .............,s) 
(j=1,2,...............n) 

      

 

   

          

(i=1,2,..........,m) 
                     آزاد 

     

 

   

 

 :حاصل گردید 2نتایج به صورت جدول  lingoبدین ترتیب پس از حل مدل با استفاده از نرم افزار 

 
 نتیجه محاسبات و امتیازات كارایی واحدها. 1جدول 

 مقياسبازگشت به  بازده به مقياس BCCامتياز CCRامتياز  امتيازهای کارایی

 هاكاهش ورودی 13/1 92/1 17/1 شعبه شیراز

 ثابت 1111/1 1111/1 1111/1 شعبه سپیدان

 هاكاهش ورودی 32/1 1111/1 32/1 شعبه ارسنجان

 هاكاهش ورودی 11/1 94/1 14/1 شعبه بیضا

 هاافزایش خروجی 11/1 111/1 11/1 شعبه اقلید

 هاافزایش خروجی 11/1 91/1 11/1 شعبه جهرم

 هاكاهش ورودی 27/1 17/1 12/1 شعبه سروستان

 هاكاهش ورودی 31/1 11/1 12/1 شعبه الر

 هاكاهش ورودی 32/1 11/1 23/1 شعبه المرد

 هاكاهش ورودی 32/1 13/1 22/1 شعبه داراب 

 ثابت 1111/1 1111/1 111/1 شعبه بوانات
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بنابراین شعبه سپیدان و بوانات در . مدل استنشان دهنده كارا بودن شعبه در آن  1وجود مقدار عددی 

ها بر روی مرز كارا قرار های ارسنجان، اقلید و جهرم تنها در یكی از مدلشعبه. اندهر دو مدل كارا بوده

 .اند و بقیه شعب خارج از مرز كارایی قرار دارندگرفته

 

 گيریتحليل و نتيجه -5

رسد كه استفاده از این رو  نتایج قابل اعتمادی را نسبت به با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می

بر اساس نتایج حاصله از . های قبلی در تعیین كارایی شعب فروشگاهی رفاه در پی داشته استرو 

ها و تجربیات مورد استفاده توسط سایر شعب این رو ، مدیران هر مجموعه قادر خواهند بود از رو 

همچنین با استفاده از مدل ارائه شده و . ود شرایط  واحد خود استفاده نمایندواقع در مرز كارا جهت بهب

ها حتی ای رفاه و دیگر فروشگاهزنجیره هایهشعبزمان عملكرد توان به ارزیابی ه قابلیت توسعه آن می

های موجود و رو . بندی عادالنه كردها را رتبههای دیگر پرداخت و آندر سطح كشور یا انسان

ها متداول است و به صورت فروشگاه حسطبندی شعب كه در نجش واحدهای فروشگاهی و رتبهس

ای توان ارزیابی كارایی شعب را به گونههایی است كه نمیشود، دارای كاستیای انجام میدوره

 :ها عبارتند ازبرخی از این كاستی. مطلوب انجام دهد

پذیرد و منابع های آنها انجام میاجرا، تنها بر پایه ستادهبندی و ارزیابی شعب، گذشته از شیوه درجه

مورد استفاده اع  از كاركنان، تجهیزات و دیگر موارد، تأثیری در درجه آن نخواهد داشت كه نوعی 

ماند و در از نظر دور می عمنابهای شعبه بوده و در نتیجه، موضوع هرز رفتن پوشی نسبت به هزینهگش 

 .كندها كمت شایانی به مدیران و كارشناسان نمیمنابع و تشخیص ناكارایی زمینه شیوه تخصیص

اند و از یت گارگوب علمی بندی و ارزیابی كارایی به طور عمده تجربیهای متداول رتبهشیوه

های تعریف شده مربوط های معمول برای بدست آوردن امتیاز شعب، عاملدر رو . برخوردار نیستند

. شوندهای تركیب میهای مختلف و با در نظر گرفتن ضریبتنوع فروشگاه، به شكلهای مبه فعالیت

ها در مقایسه با دیگر ضریب پارامترها، بیشتر با توجه به سودآوری یا نقش مدیران شعب در افزایش آن

ها و گگونگی تجزیه و تحلیل، همه ها، شیوه تركیب شاخصاین ضریب. شودپارامترها تعیین می

 .بحث بوده و بدون اشكال ه  نیستنددرخور 

بندی و ارزیابی كارایی، مقایسه دستاورد فعالیت فروشگاهی شعب با یكدیگر است با توجه اساس رتبه

های كنونی، ها و نبود امكان مقایسه گند نوع ستاده به طور همزمان، در رو به تنوع فعالیت فروشگاه
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هایی به منظور دستیابی به یت استفاده از ضریبهای شعب با تركیب پارامترهای شاخص فعالیت

 (.1711افشاری كاظمی و همكاران، )پذیر است شاخص درخور مقایسه، امری اجتناب
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