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 چکیده

امروزه  های خدمات پس از فروش به عنوان منابعی از درآمد، سود و مزیت رقابتی در بیشتر صنایع تولیدی محسوب می شود.فعالیت 

احساس می شود. از آنجایی که ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از  نیاز سازمان ها در بخش خدمات پس از فروش به ارزیابی عملکرد

بشمار می رود و نقش اساسی را در تدوین استراتژی های سازمان ایفا می نماید، در این مقاله به  ابزارهای مهم در تصمیم گیری مدیران

مدل تحلیل پوششی داده های منظور امکان ارزیابی عملکرد، شناسایی نقاط ضعف و ارائه استراتژی بهبود در هریک از واحدها  به ارائه 

با مقادیر بردار ورودی و خروجی  را( 2DMUo)تحت بررسی واحد قدار کارایی شده است. مدل ارائه شده م شبکه ای معکوس پرداخته

جدید، ثابت نگه داشته  و کارایی سایر واحد ها نیز بدون تغییر باقی می ماند. مدل پیشنهادی جهت تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری بر 

خروجی محور طراحی گردیده است. مثال عددی برای نمایندگی های خدمات پس از فروش شرکت خودرو سازی  CCRمبنای مدل 

 استان بزرگ ایران ارائه شده است. 01سایپا در 

، خدمات پس از 5، تحلیل پوششی داده های معکوس4، تحلیل پوششی داده های شبکه ای3تحلیل پوششی داده هاکلمات کلیدی: 

 .6مایه گذاریفروش، تحلیل سر
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مقدمه -1  

(. خدمت به 4114، 7و پس از آن شناخته شده است )زین الدین 0991کیفیت و رضایت مشتری، مهمترین مسئله رقابتی در سال 

مشتری از قدیمی ترین و در عین حال جزء تازه ترین مسائل برای هر سازمان است. خدمت، نتیجه تالش فرد برای دیگران است که 

فرایند یا ایفای نقش ظاهر می شود. ارائه خدمات مناسب موجب حفظ مشتری و رضایت مشتری از خدمات، موجب بصورت کار، 

توصیه محصول به وسیله مشتری به دیگران می شود. این یک ارزش است که بتوان بوسیله تبلیغات مثبت مشتریان، موجبات فروش 

( و از این طریق سازمان استراتژی های خود را در زمینه خدمات پس از 0310جدید برای شرکت را فراهم کرد )رنجبران و همکاران، 

 فروش بهبود بخشد.

در این راستا، عملکرد سازمانها نقش اساسی و مهمی در تدوین این استراتژی ها ایفا می کند. بهبود مستمر عملکرد سازمانها، نیروی 

برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود. این مهم بدون  هم افزایی ایجاد می کند که این نیروها می تواند پشتیبان

اندازه گیری و ارزیابی عملکرد آنان امکان پذیر نیست. اندازه گیری عملکرد، زیربنایی برای انجام عملیات بهبود و توسعه سازمان هاست. 

رفیت های استفاده نشده و بالقوه خود را درک کنند. بنابراین، زمانی که مدیران از عملکرد خود اطالعی نداشته باشند نمی توانند ظ

جهت اطالع از ظرفیت های موجود و یا استفاده نشده بایستی عملکرد، اندازه گیری و ارزیابی گردد تا از طریق آن مدیران بتوانند 

دوین و عملیاتی سازند. ارزیابی عملکرد استراتژی های مناسب و مورد نیاز سازمان را در جهت رسیدن به اهداف و چشم انداز خود ت

برای مدیران به عنوان یکی از معیار ها و شاخص های مقایسه سازمان به حساب می آید به نحوی که باعث شده بعضی از تحقیقات آنها 

  به سوی یافتن روش های نوین جهت ارائه مدل های مناسب ارزیابی عملکرد منعطف گردد.

وسازی هر کشور، به دلیل ارزش و جایگاه ویژه آن در شبکه تولید صنعت و خدمات پس از فروش ، یکی از از طرفی دیگر، صنعت خودر

شاخص های توسعه یافتگی تلقی می شود. در ایران، صنعت خودروسازی، صنعتی کلیدی بشمار می آید و تاثیری مهم در روند رشد و 

(. یکی از دغدغه های اصلی مدیران خودروسازی بقا و رشد در بازار 0311ن، شکوفایی بخش ها و دیگر صنایع کشور دارد )فام و همکارا

رقابتی پویاست. شرکت سایپا با ارائه خدمات پس از فروش، سعی در کسب بازاری مستقل برای خود است. بنابراین در همین رابطه، 

خدمات پس از فروش خودرو و استراتژی های واحدهای  عملکرد گیری اندازه برای ارزیابی و چارچوب یکپارچه ای رااین پژوهش 

 نموده است. ارائه سایپا شرکت برای کاربردی را

 مبانی نظری -2

 خدمات پس از فروش -2-1

خدمات پس از فروش به عنوان یک مزیت رقابتی ، فرصت تجاری و نیز منبع سودآور برای شرکت های تولیدی به حساب می آید. تمام 

خدمات پس از (. 4117سازمان ها در بخش خدمات پس از فروش خود نیاز به سیستم ارزیابی عملکرد دارند.) گایاردلی و همکاران،

ن المللی می گویند، جزئی از وظایف و فعالیتهای کارخانجات تولید کننده است که مستقیما از طریق فروش آنطور که استانداردهای بی

کارخانه ها و یا بطور غیرمستقیم از طریق نمایندگی های مجاز در قالب استانداردهای مربوط به ارائه خدمات به مشتریان می پردازد. 

ست از اقداماتی که برای جلب اطمینان و رضایت خریدار یک محصول صنعتی تعریف خدمات پس از فروش در شکل ساده آن عبارت ا

بادوام انجام می گیرد. رضایت مشتریان از کیفیت خدمات پس از فروش نقش استراتژیک بسیار مهمی در موفقیت و سودآوری شرکت 

گفته می شود که به مشتری بعد از  اغلب به خدماتی "خدمات پس از فروش" 4115در سال  1ها ایفا می کند. طبق تعریف ویتاسک

تحویل کاال ارائه می گردد. پشتیبانی بعد از فروش، پشتیبانی فنی و پشتیبانی محصول نیز عباراتی هستند که در این خصوص بکار 

م (. به عقیده گرونروز، خدمات پس از فروش اغلب پاسخی به مشکل مشتری است. این مشکالت شامل عد4115رفته اند )ویتاسک، 

کارایی محصول، تشخیص مشکل، کمک متخصصین در حل مشکل، عدم آگاهی از چگونگی استفاده از محصول توسط مشتری و ... 
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(. خدمات پس از فروش شامل کلیه اموری است که شرکت ها پس از فروش کاال و یا خدمت بمنظور جلب 4111، 9است )گرونروز

محصول یا خدمات می شود. خدمات پش از فروش، نوعی اقدام برای مراقبت از  رضایت مشتری انجام می دهند و موجب ارزش بیشتر

  (.0310محصوالت فروخته شده محسوب می شود و در واقع، نوعی تعهد آینده به مشتریان تلقی می شود )رنجبران و همکاران، 

 ارزیابی عملکرد -2-2

لکرد در بعد نحوه استفاده از منابع و امکانات، در قالب شاخص های از ارزیابی عملکرد تعارف مختلفی ارائه شده است که ارزیابی عم

کارایی بیان می شود، اگر در ساده ترین تعریف، نسبت داده به ستاده، کارایی تعریف شود، نظام ارزیابی عملکرد در واقع میزان کارایی 

رار می دهد. ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی تصمیمات مدیریت درخصوص استفاده ی بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش ق

معموال مترادف اثربخشی فعالیت هاست. منظور از اثربخشی، میزان دست یابی به اهداف و برنامه با ویژگی کارا بودن فعالیت ها و 

ر دوره های مشخص به (. بطور کلی ارزیابی عملکرد به فرایند سنجش و اندازه گیری عملکرد سازمان ها د0315عملیات است )رحیمی، 

گونه ای که انتظارات و شاخص های مورد قضاوت برای دستگاه ارزیابی شونده شفاف و از قبل به آن ابالغ شده باشد اطالق می گردد 

  (.0371)طبرسا، 

 ارزیابی عملکرد بازخورد الزم را در موارد ذیل ارائه می نماید:

شده مشخص می شود که آیا سیاست های تدوین شده بصورت موفقیت با پیگیری میزان پیشرفت در جهت اهداف تعیین  -

 آمیزی به اجرا درآمده است یا خیر.

ارزیابی و اندازه گیری عملکرد، امکان شناسایی زمینه هایی که مدیریت باید توجه بیشتری به آنها بنماید را میسر می سازد و  -

 به شناسایی فرصت ها و محدودیت ها کمک می کند.

ه گیری نتایج مورد انتظار سازمانی و همچنین ارزیابی و اندازه گیری رضایت کارکنان و مشتری ها مشخص می شود با انداز -

 که آیا سیاست ها بطور صحیح تدوین شده اند یا خیر.

می  ارزیابی عملکرد باعث ایجاد اطالعات برای مدیران در تصمیم گیری های مدیریتی از طریق اندازه گیری  ارزیابی عملکرد -

  گردد.

ابزارهای مختلفی برای ارزیابی و اندازه گیری عملکرد توسعه داده شده اند که در تمامی این ابزار ها اوزان به صورت ذهنی و سلیقه ای 

کی از این مدل ها، مدل تحلیل پوششی داده ی توسط تصمیم گیر تعیین می شود، یعنی با تغییر افراد، وزن ها نیز تغییر می کند. 

 که برخالف سایر ابزارها، وزن را خود مدل تعیین می کند.هاست 

 (DEA) تحلیل پوششی داده ها -2-3

تحلیل پوششی داده ها، فن اندازه گیری کارایی نسبی واحدهای مورد بررسی است که با ایجاد مدل برنامه ریزی خطی میزان کارایی 

ها ابزاری برای اندازه گیری کارایی نسبی واحد های تصمیم گیری است تحلیل پوششی داده نسبی را محاسبه می نماید. بعبارتی دیگر، 

تحلیل پوششی داده ها، اولین بار توسط چارنز و کوپر و رودرز  (4114که دارای  چندین ورودی و خروجی می باشند.)کوپر و همکاران،

م گیری را همچون جعبه ای سیاه در نظر تحلیل پوششی داده های سنتی واحدهای تصمی (0971ارائه شده است.)چارنز و همکاران،

متأثر از واحد تصمیم گیری  عملکرد یک . در این مدل ها می گرفت،که در ارزیابی عملکرد، ساختار داخلی آنها در نظر گرفته نمی شد.

، که عالوه بر ورودی ها و خروجی های آن می باشد. در مواقعی، ممکن است واحدهای تصمیم گیری دارای ساختاری  شبکه ای باشند

داشتن ورودی ها و خروجی ها، دارای مقادیر واسطه ای نیز باشند که از مرحله ای به مرحله دیگر جریان می یابد عالوه بر آن هرمرحله 

 (4101ممکن است ورودی ها و خروجی های مستقلی نیز داشته باشند.)کوک و همکاران،
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می باشند که در سالهای اخیر مطالعات کمی پیرامون آن صورت پذیرفته  Inverse DEA  مسائل، DEA یکی دیگر از انواع مدلهای

که بهترین مقادیر ورودی ها را برای  01( حل مسائل تخصیص منابع0است. این مدلها عموما برای حل دو نوع از مسائل بکار می روند: 

( 4ها ثابت نگه می دارد و  DMU به سایر را نسبت ODMU خروجی های مورد نظر تصمیم گیر تعیین می نماید و میزان کارایی

که بهترین مقادیر خروجی ها را برای ورودی های مورد نظر تصمیم گیر تعیین می نماید  00حل مسائل تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری

 مدل(. یکی از کاربردهای مهم 4100، 04ها ثابت نگه می دارد )لرتراسیرکول DMU را نسبت به سایر ODMU و میزان کارایی
Inverse DEA این است که می تواند تغییرات بر روی ورودی ها و خروجی ها را طوری کنترل یا تنظیم نماید تا کارایی ODMU 

بهترین ورودی های )خروجی های( ممکن را برای خروجی  Inverse DEA تغییر ننموده و ثابت باقی بماند. بعبارت ساده تر، مدلهای

 نسبت به دیگر ODMU ن می نماید به قسمی که مقدار کارایی نسبی فعلی )مقدار تابع هدف(های )ورودی های( مفروض تعیی
DMU .ها بدون تغییر باقی بماند 

 پیشینه پژوهش  -2-4

، برای اولین بار مدل تحلیل پوششی داده های معکوس را برای تخمین ورودی ها و خروجی ها ارائه 4111وی و همکاران در سال 

 ها، ورودی های معینی از یک DMU حل آنها برای این مسائل پاسخ به این سوال بود که اگر در میان گروهی ازنموده اند روش 
DMU خاص افزایش داده شود و فرض شود که مقدار کارایی نسبی فعلی ODMU نسبت به دیگر DMU  ها ثابت باقی بماند، چه

خاص نیاز به  DMU ها، مقادیر خروجی از یک DMU میان گروهی ازمقدار خروجی های بیشتری می توان تولید نمود؟ یا اگر در 

بدون  ODMU باید فراهم گردد تا مقدار کارایی نسبی فعلی DMU افزایش داشته باشد چه مقدار ورودی های بیشتری برای آن

 Inverse DEA  توسعه مدلدر مقاله ای به  (a4114جهانشاهلو و همکاران در سال ) (. 4111تغییر باقی بماند )وی و همکاران، 
 مقاله، می باشد. مدل پیشنهادی در این 4114و همکاران در سال  (Yan) پرداخته اند که برگرفته از مدل ارائه شده توسط یان

به اندازه درصد ها،  DMU نسبت به سایر،  ODMU مقدار کارایی نسبینیز برخی یا تمامی ورودی ها افزایش یابند و زمانیکه مقادیر 

می پردازد )جهانشاهلو و همکاران،  ODMU داشته باشد، به تخمین مقادیر خروجی های صی از مقدار کارایی جاری نیاز به بهبودخا

a4114.) 

می توانند برای تخمین  Inverse DEA نشان داده اند که مدلهای 4114همچنین جهانشاهلو و همکاران در مقاله دیگری در سال 

 ورودی ها بکار برده شوند، زمانیکه برخی یا تمام خروجی ها و نیز مقدار کارایی نسبی افزایش یابد و یا ثابت باقی بماند. همچنین مقدار

اهلو و برآورد شده بود را  شناسایی نمودند )جهانش 4114ورودی اضافه برای خروجی هایی که توسط مدلهای یان و همکاران در سال 

(، مدل تحلیل پوششی داده های معکوس اصالح شده ای برای تحلیل حساسیت 4115(. جهانشاهلو وهمکاران )b4114همکاران، 

ها توسط مخروط  DMUهای کارا و ناکارا ارائه داده اند که در آن سیاست گذاری در مورد ورودی ها/خروجی ها و  DMU کارایی

مدل اصالح شده برای بدست آوردن حدود باال و پایین طیف تغییرات ورودی ها و خروجی ها استفاده  اولویت بیان می گردد. آنها از این

 برآورد مقادیر  به تواند می Inverse DEA ( نشان دادند که مدل4116و همکاران ) 03وانگ (.4115نمودند )جهانشاهلو وهمکاران، 

 باشد و خاص افزایش در خروجی ها را داشته DMU یک  ها، DMU از گروهی میان در بپردازد زمانیکه DMU یک برای ورودی

مدل ارائه شده توسط علینژاد و  (.4116و همکاران،  وانگ)ها ثابت باقی بماند  DMU نسبت به دیگر  آنمیزان کارایی جاری 

 )خروجی های( معینی از یکها اگر ورودی های  DMU ، برای پاسخ به این سوال است که در میان گروهی از4117همکاران در سال 
DMU خاص افزایش داده شوند، خروجی ها )ورودی ها( باید به چه مقدار تغییر داده شوند تا مقدار کارایی آن DMU  نسبت به

                                                           
10 Resource Allocation 
11 Investment Analysis 
12 Lertworasirikul 
13 Wang 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 
 

را برای حل اینگونه مسائل ارائه داده اند  04ها بدون تغییر باقی بماند. آنها متدولوژی برنامه ریزی خطی چند هدفه تعاملی DMU سایر

 (.4117علینژاد و همکاران، 

(، از مدل تحلیل پوششی داده های معکوس برای تخمین ورودی ها و خروجی های واحد 4111مقاله هادی ونچه و همکاران در سال )

ز تصمیم گیری تحت بررسی استفاده نموده است تا مقدار کارایی آن واحد بدون تغییر باقی بماند. مدل ارائه شده ورودی های مورد نیا

را زمانیکه خروجی ها افزایش می یابند برآورد می کند. این مدل برای رفع مشکل واحدهایی با کارایی ضعیف بر اساس مسائل بهینه 

 (، نشان دادند که مدلهای4101(. محمودی راد و همکاران )4111سازی چندهدفه توسعه داده شده است )هادی ونچه و همکاران، 
Inverse DEA  تخمین خروجی ها با داده های فازی  برای یکمی تواند برای DMU  خاص استفاده شود زمانیکه بعضی یا تمام

(، در مقاله خود 4101) 05لین(. 4101محمودی راد و همکاران، ورودی ها افزایش یابند و مقدار کارایی آن نیز بدون تغییر باقی بماند )

از تحلیل پوششی داده های معکوس و تحلیل پوششی داده های مبهم برای اندازه گیری کارایی و تنظیم درآمد فروشگاههای زنجیره 

ای در تایوان استفاده نموده است. مدل ارائه شده به مدیریت ارشد پیشنهاد می نماید که فروشگاه تازه تاسیس شده باید به چه سطحی 

 Inverse مدلی را بر اساس  4100و همکاران در سال  لرتوراسیکول (.4101از کارایی برسد و چه میزان درآمد کسب نماید )لین، 

BCC توسعه داده اند. مدل پیشنهادی می تواند مقادیر کارایی تمامی DMU  ها را در مجموعه امکان تولید جدید ثابت نگه دارد و

حسین (. 4100و همکاران،  لرتوراسیکول) پیشنهاد می نماید ODMUدی و خروجی جدیدی را برای این در حالیست که مقادیر ورو

توسعه داده اند . مدل پیشنهادی در این مقاله   Inverse DEA مدل یان و همکارانش را در زمینه ی ( 4104زاده لطفی و همکاران )

ورودی آن واحد افزایش یابد و همچنین میزان کارایی فعلی آن زمانی که برخی یا همه مقادیر ،  DMU به تخمین سطح خروجی

(DMU  ،بهبود یابد )می پردازد . این مقاله دو حالت را برای زمانی که مقدار کاراییهایی که کمترین کارایی را دارند DMU با  ها(

میرصالحی و همکاران  (.4104فی و همکاران، حسین زاده لط)( ثابت بماند یا بهبود یابد، مورد بررسی قرار داده است کمترین کارایی 

را با یک مجموعه امکان تولید جدید ارائه داده  متغیرهای کمکی مازاد و کمبود جهت دارمبتنی بر  Inverse DEA (،  مدل4104)

کارا از  DMU کارا اصالح شده و مقادیر ورودی جدید بدست آمده است. در کار آنها DMU اند. در کار آنها مقادیر خروجی های

می شوند و ممکن است مقدار  DMU مجموعه امکان تولید حذف شده و مقادیر ورودی ها و خروجی های اصالح شده جایگزین آن

 4104تن وهمکاران در سال  (.4104ها ثابت باقی بماند و یا بهبود یابد ) تقویت شود( )میرصالحی و همکاران،  DMU کارایی دیگر

که در آن تحلیل پوششی داده های پویا وتحلیل پوششی داده های شبکه ای با هم تلفیق می شوند. مدل ترکیبی مدلی را ارائه نمودند 

ارائه شده، این امکان را فراهم می سازد که نه تنها کارایی کلی واحدهای تصمیم گیری را در طی تمام دوره ها محاسبه نماید، بلکه 

و همکاران در سال  توسلی(  4104را در هر مرحله نیز فراهم سازد.)تن و همکاران،امکان محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیری 

،مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای را برای ارزیابی و اندازه گیری کارایی فنی و اثربخشی خدمات شرکت های هواپیمایی 4104

، مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای را برای ارزیابی 4104( میر هدایتی و همکاران در سال 4104)توسلی و همکاران، ارائه دادند.

پس از تعیین کارایی یک واحد ، این سوال در ذهن  (4104کارایی مدیریت زنجیره تامین سبز توسعه دادند.)میر هدایتی و همکاران،

های واحد را به نحوی اصالح نمود به ها و خروجیتوان ورودیوجه به مجموعه امکان تولید مینقش می بندد که آیا با ت واحدمدیر 

استفاده از مدل های تحلیل  طوری که کارایی واحد حفظ یا به میزان معینی بهبود یابد. باید توجه داشت که پاسخ به این سوال

( به مدل تحلیل پوششی داده های معکوس وابسته به 4105ن )در مقاله جهانشاهلو و همکارا پوششی داده های معکوس می باشد.

زمان پرداخته شده است و در حل مسائل تخمین ورودی ها و خروجی ها، دو شرط پارتو ضعیف و پارتو قوی الزم و کافی می باشد که 

جدیدی از بهینگی در حل مسائل برنامه می توان آنرا به عنوان اهداف برنامه ریزی چندهدفه مورد بررسی قرار داد. در این مقاله مفهوم 

 (.4105ریزی خطی چندهدفه تحت عنوان بهینگی پارتو ضعیف دوره ای معرفی گردیده است )جهانشاهلو و همکاران، 

یکی از مسائل و چالش های پیش روی مدیران عدم وجود مدلی جامع به منظور ارزیابی عملکرد سازمان هاست، که عالوه بر ارزیابی 

امکان شناسایی نقاط ضعف سازمان و ارائه استراتژی های بهبود را نیز براساس این نقاط فراهم سازد. تحقیقات متعددی  عملکرد،

پیرامون ارائه مدل هایی جهت ارزیابی عملکرد واحدها براساس ساختار شبکه ای انجام پذیرفته است، اما تاکنون هیچ تحقیقی که 
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م گیری را براساس ساختار داخلی هر واحد، در کنار ارائه استراتژی های بهبود، به طور همزمان امکان ارزیابی عملکرد واحدهای تصمی

 فراهم سازد، صورت نپذیرفته است.

همچنین  است. تحلیل سرمایه گذاریلذا هدف اصلی این مقاله ارائه مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای معکوس برای حل مسائل 

 به نحوی که کارایی واحد تحت بررسی و سایر واحدها ثابت بمانند، و خروجی ها راادیر ورودی ها مقاین مدل ترکیب جدیدی از 

 .دتخمین می زن

 اهداف کاربردی پژوهش -2-5

 می باشد: بشرح ذیل مقاله حاضرنوآوری  اهداف پژوهش و نیز جنبه

  است.برای اولین بار مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای معکوس توسعه داده شده 

 کاربرد دارد.حلیل سرمایه گذاری مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای ارائه شده برای حل مسائل ت 

 .کارایی نسبی واحد تصمیم گیری تحت بررسی در مقایسه با سایر واحدها بدون تغییر باقی می ماند 

 واحد تحت بررسی ،ثابت می ماند.  کارایی نسبی سایر واحدها، با ورودی ها و خروجی های جدید 

 

در بخش سوم به روش پژوهش پرداخته شده است، در بخش چهارم پس از مروری کوتاه بر ادامه مقاله بدین شرح ارائه می گردد: 

ائه شده مدلهای تحلیل پوششی داده ها، مدل پیشنهادی در مقاله مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و مثال عددی از کاربرد این مدل ار

  است. در بخش پنجم و پایانی نیز نتیجه گیری و پیشنهادات حاصل از این پژوهش بیان شده است.

 
 روش پژوهش -3

 بنیادی )تحقیقاتی که منجر به تولید دانش می شوند(،که در تحقیقات  یی راتحقیقاتی هستند که نظریه ها ،یدتحقیقات کاربراز آنجا 

از تحقیق حاضر از منظر هدف در گروه تحقیقات کاربردی قرار می گیرد.د.نل واقعی به کار می گیرئبرای حل مساا تدوین می شوند ر

تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است و برای  طرفی،

 -ق از منظر روش گردآوری اطالعات در شمار تحقیقات توصیفیبررسی توزیع ویژگی های یک جامعه آماری به کار می رود، این تحقی

زمینه ای قرار می گیرد، نتایج این تحقیق  -پیمایشی قرار می گیرد. همچنین این پژوهش از منظر روش اجرا در شمار تحقیقات موردی

شرکت خودروسازی مایندگی های خدمات پس از فروش جامعه مورد بررسی در این تحقیق، ن بر روی مطالعه موردی آزمون می گردد.

 استان بزرگ ایران می باشد. در این تحقیق، اطالعات کل جامعه آماری قابل دسترس است و از نمونه استفاده نشده است. 01در سایپا 

دیده است. جهت فرایند در این پژوهش، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل پوششی داده های شبکه ای معکوس استفاده گر

 استفاده نموده است.  04نسخه  LINGOمدل سازی و آزمون مدل های پیشنهادی، محقق از نرم افزار

روایی یا اعتبار تحقیق، میزان دقت در انتخاب شاخص ها و معیارهایی است که در راه سنجش پدیده مورد نظر تهیه شده اند. یکی از 

باشد. در این نوع اعتبار، تأکید براین است که معرف ها یا شاخص ها تا چه میزان از دقت، وجوه مختلف انواع اعتبار، اعتبار محتوا می 

 مفهوم را می سنجد.

می شود، که منظور از اعتبار صوری، شناسایی میزان اعتبار شاخص ها  طبقه بندیاعتبار محتوابه دو نوع اعتبار صوری و اعتبار منطقی 

یق مراجعه به داوران است. هنگامی این اعتبار برقرار است که فردی آزمونی را بررسی نماید و نتیجه بگیرد یا معرف های پژوهش از طر

 که این آزمون، صفت مورد نظر را اندازه گیری می کند.

ی با عنایت به توضیحات فوق، محقق در این تحقیق پس از آزمون مورد مطالعه، برای سنجش روایی مدل تحقیق، از اعتبار صور

، اعتبار شاخص سایپا استفاده نموده و با مراجعه به متخصصان و کارشناسان خبره بخش دفتر مطالعات استراتژیک شرکت خودروسازی

 ها و معیارهای مورد نیاز را سنجیده، که نتایج زیر حاصل شده است:

 .کارشناسان و خبرگان، معیارهای مورد استفاده در این پژوهش را تأیید نموده اند 
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 قرار گرفته سایپا شرکت خودروسازی  برگان دفتر مطالعات استراتژیک ایج حاصل از این پژوهش مورد تأیید کارشناسان و خنت

  است.

 Inverse DEAو  DEA مدلهای -3-1

 CCRمدل  -3-1-1

بنگاه وجود دارد و هدف، ارزیابی کارایی فنی بنگاه تحت بررسی  nچارنز، کوپر و رودز برای ساختن مدل اولیه خود فرض کردند که 

v ,1v و  s u ,…,2  u ,1uمصرف می کند.  s 0 Y ,…,20 Y ,10Yرا برای تولید ستاده های  m0  X ,…,20 X 10,Xاست که نهاده های 

m  v ,…,2  متغیرهای مسئله، وزنها هستند که مدل ریاضی آن به ستانده ها و نهاده ها هستند.   به ترتیب وزنهای تخصیص داده شده

 بصورت زیر می باشد:

 

max 𝑍 = ∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟0
𝑠
𝑟=1 (1مدل )                     

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖0
𝑚
𝑖=1 = 1  

 

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗
𝑠
𝑟=1 − ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗

𝑚
𝑖=1 ≤ 0            𝑗 = 0,1,2, … , 𝑛  

 

𝑢𝑟 , 𝑣𝑖 ≥ 0  
 

بیان شود، مدل دوگان بصورت زیر بدست می  𝝀و  Ɵاگر متغیرهای متناظر با محدودیت اول و دوم در مسئله ی ثانویه به ترتیب با 

 آید:

 (4مدل )

 m𝑖𝑛 𝑦0 = θ        

∑ λ 𝑗𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑗=0 ≤ θ 𝑥𝑖0               𝑖 = 1,2, … , 𝑚  

∑ λ 𝑗𝑦𝑟𝑗   ≥   𝑦𝑟0
𝑛
𝑗=0               𝑟 = 1,2, … , 𝑠  

λ 𝑗 ≥ 0                                  𝑗 = 1,2, … , 𝑛  

 

 مدل شبکه ای -3-2

مدل های شبکه ای واحدهای تصمیم گیری را به صورت جعبه سیاه در نظر نمی گیرند و عملکرد هر واحد را ناشی از تمامی 

مدل  یکدیگر در نظر می گیرد.فرایندهای داخلی آن دانسته و یک واحد تصمیم گیری را به چندین واحد کوچکتر مرتبط با 

می باشد که مدل مقاله فوق به  4101طراحی شده در این پژوهش بر مبنای مدل شبکه ای در مقاله کوک و همکاران در سال 

 شرح زیر می باشد:

 (3مدل )

𝑀𝑎𝑥 𝑧 = ∑ (∑ 𝑢𝑝𝑟𝑧𝑝𝑟
𝑜1

𝑅𝑝

𝑟=1

+ ∑ 𝜑𝑝𝑘𝑧𝑝𝑘
𝑜2

𝑆𝑝

𝑘=1

)

𝑃

𝑝=1

 

St. 
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∑ 𝑣𝑜𝑖𝑧𝑜𝑖
0 + ∑ ( ∑ 𝜑𝑝−1𝑘𝑧𝑝−1𝑘

𝑜2

𝑠𝑝−1

𝑘=1

+ ∑ 𝑣𝑝−1𝑖𝑧𝑝−1𝑖
𝑜3

𝐼𝑝

𝑖=1

)

𝑃

𝑝=2

𝐼𝑜

𝑖=1

= 1 

∑ 𝑢1𝑟𝑧1𝑟
𝑗1

+ ∑ 𝜑1𝑘𝑧1𝑘
𝑗2

≤ ∑ 𝑣𝑜𝑖𝑧𝑜𝑖
𝑗𝐼𝑜

𝑖=1
𝑆1
𝑘−1

𝑅1
𝑟=1           ∀𝑗   

∑ 𝑢𝑝𝑟𝑧𝑝𝑟
𝑗1

+ ∑ 𝜑𝑝𝑘𝑧𝑝
𝑗2

≤ ∑ 𝜑𝑝−1𝑘𝑧𝑝−1
𝑗2

𝑠𝑝−1

𝑘=1

𝑆𝑝

𝑘=1

𝑅𝑝

𝑟=1

+ ∑ 𝑣𝑝−1𝑖𝑧𝑝−1𝑖
𝑗3

𝐼𝑝

𝑖=1

,     ∀𝑗 

𝑢𝑝𝑟,𝑣𝑜𝑖 , 𝑣𝑝𝑖 , 𝜑𝑝𝑘 ≥ 0 

 4101و همکاران مدل کوک  CCRمدل

 

 متغیرهای تحقیق بشرح ذیل می باشد:

𝑧𝑝𝑟
𝑜1   نشانگرجزءr( امpR1,...,r= بردار خروجی )𝐷𝑀𝑈𝑜 .است که فرآیند را ترک نموده و به مرحله بعد وارد نمی شود    
P ،نشاندهنده مرحله استo    ،بردار ورودی است.  3بردار واسطه، و  4نشان دهنده بردار خروجی،  0بیان کننده واحد تحت بررسیr  

 تعداد ورودی های هر مرحله است. iتعداد بردار واسطه های هر مرحله،  k تعداد خروجی های هر مرحله،

𝑧𝑝𝑘
𝑜2 نشانگرجزءk( امpS 1,...,k=بردار خروجی ) ،به عنوان ورودی  مرحله را ترک کرده و که واحد تصمیم گیری تحت بررسی است

 .به مرحله بعد وارد می شود

𝑧𝑜𝑖
𝑜3 نشانگر جزءi( امpI 1,...,i=)  است که به مرحله اول وارد می شود.واحد تصمیم گیری تحت بررسی بردار ورودی 

 𝑧2𝑖
𝑜3 نشانگر جزءi( امpI 1,...,i=)  وارد مرحله دوم می شود.است که به واحد تصمیم گیری تحت بررسی بردار ورودی 

upr ضریب نشانگرzpr
o1 .که شبکه را ترک می کند 

𝜑𝑝𝑘 ضریب نشانگر𝑧𝑝𝑘
𝑜2 .که مرحله را ترک می کندو وارد مرحله بعدی می شود 

𝑣𝑜𝑖 𝑧𝑜𝑖نشانگر ضریب   
𝑜3 .که وارد مرحله اول می شود 

𝑣𝑝𝑖   نشانگر ضریب 𝑧𝑝𝑖
𝑜3 که وارد هر مرحله می شود. 

𝑧01با    0ورودی مرحله  ،بردارهای0در شکل 
𝑜3  و𝑧02

𝑜3   و بردار خروجی را که از مرحله اول خارج می شود و به  داده شده است نشان

𝑧11با ودی به مرحله دوم وارد می شود عنوان ور
𝑜2  داده شده است.نشان 

𝑧11 ر دارای دو ورودی دیگر نیز می باشد که بامرحله دوم عالوه بر ورودی مذکو
𝑜3  و 𝑧12

𝑜3.نشان داده شده است 

𝑧21مرحله دوم دارای بردار خروجی 
𝑜1  که شبکه را ترک می کند و خروجی دیگر مرحله دوم با𝑧21

𝑜2  که وارد  به نمایش درآمده است

 مرحله سوم می شود.

𝑧31نیز تنها دارای یک خروجی می باشد که با  3مرحله 
𝑜1 .نشان داده شده است 
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واحد تصمیم گیری چند مرحله ای )مدل مفهومی( (0)شکل   

 ( می باشد:4بصورت مدل ) شبکه ای CCR( مدل پوششی 3( و مدل )0با توجه به شکل )

 (4مدل )

max 𝜃 = 𝜔 

∑ 𝑋𝑜𝑖
0 𝜆𝑜𝑖𝑗 ≤ 𝑋𝑜𝑖𝑘

0                        𝑖 = 1, … , 𝐼𝑜

𝑛

𝑗=1

 

∑ 𝑋𝑝−1
𝑜3 𝜆𝑝−1𝑖𝑗 ≤ 𝑋𝑝−1𝑖𝑘

𝑜3           𝑖 = 1, … , 𝐼𝑝                   

𝑛

𝑗=1

 

∑ 𝑦𝑝𝑟
01𝜆𝑝𝑟𝑗 ≥ 𝜔. 𝑌𝑝𝑟 𝑘

𝑟=1,…,𝑅  ,𝑝=1,…,𝑃

𝑛

𝑗=1

 

∑ 𝑦𝑝𝑟
0 𝜆𝑝𝑟𝑗 ≥ 𝜔. 𝑌𝑝𝑟𝑘

𝑛

𝑗=1

          𝑟 = 1, … , 𝑅  , 𝑝 = 1, … , 𝑃 

∑ 𝜑𝑝
02𝜆𝑝𝑗 − ∑ 𝜑𝑝+1

02 𝜆𝑝𝑗 ≥ 𝜑𝑝
02 − 𝜑𝑝

02. 𝜔

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑗=1

         , 𝑝 = 1,2 

λp, λ2j,  λ3j ≥ 0,   𝑗 = 1 ,2 , … , 𝑛 

 

𝑋𝑜𝑖

 که تنها به مرحله اول وارد می شوند. ام DMUjبردار ورودی ام iنشانگر جزء  0

𝑋𝑜𝑖𝑘

 تحت بررسی می باشد. DMU ام بردار ورودیiنشانگر جزء  0

𝑋𝑝−1
𝑜3  نشانگر بردار ورودی هایjDMU .ام که به سایر مراحل وارد می شوند 

𝑦𝑝𝑟
 ام که فرایند را ترک می کنند.  jDMUنشانگر بردار خروجی  01
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𝑦𝑝𝑟
 نشانگر بردار خروجی نهایی می باشد.  0

𝜑𝑝
𝜑𝑝+1شود. می وارد p+1را ترک نموده و به مرحله   p ام که مرحله  jDMUبیانگر بردار خروجی  02

 ورودی بیانگر بردار 02

jDMU   ام که مرحلهp  را ترک نموده و وارد مرحلهp+1  شود. می 

𝜆𝑜𝑖𝑗  مضرب ورودی های اولیه𝐷𝑀𝑈𝑗 .ام می باشد 

𝜆𝑝−1𝑖𝑗 که از مراحل قبل وارد می شوند است مضرب ورودی های جدید و ورودی هایی.  

𝜆𝑝𝑟𝑗  فرایند را ترک می نمایند.مضرب خروجی های تمامی مراحل که 

 16مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای معکوس -3-3

 .  توسعه داده می شود INDEAحال با ثابت نگه داشتن مقدار کارایی واحدهای تصمیم گیری کارا و ناکارا،مدل   

,𝑥𝑖=(∆𝑥1∆بردار برخی از متغیرها تعریف شوند. به منظور فرآیند مدلسازی الزم است   ∆𝑥2, … , ∆𝑥𝐼)   بیانگر تغییرات ورودی که

𝜑𝑖𝑘∆بردارو  های مرحله اول بوده = (∆𝜑1𝑘, ∆𝜑2𝑘, … , ∆𝜑𝐼𝑘)   که  از مرحله  ،بیانگر تغییرات ورودی هایی هستندکهp  به

𝜑𝑟𝑘∆بردار ،وارد می شوند p+1مرحله  = (∆𝜑1𝑘, ∆𝜑2𝑘, … , ∆𝜑𝑅𝑘)   که  از مرحله  ،هایی هستند خروجیبیانگر تغییراتp  به

yr∆بردار و در نهایت نیز وارد می شوند p+1مرحله  = (∆y1, ∆y2, … , ∆yR)  ی هایی که از فرآیند خارج میزان تغییرات خروج بیانگر

 می شود

.تابع هدف مدل پیشنهادی به شرح ذیل می باشد   

𝑚𝑎𝑥( ∆𝜑𝑟𝑘
+∆𝑦𝑟)/( ∆𝑥𝑖 + ∆𝜑𝑖𝑘

)               ( 0-5 ) 

لف( خروجی هایی که از مرحله خارج ا مدل، مقدار تغییرات خروجی ها را ماکزیمم می نماید این خروجی ها به دو گروه،تابع هدف این 

φrk∆و به مرحله بعد وارد می شوند )
 (، تقسیم می شوند.yr∆ب( خروجی هایی که از هر مرحله خارج و فرایند را ترک می نمایند ) ( 

نسبت تغییرات ورودی ها به تغییرات خروجی ها می باشد که با استفاده از  ماکزیمم از ،یک تابع غیر خطی (5-0)تابع هدف مدل

 ( تبدیل می گردد .5-4به تابع خطی ) تبدیل کوپر

 

max 𝑧 ∆φrk
+∆yr 

St. 

 ∆𝑥𝑖 + ∆𝜑𝑖𝑘
= 1                                        (2-5)    

∆𝑥𝑖 , ∆𝜑𝑖𝑘
, ∆𝜑𝑟𝑘

, ∆𝑦𝑟 ≥ 0. 

( و خروجی هایی که مرحله را ترک و به xi∆محدودیت زیرمجموع تغییرات ورودی هایی که در  هر مرحله وارد فرایند می شوند )

φik∆عنوان ورودی به مرحله بعد وارد می شوند )
 .(، را نشان می دهد

 

                                                           
16 Inverse Network DEA (INDEA) 
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جزء مدل های تحلیل حساسیت است که برای حل مسائل تخصیص منابع و تحلیل سرمایه گذاری به کار برده  INDEAمدل های 

می شوند.در مسائل تخصیص منابع مقدار کارایی بهینه واحدها و همچنین مقادیر خروجی واحد تحت بررسی داده می شود،ترکیب 

ورودی واحد   گذاری مقدار کارایی بهینه واحدها و همچنین مقادیر در مسائل تحلیل سرمایه جدیدی از ورودی ها تعیین می شوند.

 تحت بررسی داده می شود، ترکیب جدیدی از ورودی ها تعیین می شوند.

 کارایی کل شبکه ثابت باقی می ماند در شرایطی که مقدار کارایی هر مرحله تغییر نکند. INDEAباید توجه داشت که در 

به مینیمم ورودی های آن برابر با مقدار کارایی آن می باشد لذا، نسبت مجموع  DMUاز آنجا که ماکزیمم نسبت خروجی های هر 

تغییرات خروجی ها به تغییرات ورودی ها در همان واحد نیز باید برابر با کارایی آن باشد تا کارایی آن واحد ثابت بماند، محدودیت زیر 

   می باشد. DMUای شرط ثبات کارایی بر

θ∗∆φipk
=  ∆φrp+1k

    ,       ∀p (3-5)  

 

𝜃∗  است. بدست آمده (4)که از مدل  واحد تحت بررسی استمیزان کارایی بهینه  

 محدودیت های زیر  به ترتیب بیانگر میزان تغییرات ورودی های مرحله اول و سایر مراحل می باشد.

∑ Xoi
o3. λoij = (xoik+

o3 ∆xi)                               , i = 1, … , In
j=1     

∑ Xpi
o3. λpij = (xpik

o3 + ∆xi)                            , i = 1, … , I    , p = 2           

n

j=1

 

 محدودیت زیر نشانگر تغییرات خروجی هایی که فرایند را ترک می نمایند و  برای تمامی مراحل می باشد.

∑ Ypr
o1λprj = θ∗. (yprk

o1 + ∆yr)n
j=1                       , r = 1, … , R   

 

 می گردند. p=2را ترک و به عنوان ورودی وارد مرحله  p=1محدودیت زیر بیانگر تمامی خروجی هایی است که مرحله ی 

∑ Φpk
02 . λpj − ∑ Φ(p+1)k

02 . λ(p+1)j = (φpk
02+∆φik

) − (θ∗. φpk
02)n

j=1
n
j=1      , p = 1     

 می گردند. p=3را ترک و به عنوان ورودی وارد مرحله  p=2محدودیت زیر بیانگر تمامی خروجی هایی است که مرحله ی 

∑ Φpk
02 . λpj − ∑ Φ(p+1)k

02 . λ(p+1)j = (φpk
02+∆φik

) − (φpk
02 . θ∗)n

j=1
n
j=1         , p = 2     

 

 را ترک نموده اند. p=1خروجی مرحله وارد و به عنوان  p=2محدودیت زیر بیانگر تمامی ورودی هایی است که به مرحله ی 

∑ Φpk
02λpj − ∑ Φ(p+1)k

02 λ(p+1)j = (φpk
02+∆φrk

) −n
j=1

n
j=1 (φpk

02 . θ∗ )          , p = 1     

 را ترک نموده اند. p=2وارد و به عنوان خروجی مرحله  p=3محدودیت زیر بیانگر تمامی ورودی هایی است که به مرحله ی 

 

∑ Φpk
02 . λpj − ∑ Φ(p+1)k

02 . λ(p+1)j = (φpk
02+∆φrk

) −n
j=1

n
j=1 (φpk

02 . θ∗ )       , p = 2  
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 خواهد بود. (5)به شرح مدل خروجی محور شبکه ای معکوس  CCRمدل نهایی پیشنهادی توسعه یافته براساس لذا 

 (5مدل )

 

max 𝑧 ∆φrk
+∆yr 

∆xi + ∆φik
= 1,  i=1,…,I 

θ∗∆φipk
=  ∆φrp+1k

    ,       ∀p 

∑ Xoi
o3. λoij = (xoik+

o3 ∆xi)                               , i = 1, … , I

n

j=1

 

∑ Xpi
o3. λpij = (xpik

o3 + ∆xi)                            , i = 1, … , I    , p = 2         

n

j=1

 

∑ Ypr
o1λprj = θ∗. (yprk

o1 + ∆yr)

n

j=1

                      , r = 1, … , R 

∑ Φpk
02 . λpj − ∑ Φ(p+1)k

02 . λ(p+1)j = (φpk
02+∆φik

) − (θ∗. φpk
02)

n

j=1

n

j=1

     , p = 1    

∑ Φpk
02 . λpj − ∑ Φ(p+1)k

02 . λ(p+1)j = (φpk
02+∆φik

) − (φpk
02 . θ∗)

n

j=1

n

j=1

        , p = 2    

∑ Φpk
02λpj − ∑ Φ(p+1)k

02 λ(p+1)j = (φpk
02+∆φrk

) −

n

j=1

n

j=1

(φpk
02 . θ∗ )          , p = 1    

∑ Φpk
02 . λpj − ∑ Φ(p+1)k

02 . λ(p+1)j = (φpk
02+∆φrk

) −

n

j=1

n

j=1

(φpk
02 . θ∗ )       , p = 2 

∑ 𝜆𝑝𝑗 = 1            ,          𝑗 = 1, … , 𝑛𝑛
𝑗=1 ,∀p 

∆φ, ∆x, ∆y  𝑖𝑠 𝑓𝑟𝑒𝑒 

 

مرحله ،یک برای هر باید را برای شبکه ای با تعداد مراحل بیشتر توسعه داد.در این حالت  (5)باید توجه داشت که می توان مدل 

 شود.محدودیت جدید اضافه 

 

 مطالعه موردی -4
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مطالعه موردی ارائه شده  پژوهش، می بایست جامعه ای، به عنوان جامعه آماری معرفی شود.جهت آزمون مدل پیشنهاد شده در این 

در ده استان بزرگ ایران می باشد. در بسیاری از موارد به سایپا  نمایندگی های خدمات پس از فروش شرکت خورو سازی این مقاله، در

بررسی، وجود ندارد، محقق مجبور به بررسی بخشی از جامعه می شود، اما دلیل اینکه امکان دسترسی به اطالعات تمام جامعه مورد 

ماموریت این شرکت  محقق در این تحقیق به تمامی اطالعات جامعه دسترسی داشته و کل جامعه آماری را مورد آزمون قرار داده است.

معیار  1ها از منظر خدمات پس از فروش در قالب  در این مطالعه هر یک از استان توزیع قطعات یدکی خورو به نمایندگی ها می باشد،

بشرح ذیل مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرند،که جهت تسهیل در محاسبات واحد ندازه گیری این شاخص ها را به صورت زیر در 

( 0ها در جدول ) DMU ( برای هر یک از این4داده های مورد نظر به همراه نتایج کارایی نسبی حاصل از مدل ) نظر گرفته شده است.

 ارائه شده است

 ورودی ها:

𝑧01)  تعداد عاملیت های فروش قطعه
𝑜3)  

𝑧02)  تعداد کل نیروی انسانی
𝑜3) 

𝑧11)  تعداد نمایندگی ها
𝑜3) 

𝑧12) زمان تحویل
𝑜3)  شاخص هزار واحد اندازه گیری این  مدت زمانی که برای به پایان رساندن ارائه یک خدمت الزم است،، منظور

 ساعت در نظر گرفته شده است.

 
:خروجی ها  

𝑧21)  درآمد حاصل از تعمیر ماشین
𝑜1) ،یتمام توسط انیمشتر و خودرو فراخوان خودرو، یگارانت بابت یافتیدر یدستمزدها مجموع 

 واحد اندازه گیری این شاخص میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.، استان هر یها یندگینما
𝑧31)  رضایت مشتری از ارائه خدمات میانگین

𝑜1) 

 شرح ه لذا محدودیتی ب ،باشد 011از آنجا که میزان رضایت مشتری نمی تواند بیشتر از  ،براساس مطالعه موردی

(𝑌𝑝𝑟𝑘
+∆𝑦𝑟) ≤  .شده استبه مدل اضافه  100

 

 واسطه ها:

𝑧11)  حجم فروش قطعات
𝑜2) ،و گارانتی می باشد، واحد اندازه گیری این شاخص میلیارد  مجموع فروش قطعات بابت فراخوان، مشتری

 ریال در نظر گرفته شده است.
𝑧21)  تعداد پذیرش خودرو

𝑜2) ، نشانگر تعداد خودروهای پذیرش شده در دوره گارانتی و مراجعه مستقیم مشتریان است. واحد اندازه

 گیری این شاخص هزار دستگاه درنظر گرفته شده است.
 

 

 استان و نتایج مقدار کارایی نسبی آنها 01نمایندگی خدمات پس از فروش در  01( داده های 0)جدول 

 

مقدار کارایی نسبی حاصل از اجرای 

4مدل   

واحدهای تحت  ورودی ها واسطه ها خروجی ها

 بررسی
𝑧31

𝑜1 𝑧21
𝑜1 𝑧21

𝑜2 𝑧11
𝑜2 𝑧12

𝑜3 𝑧11
𝑜3 𝑧02

𝑜3 𝑧01
𝑜3 

1 67 276.585 296 438.563 741.48 134 88 1150 1 

0.578 61 41.78 115 101.81 369.87 63 46 850 2 
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0.636 60 57.258 128 91.267 327.6 59 50 530 3 

0.646 62 47.337 128 104.765 371.82 52 47 780 4 

0.7 57 56.386 136 95.253 378.24 50 40 533 5 

0.787 58 63.36 125 92.699 472.94 45 37 620 6 

0.83 79 19.716 43 52.528 152.29 36 29 390 7 

0.64 84 16.882 46 50.698 288.95 33 29 250 8 

0.685 48 22.243 64 39.223 172.09 29 22 430 9 

0.608 51 15 46 32 197 27 25 338 10 

 

واحد، به عنوان نمونه ارائه می  ترکیب جدیدی از ورودی ها و خروجی ها یک واحد تصمیم گیری را با شرط حفظ ثبات کارایی آن حال،

( در 4پس از اعمال نتایج تغییرات جدول)نشان داده شده است.  4. نتایج در جدول شوداجرا می   3برای واحد تصمیم گیری  5. مدل شود

خواهد بود که با مقدار کارایی اولیه آن که در جدول )ا( آمده است، برابر می باشد و    636/1برابر با   3یم گیری واحد تصم ، کارایی4مدل 

 پس از اعمال تغییرات تغییر نداشته است .  ، 3واحد تصمیم گیری کارایی 

نشان داده شده است. 4تغییرات ورودی ها ،خروجی ها و متغیرهای واسطه در جدول   

 

 

 

 

 

 

  (5)با استفاده از مدل  . تغییرات ورودی ها، خروجی ها و متغیر های واسطه4جدول

 
∆z12

o3 = +115.6  ∆z11
o3 = +17.6  ∆z02

o3 = −11.34  ∆z01
o3 = −120.9 Inputs 

∆z31
o1 = +305.38  ∆z21

o1 = +64.04 Outputs 

∆z21
o2 = 0  ∆z11

o2 = 0  Intermediates 

 

 جمع بندی و نتیجه گیری -5

برای سازمان ها ارزیابی عملکرد خدمات پس از . (0991فروش موضوعی حیاتی در بازار رقابتی است.)کوهن و لی ،خدمات پس از 

 رضایت بهبود برای اساسی را نقش مشتری، خدمات به نمایندگان ارائه دهندهفروش آنها بسیار با اهمیت است.عالوه بر آن فروش و 

 (4119نمایند.)ایزد بخش و همکاران، سازمان پذیری سازمان ایفا می رقابت و مشتری
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بدون و خروجی ها برای تخمین ورودی ها خروجی محور در این مقاله برای اولین بار مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای معکوس 

توسعه داده شده است،به طوری  سرمایه گذاریتغییر در مقدار کارایی واحدهای تصمیم گیری،ارائه شده است.این مدل برای حل مسائل 

به منظور ارائه پیشنهاد برای پژوهشگران و محققانی که قصد دارند  که مقدار کارایی تمامی واحدهای تصمیم گیری ثابت باقی می مانند.

رائه می شود که در زمینه ی ارزیابی عملکرد  با استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای معکوس فعالیت نمایند، پیشنهادات ذیل ا

 عبارتند از :

  به سایر پژوهشگران توصیه می گردد مدلی را طراحی نمایند که توان ارزیابی همزمان کارایی و اثربخشی را بر اساس تحلیل پوششی

 داده های شبکه ای معکوس داشته باشد.

  به محققین آینده پیشنهاد می گردد که مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای معکوس را با مدل های ناحیه اطمینان، طراحی

 نمایند. 

 .سایر محقیقین می توانند مدل ارائه شده در این پژوهش را در شرایط عدم قطعیت، با داده های فازی توسعه داده و بکار برند 
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