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ارائه یک روش ترکیبی از مدل سروکوال و تحلیل پوششی داده در
رتبهبندی کیفیت خدمات
*
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چکیده
در دهه اخير ،علی رغم اهميت بسيار زیاد خدمات و توسعه فزاینده آنها در اقتصاد جهانی و ملی ،توجه کمتری
نسبت به صنایع توليدی به آنها میشود .همواره سنجش عملکرد سازمانهای خدماتی یکی از چالشهای
اصلی در این حوزه میباشد .یکی از مدلهای رایج سنجش کيفيت خدمات مدل پنج بعدی پاراسارامون و
همکارانش میباشد که در این تحقيق به منظور سنجش کيفيت خدمات جایگاههای  CNGاستان زنجان بکار
گرفته شده است .در این تحقيق از تحليل پوششی دادهها نيز به منظور ارزیابی کيفيت خدمات نسبی  13جایگاه
 CNGاستان زنجان استفاده شده است کهبا توجه به اهميت بسيار باالی کيفيت خدمات از آن به عنوان
خروجی عملکردی جایگاههای سوخت  CNGاستفاده شده است .تعداد پرسنل ،تعداد پمپهای گاز
(دیسپنسرها) ،هزینه ثابت ماهانه و اعتبار تخصيص داده شده ماهانه به جایگاهها نيز به عنوان ورودیهای
عملکردی جایگاههای  CNGدر نظر گرفته شدهاند .در انتها پس از بدست آوردن رتبه جایگاه ،با استفاده از
روش پيشنهادی جهانشاهلو و همکارانش به تحليل حساسيت نتایج پرداختيم .همچنين نتایج تحقيق نشان میدهد
که مدل توسعه یافته تحليل پوششی دادههای چندمعياره از کارایی بهتری نسبت به مدلهای پایه برخوردار
است.
کلمات کلیدی :تحليل پوششی دادههای چندهدفه ،جایگاه  ،CNGسروکوال ،کيفيت خدمات ،ارزیابی
عملکرد

*
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مقدمه
با توجهه بهه افهزایش روز افهزون مصهرف فهراوردهههای نفتهی در بخهش حمهل و نقهل کشهور،
محدودیت تهامين و هزینهه بهاالی واردات آن و مزیهت اقتصهادی اسهتفاده از گهاز  1CNGدر
خودروها بدليل وجود منابع سرشار گاز طبيعی در کشور ضرورت حرکت به سهوی اسهتفاده از
گاز طبيعی CNGدر خودروها را فراهم مینماید.
در عصر فوق رقابتی امروز ،هيچ سازمانی بدون توجه به نيازها و خواستههای مشهتریان و جله
رضایت آنها نمیتواند به موفقيت دست یابهد .کيفيهت خهدمات از اهميهت زیهادی برخهوردار
است زیرا بر کاهش هزینهها ،افزایش سطح رضایتمندی ،حفظ و نگهداری مشهتری ،افهزایش
سودآوری و تبليغات تاثير قابل توجهی دارد .برای دستيابی به چنين منهافعی سهازمانهها بایهد از
انتظارات و توقعات مشتریان آگاه باشند .کيفيت مطلوب خدمات هنگامی تضمين میشهود کهه
انتظارات مشتری از خدمت موردنظر برآورده شود ،یا چيزی فراتر از انتظهار بهه او عرضهه شهده
باشد .امروزه برای اندازهگيری خدمات ،مدلهای بسياری تعریف شده اسهت .امها بها توجهه بهه
محدویتهای خاص سازمانها ،آنها برای انهدازهگيهری کيفيهت خهدمات نيازمنهد مهدلههای
تعریف شدهای هستند که از توانایی ارزیابی کيفيت خهدمات برخهوردار باشهند .از ایهن طریهق
آنها مهی تواننهد نتهایج ارزیهابی ایهن خهدمات را در جامعهه بسهنجند و بهرای رضهایت مشهتری
راهکارهای بهبود قابل اجرا و مناسبی ارائه دهند .در این بين مدل سروکوال 2یکی از ابزارههای
طراحی شده بسيار معمول و توانمند برای اندازهگيری کيفيت خدمات است .از این مهدل بهرای
اندازهگيری سطح کيفيت موجود ارائه خدمات ،جمعآوری نظرات مشتریان و تعيين انتظهارات
آنان از خدمات بکار میرود.
عالوه بر این اندازهگيری کارایی واحدهای مختلف و مقایسه عملکرد سازمانهای مشابه نقش
مهمی در ارتقای سطح کارایی و بهرهوری سازمانها و نهایتا آگاهی از سطح و ميزان کارایی
سازمانهادارد و میتواند پشتوانهای برای برنامه ریزیهای آتی سازمانها باشد .یکی از
1.Compresses Natural Gas
2.SERVQUAL: Service Quality
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روشهای معمول برای اندازهگيری کارایی سازمانها،روش تحليل پوششی دادهها 1میباشد.
نقاط ضعف موجود در مدلهای سنتی  DEAباعث شده است تا روشهای  2MCDEAدر
تحقيقات مختلف توسعه یابند .در روشهای  ،MCDEAهدف حداقل نمودن انحراف
ناکارایی تمام واحدهای تصميمگيرنده میباشد .در این تحقيق از مدل ارائه شده توسط قاسمی
و همکارانش ( )2118استفاده شده است.
در این پژوهش با ترکي

مدل سروکوال ،تحليل پوششی دادهها و تصميمگيری چند معياره بهه

رتبه بندی جایگاههای  CNGاستان زنجان پرداختهه شهده اسهت .در ادامهه تحقيهق بهه بررسهی
ادبيات مرتبط با تحقيق و نتایج حاصل از آن میپردازیم.

ادبیات تحقیق
پیشینه نظري:مدل سروکوآل
سروکوال یکی از مشهورترین روشهای اندازهگيری کيفيهت خهدمات مهیباشهد کهه در سهال
 1745مطرح شد .پاراسارامون و همکارانش اولين بار ساختاری برای مفهوم و سهنجش کيفيهت
خدمات ارائه دادهاند .آنها در تحقيقات خود به این نتيجه رسيدند که رضهایت مشهتری تهابعی
از کيفيههت خههدمات و محصههول و همچنههين قيمههت و ارزش ادراک شههده مشههتری مههیباشههد
(پاراسارامون و دیگران.)1745 ،
در سه دهه اخير ،کيفيت خدمات به عنوان یک مفهوم تحقيقاتی توجه بسياری از محققان را بهه
خود جل

کرده است زیرا نه تنها تعریف آن بسيار دشوار است بلکهه سهنجش آن نيهز پيچيهده

میباشهد (اوتهری و دیگهران.)2114 ،تعهاریف اصهلی کيفيهت خهدمات عمهدتا بهراین حقيقهت
متمرکز می باشد کهه خهدمت بایهد نيازهها و انتظهارات مشهتریان را بهرآورده سهازد (ليهو و یی،
 )2111و در نتيجه به عنوان تفاوت ارائهه خهدمت و انتظهارات مشهتریان از کيفيهت درک شهده

1.Data Envelopment Analysis: DEA
2.Multiple Criteria Data Envelopment Analysis
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تفسير میگردد و اگر انتظارات مشهتری بهيش از خهدمت ادراک شهده باشهد مشهتری احسها
نارضایتی میکند (هوانگ و دیگران.)2112 ،
در سازمان های امروزی ،جستجوی رضهایت مشهتری تها حهد بسهيار زیهادی وابسهته بهه کيفيهت
خدمات کلی سازمان می باشد .با توجه بهه تحقيقهات گسهترده بهه عمهل آمهده مهیتهوان گفهت
رضایت مشتریان با توجه به کيفيت خدمات بر عملکرد کس

وکار اثرگذار اسهت و وفهاداری

مشههتریان را نيههز افههزایش مههیدهههد (چههی و نههورليزا2111،؛چههن و دیگههران2117 ،؛ کيليبههاردا و
دیگران.)2112،
پاراسارامون و همکارانش به منظور اندازهگيری کيفيهت خهدمات بهه شناسهایی ابعهادی جههت
کس

رضایت مشتری پرداختند .آنها در مدل اوليه خود  11بعد را شناسایی کردند که پس از

تحقيقات انجام شده ،این ابعاد به پنج بعد کاهش یافهت .آنهها معتقدنهد کهه کيفيهت خهدمات
میتواند به عنوان سازهای با پنج بعد (که در جدول  1ذکر شده است) بيان شود.
جدول  :1ابعادمدلSERVQUAL

ابعاد

تعداد آیتم

تعریف

عوامل ملمو

تسهيالت فيزیکی ،تجهيزات ،و ظاهر پرسنل

8

قابليت اعتماد

توانایی ایفای خدمت تعهد شده بطور قابل اعتماد و دقيق

5

پاسخگویی
اطمينان
همدلی

تمایل به کمک به مشتریان و فراهم نمودن خهدمات بها سهرعت
باال
دانش و ادب کارکنان و توانایی شان در جل
مشتریان
همياری ،توجه فرد به فرد مشتریان بنگاه

اعتماد و اطمينان

8
8
5

ابعاد مدل سروکوال تا به امروز بدون تغيير مانده است و دارای پرسشهنامهای اسهت کهه ههر دو
بخش انتظارات و ادراک مشتریان را شامل میشود .این پرسشنامه شهامل  22زوج سهوال اسهت
که در سوال اول انتظار و سوال دوم ادراک مشتریان بر اسا

طيهف ليکهرت  5یها  9گزینههای

اندازهگيری میشوند .پس از جمع آوری دادههای بدست آمده از پرسشنامه و تجزیه و تحليهل
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آنها شکاف حاصل قابل تحليل خواهد بود و از این طریهق شهرکت و یها شهرکتههای مزبهور
قادر به درک تفاوت ميان انتظار مشتریان و آنچه ارائه مهیکننهد خواهنهد بهود .در ایهن تحقيهق
بمنظور سنجش کيفيت خدمات صرفا از سواالت مربوط به بخش سنجش ادراکات و عملکهرد
استفاده خواهد شد.

تحلیل پوششی دادههاي چندهدفه
اندازهگيری کارایی واحدهای مختلف و مقایسه عملکرد سازمانهای مشابه نقش مهمی در ارتقای
سطح کارایی و بهرهوری سازمانها و نهایتا آگاهی از سطح و ميزان کارایی سازمانها دارد و
میتواند پشتوانهای برای برنامهریزیهای آتی سازمانها باشد .یکی از روشهای معمول برای
اندازهگيری کارایی سازمانها،روش تحليل پوششی دادهها میباشد (شاداب.)1143،
در سههال 1794چههارنز ،کههوپر و رودز ) (CCR1بهها اسههتفاده از مفههاهيم مههرز کههارایی فههارل 2و
مجموعه امکان توليد 1روشی به نام تحليل پوششی داده هها بهه منظهور ارزیهابی کهارایی فنهی بهر
اسا

بيش از یک ورودی و خروجی ابداع کردند .پس از آن بنکر ،چارنز و کوپر )(BCC8

در سال 1748مدلی پيشنهاد کردند که میتواند ضمن اندازهگيری کارایی فنی ،کارایی مقيها
واحدهای تصميمگيرنده را نيز مشهخص کنهد .آنهها بها اضهافه کهردن محهدودیتی مربهوط بهه
بازدهی ثابت نسبت به مقيا
بازده به مقيا

توانستند مشخص کنند که برای نقهاط روی مهرز کهارایی نسهبت

ثابت ،افزایشی و یا کاهشی میباشد.

بطورکلی مدلهای تحليل پوششی دادهها به دو گروه ورودی و خروجهی محهور تقسهيم مهیشهوند.
مدلهای ورودی محور ،مدلهایی هستند که بدون تغيير در خروجیها از ورودیهای کمتهری
برای بدست آوردن همان مقدار خروجی استفاده میکنند و مدلهای خروجی محور بهه مهدلههایی
گفته میشودکه بدون تغيير در مقادیرورودی ،مقدار خروجیهای بيشتری بدست آید .در یک
1.Charnes, Cooper, Rhodes
2.Farrell Efficient Frontier
)3.Production Possibility Set(PPS
4.Banker, Charnes, Cooper
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تقسيمبندی دیگر ،مدلههای  DEAبهه دو گهروه مهدلههای مضهربی و پوششهی تقسهيمبنهدی
میشوند .در  DEAبرای اندازهگيری کارآیی از نسبت مجموع موزون خروجیها به مجمهوع
موزون ورودیها استفاده میشود.
مدلهای پایه  DEAدارای نقاط ضعفی میباشند که میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 )1عدم تمایز ميان واحدهای کارا که منجر به کارا شدن تعداد زیادی از DMU1ها مهیشهود .ایهن
مورد هنگامی که نسبت ورودیها و خروجیها کمتر باشد بوضوح مشاهده میشود.
 )2باتوجه به صفر شدن بعضی اوزان ،برخی از ورودیها یها خروجهیهها نيهز صهفر مهیشهوند
(قاسمی و همکهارانش  . )2118ایهن موضهوع بهاالخص هنگهامی کهه تصهميم گيرنهده بخواههد
به منظور رتبه بندی DMUها از تمامی ورودی و خروجیها استفاده نماید ،منطقهی نمهیباشهد
زیرا باعث عدم استفاده از برخی متغيرها در قضاوت نهایی میشود.
 )1توزیع وزنهای غيرواقعی برای  DEAباعث میشود که برخی از DMUهها بها توجهه بهه
وزن بسيار باالی یک خروجی و یا وزن بسيار پایين یک ورودی ،کارا اعالم شود.
بدین منظور تحقيقات بسياری در سالهای گذشته بهمنظور برطرف نمودن معای

مدلهای پایه

 DEAانجام شده است که هر یک دارای معای و مزایایی میباشد .بطور خالصه میتهوان برخهی
از این تحقيقات را در جدول ( )2مشاهده نمود.
هرچند تالشهایی به منظور بهبود این مدلها صورت گرفته است (آنگيهز و سهجادی،)2112 ،
اما از لحاظ محاسباتی نياز به حل تعداد زیادی مدل برنامهریهزی خطهی دارنهد .بهر ایهن اسها
مدلهای  MCDEAتوسعه یافتند تا کاستیهای مدلهای پيشين را برطرف نمایند .لی و ریوز
( )1777برای اولين بار مدلهای  MCDEAرا پيشنهاد نمودند .در راه حهل پيشهنهادی آنهها،
یک رویکرد تعاملی برای حل مدل سه هدفه شان ارائه شده است.

1.Decision Making Unit
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جدول  :1تحقیقات مرتبط با تحلیل پوششی دادهها

محققان
تامپسون و
همکاران()1771
پترسون و همکاران
()1772
اندرسون و
همکاران()2112

روش استفاده شده
استفاده از محدودیت وزنی
روش فوق کارایی
ارزشيابی کارایی متقاطع

کائو و کنگ ()2111

روش نسبت مخروطی

مسيت و آلپ ()2111

رویه ناحيه تضمين ()AR1

توضيحات
بمنظور افزایش قدرت
تفکيک
بمنظور افزایش قدرت
تفکيک
بمنظور حل مشکل توزیع
غير واقعی اوزان
بمنظور حل مشکل توزیع
غير واقعی اوزان

درواقع هدف اول ارضا نمودن مدل کالسيک  DEAبوده اسهت کهه در آن بههدنبهال حهداقل
سازی انحراف معيار از آرمان تساوی کارایی میباشد .دو هدف دیگر معروف به minimax
و  minsumمیباشند که راه حلهای محدود کنندهتری را ارائه میکنند .بها توجهه بهه مهوارد
ذکر شده ،در این تحقيق از مدلی استفاده خواهد شهد کهه اوال بهرای اوزان ورودی و خروجهی
محدویتهایی درنظر بگيرد ،ثانيا ورودی و خروجی محور بودن آن مشخص باشد و در نهایت
قدرت تفکيک باالیی داشته باشد و اوزان بها توجهه بهه ورودی و خروجهیههای یهک DMU
تعيين شوند.
بنابراین در این تحقيق حالت خاصی از مدل ارائهه شهده توسهط قاسهمی و همکهارانش ()2118
استفاده شده است .با این تفاوت کهآنها با ضرای

تابع هدف روش خاصی ارائه نکهردهانهد و

ما در این تحقيق یک روش بسيار ساده را پيشنهاد نمودهایم و اوزان هر یک از اهداف را با ههم
برابر در نظرگرفتهایم.
1.Assurance region
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این مدل به صورت زیر میباشد:
∑
∑

()1

∑

∑

,

که در آن( Mمعيار  ) minmaxنشهان دهنهده مقهدار حهداکمر تمهام متغيرههای انحهراف ( )
میباشد .تابع هدف شامل حداقلسازی مجموع تمامی متغيرههای انحهراف از کهارایی واحهدها
میباشد .نکته قابل توجه دیگر که باید معرفهی شهود محهدودیت

مهیباشهد کهه

منطقه موجه جواب را تغيير نمیدهد و تنهها تضهمين مهیکنهد کهه

مهیباشهد .در

نتيجه در تابع هدف دو مورد تضمين میشهود :اوال انحهراف از کهارایی تمهامی واحهدها بطهور
همزمان حداقل میگردد ثانيا
دو هدف ضرای

میباشد .به منظور توجه موزون بهه هریهک از ایهن

آنها یکسان فرض شده است.

تحلیل حساسیت 1در مدل هاي DEA
از آنجا که دادههای آماری در جریان جمعآوری و یها در طهی تحليهلهها تحهت تهاثير شهرایط
مختلف قرار گرفته و قابل تغيير می باشهند ،موضهوع مهورد اهميهت ایهن اسهت کهه در بهين ایهن
تغييرات ،دادهها در چه حدودی میتوانند بدون تاثير بر جواب مسئله دچار تغيير شوند .بهه بيهان
1.Sensitivity Analysis
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دیگر دادهها در چه حدودی میتوانند تغيير کنند تا جواب مسئله همچنان موجه و بهينهه بمانهد.
به همين علت در پی حل مسائل ،بررسی ميزان حساسيت پارامترهای مسئله مهورد اهميهت قهرار
گرفته و تحليل حساسيت دادهها در جریان حل جایگاه مهمی پيدا کرده است.
تحليل حساسيت (پایداری 1یا استواری )2حالتهای مختلفی در ادبيات  DEAبه خهود گرفتهه
است .بخشی از این مطالعات پاسخی است برای زمهانههایی کهه برخهی DMUهها حهذف یها
اضافه گردند و یا اینکه برخی ورودی یا خروجی کم یها اضهافه گردنهد .بخهش دیگهر ادبيهات
تحقيق  ،DEAمربوط به افزایش یا کاهش در تعداد ورودی یا خروجیها و مقهادیر آنهاسهت.
ادبيات تحقيق در این حوزه اندک نيست و اغل

آنها شکلهای مطالعات شبيه سازی به خهود

گرفتهاند.
در سال 2112جهانشاهلو و همکاران به ارائه رویکردی به منظور تحليل حساسيت در مدلههای
 DEAپرداختند که مهیتوانهد شهعاع پایهدار بهرای تمهام  DMUههای کهارا را پيهدا کنهد .در
رویکرد پيشنهادی آنها میتوان ميزان آشفتگی دادهها تا زمانی که  DMUهای کهارا ،ناکهارا
نشوند قابل تعيين باشهد .از ایهن رویکهرد بهه منظهور انجهام تحليهل حساسهيت بهرای دسهتهای از
DMUها بطور همزمهان اسهتفاده شهده اسهت و شهرایط کهارایی  DMUههای کهارا را حفهظ
مینماید .در این رویکرد ،حالت کاهش خروجهی و افهزایش ورودی بهرای واحهدهای کهارا و
همچنين کاهش ورودی و افزایش خروجی برای واحدهای ناکهارا را بها حفهظ ماهيهت کهارا و
ناکارایی واحدها ترتي

میدهد.

مجموعه  Eرا به عنوان مجموعه  DMUهای کارا Ê ،را به عنوان مجموعه ناکارا و  Eرا نيز
به عنوان زیر مجموعهه  DMUههای کهارا از ميهان ̂ Eدرنظهر بگيریهد ،یعنهی زمهانی کهه تنهها
مجموعه  DMUهای ناکارا تحليل میشوند ،این مجموعه کارا میشوند .ممکن اسهت فهردی
مجموعه  Eرا نيز جزء مجموعه  DMUهای کارا در نظر بگيرد .ميتهرز و همکهارانش تحليهل
خود را محدود به مجموعه بنگاههایی نمودند که در رابطه  E  Eوجود داشتند و بنگاههایی
1.Stability
2.Robustness
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که در مرحله دوم ناکارا شدند یعنی در مجموعه  Ê  Eقرار گرفتند را حذف نمودنهد؛ زیهرا
این بنگاهها هرگز تحت شرایط آشفتگی کارا نخواهند شد (مينرز و همکاران.)2111 ،

مجموعه  A  ( x1 , y1 ),...,( xn , yn )را به عنوان مجموعه بردارهای مشهاهده شهده ورودی

و خروجههی DMUههها در نظههر بگيریههد .مجموعههههههای  Aو  Aبصههورت زیههر تعریههف




میشوند:
()2
()1









A   ( Xˆ , Yˆ ) Xˆ  (1   ) X , Yˆ  (1   )Y , ( x, y)  A

A   ( Xˆ , Yˆ ) Xˆ  (1   ) X , Yˆ  (1   )Y , ( x, y)  A

از دیدگاه کهارایی  ،DEAزمهانی کهه  بزرگتهر از صهفر باشهد ،مجموعهه  Aبهبهودی در


DMUها ایجاد مینماید و مجموعه  Aنشهانگر یهک تنهزل کننهده از مجموعهه DMUهها


میباشد  .را به عنوان عامل آشفتگی درنظر میگيریم .این تغييهرات مجموعهه  DMUههای
کارا را تنزل کارایی و  DMUهای ناکارا را بهبود میدهد .جهانشاهلو و همکهارانش بها مهدل
 CCRرویکرد خود را ارائه نمودند .آنها محدودیت مربوط به تمام DMUها را به دو گروه
تقسيمبندی نمودند تا مجموعه  Eحتما کارا بماند:
( )8

u( yk   )  v( xk   )  0, k  E

( )5

u( y j   )  v( x j   )  0, k  E

همچنين محدودیت uk yk  p

p
k 1



برای حفظ کارایی مجموعه  Eبه مدل اضافه میشهود.

ما بدنبال حداکمر مقدار  هستيم تا تغييهری در مجموعهه  DMUههای کهارا و ناکهارا ایجهاد
نشود ،لذا مدل پيشنهادی به صورت زیر نوشته میشود:
()3
̂

)

(

)

(
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∑

مدل ( ،)3یک مدل غيرخطی است که به منظور تبدیل آن به یک مدل خطی ،میتوانيم از
مدل پيشنهادی جهانشاهلو و همکارانش استفاده نمایيم .در نتيجه مدل غيرخطی فوق ،به مدل
زیر تبدیل میشود:

max 
 1,

( )9

k

v  u
k

s.t.

uk yk  vk xk   , k  E ,
uk y j  vk x j    , j  E ,

  0, uk , vk   , k  1,..., p.

شکل ( )1بيانگر رابطه بين مفاهيم توضيح داده شده در بيشينه تجربی میباشد.

سنجش کيفيت خدمات با استفاده از
مدل سروکوال
و پرسشنامه مرتبط با آن

پرسنل

رتبه بندی با اس فاده از
مدل تحلیل پوششی داده های
معیاره

هزینه ماهيانه ثابت ایستگاه
ند

تحليل حساسيت بر روی مقادیر ورودی و خروجی بمنظور
اطمينان از نتایج

شکل  :1رابطه بین مفاهیم توضیح داده شده

ظرفيت جایگاه
اعتبار ماهانه
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پیشینه تجربی
تحقيقاتی که با استفاده از تحليهل پوششهی دادههها انجهام شهده اسهت دارای طيهف گسهتردهای
است .از جمله مهمترین این تحقيقات عموما در سازمانهای خدماتی همچون بانکها ،هتلهها،
بيمارستانها و دانشگاهها انجام شده است .در جریان این تحقيقهات کهارایی واحهدها در قيها
بایکدیگر سنجيده شدهاند و یا بمنظور ارائه روش کاراتر ،این روش یا روشهای تصميمگيری
ترکي

شده و درنهایت روشها و نتایج حاصل از آنها بایکدیگر مقایسهه شهدهانهد .برخهی از

تحقيقات انجام شده در این زمينه میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
محرابيان و همکارانش باارائه مقالهای ازترکيه

روش شهبکهههای عصهبی وتحليهل پوششهی

دادهها به عنوان دوروش ناپارامتریهک بهرای ارزیهابی کهارایی شهع

بانهک اسهتفاده کردنهد

(محرابيان وهمکاران.)1171 ،
ابراهيمی و دریابر در سال  1171در مقالهای باهدف شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری
و ارائه مدلی جهت پيشبينی ریسک اعتباری و رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی متقاضی
تسهيالتی بانک تجاری ،از روش تحليل پوششی دادهها و رگرسيون لجستيک و شبکه عصبی
استفاده کرده و در نهایت این سه مدل را مقایسه کردند .در سال  2119چنگ و همکارانش
رویکردی چندگزینهای برای رتبه بندی اعتباری با بکارگيری روش تحليل پوششی دادهها به
منظور ارزیابی وام گيرندگان برای پرویههای مالی خصوصی ارائه کردند.
اگرچه تحليل پوششی دادهها در اوایل دهه  1741بيان شد ،اما بکهارگيری ایهن روش در زمينهه
موضوعات رتبه بندی همچنان ادامه دارد(چنگ و همکاران .)2119 ،کهائووليو در سهال 2117
از روش تحليل پوششی دادهها برای اندازهگيهری کهارایی بانهکههای تجهاری تهایوان اسهتفاده
کردند .همچنين در مباحث مرتبط با کيفيت خدمات و استفاده از مدل سروکوال نيز تحقيقهات
متعددی تاکنون انجام شده است .فيک و ریچی از سهروکوال جههت انهدازهگيهری کيفيهت در
خدمات در صنعت توریسم استفاده نمودند ( فيک و ریچهی .)1771 ،دنهگ و چنهگ در سهال
 2111ميالدی یهک رویکهرد تصهميم گيهری چنهد معيهاره فهازی جههت ارزیهابی شهرکتههای
اتوبوسرانی را ارائه نمودند.
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ناتانيل در سال  2114ميالدی به ارزیابی چند معياره برای انهدازهگيهری کيفيهت خهدمات بهرای
مسافران خطوط ریلی هلنيک ارائه نمود .معيارهای انتخاب شده در تحقيق ناتانيل عبارتنهد از صهحت
سفر ،امنيت سيستم ،تميزی ،راحتی مسافران ،سرویسدهی و اطالعهات مسهافران .در تحقيقهی دیگهر
کاظمی و عليمردانی به توسعه مدل سروکوال برای اولویتبندی اقدامات بهبود کيفيت خهدمات در
امور مشترکين برق شهرستان چالو

پرداختند (کاظمی و عليمردانی.)1144 ،

در این پژوهش با بکارگيری تکنيک مهندسی کيفيت بنام کيفيت خدمات و ترکي

آن با

مدلهای تصميمگيری چندمعياره و تحليل پوششی دادهها به رتبه بندی  13جایگاه  CNGبا
توجه به مقادیر کارایی آنها پرداخته شده است تا گامی در جهت بهبود و توسعه مدلهای
کيفيت در زمينه خدمات ارائه شده در این جایگاهها برداشته شود .همچنين بهمنظور بررسی
تغييرات در مقادیر ورودی و خروجی به تحليل حساسيت مربوطه پرداخته شده است .بدین
ترتي

پس از بيان ادبيات و روش شناسی تحقيق ،بحث و نتيجهگيری تشریح میشود.

روش شناسی تحقیق
تحقيقات بطور کلی از منظر هدف در دو طيف تحقيقات پایه و کاربردی قرار میگيرند.
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شيوه گردآوری اطالعات تحقيق ،توصيفی
پيمایشی است .از منظری دیگر نيز این تحقيق جزو تحقيقات تحليلی ریاضی و از نوع
مدلسازی میباشد ،زیرا بهدنبال مدلسازی ریاضی به منظور ارزیابی عملکرد ایستگاههای
 CNGمیباشيم .این پژوهش به منظور سنجش کيفيت خدمات  13جایگاه CNGدر استان
زنجان صورت گرفته است و دوره زمانی گردآوری دادهها در سه ماهه انتهایی سال 1172
بوده است.
روشهای گردآوری دادهها در این پهژوهش مطالعهات کتابخانههای و تحقيقهات ميهدانی بهوده
است .به منظور جمع آوری داده هها و نظرسهنجی در خصهوص کيفيهت خهدمات جایگهاهههای
 CNGاز مصاحبه با تعدادی از بازرسان سازمان شرکت ملی پهاالیش و پخهش فهرآوردهههای
نفتی استان زنجهان اسهتفاده شهده اسهت .بهرای شناسهایی ورودیو خروجهیههای مهدل تحليهل
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پوششی دادهها که همان شاخصهای ارزیابی عملکرد واحدها هستند مصهاحبهههایی بها معهاون
تضمين کيفيت و گروهی از بازرسان شرکت پاالیش و پخش فهرآوردهههای نفتهی و همچنهين
مسئولين مربوط به توزیع و انتقال  CNGدر اسهتان زنجهان صهورت گرفهت .پهس از آن بهرای
مدلسازی ریاضی نحوه عملکرد واحدها چند جلسه مصاحبه با ده نفر از کارشناسان اداره انجهام
شد ،پس از اینکه مدل ریاضی نوشهته شهد نتيجهه نههایی آن مهدل نيهز بهه کارشناسهان شهرکت
مربوطه و معاونت ارائه شد ،که صحت مدل به تایيد آنها برسهد .دادهههای مربهوط بهه مقهادیر
ورودیها و خروجیهای ایستگاههای  CNGنيز با همکهاری کارشناسهان شهرکت بازرسهی و
رجوع به مستندات مربوط به ارزیابیهای دوره سه ماهه آخهر سهال  1172جمهع آوری گشهت.
سواالت اصلی پژوهش نيز به شرح ذیل میباشد:
.1

ارائه روشی جهت رتبه بندی جایگاهههای  CNGدر اسهتان زنجهان بها اسهتفاده ازتحليهل

پوششی دادهها
.2

ارزیابی کيفيت خدمات جایگاههای  CNGاستان زنجان با استفاده از مدل سروکوال

.1

ارائه الگوبرداری و معرفهی واحهدهای مرجهع جههت الگهوبرداری ایسهتگاهههای CNG

ناکارامد استان زنجان
.8

تحليل حساسيت رتبهبندی جایگاههای  CNGبا استفاده از تحليل پوششی دادهها

وجود متغيرهای مداخله گر در تحقيق ممکن است قابليت تعميم نتایج این تحقيق را کاهش
داده باشد ،زیرا ممکن است در فرآیند تحقيق متغيرهای مداخلهگری بر روابط در نظرگرفته
شده تحقيق تاثيرگذار باشند ،اما از دید پژوهشگر مستتر مانده باشند .برای ممال ممکن است
برخی بازرسان با سوگيری ،نظرات خود را اعالم کرده باشند.
از محدودیتهای دیگر تحقيق ،مبتنی برنظر خبرگان بودن ارزیابی کيفيت خدمات میباشد .با این
حال ،کيفيت خدمات موضوعی نمیباشد که همواره شاخص کمی مشخصی برای اندازهگيری
آن وجود داشته باشد .لذا ناگزیر به استفاده از نظر بازرسان و خبرگان بودهایم .یکی از
محدودیتهای دیگر تحقيق ،عدم امکان استفاده از نظر مشتریان در هر جایگاه بوده است .با
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توجه به تخصصی بودن برخی سواالت در حوزه کيفيت خدمات ،مشتریان عاجز از
پاسخگویی به برخی سواالت میباشند ،در نتيجه از نظر سنجی مشتریان خودداری نمودهایم.

ورودي و خروجیهاي هر جایگاه
معيارهای تعداد پرسنل ،هزینه ثابت ماهانه ههر جایگهاه ،ظرفيهت خهدمات دههی ههر جایگهاه و
اعتبار تخصيص یافته ریالی به هرجایگاه به عنوان ورودی مدل  MCDEAدر نظر گرفته شده
است .در خصوص خروجی هر جایگاه نيز از چارچوب پهنج بعهدی سهروکوآل ذکهر شهده در
جههدول ()1اسههتفاده شههده اسههت .ورودیههها و خروجههی درنظههر گرفتههه شههده بهها توجههه بههه نظههر
کارشناسان مرتبط و تحقيقات انجام شده انتخاب گردیده است .از بازرسان خواسهته شهد تها بهه
هریک از متغيرهای ابعاد کيفيت خدمات امتيازی بين  1تا ( 5طيف ليکرت) از طيف بسهيار بهد
تا بسيار خوب را انتخاب نمایند و با توجه به تجربيات و ارزیهابیههای دورهای سهه ماههه پایهان
سال  1172خود به سواالت این پرسشنامه پاسخ دهند.
جدول  :3ابعاد کیفیت خدمات ارزیابی جایگاه های CNG

زیر معيارهای کيفيت خدمات
 .1تعداد پمپهای گاز (دیسپنسرها)
 .2داشتن سرویس بهداشتی مناس (مجهز به آب گرم و سرد ،سطل زباله ،خشک کن و فن تهویه)

بعد فيزیکی

 .1سالم بودن آسفالت یا بتن ورودی و خروجی محوطه جایگاه و عدم وجود شکستگی یا نقص
 .8فضای مناس به لحاظ وسایل فيزیکی برای انتظار سرنشينان خودروها در هنگام سوختگيری
 .5ظاهر و آراستگی مناس

کارکنان جایگاه CNG

 .3پاکيزگی محيط و تجهيزات جایگاه CNG
 .9در دستر

بودن مکان جایگاه CNG

قابليت اطمينان

 .4سهولت ایستادن در صف جایگاه  CNGاز نظر مکانی
 .7رعایت استاندارد تجهيزات جایگاههای CNG
 .11انجام به موقع تعميرات اساسی تمامی تجهيزات طبق دستورالعملههای صهادره بهر اسها
بندیهای تعریف شده

زمهان-
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 .11امکان سوختگيری در هر ساعت از شبانه روز
 .12اطمينان از سوخت رسانی صحيح جایگاه CNG
 .11اطمينان از صف کوتاه و منطقی خودروها در جایگاه
 .18کاليبره بودن تجهيزات سيستم  CNGنظير درجهها و سنجهها
 .15در مدار بودن سيستم آشکار ساز آتش و گاز و عملکرد صحيح کليدهای قطع اضطراری شهامل
(الکترونيکی و مکانيکی) و سيستمهای هشدار دهنده و اعالم خط
 .13فعال بودن و در مدار بودن کليه نازلهای جایگاه
 .19اطمينان از سرعت مناس

سوخت رسانی در جایگاه CNG

 .14داشتن بيمه نامه و قراردادهای الزم (بيمه نامه تمام خطر تجهيزات و تأسيسات ،بيمهه نامهه مهدنی،
قرارداد تعميرات و نگهداشت )

مسئوليت پذیری و پاسخگویی

 .17سرعت مناس

سوختگيری

 .21حضور افراد پاسخگو و مسئول و تکنسين آموزش دیده در ساعات اوج مصرف در جایگاه ها
 .21سوختگيری توسط اپراتورها با رعایت نکات ایمنی (باال بهردن درب صهندوق عقه و ورود و
خروج صحيح خودروها)
 .22احترام به حق تقدم مشتریان در صف
 .21استفاده از سيستمهای نوین پرداخت الکترونيک در جهت سرعت بخشيدن به امر سوختگيهری
(کارت بانک)
 .28انجام اقدامات پيشگيری از وقوع حادثه غيرمترقبه در جایگاه CNG
 .25داشتن تعداد کافی انواع خاموش کننده مناس (اطفاء حریق) ،ثابت و سيار بهر طبهق دسهتورالعملههای

اعتماد و تضمين اطمينان

شرکت
 .23وجود کارشناسان فنی به منظور رسيدگی به اتفاقات ناگهانی از جمله قطع سوخت رسانی پمپها
 .29کنترل بر چس  CNGخودروها توسط اپراتهور و عهدم شهاری گهاز بهه خودروههای فاقهد بهر چسه
مذکور
 .24وجود جعبههای کمکهای اوليه مجهز به دارو و لوازم مورد نياز مطابق با اطالعيههای HSE
 .27داشتن دوربينهای مدار بسته در محلهای مناس
 .11عدم اجازه به مصرف دخانيات نزدیکی جایگاه CNG

هم

دلی

و

قه

مند

 .12وجود بوفه مناس در جایگاه  CNGبرای خرید خوراکی یا سایر موارد مورد نياز مشتریان

ی

عال

 .11شرکت اپراتورها در دورههای آموزشی بهداشت ،ایمنی و محيط زیست )(HSE
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 .11احترام پرسنل جایگاه به مشتریان
 .18برگزاری دوره آموزشی مشتری مداری برای پرسنل جایگاه مربوط
 .15وجود صندوق پيشنهادات و انتقادات در معرض دید عموم در جایگاهها
 .13امکان بررسی شکایات و پيشنهادات بطور مستقيم با مسئول جایگاه
 .19وجود تابلوهای هشدار دهنده مناسه بهرای اطهالع رسهانی مشهتریان جایگهاه در خصهوص نکهات
آموزشی

روایی و پایایی پرسشنامه
روایی تحقيق بهه بررسهی ایهن موضهوع مهی پهردازد کهه آیها ابهزار انهدازه گيهری ،آنچهه را کهه
میخواهد مورد اندازهگيری قرار گيرد ،درست اندازهگيری مینماید یا خير؟ به منظور بررسهی
روایی محتوای پرسشنامه طراحی شده ،این پرسشنامه مورد بررسهی کارشناسهان خبهره شهرکت
پاالیش و پخش و چند تن از افراد نخبه قرار گرفته است .سپس پرسشنامه طراحهی شهده مهورد
بازنگری و اصالح قرار گرفته است .در نتيجه ،پهس از تایيهد پرسشهنامه بهازنگری شهده توسهط
کارشناسان و نخبگان و با توجه بهه اینکهه بهه منظهور انتخهاب شهاخصهها از ادبيهات تحقيقهات
گذشته استفاده شده است ،لذا ابزار گردآوری داده از روایی مناسهبی برخهوردار اسهت .پایهایی
قابليت بازآزمایی و توليد مجدد نتایج یکسان تحقيق در تکرار تحقيق است .یکهی از معيارههای
سنجش پایایی استفاده از ضری

آلفهای کرونبهاا اسهت .ضهری

آلفهای کرونبهاا بهرای ایهن

پرسشنامه برابر  1/45بدست آمده است که باالتر از حد تعيين شده ( )1/9در ادبيات تحقيق نيهز
میباشد .لذا پرسشنامه تحقيق و دادههای گردآوری شده نيز از پایایی الزم برخوردارنهد .بطهور
کلی روششناسی تحقيق را میتوان در شکل ( )2خالصه نمود.

یافتههاي پژوهش
کيفيت خدمات جایگاههای  CNGبا استفاده از مدل سروکوال و  19سوال مورد پرسش قهرار
گرفته است .طبق نتایج بدست آمده از نظرسنجی با بازرسان جایگهاهههای  ،CNGبطهور کلهی
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در تمامی  13جایگاه  ،CNGامتياز همدلی کمتر از سایرین شده است .همچنين امتيهاز عوامهل
ملمو

نيز بيشتر از امتياز سایر ابعاد میباشد .این نتایج بطور خالصهه در شهکل ( )1ذکهر شهده

است.
در ميان جایگاههای  CNGمورد بررسی  %92جایگاهههای داخهل شههری و  %24آنهها بهرون
شهری بودهاند .همچنين از منظر مالکيت نيز  %31جایگهاههها دولتهی %11 ،خصوصهی و  %3نيهز
نيمه خصوصی میباشند .نتایج ارزیابی کهارایی نسهبی و همچنهين واحهدهای مرجهع هریهک از
جایگاهها در جدول ()8بيان شده است .به دليهل سهختگيرانهتهر بهودن مهدل  ،MCDEAتنهها
 DMU32در این مدل کارا شده است که مربوط به جایگاه  CNGتاليوردی میباشهد .پهس
از آن جایگاه  CNGوليعصر دارای باالترین ضری کارایی استولی با این حال کارا نمیباشهد
و دارای  %7ناکههارایی اسههت .تههابع هههدف در روش  MCDEAپيشههنهادی ،دارای دو هههدف
موزون شده میباشد و به منظور غيرصهفر شهدن اثهر ورودیهها و خروجهی محهدودیت وزنهی
حداقل برابر )ε=1×11-9(εرا برای هریهک از متغيرههای وزنهی ورودیهها و خروجهی در نظهر
گرفتهایم.

شکل  :2روش شناسی تحقی

لمرو موضو تحقی  :ارزیابی
کارایی ،تحليل حساسيت و رتبه بندی

مطا عات ک اب ا ه ای:
رتبه بندی :قاسمی و همکاران 2118
تحليل حساسيت :جهانشاهلو و همکاران 2112

محدوده پ وه

گاه CNG

وری داده ها

محدوده مکا ی پ وه  :کيفيت
خدمات  13جایگاه CNG

ای

اب ار جم

ورودی :پرسنل ،هزینه ماهيانه ثابت
ایستگاه ،ظرفيت جایگاه و اعتبار ماهانه

جامعه ماری و مو ه

روش شناسی تحقی

محدوده زما ی :سه ماهه
پایانی 1172

تحقیقات میدا ی:
مصاحبه با تعدادی از بلزرسان سازمان شرکت ملی
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی استان زنجان

خروجی :کيفيت خدمات) با توجه
به مدل سروکوال(

مو ه برداری:
روش
نمونه گيری تصادفی

ا وا روش های تحقی

هد تحقی  :کاربردی

م مو ه و روش محاسبه :دارای
توزیع نرمال و حجم نمونه برابر با 11

حوه د وری داده ها:
توصيفی پيمایشی
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3.39

2.94

3.20

3.43

3.44

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

شکل  :3وضعیت کیفیت خدمات در جایگاههایCNG

همانطور که مالحظه میگردد ،واحدهای تصميمگيرنده  12 ،29 ،21 ،18و  11با استفاده از
مدل  CCRبه عنوان واحدهای کارا شناسایی شدهاند ،در حالیکه در مدل  MCDEAتنها
واحد تصميمگيرنده  12کارا شده است .درواقع مدل  MCDEAبا ماهيت سختگيرانهتری
کارایی واحدهای تصميمگيرنده را مشخص مینماید.
جدول :4خروجی مدلMCDEAوCCR

شماره

مجموع
انحراف از

با مدل

با مدل

کارایی

MCDEA

CCR

پيشنهادی)

1

 22بهمن

7/12

1/19

1/95

18و12

2

آفتاب

7/15

1/11

1/92

12و11

1

غزال جنوبی

3/72

1/18

1/15

29و12

8

اميرکبير

9/4

1/12

1/33

12

5

اثيرالدین

3/81

1/29

1/84

18و12

3

عظيم

7/45

1/19

1/43

12

DMU

نام جایگاه

امتياز کارایی امتياز کارایی

 DMUهای مرجع
(بر اسا

مدل
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شماره

مجموع

امتياز کارایی امتياز کارایی

 DMUهای مرجع

انحراف از

با مدل

با مدل

کارایی

MCDEA

CCR

پيشنهادی)

9

الهيه

3/12

1/13

1/14

29و12

4

ارم

3/13

1/18

1/18

29و12

7

اشراق

4/15

1/89

1/55

29و12

11

فرهنگ

3/85

1/11

1/17

29و12

11

غزال شمالی

3/72

1/15

1/15

29و12

12

قيدار

11/17

1/37

1/92

29و12

11

گلشهر

3/17

1/13

1/19

29و12

18

حل

18/19

1/94

1

29و12

15

هيدج

4/11

1/18

1/92

18و29و12

13

کاسپين

9/49

1/8

1/51

21و29و12

19

خاکی

3/17

1/3

1/31

29و12

14

خيام

3/15

1/19

1/19

29و12

17

خرمشهر

11/19

1/81

1/97

29و12

21

ماه نشان

14/19

1/4

1

29و12و11

21

ميالد

11/53

1/14

1/42

12

22

معينی

4/94

1/11

1/99

29و12

21

موتوری

3/11

1/13

1/19

29و12

28

نصيری

9/44

1/15

1/13

29و12

25

اتوبوسرانی

3/81

1/11

1/85

29و12

3/84

1/19

1/82

29و12

13/85

1/33

1

18و29و12

DMU

23
29

نام جایگاه

511

سایت
کارگاهی
شاهد

(بر اسا

مدل
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شماره

مجموع
انحراف از

با مدل

با مدل

کارایی

MCDEA

CCR

پيشنهادی)

24

شناط

9/38

1/18

1/58

29و12

27

سيمرغ

11/8

1/1

1/51

12و11

11

سجا

12/85

1/27

1/4

29و12

11

سلطانيه

11/17

1/35

1/33

29و12

12

تاليوردی

17/12

1

1

29و12

11

وليعصر

14/73

1/71

1

29و12

18

زرین آباد

11/11

1/5

1/52

29و12

15

زیباشهر

3/21

1/11

1/18

29و12و11

13

ذوالقدر

14/14

1/35

1/71

29

DMU

نام جایگاه

امتياز کارایی امتياز کارایی

 DMUهای مرجع
(بر اسا

مدل

نتایج تحلیل حساسیت
به منظور بررسی تاثير تغييرات در مقادیر ورودی و خروجی بایستی به تحليل حساسيت مدل
مربوطه پرداخت .همانطور که در بخشهای قبلی ذکر شد در این تحقيق از مدل جهانشاهلو و
همکارانش ( )2112بهمنظور تحليل حساسيت استفاده شده است.
در این تحليل حساسيت به دنبال تعيين حداکمر مقدار برای متغيری به نام  میباشيم که با کم
نمودن آن از خروجی واحدهای کارا و اضافه نمودن آن به مقدار ورودی واحدهای کارا و
بالعکس (اضافه نمودن آن به خروجی واحدهای ناکارا و کم نمودن آن از مقدار ورودی
واحدهای ناکارا ) ،واحدهای کارا همچنان کارا مانده و واحدهای ناکارا نيز کارا نشوند .با
توجه به تفاوت مقيا

دادهها در ورودیها و خروجیها ،جهانشاهلو و همکارانش ()2112

پيشنهاد نمودند که دادهها را نرمال سازی نمایيم .در این تحقيق نيز دادهها پس از نرمالسازی
با استفاده از نرم اول ،مدل تحليل حساسيت اجرا گشت .بر اسا

نتایج مدل مقدار  برابر

 1/11172بدست آمده است .سپس بایستی با توجه به نرمالسازی دادهها مشخص نمود که
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ميزان  بدست آمده به مفهوم چه مقدار تغيير در هریک از ورودیها و خروجیها میباشد.
نتایج حاصل از تحليل حساسيت در جدول ( )5بيان شده است.

شمارهDMU
4

%2/29

%1/91 %1/23 %1/29 %1/13 %1/31 %2/45 %2/87 %2/19

7

%8/72

%1/13 %1/18 %1/54 %1/13 %1/79 %2/45 %1/11 %2/41

11

%2/75

%1/17 %1/81 %1/17 %1/11 %1/12 %1/13 %1/11 %2/19

11

%2/11

%1/11 %1/85 %1/34 %1/51 %1/85 %2/25 %2/87 %2/85

12

%8/51

%1/13 %2/44 %2/31 %2/31 %2/94 %1/44 %8/79 %1/71

11

%2/53

%1/21 %1/11 %1/15 %2/47 %1/25 %2/93 %1/11 %2/19

18

%7/97

%1/84 %1/13 %1/13 %1/11 %1/27 %9/11 %8/79 %8/47

15

%2/29

%1/13 %1/11 %1/34 %1/13 %1/12 %2/39 %1/11 %8/47

13

%2/29

%2/39 %1/17 %2/41 %2/77 %2/41 %2/57 %1/11 %2/41

19

%1/34

%1/21 %1/22 %1/12 %1/55

تعداد پرسنل

9

%2/29

%2/74 %1/13 %1/15 %2/75 %1/27 %2/51 %1/11 %2/19

تعداد دیسپنسرها

3

%1/34

%1/14 %2/75 %2/35 %2/95 %2/31 %2/45 %8/79 %8/47

اعتبارماهانه

5

%1/79

%1/15 %1/23 %1/13 %1/85 %1/98 %1/75 %2/87 %1/23

%8/98 %1/11 %1/71

همدلی

8

%8/22

%2/44 %2/44 %2/41 %2/43 %2/98 %2/25 %1/11 %1/71

%8

اطمينان

1

%2/29

%1/15 %1/55 %1/97 %1/55 %1/39 %2/25 %2/87 %2/85

پاسخگویی

2

%8/72

%2/74 %2/48 %1/11 %1/19 %2/98 %8/98 %2/87 %1/71

قابليت اعتماد

1

%2/34

%1/21 %1/27 %1/15 %1/14 %2/77 %2/45 %8/79 %8/47

عوامل ملمو

هزینه ثابت ماهانه

جدول :5تحلیل

اسیت و تغییرات م از ورودیها و خروجی (بر مبنای درصد)
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14

%2/34

%1/15 %1/11 %1/84 %1/28 %1/59 %2/57 %2/87 %2/19

17

%9/13

%8/37 %8/51 %1/41 %1/41 %9/11 %1/11 %1/71 %9/13

21

%4/88

%1/99 %1/89 %1/92 %1/39 %8/15 %4/52 %8/79 %3/52

21

%8/22

%1/25 %2/74 %1/11 %1/19 %1/22 %1/13 %8/79 %8/47

22

%2/34

%2/44 %1/82 %2/74 %1/11 %1/12 %1/27 %2/87 %8/47

21

%2/41

%1/14 %1/17 %1/13 %1/14 %2/93 %2/14 %2/87 %2/19

28

%2/85

%8/11 %1/74 %8/21 %1/37 %1/52 %2/51 %2/87 %2/41

25

%2/75

%1/12 %1/14 %1/15 %1/11 %1/11 %1/59 %2/87 %2/19

23

%2/53

%1/25 %1/13 %1/11 %2/75 %1/81 %1/27 %1/11 %2/19

29

%2/44 %1/19 %1/14 %2/71 %2/71 %8/98 %8/79 %3/52 %12/29

24

%2/29

%2/74 %2/71 %1/17 %1/19 %2/49 %2/14 %2/87 %1/23

27

%2/75

%8/19 %8/22 %1/75 %1/11 %8/15 %1/44 %1/11 %1/71

11

%9/13

%8/18 %1/31 %8/82 %9/11 %1/11 %8/47

%8

%8/18

11

%8/22

%1/17 %1/21 %1/89 %8/24 %1/11 %1/71

%1

%1/14

12

%9/13

%1/81 %1/14 %1/15 %1/14 %1/14 %4/52 %7/47 %3/52

11

%9/13

%1/11 %1/37 %1/52 %1/14 %1/89 %9/41 %7/47 %3/52

18

%8/22

%1/71 %8/47 %1/37 %1/52 %5/11 %1/11 %1/71

15

%2/11

%1/14 %1/54 %1/11 %1/11 %1/81 %2/18 %2/87 %2/19

13

%4/88

%8/37 %8/24 %1/49 %8/11 %7/49 %7/84 %8/79 %3/52

%8

بنابراین میتوان با تقسيم  βبدست آمده بر مقدار نرمال شده هریک از دادهها ،درصد تغييرات
م مکن را بدست آورد .به عنوان ممال مقدار نرمال شده عوامل ملمو

برای  DMU1برابر

1/1249میباشد .با تقسيم  βبر این عدد ،مقدار  1/112بدست میآید ( .)%1/2این بدان مفهوم
است که اگر عملکرد عوامل ملمو

در DMU1حداکمر  %1/2افزایش (بدليل ماهيت
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خروجی) یابد همچنان  DMU1ناکارا مانده و  DMU32کارا میماند .حال میخواهيم
تغيير در یکی از ورودیهای  DMU1را بررسی نمایيم .بهعنوان ممال ،مقدار نرمال شده هزینه
ثابت ماهانه DMU1برابر با 1/1181است .با تقسيم بنابراین عدد به مقدار )%2/34( 1/1234
میرسيم .این عدد بدان مفهوم است که اگر مقدار ورودی مربوط به هزینه ثابت ماهانه DMU1
مقدار  %2/34حداکمر افزایش یابد ،همچنان این واحد ناکارا مانده و واحد  12کارا میماند.
حال میخواهيم مقدار  % 2/34را در مقدار ورودی با مقيا

اصلی را بدست آوریم .با توجه به

اینکه ،مقدار هزینه ثابت ماهانه  DMU1برابر  111ميليون ریال اعالم شده است ،لذا اگر
مقدار 2784111ریال از هزینه ثابت ماهانه این  DMUکاسته شود ،همچنان این واحد ناکارا
مانده و واحد  12کاراست.

نتیجهگیري
در این تحقيق با توجه به نقاط ضعف موجود در مدلهای پایه  DEAاز مدل MCDEA
بهمنظور رتبهبندی جایگاههای  CNGاستفاده شده است .همچنين با استفاده از مزیت تحليل
پوششی دادهها که عبارت است از مفيد بودن برای الگوبرداری و کاربرد آن در تصميمگيری
با معيارهای چندگانه ،رویکردی بر مبنای مدل قاسمی و همکاران جهت اندازهگيری و
الگوبرداری کيفيت خدمات ارائه شده است .بهمنظور در نظر گرفتن مفهوم کيفيت خدمات
جایگاهها ،از مدل سروکوال با پنج بعد به عنوان خروجی مدل  DEAاستفاده شده است.
کيفيت خدمات جایگاههای  CNGبا استفاده از مدل سروکوال و  19سوال مورد پرسش قرار
گرفت .طبق نتایج بدست آمده از نظرسنجی بازرسان ،بطور کلی در  13جایگاه ،امتياز همدلی
کمترین و امتياز عوامل ملمو

بيشترین امتياز را در بين عوامل مدل دارند .نتایج مدل

 ،MCDEAنشان میدهد که جایگاه تاليوردی بعنوان واحد کارا میباشد .در انتها نيز با
استفاده از رویکرد تحليل حساسيت جهانشاهلو و همکارانش ،ميزان تغييرات ورودی و
خروجیها مورد بررسی قرار گرفت.
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با توجه به نتایج بدست آمده پيشنهاد میگردد تا بهمنظور بهبود عملکرد جایگاهها ،کارایی
جایگاههای سوخت بهجای کاهش ورودیها ،عملکرد خروجیها را افزایش دهند .مدیران
جایگاههای سوخت به دنبال افزایش سطح کيفيت خدمات باالخص در بعد همدلی باشند.
همچنين بهمنظور ایجاد چرخه بهبود مستمر ،از جایگاههای سوخت کارا بطور دورهای
الگوبرداری شود.
این تحقيق از نظر ماهيت علمی دارای دستاوردهایی میباشد با این حال در برخی حوزهها
همچنان نقاط قابل بهبودی وجود دارد که میتواند بهصورت پيشنهادات پژوهشی مطرح
گردد .بهمنظور پيشنهادات آتی میتواند مساله برنامهریزی خطی چندهدفه بصورت تعاملی
اجرا گردد یعنی توابع هدف مدل  MCDEAبا اوزان مختلف پيشنهادی مطرح گردد و
اوزان مطلوب شناسایی شوند .با توجه به این که در این تحقيق کيفيت خدمات به عنوان
خروجی لحاظ شده است ،در تحقيقات آتی میتوان رضایت مشتریان را نيز تحت بررسی قرار
داد .همچنين اضافه نمودن یک محدودیت جدید بين اوزان ورودی تعداد پرسنل و تعداد
دیسپنسرها منجر به واقعی شدن مدل ریاضی خواهد شد.
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