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  مقدمه . ١

هاي  هاي نوين در دريافت و پرداخت گيري از فناوري در حال حاضر مقوله پرداخت الكترونيكي و بهره

آن  دنبالهاي اقتصادي نقش مهمي را در افزايش كيفيت ارايه خدمات، كاهش هزينه انتقال و به  بنگاه

شك توسعه تجارت الکترونيکي در شبکه  بي ؛نمايد كاهش قيمت بازاري محصوالت و خدمات ايفا مي

هاي جديد بازار در فضاهاي مجازي، در گسترش بازارهاي مصرف عرصه  تواند با ايجاد فروشي كشور مي خرده

كه اين امر افزايش مقياس  و اساسي ايفا نمايد اصليديگر، افزايش مقياس فروش فعالن، نقش  ه بيانكاال و ب

  . دنبال خواهد داشت هوري را نيز در عرصه توليد بها و افزايش بهرهتوليد، كاهش هزينه

طريق  و از برخطصورت  هتوان انجام هرگونه امور تجاري بتجارت الکترونيکي را مي ،طور كلي به

شود بيش از بيني مياست و پيشهاي اخير رشد بسياري داشته اين تکنيک در سال. اينترنت بيان کرد

شود که در آن خريد و فروش کاال اي گفته ميتجارت الکترونيکي به هرگونه معامله. اين نيز رشد کند

. شوديا خدمات منتهي مي و يا خدمات از طريق اينترنت صورت پذيرد و به واردات و يا صادرات کاال و

رد، يعني نه تنها شامل خريد و فروش از طريق اينترنت تري دا تجارت الکترونيکي معموالً کاربرد وسيع

برداري از کاالها، مديريت توليد و  فعاليت تجاري مانند خريداري، صورت ديگر هايبلکه جنبه ،است

مفهوم  ،البته. گيردجايي کاالها و همچنين خدمات پس از فروش را در بر ميتهيه و توزيع و جابه

ابزارهاي مورد استفاده در تجارت  اساساً. است کسب و کار الکترونيکتر تجارت الکترونيک گسترده

ابزار پيام سريع و پول الكترونيكي كه در اينجا تمركز  يل، فروشگاه اينترنتي،ايم: الكترونيكي عبارتند از

  ١.بر ابزار پول الكترونيكي خواهد بود

هاي دانست، يعني هنگامي که بانک ۱۹۱۸توان سال زمان شروع پرداخت الکترونيکي را مي

الکترونيکي اشکال گوناگوني پرداخت . پرداختندفدرال رزرو آمريکا به انتقال وجوه از طريق تلگراف مي

هاي پرداخت براي معامالت سيستم .۱: توان آن را به دو بخش اصلي تقسيم کرددارد که مي

هايي پرداخت به سازوكاردر چنين . فروشي هاي پرداخت براي معامالت خردهسيستم .۲فروشي و  عمده

. شودسيستم، اعمال مي صورت برخط نيز وجود دارد و از طريق بررسي و کنترل زاوياي مختلف

به عنوان پول الکترونيکي ) فروشي خرده(هاي الکترونيکي جزيي تعدادي از ابداعات در محدوده پرداخت

______________________________________________________ 
  1. Dunning & Wymbas.(2001). 
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اين ابداعات که در حال حاضر نيز در مرحله اول توسعه و پيشرفت قرار دارند، بالقوه . اندشناخته شده

به چالش کشيده و  ١فروشي هاي خردهمورد پرداختداراي اين قدرتند که قواعد حاکم بر پول نقد را در 

تر و  کننده و هم براي تجار، ساده فروشي را هم براي مصرف توانند معامالت خردهدر عين حال مي

است که پول الکترونيکي مفهومي جديد از کيف پول را ارايه در اين زمينه ادعا شده. ندنمايتر  ارزان

ها را براي پرداخت به صورت اي اينترنت به وجود آورده و راه دولتنموده، سيستم پرداخت تجاري را بر

از طريق خطوط تلفن و امواج ) پول(تغيير داده و انقالبي را در گردش ارزش  را الکترونيکي

  ٢.استپديد آورده) الکترونيکي(

واحد با اشتغالي  ۵۳۰۰۱۹، در صنف خرده فروش ۱۳۸۸براساس آخرين آمار موجود در سال 

 ۷۱۷۶۱فروشي حدود  در سطح كشور مشغول فعاليتند كه اين تعداد واحد خرده ۸۵۳۸۹۹ ازبيش 

درصد از كل ارزش  ۶/۳۵ بيش ازميليارد ريال ارزش افزوده به قيمت جاري ايجاد نموده كه اين ميزان 

سهم ارزش افزوده  ،در اين سال. هاي صنفي و بازرگاني كشور به قيمت جاري است افزوده كارگاه

مقايسه وضعيت تجارت  ٣.درصد بوده است ۵۲فروشي از بخش بازرگاني به قيمت جاري  اف خردهاصن

اساس آمارهاي  هاي مصرف بر اي و تعاوني هاي زنجيره فروشي، فروشگاه الکترونيکي در اصناف خرده

موجود بيانگر آن است كه مجموع دريافت و پرداخت الكترونيكي در اصناف مورد اشاره در سطح كل 

بديهي است مبادالت الكترونيكي در . استهزار ميليارد ريال  ۱/۳۱و  ۵/۶، ۵/۲۲۲ برابرشور به ترتيب ك

  .استدار رفروشي با توجه به گستردگي فعاليت در اين بخش از سطح بسيار بااليي برخو سطح خرده

گرفت که توان به عنوان مجموعه فرآيندها و شرايطي در نظر  فروشي در ايران را مي شبکه خرده

ترديدي نيست كه يك نظام . رساندکننده نهايي مي کاال را از توليدکننده و يا واردکننده به مصرف

فروشي كارآمد ضمن تسريع در فرآيند گردش كاال و حذف فاصله جغرافيايي توليد و مصرف،  خرده

وري در اقتصاد ملي رهتواند افزايش بهکند و در نهايت مي فاصله زماني بين توليد و مصرف را تنظيم مي

  . همراه داشته باشده را ب

______________________________________________________ 
كننـد و شـامل    كننـده نهـايي عرضـه مـي     كـه كـاال را بـه مصـرف     اسـت ي يفروشي واحـدها  منظور از واحدهاي خرده . ١  

 .شود هاي مصرف مي اي و تعاوني هاي زنجيره فروشگاه
  2  .  Colecchina.(2000). 

  .)١٣٩٠(. اميني و همكاران . ٣  
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هاي و واحدهاي اقتصادي فعال در کشور از ابزار و  حال با توجه به اينکه، استفاده بنگاه

در نتيجه بيشتر  ،است ناچيزتجارت الکترونيکي بسيار محدود و  ويژههاي نوين تجارت به  روش

گيرند که اين موضوع موجب  ورت سنتي انجام ميفروشي در حال حاضر به ص ها در سطح خرده فعاليت

کار فعال و در نهايت صرف هزينه و زمان زياد  يشدن مسير گردش کاال، نياز به حجم زياد نيرو طوالني

در  ،در نتيجه. دشو براي انجام فرآيند انتقال کاالها از مبادي توليد و واردات به دست مشتري نهايي مي

خير بيشتر از معمول به أاي مورد نياز خود را بايستي با قيمت باال و با تكننده كااله اين وضعيت مصرف

 مانند نبوددهد كه عواملي  نتايج نظرسنجي از مديران واحدهاي صنفي و بازرگاني نشان مي. دست آورد

د قوانين نبواطمينان به كيفيت كاال و  نبوداطمينان در خريد اينترنتي،  نبوداطمينان به تحويل كاال، 

   ١.سزايي در توسعه كسب و كار الكترونيكي دارد هفاف از موانعي هستند كه توجه به آنها نقش بش

به بررسي و ارزيابي نحوه عملكرد  شدتالش  پژوهشبا توجه به اهميت موضوع در اين  ،بنابراين

تا چگونگي استفاده از منابع و  پرداخته شودگيري از مفهوم كارايي نظام تجارت الكترونيكي با بهره

مورد بررسي و تدقيق ي كشور ها ها در جهت ايجاد و توسعه مبادالت الكترونيكي در تمام استانظرفيت

  .گيردقرار 

هاي با تمام امكانات موجود  كه آيا استان استاساسي  پرسشدنبال پاسخ به اين  هاين مطالعه ب

بتوانند متغيرهاي مورد انتظار عملكرد نظام مبادالت پذيري را دارند كه اين قابليت و انعطاف

الكترونيكي را افزايش دهند و با همين ميزان نهاده مقدار ستاده بيشتري داشته باشند؟ آيا تمام 

فروشي به شكل بهينه عمل  ها در زمينه عملكرد نظام مبادالت الكترونيكي در اصناف خرده استان

استان به تنهايي نگاه كرد و اين پرسش را مطرح نمود  توان به هرمي ،بر اين افزوننمايند يا خير؟  مي

اي كه گيرد و مقدار ستاندههايي كه در اختيار آن قرار ميتوان هر استان را با توجه به نهادهكه آيا مي

شود، به عنوان يك استان كارا قلمداد نمود؟ و در عملكرد نظام مبادالت الكترونيكي از آن حاصل مي

 ها در كدام استان فروشي پاسخ منفي است، نظام عملكرد نظام مبادالت الكترونيكي در خرده اگر

كشور قرار گيرد؟ به منظور پاسخ به اين  ديگر هاي الگويي براي افزايش كارايي استان تواند مي

اين شده در  هاي مطرحو با توجه به پرسش كرده، در اين مطالعه از مفهوم كارايي استفاده ها پرسش

______________________________________________________ 
  .)1391.( هاي بازرگانيسسه مطالعات و پژوهشؤم.  1 
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ي به اين ي، از اين روش به منظور پاسخگو)DEA( ١هاهاي روش تحليل پوششي دادهمطالعه و قابليت

  .شود ميهاي اساسي استفاده پرسش

  پژوهش پيشينه. ۲

گيري كارايي  ها در اندازه هاي ناپارامتري و مدل تحليل پوششي داده كارگيري روش هدر زمينه ب

گيري  كارگيري اين روش در اندازه در خصوص به ولي ،است شدهمطالعات بسياري در كشور انجام 

اي در دسترس  هكارايي نظام دريافت و پرداخت الكترونيكي در سطح داخل و خارج هيچگونه مطالع

نقش فناوري اطالعات را در ) ۱۳۹۰(حال در ميان مطالعات مرتبط، المعي  با اين. نيست

 يها فروشي خرده د ازيخر کننده در مصرف رفتار ،همچنين. بررسي و تحليل نموده است ها فروشي خرده

در ) ۱۳۸۷(معيني و اميري  ،از سوي ديگر. شناسايي و مطالعه شده است) ۱۳۹۱(توسط نوري  برخط

فروشي  مقاله خود به بررسي كاربردهاي نوين تكنولوژي بيومتريك در مباحث بازاريابي و خرده

فروشي  يك مدل كسب و كار الكترونيكي نوآورانه براي خرده) ۱۳۸۹(اند و عالميان و زعفريان  پرداخته

مين در راستاي أكردن زنجيره ت هاي الكترونيكي همچنين، اهداف، مزايا و استراتژي. اند ارايه نموده

مطالعه و ارائه شده ) ۱۳۸۵(فروشي الكترونيكي، موضوعي است كه توسط حيدري و احمدي  خرده

  .است

گيري كارايي عملكرد نظام  تا با اندازه شود ميتالش در اينجا  گفته، پيشبه مطالعات  توجهبا 

كارايي  يفروشي كشور الگوي مناسبي براي ارتقا پرداخت و دريافت الكترونيكي در اصناف خرده

  .شودهاي كشور تبيين  فروشي عملكرد در سطح خرده

  )محاسبه هاي روش تعريف،(كارايي . ۳

اصوالً به ميزان رضايت مشتري يا ميزان دستيابي به اهداف مورد نظر اشاره  كارايي يك مفهوم كمي است و

هايي كه بر انجام آن عملكرد  هاي عملكرد واحدها را با هزينه نسبتي است كه برخي از جنبه ،واقع دارد و در

  .كند يمقايسه م ،متحمل شده

______________________________________________________ 
  1. Data Envelopment Analysis (DEA) 
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 شود؛ ميکارايي در قالب دو رويكرد خروجي محور و ورودي محور تحليل و بررسي  ،طور كلي به

دست آورد و در  هها بتوان بيشترين ستانده را ب بودن نهاده كه در رويكرد نخست با فرض ثابت طوري به

  ١.ها بتوان كمترين نهاده را به كار برد هرويكرد دوم با فرض ثابت بودن ستاند

ارايي را معادل اثربخشي دانسته و آن را ظرفيت توليد مطلوب با حداقل واژه نامة وبستر، ك

  .٢مصرف انرژي، زمان، پول يا مواد تعريف نموده است

هاي مختلفي انجام است كه در زمينه كارايي، فعاليت پژوهشگرانينيز از جمله ) ۱۹۵۷( ٣فارل

 "گيري كارايي توليداندازه"عنوان  بااي وي در مقاله. داده و روشي براي ارزيابي آن پيشنهاد نموده است

توليد يك ستانده به حد كافي بيشتر از يك مقدار مفروض نهاده "، كارايي يك بنگاه را ۱۹۵۷در سال 

  ".تعريف كرده است

) هاتحليل پوششي داده(عنوان پايه اساسي روش مورد بحث توان بهديدگاه فارل را مي اساساً

  . در اين مطالعه قلمداد نمود

هاي متفاوتي از سوي پژوهشگران مختلف ارائه شده است كه  منظور ارزيابي كارايي روشبه

  . بندي نمودتوان آنها را به دو دسته زير تقسيم عمدتاً مي

  ٤،هاي پارامتري روش )الف

  ٥.هاي ناپارامتري روش )ب

بر  ،هاي ناپارامتري است با توجه به اينكه رويكرد تحليل كارايي مبتني بر روش پژوهش،در اين 

هاي ناپارامتري با  در روش ،طور كلي به .پرداخته شوداين روش تمركز كرده و به بيان مختصر آن 

اين حال آنكه در . شود ها پرداخته مي ريزي رياضي به ارزيابي كارايي بنگاههاي برنامه استفاده از تكنيك

و نيز چنانچه بنگاه مورد نظر داراي چند خروجي متفاوت  يستروش ديگر نيازي به برآورد تابع توليد ن

توان ها را ميروش تحليل پوششي داده. باشد، اين روش در ارزيابي كارايي با مشكلي مواجه نخواهد بود

______________________________________________________ 
سسـه مطالعـات و   ؤانتشـارات م : اي بر تجزيه و تحليل كـارايي و بهـره وري   مقدمه ).۱۳۸٩( .ابراهيمي مهر، محمدرضا . ١  

   .هاي بازرگاني پژوهش

  ).١٣٦٢. (چاپ اول. انتشارات ارغوان). Webster”s-New Collegiate Dictionary. (وبسترميريام  .٢  

  3. Farrel 
  4. Parametric Method 
  5. Non Parametric Method 
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هاي برنامهفاده از تكنيكهاي ناپارامتري معرفي نمود كه در اين روش با است به عنوان يكي از روش

  . هاي مورد نظر پرداخته خواهد شدريزي رياضي به ارزيابي واحد

هاي پارامتري براي ارزيابي كارايي واحدهاي توليدي كه يك ستاده دارند و يا در صورت  روش

، تبديل كرد - يا به يك واحد ستاده يكسان - ها را به يكديگرداشتن ستاده بيشتر بتوان اين ستاده

اما فرض كنيد بخواهيم كارايي دو واحد خدماتي در آموزش را با هم مقايسه نماييم و اين . ندا مناسب

التحصيالن  ها تعداد فارغواحدها بيش از يك ستاده داشته باشند، به عنوان مثال دو نمونه از اين ستاده

است و هيچ  دست آمده بهشده در مجالت معتبر باشند كه توسط هر واحد  و تعداد مقاالت پذيرفته

تبديل يكي از اين دو به ديگري نداشته، در عين حال هيچ توافق كلي در مورد وزن يا  برايشاخصي 

، كارايي را ارزيابي پيشينهاي  اگر بخواهيم از روش ،حال. اهميت هر يك از اين دو وجود نداشته باشد

عنوان  برآورد تابعي به برايستادة واحدي چرا كه  ؛و سپس مقايسه نماييم، عمالً غيرممكن خواهد بود

از . اين مشكل يكي از مشكالت ارزيابي كارايي به روش تابع توليد مرزي است. تابع توليد مرزي نداريم

هاي ارزيابي كارايي با استفاده از توابع توليد مرزي، يك شكل خاص براي تابع  طرفي در تمامي روش

د كه در عمل ممكن است نقض شوجزء تصادفي اعمال مي و فروضي براي متغير شدهتوليد تصريح 

در اين . ها استفاده نمودتوان از روشي به نام روش تحليل پوششي دادهمشكالت مياين براي حل . دشو

كنند كه به صورت تركيبي خطي روش براي ارزيابي كارايي هر واحد، ابتدا يك واحد مجازي ايجاد مي

گيري مجازي را كه با ستادة حاصل از اين واحد تصميم ،سپس. استگيري تصميم ديگر از واحدهاي

آيد، با ستادة واقعي اين واحد مقايسه ميدست مي هگيري بكار بردن نهادة يكي از واحدهاي تصميم به

  .نمايندكنند و به اين ترتيب اقدام به ارزيابي كارايي مي

  هاداده پوششي تحليل نظري مباني. ۴

        :پردازدگيري كارايي نسبي ميها به ارائه مدل زير به منظور اندازهروش تحليل پوششي دادهدر حالت اوليه، 
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j,i,r :ندهستها ها و خروجيبه ترتيب تعداد استان، ورودي .  

حداکثر  ها ها و وروديها نسبت موزون خروجيدر روش تحليل پوششي داده ،ديگر بيانبه 

  .كارايي آنها را از واحد بيشتر ننمايد ي ديگرها به اين شرط كه همين ضرايب در بنگاه شود مي

مدل با فرض اين يك مدل غيرخطي است، به منظور سهولت در حل  باالاز آنجا كه مدل 
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. دهدرا نشان مي هاي مجموعه مرجع براي كه وزن بودهشامل اعداد ثابت  1Nيك بردار ،كه در آن

مدل را اين . نمايدرا تأمين مي 1ها خواهد بود، شرط  ي بنگاهيكارا دست آمده كه همقادير اسكالر ب

  .نامندمي ١CCRمدل  DEAدر روش 

______________________________________________________ 
1. Charnes, Cooper & Rhodes 
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  هاداده پوششي تحليل در مقياس به بازده. ۴-۱

ها را شود كه بخواهيم بدانيم اگر وروديمفهوم بازده به مقياس زماني مطرح مي ،دانيمطور كه مي همان

  .ها چه تغييري خواهند نمودبه يك نسبت مشخصي تغيير دهيم، خروجي

واسطة آن دو نتيجه مهم عايد  هگنجاند كه ب DEA توان در مدلاين بحث را با فروضي مي

د و دوم شواول اينكه كارايي فني به دو جزء كارايي مديريتي و كارايي مقياس تفكيك مي ؛شود مي

  .شودهاي كوچك تميز داده مي هاي بزرگ از بنگاه اينكه بنگاه

   ثابت مقياس بازده) الف

ها در مقياس بهينه عمل  بنگاه فرض بازدهي ثابت نسبت به مقياس تنها در صورتي قابل اعمال است كه

  . ١)قسمت مسطح منحني هزينه متوسط بلند مدت(نمايند 

نمود كه در اي ارائه ميگونه ي را بهيبا فرض بازده ثابت نسبت به مقياس، كارا CCR مدل

ي مقياس يك يجو ي فني خالص يعني كارايي ناشي از مديريت و كارايي ناشي از صرفهيبرگيرنده كارا

از آنجا كه براي ارزيابي تأثيرات تغيير و اصالح ساختاري، اطالعاتي در مورد كارايي  ، وليدبنگاه بو

مقياس مورد نياز است و همچنين براي تشويق مديران نمونه، داشتن اطالعاتي در مورد كارايي ناشي 

  .  دشويابد، الزم است اهميت تفكيك اين دو كارايي از هم روشن از مديريت ضرورت مي

  

  متغير مقياس به بازده) ب

 اي بسط دادند كه بازده متغير نسبت بهرا به گونه  CCR، مدل)BBC، ١٩٨۴(٢بانكر، چارنز و كوپر

  . مقياس را در برگيرد

ريزي خطي با فرض بازده ثابت نسبت به له دوگان در برنامهأكردن مس انجام اين مهم در فرموله

1NIوسيله اضافه نمودن محدوديت  همقياس ب  )در اين حالتاستبه اين مدل ) قيد تحّدب ،، 

  .شودمحاسبات با فرض بازده متغير نسبت به مقياس انجام مي

______________________________________________________ 
  .)١٣٧٩( .ميبدي امامي .١

2. Banker, Charmes & Cooper 
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  :                           كه طوري به

                                                                                                     Min
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   1IN   

كند كه آيا بنگاه در ناحية بازده با قيد بازده متغير نسبت به مقياس مشخص نمي باالمدل 

اين مهم در عمل با مقايسة قيد بازده غيرصعودي . نمايدصعودي يا نزولي نسبت به مقياس فعاليت مي

1INنسبت به مقياس  گيردصورت مي .  

  : كه طوري به
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1IN   

كارايي مقياس براي يك بنگاه خاص با مقايسه مقدار نبود ديگر، ماهيت نوع بازده در  ه بيانب

بازده غيرصعودي نسبت به مقياس و با مقدار كارايي فني بازده متغير نسبت به  كارايي فني در حالت

بدين صورت كه اگر اين دو با هم مساوي باشند، آنگاه بنگاه مورد نظر با بازده . شود مقياس تعيين مي

و در غير اين صورت، شرط بازده صعودي نسبت به مقياس برقرار  بودهنزولي نسبت به مقياس مواجه 

  ١.د بودخواه

______________________________________________________ 
 .خذأهمان م .1 
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بر . نامندبا فرض بازدهي متغير نسبت به مقياس مي BCC١، مدل DEAرا در روش  باالمدل 

به دو جزء كارايي مديريتي و كارايي مقياس  CCRشده در مدل  ، كارايي محاسبهBCCاساس مدل 

  .شودتقسيم مي

  كارا هاي DMU بندياولويت. ۴-۲

:t.s

DMax k
  

         

....3,2,1t

0

0...)XX(X
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0...)YY(YD
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22111111

2j21j1j1k

22111111k












 

  

  :در آن كه

D:  معكوس كارايي مربوط بهDMU ،K ام و متغير تصميم،  

: متغير تصميم،   

i1Y: خروجيj  ام برايDMU اول،  

i1X: وروديi  ام برايDMU اول.  
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   1. Banker, Charmes & Cooper 
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 صنف در الكترونيكي پرداخت و دريافت نظام عملكرد ارزيابي در هايخروجي و هاورودي. ۵

  فروشي خرده

شود كه داراي عنوان يك واحد قلمداد مي هدر اين بررسي عملكرد هر استان نظام مبادالت الكترونيكي ب

ست از آنچه كه آن استان در ا هاي هر استان در واقع عبارتورودي. استيك سري ورودي و خروجي 

استفاده از آنها، خروجي يا  كار برده تا با نظام مبادالت الكترونيكي بهجهت عملكرد كارا در 

  . هايي بهينه توليد شود خروجي

هاي  درصد كارگاه .۱ :شده در اين بررسي عبارتند از هاي در نظر گرفتهورودي ،بدين ترتيب

سهم  .POS(، ۳( فروشپايانه دستگاه كننده از  هاي استفاده درصد كارگاه .۲ ،كننده از اينترنت استفاده

شده مجموع دريافت و  و خروجي در نظر گرفته). درصد(گذاري  گذاري در فناوري از كل سرمايه سرمايه

  ١.ستها پرداخت  الكترونيكي كارگاه

  ٢مدل نتايج استخراج. ۶

ها و است كه با در نظر گرفتن ورودي اي گونهبه  پژوهشكه در مقدمه اشاره شد، فرآيند  طور همان

هاي مختلف انجام شده  اي ميان استانها، مقايسهها و ارزيابي كارايي به روش تحليل پوششي داده خروجي

با فرض  BCCبا فرض بازدهي ثابت نسبت به مقياس و  CCRدر اين مقاله از دو مدل  بنابراين،. است

ها و ارزيابي و خروجي هابا در نظر گرفتن ورودي در نتيجه،. شد استفاده بازدهي متغير نسبت به مقياس

  .آيد دست مي بهها نتايج زير كارايي به روش تحليل پوششي داده

  و ميانگين  ۸۱۳/۰شود، ميانگين كارايي مقياس مشاهده مي ،۱طور كه در جدول  همان

هاي كشور با ثابت فرض نمودن ساير شرايط  اين بدين معناست كه استان. است ۵۸/۰كارايي مديريت 

بايست ترتيبي مي ؛ند، بنابراينهستمقياس و هم به لحاظ مديريت، داراي فضاي خالي هم به لحاظ 

  موضوع ديگري كه با توجه به نتايج كارايي . دشوطور بهينه استفاده  د كه از اين منابع بهشواتخاذ 

______________________________________________________ 
 .شده استگردآوري  ١٣٩٠از طرح آمارگيري از واحدهاي صنفي و بازرگاني پژوهش آمارهاي مورد بررسي در اين  .١

 .استخراج شده است DEAP2افزار  اساس نرم نتايج مطالعه بر .٢
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  . است ۴۵۱/۰هاي كشور  توان به آن اشاره نمود، اين است كه ميانگين كل كارايي در استانمي

واحد استفاده شده و  ۴۵۱هاي كشور، تنها از  واحد ظرفيت در استان ۱۰۰۰بدان معناست كه از  اين

توان مي ،ديگر بيانمانده است، به استفاده  بدونعنوان ظرفيت قابل توسعه عمالً  هواحد ديگر آن ب ۵۴۹

خود را  تواند خروجيهاي موجود ميگفت هر استان بدون افزايش ظرفيت خود و با همين ظرفيت

هاي  اساس يك فرآيند علمي ادعا نمود كه استان توان برمي ،بدين ترتيب. افزايش دهد درصد ۹/۵۴

زير ظرفيت  درصد ۹/۵۴فروشي  كشور در جهت توسعه نظام مبادالت الكترونيكي در صنف خرده

  .نمايند فعاليت مي

ها و ميزان  تفاده از نهادههاي كشور ريشه در نحوه تركيب و اس تفاوت كارايي بين استان اساساً

تر  داراي كارايي پايين يها طوري كه در استان به ؛ها دارد كارگيري اين نهاده خروجي حاصل از به

گذاري در فناوري  و همچنين سرمايه پايانه فروشهاي  شود كه ميزان استفاده از دستگاه مالحظه مي

مجموع دريافت و پرداخت الكترونيكي متناسب با اين حجم  ،اطالعات به مراتب باالتر بوده و در مقابل

هاي  و نيز كارگاه  ITگذاري در طور نمونه استان كرمان در زمينه سرمايه به. يستها ن از نهاده

در زمينه دريافت و  ، وليبرابري را دارد ۲/۳كننده از اينترنت در مقايسه با استان قم، نسبت  استفاده

ها از جنبه  تفاوت كارايي بين استان دليلبرابر است، كه اين امر  ۶/۱نسبت  پرداخت الكترونيكي اين

  .نيز مصداق دارد ي ديگرها بديهي است اين موضوع در خصوص تفاوت كارايي بين استان. نظري است
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١٣٨٨ها در سال  ميزان انواع كارايي به تفكيك استان .١ جدول  

 نوع مقياس كارايي مقياس مديريتكارايي كارايي فني نام استانرديف

۲۹۷/۰۳۱۷/۰۹۳۷/۰مركزي ١  كاهنده بازده 

۳۸۲/۰۳۸۴/۰۹۹۶/۰گيالن ٢  فزاينده بازده 

 ثابت بازده ۱۱۱مازندران ٣

۲۶۴/۰۳۳۲/۰۷۹۶/۰شرقيآذربايجان ٤  كاهنده بازده 

۳۲۴/۰۳۲۵/۰۹۹۷/۰غربيآذربايجان ٥  فزاينده بازده 

۳۶۲/۰۳۶۳/۰۹۹۷/۰كرمانشاه ٦  فزاينده بازده 

۴۵۲/۰۴۵۳/۰۹۹۹/۰خوزستان ٧  فزاينده بازده 

 ثابت بازده ۱۱۱فارس ٨

۳۰۶/۰۳۲/۰۹۵۵/۰كرمان ٩  كاهنده بازده 

۴۲۷/۰۶۳۴/۰۶۷۳/۰رضويخراسان ١٠  كاهنده بازده 

 ثابت بازده ۱۱۱اصفهان ١١

٤٨٨/٠۵۸۴/۰۸۳۶/۰بلوچستانوسيستان  ١٢  فزاينده بازده 

 ثابت بازده ۷۸۳/۰۷۸۳/۰۱كردستان ١٣

۴۳۷/۰۴۴۴/۰۹۸۴/۰همدان ١٤  فزاينده بازده 

۲۴۹/۰۴۹۴/۰۵۰۳/۰بختياريوچهارمحال ١٥  كاهنده بازده 

۲۲۷/۰۲۸۳/۰۸/۰لرستان ١٦  كاهنده بازده 

۲۳۳/۰۴۴۵/۰۵۲۴/۰ايالم ١٧  كاهنده بازده 

۲۳۱/۰۴۰۵/۰۵۷۱/۰ كهكيلويه و بوير احمد ١٨  فزاينده بازده 

۳۸۲/۰۴۸۳/۰۷۹۲/۰بوشهر ١٩  فزاينده بازده 

۱۷۲/۰۱۱۷۲/۰زنجان ٢٠  فزاينده بازده 

۳۹۶/۰۴۴۶/۰۸۸۶/۰سمنان ٢١  فزاينده بازده 

 ثابت بازده ۱۱۱يزد ٢٢

۳۸۷/۰۳۸۷/۰۹۹۹/۰هرمزگان ٢٣  ثابت بازده 

۶۲۶/۰۱۶۲۶/۰تهران ٢٤  فزاينده بازده 

۶۰۳/۰۶۰۸/۰۹۹۱/۰اردبيل ٢٥  فزاينده بازده 

۶۱۶/۰۶۲/۰۹۹۲/۰قم ٢٦  فزاينده بازده 

۲۳۴/۰۲۳۹/۰۹۷۹/۰قزوين ٢٧  فزاينده بازده 

 ثابت بازده ۴۰۳/۰۴۰۳/۰۱گلستان ٢٨

۳۰۱/۰۱۳۰۱/۰شماليخراسان ٢٩  فزاينده بازده 

۲۶۴/۰۶۴۱/۰۴۱۱/۰جنوبيخراسان ٣٠  فزاينده بازده 

۴۵۱/۰۵۸/۰۸۱۳/۰ ميانگين  -    -  

  .پژوهش هاي يافته: خذأم
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  واحد كارايي داراي هاي استان بنديرتبه. ۷

 بنابراين،، ستهاي ناكارا ها ارائه الگوي مرجع براي استاناز آنجا كه يكي از اهداف روش تحليل پوششي داده

هاي مورد مطالعه مشخص شده كه  ، الگوي هر يك از استانDeap2افزار در اينجا بر اساس نتايج خروجي نرم

  .ارائه شده است  ۲در قالب جدول 

١٣٨٨هاي كشور در سال  هاي الگو براي افزايش كارايي استان استان. ٢جدول  
 ٣هاي الگو استان ٢هاي الگو استان ١هاي الگواستان نام استانرديف
 -  فارسيزدمركزي ١
 -  يزداصفهانگيالن ٢
 -  يزدتهرانمازندران ٣
 -  فارسيزدآذربايجان شرقي ٤
 -  يزداصفهانآذربايجان غربي ٥
 اصفهان فارسيزدكرمانشاه ٦
 فارس يزداصفهانخوزستان ٧
 -  يزدتهرانفارس ٨
 -  تهرانيزدكرمان ٩
 -  يزدفارسخراسان رضوي ١٠
 -  يزدتهراناصفهان ١١
 -  اصفهانيزدسيستان و بلوچستان ١٢
 اصفهان مازندرانفارسكردستان ١٣
 اصفهان فارسيزدهمدان ١٤
 - - فارسچهارمحال و بختياري ١٥
 - - مازندرانلرستان ١٦
 - - اصفهانايالم ١٧
 خراسان شمالي زنجانيزدكهكيلويه و بوير احمد ١٨
 -  يزداصفهانبوشهر ١٩
 - - زنجانزنجان ٢٠
 فارس خراسان شمالييزدسمنان ٢١
 - - يزديزد ٢٢
 اصفهان فارسيزدهرمزگان ٢٣
 - - تهرانتهران ٢٤
 فارس يزداصفهاناردبيل ٢٥
 فارس يزداصفهانقم ٢٦
 -  يزداصفهانقزوين ٢٧
 فارس يزداصفهانگلستان ٢٨
 - - خراسان شماليخراسان شمالي ٢٩
 -  خراسان شمالييزدخراسان جنوبي ٣٠

  .هاي پژوهش يافته: خذأم



  

  1392، پاييز و زمستان 64و  63هاي  سال بيستم، شمارهفصلنامه روند،     
  

١٠٢ 

دهد تا اين امكان را مي DEAاند، به عنوان الگو تعيين شده پژوهشاستان در اين  ۷كه  از آنجا

، بنابراين با استفاده از دو روش تعداد دفعات و مجموع کردبندي لويتوهاي مرجع ا هر يك از استان

هدف اصلي در  است كه اساساً گفتني. شدبندي واحدهاي مرجع  لويتووزني تعداد دفعات، اقدام به ا

ها به صورت عام مطرح  و طرح الگوبودن استان بودههاي داراي كارايي واحد  بندي استان اينجا رتبه

هاي  كارايي عملكرد، استان يهر استان براي ارتقا ،شود مالحظه مي ۲طور كه در جدول همان. يستن

ها نيز با شدت و ضعف  وضوع الگوبودن استانبديهي است م. دهد خاصي را براي خود مبنا قرار مي

طوري كه استان خراسان شمالي تنها از سوي دو استان الگو قرار گرفته و اين دو بار نيز  همراه است، به

اين بحث در قالب دو رويكرد تعداد دفعات . با مجموع وزني پاييني به عنوان الگو پذيرفته شده است

  .شود پرداخته ميكه در ادامه به ارايه آن  استالگوبودن و مجموع وزني قابل طرح 

  روش تعداد دفعات . ۷-۱

قرار  ي ديگرها ين روش، مراجعه به تعداد دفعاتي است كه استان مورد نظر الگو و يا مرجع استاننخست

با توجه به اين روش، استان يزد به لحاظ اينكه دفعات بيشتري به عنوان الگو مطرح بوده است، . گرفته است

  .ها كسب نموده است رتبه اول را در ميان استان بنابراين،

  

  ها روش تعداد دفعات الگوبودن در روش تحليل پوششي داده. ٣جدول

 تعداد نام استان

 ٢١ يزد

 ١٢ اصفهان

 ١١ فارس

 ٣ تهران

 ٢ شمالي خراسان

 ١ مازندران

 ١ زنجان

 .هاي پژوهش يافته: خذأم
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  روش مجموع وزني تعداد دفعات . ۷-۲

هاي داراي كارايي واحد در هر  بندي مطرح است، مراجعه به مجموع وزني استانروش ديگري كه براي رتبه

شود، با توجه به اين طور كه مشاهده مي همان. اندمطرح بوده ي ديگرها عنوان الگو براي استان هبار است كه ب

  .هاي مورد مطالعه مطرح است تبه اول در ميان استانعنوان ر هروش نيز استان يزد ب

  

  ها روش مجموع وزني دفعات الگوبودن در روش تحليل پوششي داده .۴جدول 

 مجموع وزني نام استان

٤٦١/١١ يزد  

٠٨٤/٦ فارس  

٥٩٧/٤ اصفهان  

٤٤٨/١ شمالي خراسان  

٥٧٦/٠ زنجان  

٤٨٤/٠ مازندران  

٠٧٣/٠ تهران  

  .پژوهش هاي يافته: خذأم

توان به نتايج اين روش مي بنابراين،مستدلي برخوردار است،  نظريروش از پايه اين از آنجا كه 

اساس روش تعداد دفعات و بر اساس روش مجموع وزني  است كه بر گفتني. اعتماد بيشتري داشت

ترونيكي معرفي گيري از مبادالت الك عنوان بهترين استان در زمينه بهره هتعداد دفعات، استان يزد ب

  .ستا شده

   سياستي هايتوصيه و بنديجمع. ۸

فروشي از ظرفيت مناسبي براي توسعه  توان بيان داشت كه صنوف خرده مي اين پژوهشاساس نتايج  بر

 ۵۵كه ظرفيت خالي موجود با توجه به منابع در دسترس حدود  طوري به ؛ندبرخوردارتجارت الكترونيكي 

ها و امكانات موجود الزم  ريزي به منظور توسعه اين ظرفيت با توجه به قابليت كه ضرورت برنامه بودهدرصد 

  .و ضروري است



  

  1392، پاييز و زمستان 64و  63هاي  سال بيستم، شمارهفصلنامه روند،     
  

١٠٤ 

ايجاد اطمينان به تحويل : الزامات توسعه دريافت و پرداخت الكترونيكي عبارتند از ،طور كلي به

ترين  اصليكاال، ايجاد اطمينان در خريد اينترنتي، اطمينان به كيفيت كاال و نياز به قوانين روشن از 

تحويل  اساس طرح آمارگيري از واحدهاي صنفي و بازرگاني، ايجاد اطمينان به كه بر بودهموارد مطرح 

 ۴/۲۱درصد، اطمينان به كيفيت كاال  ۹/۲۸درصد، ايجاد اطمينان در خريد اينترنتي با  ۱/۳۴كاال با 

به اينكه از ديد  توجهبا . ستا بندي شده درصد از ديد مديران رتبه ۲/۷درصد و نياز به قوانين روشن با 

ترنتي در مقام دوم الزامات مديران واحدهاي صنفي و بازرگاني موضوع ايجاد اطمينان در خريد اين

عنوان يكي از فعاالن كليدي در اين  هبانكي بنظام نقش  بنابراين،توسعه كسب و كار اينترنتي قرار دارد، 

  .     كند زمينه نمود پيدا مي

ها قابليت ارائه نتايج با دو ماهيت ورودي و خروجي را كه روش تحليل پوششي داده از آنجا

هاي كشور در زمينه عملكرد  رت بيشتري در ارائه راهكار براي افزايش كارايي استاناز قد بنابراين،دارد، 

هاي كشور  با اين توصيف، نتايج ارزيابي كارايي استان. مطلوب نظام مبادالت الكترونيكي برخوردار است

نها و ت بودهاز وضعيت مناسبي برخوردار ن ۴۵۱/۰ها با ميانگين  دهد كه كارايي فني استاننشان مي

عملكرد نظام  درصد ۱۰۰يا  بوده اصفهان و يزد در حالت كارايي كامل فارس، هاي مازندران، استان

وضعيت عملكردي مطلوبي را  ۵۸/۰ها نيز با ميانگين  كارايي مديريتي استان. نددارمبادالت الكترونيكي 

ي ها را به جمع استانهاي كا عنوان استان و استان زنجان، تهران و خراسان شمالي به دهد نشان نمي

  .شودوضعيت مطلوبي مالحظه مي ۸۱۳/۰در زمينه كارايي مقياس نيز با ميانگين . اند پيوسته يادشده

فروشي در  واحد ظرفيت موجود اصناف خرده ۱۰۰۰که از  داشتتوان بيان  مي همچنين،

ظرفيت قابل توسعه  عنوان هواحد ديگر آن ب ۵۴۹واحد استفاده شده و  ۴۵۱هاي كشور، تنها از  استان

توان گفت هر استان بدون افزايش ظرفيت خود و مي ،ديگر بيانبه  ؛مانده استاستفاده  بدونعمل در 

توان مي فبدين ترتيب. افزايش دهد درصد ۹/۵۴تواند خروجي خود را  هاي موجود ميبا همين ظرفيت

دستيابي به عملكرد كارا در  هاي كشور به منظور اساس يك فرآيند علمي ادعا نمود كه استان بر

ظرفيت خالي  درصد ۹/۵۴ گيري از هبايست نسبت به بهر عملكرد مطلوب نظام مبادالت الكترونيكي مي

  . ريزي نمايند موجود برنامه



  

  ... ارزيابي كارايي عملكرد دريافت و پرداخت الكترونيكي در كشور
  

105  

ين مزاياي دريافت و پرداخت يآمادگي سازماني، تب يارتقا مانندتوجه به عواملي  ،بديهي است

هاي  تواند در تكميل ظرفيت كردن مخاطرات تجارت الكترونيكي مي لالكترونيكي، پويايي بازار، حداق

اقداماتي در راستاي  ،از سوي ديگر. سزايي ايفا نمايد هخالي و توسعه امر تجارت الكترونيكي نقش ب

ت مد نظر قرار گيرد سباي كارگيري نظام دريافت و پرداخت الكترونيكي در اصناف كشور مي توسعه به

  :كه عبارتند از

كارگيري نظام پرداخت  هاي تخصصي در زمينه به هاي فني و مديريتي و مشاوره رايه آموزشا .١

 ،ها الكترونيكي در سطح بنگاه

منظور رصد تحوالت حاكم بر نظام مبادالت الكترونيكي  طراحي و تدوين نظام جامع آماري به .٢

 ،هاي مختلف اقتصادي در بخش

 ،تجاريگيري از ابزارهاي نوين  هتوسعه فرهنگ بهر .٣

بانكي  نظامسازي به منظور ايجاد اطمينان و اعتماد به مبادالت الكترونيكي توسط  فرهنگ .٤

 ،كشور

هاي  نظير معافيت(هاي داراي مبادالت الكترونيكي  تدوين قوانين حمايتي و تشويقي از بنگاه .٥

 ،)مالياتي

افزاري و  هاي نرم تشكيل صندوق حمايت از توسعه تجارت الكترونيكي با هدف ارايه كمك .٦

  .افزاري و همچنين پوشش مخاطرات مالي استفاده از ابزارهاي تجارت الكترونيكي سخت

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  1392، پاييز و زمستان 64و  63هاي  سال بيستم، شمارهفصلنامه روند،     
  

١٠٦ 

  منابع

سسه ؤتهران، انتشارات م .ي و بهره ورييگيري کارا اصول اندازه ).١٣٧٩.( امامي ميبدي، علي .١

 .هاي بازرگاني مطالعات و پژوهش

نتايج طرح آمارگيري از واحدهاي ). ١٣٩١. (جواد ،جعفر و رضائي ،صادقي نامور ؛، عليرضااميني  .٢

هاي بازرگاني، مركز مطالعات و بهبود  سسه مطالعات و پژوهشؤم .صنفي و بازرگاني در كل كشور

 .بهره وري

انتشارات  .اي بر تجزيه و تحليل كارايي و بهره وري مقدمه). ١٣٨٩(. ابراهيمي مهر، محمدرضا .٣

 .گانيهاي بازر سسه مطالعات و پژوهشؤم

گذاري خارجي در ايران،  سايت سرمايه وب .اي هاي زنجيره جايگاه فروشگاه ).١٣٨٣.( اميدوار، اميد .٤

 .تهران

بررسي كارايي صنعت گردشگري با استفاده از  ).١٣٨٥.( جواد ،پوركاظمي، محمدحسين و رضائي .٥

 .٣٠٣- ٢٨١صسال ششم، شماره سوم، ص .مجله پژوهشنامه اقتصادي .هاي ناپارامتري روش

كارگيري تجارت  ثر بر بهؤمدل عوامل م ).١٣٨٧پاييز .( شهريار ،كريمي، عباسعلي و عزيزي حاجي .٦

  .٤٨فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شماره  .هاي كوچك الكترونيكي در شركت

ارزيابي تغييرات بهره وري كل عوامل  ).١٣٨٧.( حسن غضنفري،و محمدرضا  ،توكلي ؛رضائي، جواد .٧

 .٤٩پژوهشنامه بازرگاني، شماره  .ريزي خطي هتوليد در بخش بازرگاني با استفاده از الگوي برنام

 .١٣٦٢انتشارات ارغوان، چاپ اول،  .)Webster”s-New Collegiate Dictionary( .ميريام، وبستر .٨

ماهنامه  .فروشي عمده فروشي و خرده نقش فناوري اطالعات در ).١٣٩٠.( المعي، محمدرضا  .٩

 .٢٩، ص ١٥٨صنعت خودرو، شماره 

 يروانشناس .نيآنال يها فروشي د ازخردهيخر کننده در رفتارمصرف يبررس ).١٣٩١.( ، فرزادينور .١٠

 .١٧کننده، شماره  و رفتار مصرف يمشتر

كاربردهاي نوين تكنولوژي بيومتريك در مباحث بازاريابي و  ).١٣٨٧.( اميري، بهنام و معيني، علي .١١

 .كاوي ايران، تهران دومين كنفرانس داده .فروشي خرده
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ارائه يك مدل كسب و كار الكترونيكي نوآورانه  ).١٣٨٩.( رضا زعفريان، و عالميان، حسام الدين .١٢

 .، تهرانالمللي مديريت و نوآوري، ايران اولين كنفرانس بين .فروشي براي خرده
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