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چکیده
در این مقاله با هدف بررسی تغییرات بهرهوری ،دو فن شناخته شده ارزیابی طی زمان یعنی تحلیل
پنجره و شاخص مالمکوئیست مورد بررسی قرار گرفته و با انتخاب طول مناسب برای پنجره ،تحلیل
پنجره و ویرایش جدیدتری از مالمکوئیست در چارچوبی تلفیقی به کار گرفته شده ،به طوری که
عملکرد واحد در دورههای زمانی متوالی نسبت به هم مقایسه شده و اضافه شدن اطالعات دوره جدید
به لزوم تکرار محاسبات دورههای قبلی منجر نمیشود .در این چارچوب ضمن این که تالش شده
است تلفیق دو تکنیک به جبران نقاط ضعف هر یک کمک کند .با بهکارگیری آزمون ویلکاکسون،
در مورد وضعیت کلی مرزهای کارا نیز اطالعات فراهم میشود .تقدم و تأخر استفاده از فنون
موردنظر به نحوی سازماندهی شده است که به طور پیوسته در هر مرحله ،از اطالعات مرحله قبل
استفاده شده با حداقل محاسبات اطالعات نسبتاً جامعی فراهم میگردد .چارچوب پیشنهادی پژوهش
در اداره سرپرستی بانک سپه جنوب شهر تهران در  9دوره زمانی به کار گرفته شده و با توجه به
تشخیص  4مورد انتقال مرز ،کارایی چارچوب پیشنهادی به طور موردی نشان داده شده است.
واژگان کلیدی :ارزیابی مستمر ،ارزیابی خودمبنا ،مرز کارا ،تحلیل پنجره ،شاخص مالمکوئیست
دوساالنه.

 استادیار گروه مدیریت ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گیالن
 دانشجوی دکترای تحقیق در عملیات ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران
 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گیالن
تاریخ دریافت19/6/98 :

تاریخ پذیرش19/1/98 :
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مقدمه
تحلیل پوششی دادهها 1که به وسیله چارنز ،کوپر و رودز (چارنز 2و همکاران،
 )8991بر مبنای کار فارل (فارل )8999 ،3معرفی گردیده ،رویکردی ناپارامتریک است
که برای اندازهگیری کارایی نسبی 4واحدهای تصمیمگیرنده 5با ورودیها و
خروجیهای چندگانه 6بدون تخصیص وزنهای از پیش تعیین شده به کار میرود.
ارزیابی کارایی واحدها در طی زمان با تکنیکهایی مانند تحلیل پنجره 7و شاخص
بهرهوری مالم کوئیست ،8از جمله بهبودهایی است که در این رویکرد صورت گرفته
است (کوپر 9و همکاران .)0222 ،تحلیل پنجره رویکردی ناپارامتریک است که به
منظور تحلیل تغییرات کارایی واحدها در طی زمان به کار میرود .این تکنیک امکان
ارزیابی مقطعی و زمانی را برای کاربر فراهم میکند .تحلیل پنجره 10به طور ضمنی
فرض میکند که هیچ تغییر تکنولوژیکی معنیداری در بین دورههای موجود در هر
پنجره وجود ندارد .به عبارتی تعداد دورههای موجود در هر پنجره باید به گونهای
تعریف شوند که هیچ تغییر تکنولوژیکی به طور جدی در بین دورهها رخ نداده باشد
(آسمیلد 11و همکاران.)99 ،0224 ،
در اغلب مطالعات گذشته تعداد دورهها در تحلیلهای بین زمانی  DEAو یا تعیین
عرض مناسب پنجره ،این فرض اساسی به طور تحلیلی بررسی نگردیده است .در این
پژوهش با استفاده از آزمون رتبه عالمتدار 12ویلکاکسون انتقال مرز در بین هر دو
دوره متوالی بررسی و نهایتاً اثر تغییر مرز در صورت لزوم با استفاده از شاخص مالم-
کوئیست دوساالنه محاسبه خواهد شد.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
تخصیص بهینه منابع در یک سازمان ،بنگاه یا صنعت مستلزم سنجش مستمر عملکرد
)1- Data Envelopment Analysis (DEA
2- Charnes, cooper and Rhodes
3- Farrell
4- Relative Efficiency
)5- Decision Making Unit (DMU
6- Multiple Input and Output
7- Window Analysis
8- Malmquist Productivity Index
9- Cooper
10- Window Analysis
11- Asmild
12- Wilcoxon Sign Rank Test
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واحدهای آن است .استفاده از تکنیکهای اصولی و پیشرفته به منظور دستیابی به
عملکرد بهتر میتواند یکی از ابزارهای مهم در جهت بهبود عملکرد بنگاه باشد .استفاده
از این تکنیکها ،این امکان را فراهم میسازد که در محیط متغیر ،یک سازمان تغییر
جهت داده و رشدش را در زمینهای خاص و متناسب با محیط سرعت داده و در سایر
زمینهها آهسته نماید تا از آن طریق بتواند با عکسالعملهای مناسب به مقابله با
تهدیدات آینده پرداخته و از موقعیتهای به وجود آمده نیز بیشترین بهرهبرداری را
بنماید .چارچوب پیشنهادی پژوهش شامل تحلیل پنجره ،آزمون آماری ویلکاکسون و
شاخص مالمکوئیست دوساالنه 1میباشد؛ لذا در این بخش به بیان ادبیات و مبانی نظری
این سه بخش پرداخته خواهد شد.
فن تحلیل پنجره
با داشتن تابع تولید به راحتی میتوان کارایی یک واحد تصمیم گیرنده را به دست
آورد ،اما به دالئل مختلف تابع تولید به راحتی محاسبه نمیگردد .از این رو مجموعهای
به نام ،مجموعه امکان تولید 2ساخته میشود .مرز حاصل از این مجموعه یک مرز تقریبی
است .این مجموعه به صورت زیر تعریف میشود (تونه 3و همکاران.)40 ،0229 ،
{بردار نا منفی  xبردار نا منفی  yرا تولید میکندT= }(x, y) / .
مجموعة امکان تولید در تکنیک تحلیل پنجره از اجتماع دورههای موجود در عرض
پنجره ساخته میشود که وضعیت مرزها در یک مجموعه امکان ادغام شده با دو دوره،
در نگارة  8نشان داده شده است.
Y

X

نمودار  .9مجموعه امکان تولید ادغام شده

1- Biennial Malmquist index
)2- Production Possibility Set (PPS
3- Tone
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اولین فرمول تحلیل پنجره توسط سان ( )8911ارائه شد (سان .)8911 ،1فرض کنیم
2
 nواحد تصمیمگیرنده  DMUjداریم که هر کدام در دورههای زمانی ) (t  1, 2,..., T
با  mتا ورودی s ،تا خروجی را تولید میکنند .با فرض بازده به مقیاس متغیر مدل
تحلیل پنجره به صورت زیر در میآید (آسمیلد و همکاران:)97 ،0224 ،
kwt  min 
X kw  x t

معادله 8

j 1

n
j1

s.t :



Ykw  yt
) j  0, ( j  1, 2,..., n  w

آزمون تشخیص انتقال مرز کارا
تشخیص تفاوت دو یا چند مرز کارا با استفاده از آزمون فرض آماری اولین بار
توسط گالونی و همکاران پیشنهاد شد و مورد استقبال براکت 3و همکاران ( )0224و
باروا 4و همکاران ( )0224قرار گرفت .از آنجایی که توزیع تئوریک نمرات کارایی در
 DEAمعموالً ناشناخته است ،گالونی به منظور مقایسه مرز کارا در دو گروه از
واحدهای تصمیمگیرنده آزمون ناپارامتری منوایتنی 5را پیشنهاد کرد.
بر اساس پیشنهاد گالونی فرض میشود (گالونی و رول )8997 ،6واحدهای کارا در
هر مجموعه نمونهای از بی نهایت نقطه بر روی مرز کارا هستند و چنانکه مایل باشیم به
منظور اضافه کردن تعداد این نمونه میتوان واحدهای بهبودیافته 7که در واقع تصویر
واحدهای ناکارا بر روی مرز کارا هستند را نیز به نمونه اضافه کرد .اگر تفاوت نمرات
کارایی نمونه در دو گروه از واحدهای کارا نسبت به یک مجموعه امکان ادغام شده،
معنیدار باشد ،آنگاه میتوان پذیرفت که دو مرز کارا با هم متفاوت هستند .با این
فرض نمرات کارایی دو گروه }  A  {a1 , a2 ,..., amو }  B  {b1 , b2 ,..., bnاز
واحدهای تصمیمگیرنده ،در گروه خود نسبت به مجموعه امکان همان گروه محاسبه
1- sun
)2- Decision Making Unit (DMU
3- Brockett
4- Barua
5- Wilcoxon Mann- Withney Test
6- Golany and Roll
7- Projection DMU
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شده تا واحدهای کارا و ناکارا در هر گروه مشخص گردند .واحدهای بهبودیافته که در
واقع تصویر واحدهای ناکارا بر روی مرز کارا هستند ،خود واحدهای فرضی کارایی
هستند به سادگی با فرمول زیر محاسبه میشوند (تونه و همکاران:)0229 ،
معادله 0

j

 x

j

 y

*
j

*
j

jE 0

jE 0

x̂ 0  * x 0  s * 
ŷ0  * y0  s * 

در این مرحله مجموعة واحدهای کارا و واحدهای بهبودیافته در هر گروه نمونهای
از مرز کارا آن گروه تلقی میشوند و نمرات کارایی آنها نسبت به یک مجموعه
امکان که با ادغام واحدهای دو گروه ساخته میشود ،محاسبه میگردد .نهایتاً معنی
داری تفاوت نمرات محاسبه شده برای واحدهای کارای هر گروه پس از تبدیل به رتبه
با آزمون ناپارامتری منوایتنی بررسی میشود (فیلد 1و همکاران.)979 ،0229 ،
هرچند سیوشی و همکاران به دفعات (سیوشی و گوتو )0288 ،0229 ،0228 ،2از
این آزمون برای تشخیص انتقال مرز در دورههای متوالی استفاده کردهاند ،آزمون من
وایتنی مناسب مقایسه دو گروه مستقل بوده ،وقتی منظور از مقایسه دو گروه ،مقایسه
نمرات کارایی یک مجموعه از واحدها در دو دوره زمانی باشد ،میبایست دادهها از
نوع وابسته و تکراری قلمداد گردند .در این حالت آزمون مناسب آزمون رتبه عالمت
دار ویلکاکسون است .فرض صفر در این آزمون به طور عمومی به قرار زیر است:
دادهها از یک جامعه هستندH 0 : .
دادهها از یک جامعه نیستندH1 : .

به این ترتیب با رد فرض صفر استنباط میشود که واحدهای کارای دو دوره یعنی
نقاط روی مرزهای کارا متعلق به یک جامعه نبوده و مرز کارا از یک دوره به دوره
دیگر تغییر میکند که انتقال مرز یا انتقال تکنولوژی نامیده میشود.
تالشها برای ارائه آزمون پارامتریک با دقت بیشتر به خصوص توسط بنکر صورت
گرفته که با انتقاداتی همراه است و صرفاً در شرایط خاصی کاربرد داشته و محدود به
یک ورودی و یک خروجی میگردد (بنکر.)8999 ،8997 ،3
1- Field
2- Sueyoshi and Goto
3- Banker

 8مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) ،شماره  ،86پاییز 19

شاخص بهرهوری مالمکوئیست دوساالنه
شاخص مالمکوئیست سنتی به صورت نسبت کارایی دو دوره تحت بررسی نسبت
به یکدیگر بیان میشود که میتوان این نسبت را به تغییر در عملکرد ،اثر تغییر مرز و
تغییر مقیاس تفکیک کرد (تونه و همکاران .)701 ،0229 ،شاخص سنتی مالمکوئیست
تحت فرض بازده به مقیاس متغیر با مشکل نشدنی بودن مواجه میشود .اخیراً چندین
شاخص مالمکوئیست تحت فرض بازده به مقیاس متغیر ارائه شده است .شاخص مالم-
کوئیست متوالی که امکان پسرفت تکنولوژی را نداشته (شستالوا )0227 ،1و شاخص
مالمکوئیست جهانی که در صورت اضافه شدن دورهای به دورههای تحت بررسی نیاز
به انجام مجدد محاسبات وجود خواهد داشت (پاستور و لوول.)0229 ،2
اما شاخص مالمکوئیست دوساالنه دارای سه ویژگی اساسی است :تحت فرض بازده
به مقیاس متغیر با مشکل مدلهای نشدنی مالمکوئیست سنتی مواجه نمیشود .پسرفت
تکنولوژی را محاسبه کرده و در صورتی که دوره جدیدی به دورههای تحت بررسی
اضافه شود ،نیازی به انجام مجدد محاسبات وجود ندارد (پاستور و همکاران.)0288 ،
با فرض این که  nواحد در ) (t= 1,2, ….,Tدوره زمانی مورد بررسی قرار میگیرند و هر
واحد دارای بردار ورودی خروجی  ( x, y)  Rm  Rsبوده و نماد ( xt , yt )  Rm  Rs

بیانگر بردار ورودی -خروجی در دوره  tام باشد ،برای هر دو دوره متوالی تحت بررسی ( t,
 ،)t+1مجموعه امکان تولید زیر را میتوان تعریف کرد.

}j  1, 2,..., n

n

n

j1

j1

Tct  {(x, y)  R m s / x    tj x tj , y    tj y tj  0,
n

n

j1

j1

}Tct 1  {(x, y)  R m s / x    tj1x tj1 , y    tj1y tj1  0, j  1, 2,..., n
t 1
C

 TCtبیانگر مجموعه امکان تولید واحدها در دوره  tو  Tمجموعه امکان تولید
واحدها در دوره  t+1میباشد .اندیس  cنشاندهنده فرض بازده به مقیاس ثابت برای هر
کدام از مجموعههای امکان تولید ( )t, t+1میباشد .عالوه بر مجموعه امکان تولید در
هر دوره ،از ادغام مجموعه امکان دو دوره متوالی ) ، (t, t  1مجموعه امکان دوساالنه
 ، TCBکه از ادغام مجموعه امکان تولید دو دوره متوالی تحت بررسی به دست میآید
1- Shestalova
2- Pastor and Lovell
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به صورت زیر تعریف میشود:

)Tck  Tck , (k  t, t  1

  0 

}TCB  convex{TCt , TCt 1

تحت فرض بازده به مقیاس متغیر مجموعه امکان تولید  TVBبه صورت زیر تعریف
میشود (پاستور و همکارانTVB  convex{TVt , TVt 1} :)88 ،0288 ،
با استفاده از این مجموعةهای امکان میتوان شاخص مالم کوئیست دوساالنه ،یعنی
تغییرات بهرهوری بین دو دوره را ،به سه بخش زیر تفکیک نمود (پاستور و همکاران،
:)80 ،0288
معادله 7
معادله 4
معادله 9

) tv1 (x tj1 , y tj1

EC 
B
V

) tv (x tj , y tj
) BV (x tj1 , y tj1 ) / Vt 1 (x tj1 , y tj1
B
TCV 
) BV (x tj , y tj ) / Vt (x tj , y tj
) CB (x tj1 , y tj1 ) / BV (x tj1 , y tj1
B
SC 
) CB (x tj , y tj ) / BV (x tj , y tj
B
B
B
MC
 ECV
 TCV
 SCB

معادله 9
9ـ تغییرات کارایی :1بیانگر نسبت تغییرات کارایی واحد در دوره  t+1به دوره  tدر
مجموعه امکان هر دوره است که با نماد  ECبیان میشود tv1 (x tj1 , ytj1 ) .بیانگر
کارایی واحد در دوره  t+1بوده و )  tv (x tj , y tjبیانگر کارایی واحد در دوره t
میباشد.
0
0ـ تغییرات تکنولوژی  :تغییر مرز کارا در دوره  t+1نسبت به دوره  tرا نشان داده و
آن را با نماد  TCبیان میکنیم .صورت کسر ،بیانگر نسبت کارایی واحد در مجموعه
B
t 1
t 1
امکان ادغام شده )  V (x j , y jبه کارایی واحد در مجموعه امکان دوره t+1
)  Vt 1 (x tj1 , ytj1است .مخرج کسر نسبت کارایی واحد در مجموعه امکان ادغام
B
t
t
شده )  V (x j , y jبه کارایی واحد در مجموعه امکان خود دوره در دوره t
)  Vt (x tj , y tjمیباشد.
مالحظه :تغییرات تکنولوژی در اینجا به مفهوم تغییر مرز در نقطهای است که واحد بر
روی آن تصویر میشود و اطالعی از تغییرات مرز به طور کلی به دست نمیدهد.

)1- Efficiency Change (EC
)2- Technical Change (TC
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 : TCBv 1آنگاه تکنولوژی دوره  t+1نسبت به دوره tام پسرفت داشته است.
 : TCBv 1آنگاه تکنولوژی دوره  t+1نسبت به دوره tام پیشرفت داشته است.
 : TCBv  1آنگاه تکنولوژی دوره  t+1نسبت به دوره  tام ثابت بوده است.
1
 -3تغییرات مقیاس  :ناشی از مقیاس متفاوت واحدها میباشد که آن را با نماد SC
نشان داده میشود که صورت کسر نسبت ] )  [ CB (x tj1 , ytj1کارایی واحد در دوره
 t+1در مجموعه امکان ادغام شده و با فرض بازده به مقیاس ثابت به[ BV (x tj1 , ytj1 ) ] ،
کارایی واحد در مجموعه امکان ادغام شده و با فرض بازده به مقیاس متغیر در دوره
 t+1میباشد .مخرج کسر نیز نسبت ] )  [ CB (x tj , ytjکارایی واحد در مجموعه امکان
ادغام شده با فرض بازده به مقیاس ثابت در دوره  tبه ] )  [ BV (x tj , ytjکارایی واحد در
مجموعه امکان ادغام شده با فرض بازده به مقیاس متغیر در دوره  tمیباشد.

روششناسی پژوهش
در این پژوهش با هدف انجام ارزیابی مستمر عملکرد ،مجموعه امکان تولید در
تحلیل پنجره به صورت دوساالنه انتخاب گردیده است .این دورهها به گونهای انتخاب
میشوند که با یکدیگر همپوشانی داشته باشند تا در ضمن استمرار ارزیابی ،در صورت
اضافه شدن دورهای به دورههای تحت بررسی نیازی به انجام مجدد محاسبات وجود
نداشته باشد .ارزیابی خودمبنای عملکرد واحدها ،با استفاده از مجموعه امکان ادغام
شده تکنیک تحلیل پنجره امکانپذیر میگردد.

)1- Scale Change (SC
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شروع

تحلیل پنجره

شاخص مالمکوئیست دوساالنه

آزمون ویلکاکسون

بلی

انتقال
مرز رخ

خیر
پایان

جدول  .2الگوی پیشنهادی پژوهش

گام اول :تحلیل پنجره
در گام اول این پژوهش ،نمرات کارایی واحدها با استفاده از تحلیل پنجرهای به
عرض  0محاسبه خواهد شد .این نمرات بیانگر تغییرات کارایی و تغییر در عرض پنجره
از یک دوره به دوره دیگر هستند .تحلیل پنجره دارای یک فرض اساسی است که در
بین دورههای تحت بررسی تغییر تکنولوژی رخ نداده است .بنابراین به منظور آزمون
این فرض از آزمون رتبه عالمتدار استفاده میگردد.

گام دوم :آزمون ویلکاکسون
بعد از انجام محاسبات مربوط به تحلیل پنجره و به منظور آزمون انتقال مرز بین
دورههای متوالی تحت بررسی ،آزمون رتبه عالمتدار برای دو گروه از واحدها
استفاده میگردد .در صورتی که تغییر تکنولوژیکی در بین دو دوره مورد بررسی اتفاق
نیفتاده باشد ،در این صورت نمرات تحلیل پنجره بیانگر تغییرات بهرهوری واحدها در
بین دو دوره خواهد بود و فرض اساسی تحلیل پنجره نیز رعایت گردیده است .اما در
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صورتی که تغییر تکنولوژیکی در بین دو دوره متوالی رخ داده باشد ،در این صورت
فرض اساسی تحلیل پنجره نقض شده و نتایج قابل اتکا نخواهد بود .در این صورت
محاسبه اثر انتقال مرز با استفاده از شاخص مالمکوئیست ضروری است.
گام سوم :شاخص مالمکوئیست دوساالنه
در صورت وجود تغییر مرز کارا در بین دورههای تحت بررسی ،با توجه به همارزی
مجموعه امکان تولید تحلیل پنجرهای به عرض  0با مجموعه امکان ادغام شده شاخص
مالم کوئیست دوساالنه ،با استفاده از نمرات کارایی محاسبه شده در گام اول و دوم و
بدون نیاز به انجام محاسبات مجدد نمرات کارایی ،صرفاً با محاسبه یک کسر به محاسبه
اثر تغییر مرز و عملکرد پرداخته خواهد شد و با محاسبه چند کسر که صورت و مخرج
آن ها در مراحل قبل محاسبه شده به تعیین اثر تغییر کارایی ،اثر تغییر مرز و اثر مقیاس
تفکیک میگردد.

یافتههای پژوهش
به منظور پیادهسازی و اجرای چارچوب پیشنهادی پژوهش شعب اداره سرپرستی
منطقه جنوب بانک سپه با  91شعبه انتخاب گردید .با مطالعه ادبیات موضوع و کسب
نظر مدیریت و کارشناسان اداره حسابداری بانک ،متغیرهای سود پرداختنی ،هزینههای
کل ،سپرده اول دوره و درجه شعب به عنوان متغیرهای ورودی و متغیرهای میزان
تسهیالت ،سپرده آخر دوره ،درآمد کل ،نسبت تسهیالت به مطالبات و تعداد اسناد به
عنوان متغیرهای خروجی انتخاب شدند .اطالعات مورد نیاز از ترازنامه ،صورت سود و
زیان ،آمارهای روزانه و صورتهای حسابرسی شده شعب مورد بررسی در دورههای
زمانی یک ساله و در بازه ( )8719-8712به دست آمد .دورههای زمانی به گونهای
انتخاب گردیدند که با یکدیگر همپوشانی داشته باشند .بنابراین دورههای زمانی مورد
بررسی عبارتند از:
()8712-8718( ،)8718-8710( ،)8710-8717( ،....،)8711-8719
در گام اول این پژوهش نمرات بهرهوری واحدها با استفاده از تحلیل پنجرهای به
عرض  0و با استفاده از نرمافزار  AIMMSمحاسبه گردیده است که با توجه به کثرت
دادههای مربوط به  91شعبه صرفاً خالصهای از نتایج حاصل در جدول  8آمده است.
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جدول  .9خالصهای از نتایج تحلیل پنجره
حداقل بهرهوری

حداکثر بهرهوری

انحراف معیار

میانگین

05655

15000

05002

05956

واحد تصمیمگیرنده

در گام دوم این پژوهش به منظور تعیین اثر انتقال مرز بین دورههای تحت بررسی
آزمون رتبه عالمتدار در سطح معنیداری  99درصد به کار برده شده است .به منظور
محاسبه نمرات کارایی واحدها در این مرحله از مدل  BCCورودی گرا و با استفاده از
 AIMMSمحاسبه شده و سپس با استفاده از  SPSSبه محاسبه آماره آزمون پرداخته شد
که خالصهای از نتایج حاصل در جدول  0آمده است.
جدول  .2نتایج آزمون رتبه عالمتدار
شاخص

تصمیم نهایی

تحلیل پنجره

پذیرش فرض صفر

تحلیل پنجره

پذیرش فرض صفر

تحلیل پنجره

پذیرش فرض صفر

تحلیل پنجره

پذیرش فرض صفر

مالمکوئیست

رد فرض صفر

مالمکوئیست

رد فرض صفر

تحلیل پنجره

پذیرش فرض صفر

مالمکوئیست

رد فرض صفر

مالمکوئیست

رد فرض صفر

مقدار بحرانی

 15960
 15960
 15960
 15960
 15960
 15960
 15960
 15960
 15960

آماره آزمون

دورهها

-15568

1380-1381

-15408

1381-1382

-15207

1382-1383

-15789

1383-1384

-25213

1384-1385

-25591

1385-1386

-15013

1386-1387

-35912

1387-1388

-35343

1388-1389

در دورههایی که فرض صفر رد شده با تغییر مرز کارا مواجه هستیم ،فرض اساسی
تحلیل پنجره رعایت نشده است و بنابراین شاخص مناسبی برای تحلیل بهرهوری
واحدها در این دورهها نمیباشد؛ لذا به منظور محاسبه اثر انتقال مرز کارا در دورههایی
که با انتقال مرز کارا مواجه هستیم ،از شاخص مالمکوئیست دوساالنه استفاده میشود.
در گام آخر این پژوهش با استفاده از محاسبات انجام شده در گام تحلیل پنجره و
نمرات کارایی واحدها در گام آزمون رتبه عالمتدار به محاسبه اثر تغییر کارایی ،اثر
تغییر مرز و اثر مقیاس پرداخته شد .چارچوب پیشنهادی پژوهش در بین  91شعبه این
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اداره سرپرستی اجرا شده است که نتایج آن در جدول  7آمده است.
جدول  .3نتایج شاخصهای مالمکوئیست دوساالنه
درصد کاهش

درصد افزایش

واحدها

واحدها

نمرات کارایی
حداقل

حداکثر

انحراف
معیار

میانگین

%30

%27

05718

15369

05019

15000

تغییر عملکرد

%25

%21

05737

15437

05021

15004

اثر تغییر مرز

%45

%44

05557

15775

05037

15009

اثر تغییر مقیاس

%43

%41

05557

15775

05148

15014

مالم کوئیست
دوساالنه

به عنوان نمونه تغییرات بهرهوری یکی از شعب مورد مطالعه را میتوان در دورههای
تحت بررسی در جدول  4نشان داد.
جدول  .4روند تغییرات بهرهوری یک واحد
81-88

88-88

88-86

86-88

88-84

84-83

83-82

82-89

88-89

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

05937

05880

تغییر عملکرد

05759

15145

-

15000

05759

-

-

-

-

اثر تغییر مرز

05997

15017

-

15101

15000

-

-

-

-

اثر تغییر مقیاس

05756

15165

-

15101

15000

-

-

-

-

مالم کوئیست

بحث و نتیجهگیری
استفاده از آزمون آماری به منظور تشخیص تفاوت مرزهای کارا در دورههای زمانی
اگرچه سابقه روشنی دارد ،اما کاربرد آن در بررسی فرض اساسی تحلیل پنجره ،اغلب
مورد غفلت بوده است .در این پژوهش عالوه بر توجه به ضرورت بررسی فرض اساسی
تحلیل پنجره با آزمون مناسب ،با پیشنهاد آزمونهای آماری مناسب برای دادههای
تکراری ،به یک مالحظه آماری توجه شده که در سابقه موضوع نشانهای از توجه به آن
دیده نمیشود .تحلیل پنجره و شاخص مالمکوئیست به عنوان تکنیکهای بررسی
کارایی در طی زمان ،اگر چه هر دو ابزارهای شناخته شده و توانمندی هستند ،هر یک
نقاط قوت و ضعف مخصوص به خود را دارند .نتایج حاصل از تحلیل پنجره که نقطه
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قوت آن سادگی و بار محاسباتی اندک است ،با نقض فرض اساسی آن مخدوش می-
شود و شاخص مالمکوئیست دوساالنه اگر چه نقاط ضعف مالمکوئیست سنتی را
نداشته ،اما دارای بار محاسباتی نسبتاً زیادی میباشد .به عالوه این که هیچ کدام از این
دو تکنیک اطالعی در مورد وضعیت کلی مرزها در طول زمان به دست نمیدهند .در
این پژوهش چارچوب پیشنهادی به گونهای سامان یافته که اطالع از وضعیت کلی
مرزها فراهم گشته و در مواردی غیرضروری محاسبات مالمکوئیست انجام نمیگردد.
به عالوه تقدم و تأخر استفاده از تکنیکها به گونهای پیش بینی شده که در هر مرحله
از محاسبات مرحله قبلی استفاده گردیده و از انجام محاسبات غیرضروری اجتناب
میشود.
به عنوان نمونه در مورد یکی از شعب مورد مطالعه در  9دوره از دورههای تحت
بررسی که انتقال مرز رخ نداده است ،تغییرات بهرهوری واحد با استفاده از تحلیل پنجره
به دست آمده است .در واقع تغییرات بهرهوری واحد در این  9دوره را میتوان به
عملکرد مدیریت شعبه یا عوامل مؤثر بر شعبه نسبت داد .اما در چهار دوره دیگر که با
تغییر مرز کارا مواجه هستیم ،تغییر در مرز کارا مجموعه واحدها تأثیر به سزایی در
محاسبه تغییرات بهرهوری هر یک از واحدها خواهد داشت .این تغییرات را میتوان به
عوامل مؤثر بر اداره سرپرستی از جمله عملکرد مدیریت اداره سرپرستی و عوامل مؤثر
بر مدیریت اداره سرپرستی شعب نسبت داد .تشخیص نوع عوامل مؤثر در تغییرات
کارایی نیاز به اشراف به عوامل مؤثر در دوره زمانی خاص داشته و بررسی آن در
صالحیت کارشناسان بانکی است .روند تغییرات بهرهوری یکی شعبه نمونه تحت
بررسی در جدول  7آمده است.
2.000

productivity
0.000
9

8

7

6

5

4

3

2

1

نمودار  .3روند تغییرات بهرهوری یک شعبه در طی  1دوره مورد مطالعه

پایش نوسانات و روند تغییرات بهرهوری در دورههای زمانی متوالی توجه مدیریت
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را به شناسایی روندهایی جلب میکند که احتماالً ناشی از عواملی هستند که قبالً مورد
توجه قرار نگرفته اند .این عوامل ممکن است در کنترل مدیریت نباشند و صرفاً به ارائه
تفسیری از اثر یک عامل خارجی بر عملکرد منجر شوند و یا برعکس ممکن است در
کنترل مدیریت بوده و اطالع از آنها به اتخاذ تصمیمات اجرایی موثر بینجامد .تغییرات
ناشی از مرز کارا را از نظر مدیریتی میتوان به تصمیمات کلی مجموعه مدیریت شعب
نسبت داد که منجر به ایجاد تغییراتی در کل مجموعه واحدهای تحت بررسی گردیده
است .اما در مواقعی که تغییرات مرز کارا رخ نداده تغییرات بهرهوری واحد را میتوان
به تصمیمات و عملکرد مدیریت واحد تحت بررسی نسبت داد.
در یک نگاه کلی میتوان بیان کرد که در حدود  49درصد از تغییرات بهرهوری
واحدها ناشی از تغییر در مرز بوده و تنها  01درصد از تغییرات ناشی از عملکرد شعبه
بوده است .این وضعیت نشانگر اثر عمده تصمیمات مدیریت در سطح سرپرستی یا
عوامل خارجی مؤثر بر عملکرد سرپرستی است .نظر به این که بهرهوری کل  49درصد
از واحدها نسبت به دورة ماقبل کاهش 79 ،درصد افزایش و  89درصد بدون تغییر بوده
است ،شناسائی تجزیه و تحلیل روند بهرهوری واحدها به خصوص واحدهایی که با
افت مداوم بهرهوری مواجه بودهاند ،ضروری به نظر میرسد .تغییرات بهرهوری همه
واحدها در دورههای تحت بررسی در جدول  4نشان داده شده است.

نمودار  .4روند تغییرات بهرهوری کل واحدها در تمام دورهها
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