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.1مقدمه

فارل 9در سال  9197برای اولین بار مرز تولید را برای اندازهگیری کارایی تولید بر مبنای
مفهوم بهینه پاراتو 2پیشنهاد کرد .او مرز این مجموعه را مبنایی برای مقایسة کارایی واحدهای
مختلف درنظر گرفته و کارایی تولید را نیز به دو بخش کارایی فنی و تخصیصی تقسیم کرده
است ] .[91چارنز 3و همکاران او ( ،)9178ایده تخمین کارایی فنی و مرز تولید فارل را توسعه
داده و بحث تحلیل پوششی دادهها 1را با هدف ایجاد یک شاخص اندازهگیری عملکرد جامع
توسعه دادند .تحلیل پوششی دادهها روشی ناپارامتریک برای تخمین کارایی نسبی واحدهای
تصمیمگیرنده 9با ورودیها و خروجیهای چندگانه بدون تخصیص وزنهای از قبل تعیین شده
است ] .[99واحدهای کارا تشکیل مرزی میدهند که مرز کارا 1نامیده میشود؛ جایی که هیچ
ناکارایی در استفاده از ورودیها و خروجیها وجود ندارد .در مدلهای پایة تحلیل پوششی دادهها،
کارایی هر واحد تصمیمگیرنده در یک دورة زمانی ثابت ،مورد ارزیابی قرار میگیرد.
اما در بسیاری از مطالعات در دنیای واقعی ،بررسی تغییرات کارایی واحدها در طی چند دورة
زمانی مدّ نظر قرار میگیرد .تحت چنین شرایطی تحلیل پنجره 7میتواند روش مناسبی برای
بررسی تغییرات کارایی واحدها در طی چند دورة زمانی باشد .در این روش ،عملکرد یک واحد در
یک دورة خاص در مقابل عملکرد خود آن واحد در سایر دورهها ،عالوه بر عملکرد سایر واحدها
مورد ارزیابی قرار میگیرد.
اولین فرموالسیون تحلیل پنجره توسط سان در  9188ارائه شد .اگر فرض کنیم که  nتا
 DMUSداریم که در  Tدورة زمانی مورد ارزیابی قرار میگیرند ،آنگاه� نشاندهندة طول پنجره
و  wنیز نماینده تعداد پنجرهها میباشد.








ω = T − ρ +1
no.of windows :
no.of DMU in each windows : nρ / 2
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حداکثر تعداد  DMUSاز طریق تساوی مقابل بدست میآید:
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1. Farrell
2. Pareto Optimally
3. Charnes
)4. Data Envelopment Analysis (DEA
)5. Decision Making Units (DMU
6. Efficient Frontier
7. Window Analysis
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طول پنجره نیز به یکپارچگی نیاز نداشته و در رابطه  9اصالح میشود:

رابطه ()9

 T +1
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2) T + 1 ± 1 

2
2



حالت اول رابطه  9در صورتی بهکار میرود که تعداد دورههای زمانی فرد باشند و حالت دوم
زمانی اتفاق میافتد که تعداد دورهها زوج باشند [.]38
فرض اساسی تحلیل پنجره این است که در بین دورههای مورد بررسی دستکم بهطور جدی
تغییر مرز اتفاق نیفتاده باشد []1؛ لذا تعداد دورههای موجود در تحلیل باید بهگونهای تعیین شوند
که این فرض اساسی رعایت گردد .اگرچه فرض اساسی تحلیل پنجره مورد توجه محققین بوده،
اما تالشی برای ارائه یک روش تحلیلی و مستدل نشده است و به راهحلهای تجربی مثل توصیه
به کاهش تعداد دورهها و بهکارگیری پنجرهای با عرض کم بسنده شده است .بهعنوان نمونه
چارنز و همکارانش پیشنهاد میکنند که پنجرهای بهعرض  3یا  1دورة زمانی بهترین کیفیت و
ثبات را در نمرات کارایی خواهد داشت [.]92
در مطالعات مشابه [ ،]11[ ،]31[ ،]91[ ،]93بر همین اساس عرض  3دوره زمانی بهکار برده
شده است .آسمیلد نیز با هدف حذف احتمال انتقال مرز در بین دورههای تحت بررسی پنجرهای
به طول  9را درنظر گرفته است [ .]1این در حالی است که بهکارگیری آزمون فرض آماری همراه
با رعایت مالحظاتی میتواند یک راه مستدل و تحلیلی برای تعیین عرض پنجره باشد [.]9
در این پژوهش با هدف بررسی تغییرات کارایی کانالهای توزیع شرکت پارس خزر در طی
دورههای زمانی از تکنیک تحلیل پنجره استفاده شده است .آزمون ویلکاکسون 9در بین دو دوره
زمانی و آزمون فریدمن 2در بین بیش از دو دورة زمانی و با هدف رعایت فرض اساسی تحلیل
پنجره بهکار گرفته شده است.
.2مبانينظریپژوهش 

توزیع یکی از اجزای آمیخته بازاریابی است که در سادهترین حالت ،وظیفه انتقال محصول از
محل تولید به محل خرید مشتری را بهعهده دارد .به عبارت دیگر مهمترین وظیفة مدیریت
توزیع این است که کاال را در زمان و مکان مناسب در دسترس مشتریان بالقوه قرار دهد .کانال
1. Wilcoxon Test
2. Freidman Test
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توزیع مجموعهای از سازمانها و افراد وابسته است که کاال یا خدمت مورد نظر را در دسترس
مشتریان نهایی قرار میدهد .درواقع کانال توزیع ،تولیدکننده و مشتریان کاال را به یکدیگر متصل
میکند [.]39
براساس تعریف انجمن بازاریابان آمریکا ،یک کانال توزیع «ساختاری از واحدهای سازمانی
درون شرکت و واسطههای بیرون شرکت ،عمدهفروشها و خردهفروشهایی هستند که کاال یا
خدماتی را بازاریابی میکنند».
تعریف کانال توزیع عمدتاً از بازاریابی داخلی سازمان شرکت و نیز سازمانهای مستقل خارج
از شرکت نام برده میشود ،زیرا مدیر بازاریابی بایستی برای رسیدن به توزیع محصول از ترکیب
هر دو بهره ببرد .بهعبارت دیگر توزیع؛ انتقال فیزیکی کاالها از طریق کانالها میباشد و
کانالهای ساخته شده از واحدهای ساختاری داخلی و خارجی هستند که عملیات رساندن کاال یا
خدمات را انجام میدهند [.]3
بیشتر تولیدکنندگان کاالهای تولیدی خود را بهصورت مستقیم به مصرفکنندگان نهایی
نمیفروشند ،بلکه تعداد زیادی واسطه بین این دو قرار میگیرند که کارهای متعددی را انجام
میدهند .این واسطهها یک کانال بازاریابی بهوجود میآورند که کانال توزیع یا کانال تجاری نیز
نامیده میشوند.
بنابراین کانال بازاریابی عبارت است از مجموعهای از سازمانهای مستقل که درگیر فرایند عرضة
کاال یا خدمت برای مصرفکننده هستند [.]9
درواقع سیستم بازاریابی عبارت است از تعداد زیادی از افراد و سازمانهایی که از طریق
اطالعات ،محصوالت ،مذاکرات ،مخاطرات ،امکانات و انسانها با هم ارتباط دارند .شرکتها و
گروههای خاصی نیز در این سیستم ،کانال توزیع محسوب میشوند که ارتباطدهندة تولیدات و
خدمات سازمان با مصرفکنندگان فردی و سازمانی هستند [ .]2روابط پیچیده بین اجزای مختلف
کانال توزیع به اشکال مختلفی بیان شده است که نمونهای از آن در شکل  9نشان داده شده
است [.]33
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خردهفروش

عامل

مصرفکننده

تولیدکننده
عمدهفروش
شکل  .9روابط بین اجزای کانال توزیع ][39

انتخاب کانالهای توزیع بستگی به عوامل متعددی مانند نوع بازار ،نوع محصول ،مقیاس و
تعداد تولیدکنندگان و ساختار بازار کشور دارد و هیچ قاعدة از پیش تعیین شدهای بدون توجه به
عوامل فوق نمیتواند تعداد کانالهای توزیع را تعیین کند [ .]1کارکرد صحیح این شبکه در
جامعه موجب دسترسی مصرفکنندگان به کاالها و خدمات با نرخی شفاف و منصفانه میشود.
از طرف دیگر تعادل اقتصادی و بهبود وضعیت دو بخش تولید و مصرف نیز در گرو اصالح و
تنظیم این شبکه قرار دارد .کانالهای توزیع بر اساس نوع بازار مصرفی و صنعتی و همچنین
تعداد عوامل دخیل در کانال توزیع با یکدیگر متفاوت هستند.
پیشینهپژوهش 

انتخابمتغیرهادرتحلیلپوششيدادهها.انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی هر سیستم
در ارزیابی کارایی یک واحد از اهمیت باالیی برخوردار است .در عمل تعداد زیادی از متغیرها را
میتوان به عنوان عوامل مؤثر بر کارایی درنظر گرفت .هر متغیر بایستی بهعنوان ورودی یا
خروجی واحد تعریف شود .
صرفنظر از تشخیص ماهیت یک متغیر از حیث ورودی یا خروجی ،تعداد متغیرهای مؤثر بر
عملکرد یک سیستم معموالً بسیار زیاد هستند .در مدل  DEAبا هر منبع بهکار گرفتهشده برای
یک واحد تصمیمگیرنده باید بهعنوان یک متغیر ورودی رفتار شود .متغیرهای خروجی هم در
نتیجه فعالیت بنگاه بهمنظور تبدیل ورودیها به خروجیها بهوجود میآیند .بهعالوه در برخی
مواقع متغیرهای محیطی هم که بر فعالیت واحد تأثیرگذار هستند ،نیز الزم است که در فهرست
متغیرها وارد شوند [ .]21آن دسته از متغیرهای محیطی که منابعی را به خروجیها میافزایند
بهعنوان ورودی و جایی که متغیرها نیازمند منابع بنگاه هستند بهعنوان خروجی درنظر گرفته
میشوند [.]31[ ،]8
تعداد زیاد متغیرهای ورودی و خروجی نیازمند ابعاد بیشتری از فضای حل مسئله میباشند که
این امر دقت تحلیل را کاهش میدهد [ .]21از طرفی تعداد زیاد متغیرها در تحلیل ،به کاهش
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تفاوت بین نمرات کارایی واحدها منجر شده که درنتیجه تعداد بیشتری از واحدها کارا بهنظر
خواهند رسید .درواقع تعداد بیشتر متغیرها در  DEAنه تنها منجر به افزایش نمرات کارایی شده
بلکه تعداد واحدهای کارا را نیز افزایش داده و کاهش قدرت تشخیص مدل را در پی دارد [.]31
استنباط آماری در تحلیل پوششي دادهها .تشخیص تفاوت مرزهای کارا اولین بار توسط
گالونی ]91[ 9و همکاران پیشنهاد شد و مورد استقبال براکت 2و همکاران ( )2111و باروا 3و
همکاران ( )2111قرار گرفت [ .]1[ ،]7از آنجایی که معموالً توزیع تئوریک نمرات کارایی در
تحلیل پوششی دادهها ناشناخته است ،گالونی برای مقایسة مرز کارا در دو گروه از واحدهای
تصمیمگیرنده ،آزمون ناپارامتری منویتنی 1را پیشنهاد نمود .براساس پیشنهاد گالونی فرض
میشود که واحدهای کارا و واحدهای بهبودیافته 9در هر مجموعه ،نمونهای از بینهایت نقطه بر
روی مرز کارا هستند [ .]91درواقع واحدهای بهبودیافته تصویر واحدهای ناکارا بر روی مرز کارا
هستند .اگر تفاوت نمرات کارایی دو نمونه از واحدهای کارا نسبت به یک مجموعه امکان ادغام
شده معنادار 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 تصمیم-
گیرنده ،در گروه خود نسبت به مجموعه امکان همان گروه محاسبه میشوند تا واحدهای کارا و
ناکارا در هر گروه مشخص شوند .واحدهای بهبودیافته با بهکارگیری رابطة زیر محاسبه میشوند
[ :]38
j

∑λ x

j

∑λ y

رابطه 2

*
j

*
j

j∈E 0

j∈E 0

*
*−
�x
=
0 = θ x0 − s
*
*+
�y
=
0 = θ y0 − s

معناداری تفاوت نمرات محاسبه شده برای واحدهای کارا در هر گروه پس از تبدیل به رتبه،
با آزمون ناپارامتری منویتنی بررسی میشود .در این آزمونها فرض صفر زیر مورد آزمون قرار
میگیرد [:]99
دادهها از یک جامعه هستندH 0 : .
دادهها از یک جامعه نیستندH1 : .

1. Golany
2. Brockett
3. Barua
4. Wilcoxon Mann- Withney Test
5. Projections DMU
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به این ترتیب با رد فرض صفر استنباط میشود که واحدهای کارای دو گروه یعنی نقاط روی
مرزهای کارا متعلق به یک جامعه نبوده و مرز کارای دو گروه متفاوت است .سیوشی ]،[91
سیوشی و گوتو ،]29[ ،]21[ ،]22[ ،]29[ ،]21[ ،]91[ 9سیوشی و همکاران [ ]28[ ،]27از آزمون
منویتنی و کراسکال -والیس 2برای مقایسة دو یا چند گروه استفاده نمودهاند.
Y
Y1

Yx2
شکل  .2وجود تفاوت بین مرزهای کارا

امّا موضوع تشخیص انتقال مرز با موضوع تشخیص تفاوت مرزهای کارا در بین دورههای
متوالی کمی متفاوت است .هر چند سیوشی و آوکی ،]98[ 3سیوشی و گوتو[،]22[ ،]29[ ،]23
[ ]21[ ،]29[ ،]21و سیوشی و همکاران ] [97نیز برای تشخیص انتقال مرز در بین دو یا چند
دورهی متوالی از آزمونهای مستقل منویتنی و کراسکال -والیس که آزمونهایی برای مقایسة
جوامع مستقل هستند ،استفاده نمودهاند؛ امّا از آنجایی که از لحاظ آماری مرز یک جامعه شامل
بینهایت نقطه درنظر گرفته میشود ،مقایسة تفاوت دو یا چند گروه از واحدهای تصمیمگیرنده
درواقع مقایسة دو یا چند جامعة مستقل است .درصورتی که در تشخیص وجود انتقال مرز ،دو یا
چند جامعة مستقل مورد مقایسه قرار نمیگیرند ،بلکه بررسی وضعیت یک جامعه در چند دورة
زمانی متوالی مدنظر است .در چنین شرایطی کارایی هر واحد در دو دورة زمانی متوالی از نوع
دادههای وابسته تلقی میشوند .در روش پیشنهادی ،محققین با معرفی آزمون مناسب برای
تشخیص انتقال مرز بر لزوم رعایت این مالحظة آماری تأکید خواهد شد.
.3روششناسيپژوهش 
1

انتخابمتغیرهایمدل.تکنیک دلفی رویکرد یا روشی سیستماتیک در تحقیق برای استخراج
نظرات یک گروه از متخصصان در مورد یک موضوع یا یک سؤال است [ .]32روش مطالعه چند
1.Sueyoshi and Goto
2. Kruskal-Wallis (K-W) Test
3. Sueyoshi and Aoki
4. Delphi Technique
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مرحلهای برای گردآوری نظرات در موارد ذهنیبودن موضوع و استفاده از پاسخهای نوشتاری
بهجای گرد هم آوردن یک گروه متخصص است ،و هدف اجماع آراء همراه با امکان اظهارنظر
آزادانه و تجدید نظر عقاید با تخمینهای عددی بدست میآید [ .]31
در این تکنیک نخست به هر یک از اعضای گروه بهطور جداگانه و محرمانه پرسشنامهای
شامل معیارهای مورد نظر ارسال میشود .از اعضاء خواسته میشود تا به هر معیار از  9تا 91
نمرهای اختصاص دهند .در گام دوم پرسشنامهها جمعآوری شده و معیارهایی که میانگین نمره
نظرات آنها کمتر از  7باشد ،حذف میشوند .معیارهای باقیمانده در قالب یک پرسشنامه جدید
ارسال میشوند .این مراحل تا رسیدن به یک مجموعه معیار که نمرات باالی هفت کسب
کردهاند ادامه مییابد .این روش بسیار وقتگیر است؛ روش سریعتر آن است که در همان دور
اول از نمرههای اعضاء که به هر فاکتور داده شده است ،متوسطگیری شود و عواملی که نمرة
بیشتر از هفت کسب کردهاند بهعنوان فاکتورهای نهایی انتخاب میگردند در مورد ترکیب و
حجم پنل تکنیک دلفی اختالف نظر وجود دارد .توصیة معمول این است که از ترکیبی از افراد با
تخصصهای متعدد استفاده شود و گروههای نامتجانس بهتر از گروهی متجانس است.
هوگارت معتقد است شش تا  92عضو برای تکنیک دلفی ایدهآل است و به زعم کلیتون اگر
از ترکیبی از خبرگان با تخصصهای گوناگون استفاده شود بین  9تا  91عضو کافی است [.]37
مراحلتکنیکدلفيفازی 

� ابتدا نظرات هر یک از افراد بهصورت فازی وارد میشود.
µA x

X

β

m

α

شکل  -3ترسیم هندسی دلفی فازی

� میانگین فازی نمره نظرات هر فرد دربارة متغیرهای قابل مشاهدة هر متغیر پنهان ،محاسبه
خواهد شد.
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� میانگین فازی میانگینهای فازی نمرات افراد محاسبه میگردد .برای محاسبه میانگین نظرات
 nپاسخدهنده ،میانگین فازی بهصورت زیر محاسبه خواهد شد:
= Fuzzy average

� با محاسبة عدد  Crispاقدام به فازیزدائی میگردد .روشهای متعددی مانند روش
مینکوفسکی برای فازیزدائی وجود دارد .در این مطالعه از عدد کریسپ برای فازیزدائی استفاده
شده است.
l+m+u 3
l + 2m + u 2
l + 4m + u
= , x max
= , x max
3
4
6
معادله 9

= x1max

} Z* = max{x1max , x 2max , x 3max

� مقدار فازیزدائی شده برای تحلیل نهایی مورد استفاده قرار میگیرد.
چارچوبپیشنهادیپژوهش.باتوجه به ماهیت وابسته نمرات کارایی در طی دورههای زمانی،
آزمون ویلکاکسون بهمنظور تعیین وضعیت انتقال مرزها در بین دو دورة زمانی و آزمون فریدمن
در بین بیش از دو دوره با هدف تعیین تعداد دورهها در تحلیل پنجره بهکار میرود .
فرض میشود که دادههای  Tدورة زمانی ( )t=1,2,ú, Tدر دسترس بوده و  Pnنیز بیانگر
تعداد دورههای موجود در  nامین تحلیل میباشد .رویه با محاسبة نمرات کارایی واحدها در هر
یک از دورههای زمانی بهصورت مجزا آغاز میگردد .سپس تصویر واحدهای ناکارا بر روی مرز
کارا در هر یک از دورهها بدست میآید .این امر اثر ناکاراییهای مدیریتی در هر یک از دورهها را
حذف میکند [.]91
نمرات کارایی مجموعه واحدهای کارا و بهبود یافته در دورههای موجود در تحلیل در یک
گروه تلفیق شده و نمرات کارایی این مجموعه جدید مجدداً محاسبه میگردد .در گام بعدی با
استفاده از آزمون ویلکاکسون انتقال مرز بین دو دوره آزمون میشود .درصورتی که فرضیة صفر
رد شده باشد ،انتقال مرز بین دو دوره رخ نداده ،آنگاه دورة بعدی به این دو دوره اضافه میگردد.
سپس نمرات کارایی واحدها در سه دوره محاسبه و مجموعه واحدهای کارا و بهبودیافته در هر
سه دوره را در یک گروه تلفیق کرده و با استفاده از آزمون فریدمن انتقال مرز آزمون میشود .این
رویه تا جایی ادامه مییابد که فرضیة صفر رد نشود.
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هر گاه با اضافه شدن دورة بعدی به دورهها ،فرضیة صفر رد شود ،بهمعنای این است که
انتقال مرز رخ داده و دورة آخر باید حذف شود .سپس این دوره با دورههای بعدی موجود در
مطالعه مقایسه شده و این رویه از ابتدا آغاز میگردد .این رویه تا جایی ادامه مییابد که وضعیت
مرزها در بین  Tدورة زمانی موجود در تحلیل بررسی شود.
به این ترتیب به تعداد دورههایی که بین آنها انتقال مرز رخ نداده است ،تحلیل پنجره اجرا
خواهد شد که در تمامی آنها فرض اساسی تحلیل پنجره بهصورت مستدل بررسی شده است .این
رویه بهصورت خالصه در شکل 1نمایش داده شده است.

شکل  .1چارچوب روش پژوهش
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.4يافتههایپژوهش 

در این پژوهش کانالهای توزیع شرکت پارس خزر در سطح کشور بهعنوان واحدهای
تصمیمگیرنده انتخاب گردیدند .این کانالها شامل اتحادیهها و تعاونیها ،برند شاپ ،شرکتهای
پخش ،فروشگاههای زنجیرهای ،فروشگاههای فروش مستقیم ،نمایندگیهای پارس خزر و
واحدهای صادرکننده کاالهای پارس خزر میباشند .دادههای مورد نیاز در بازههای زمانی یکساله
و در یک دورة هفت ساله از سال  9381تا  9311درنظر گرفته شده است.
انتخاب متغیرهای ورودی و خروجي .در این پژوهش با استفاده از ادبیات موضوع،
شاخصهای متعددی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت شاخصهای زیر انتخاب و برای نظر
سنجی خبرگان در اختیار اعضاء تیم دلفی قرار گرفت.
متغیرهای تعداد دفعات معامله ،حجم معامله ،تعداد مرجوعی ،قابلیت دسترسی (تعداد
فروشگاهها نسبت به جمعیت) ،تعداد اعضای کانال (تعداد نمایندگی و فروشگاههای کانال توزیع)،
تعداد پرسنل ،هزینة پرسنلی ،هزینة جوایز ،مساحت انبار ،امکانات حمل و نقل ،درصد ضایعات
کاال ناشی از سیستم توزیع ،خرید سبد کاال (تعداد انواع محصول به کل خرید) ،قدرت مالی یا
سرمایه ،فضایی که توزیعکننده به کاالی شما تخصیص میدهد ،مدت زمان سابقة کانال توزیع،
تجربة کاری اعضای کانال توزیع بهعنوان متغیرهای ورودی و متغیرهای سهم بازار ،فروش و
سود به عنوان متغیر خروجی انتخاب شد.
گروه دلفی شامل ده نفر از کارشناسان و مدیران فروش با توجه به تجربه و حوزه کاری
مرتبط با انواع کانالهای توزیع در شرکت صنعتی پارس خزر انتخاب گردیدند .شاخصهای
انتخاب شده طی پرسشنامه ای در اختیار تیم دلفی قرار گرفت .برای تعیین اولویت معیارها از اعضا
خواسته شد تا به هر معیار براساس طیف لیکرت امتیازی اختصاص دهند .سپس پاسخ پرسشها
در این مرحله جمعآوری شده و بعد از تجزیه و تحلیل ،لیستی از شاخصها تعیین شد و نظرات
و پیشنهادات ارائه شدة کارشناسان دریافت گردید.
براساس نتایج حاصل از پرسشنامة اول ،پرسشنامة دوم تنظیم شده و برای قضاوت در اختیار
خبرگان قرار گرفت .درنهایت بعد از سه دوره تکرار ،یعنی پساز تجزیه و تحلیل اطالعات
پرسشنامة سوم ،شاخصهای نهایی با استفاده از تکنیک دلفی فازی بهعنوان نهادههای مدل
تحلیل پوششی دادهها برای محاسبة کارایی واحدها انتخاب شدند که در طبق جدول  9آمده
است .همان گونه که قبالً ذکر شد در این پژوهش بهدنبال سنجش کارایی کانالهای توزیع برای
افزایش میزان فروش بوده است؛ لذا درآمد حاصل از فروش طبق نظر کارشناسان بهعنوان متغیر
خروجی (ستانده) انتخاب گردید.
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جدول  .9شاخصهای ورودی بر اساس تکنیک دلفی
تعريف 

امتیازکسبشده(دلفيفازی) 

مقدار سرمایهای که برای خرید محصوالت و هزینههای
عمومی صرف میگردد.
شامل حقوق و دستمزد پرسنل و کارکنان هر کانال توزیع
میباشد.
هزینههای تبلیغات که توسط کانالهای توزیع صرف شده
است.
درآمدی که توزیعکننده از طریق فروش کسب میکند.

شاخصهایورودی 

1/821

سرمایه

1/718

هزینه پرسنل و کارکنان

1/738

هزینه تبلیغات

1/719

تعداد اعضای کانال توزیع

نتايجآزمونآماریناپارامتريک.نمرات کارایی هر یک از واحدها را در هر یک از دورههای
تحت بررسی با استفاده از فرم  BCCو با استفاده از نرمافزار  GAMSمحاسبه گردید .سپس
واحدهای بهبودیافته در هر دوره محاسبه شده و مجموعه واحدهای بهبودیافته و واحدهای کارا
در یک مجموعه جدید مجدداً محاسبه گردید .نهایتاً با استفاده از نرمافزار  SPSSمیزان آماره
ویلکاکسون بدست آمد .در صورتی که انتقال مرز رخ نداده باشد ،دورة بعدی به دورههای موجود
اضافه شده و نمرات کارایی مجموعة موجود و واحدهای بهبودیافته مجدداً محاسبه میشود.
سپس با استفاده از آزمون فریدمن ،انتقال مرز بین دورهها را آزمون میکنیم .همانطور که
مشاهده میشود ،در بین دورة سوم و چهارم انتقال مرز رخ داده است .بنابراین سه دوره (-9381
 )9381-9389همراه هم در یک مجموعه قرار میگیرند .سپس دورة چهارم با دورة بعدی در یک
مجموعه و با استفاده از ویلکاکسون آزمون شد .نتیجة وجود انتقال مرز در بین دو دوره میباشد؛
لذا دورة  9387بهتنهایی در یک مجموعه محاسبه میشود .این رویه تا انتها ادامه یافت که نتایج
آن بهصورت خالصه در جدول  2آمده است .
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جدول  .2تلخیص تعیین دورههای تحلیل پنجره
تصمیمنهايي 

مقداربحراني 

± 9/119

پذیرش H0
پذیرش H0
رد H0
رد H0
پذیرش H0
رد H0

9/11917
7/89173
± 9/119
± 9/119
92/9191

آزمون 

آمارةآزمون 

ویلکاکسون
فریدمن
فریدمن
ویلکاکسون
ویلکاکسون
فریدمن

2/391
9/912
91/121
-1/791
3/219
22/791

دورهها
9381-9389
9381-9389-9381
9381-9389-9381-9387
9387-9388
9388-9381
9388-9381-9311

نتایج حاصل از انتخاب دورههای موجود در تحلیل بهگونهای که بین آنها انتقال مرز رخ نداده
باشد ،بهصورت خالصه در جدول  3آمده است.
جدول  .3طول پنجرههای تعیین شده
تحلیلچهارم  تحلیلسوم  تحلیلدوم 
9388-9381

9311

9387

تحلیلاول 



9381-9389-9381

تعداددورهها 

بعد از آزمون فرض اساسی تحلیل پنجره ،دورههای تحلیل بدون وجود انتقال مرز در بین آنها
انتخاب شده و درنتیجه چهار تحلیل کارایی با استفاده از  GAMSانجام گردید که نتایج و نمرات
کارایی واحدها در جدول  1آمده است.
جدول  .1نمرات کارایی با توجه به طولهای انتخاب شده
1311

1331

1333

1331

1331

1331

1334

9/111

9/111

9/111

9/111

1/189

1/792

9/111

A1

9/111

1/997

9/111

9/111

1/898

1/173

1/892

A2

1/181

9/111

1/891

1/199

1/831

1/781

9/111

A3

1/111

1/871

1/811

9/111

1/791

1/111

1/711

A4

1/113

1/819

1/179

9/111

1/719

1/122

1/798

A5

1/837

9/111

1/718

9/111

1/711

1/881

1/817

A6

1/171

1/121

9/111

9/111

1/898

1/898

1/118

A7



بهعبارتی تغییرات عملکرد ناشی از انتقال مرز کارا را از نظر مدیریتی میتوان به تصمیمات
کلی مدیریت مجموعه واحدها نسبت داد که منجر به ایجاد تغییراتی در کل مجموعه واحدهای
تحت بررسی گردیده است .اما در مواقعی که تغییری در مرزهای کارا رخ نداده باشد ،تغییرات
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بهرهوری واحدها را میتوان به تصمیمات و عملکرد مدیریت واحدهای تحت بررسی نسبت داد.
از آنجایی که در هر کدام از تحلیلهای انجام شده در بین دورههای موجود در تحلیل انتقال مرز
رخ نداده است ،بنابراین تغییرات کارایی واحدها را میتوان به مدیریت واحدها نسبت داد.
.1نتیجهگیریوبحث 

تحلیل پنجره یکی از روشهای کارا برای ارزیابی تغییرات عملکرد واحدهای تصمیمگیرنده
در طی زمان است .اما نکتة مهم در هنگام استفاده از تحلیل پنجره این است که تعداد دورههای
موجود در تحلیل باید بهگونهای انتخاب شوند که فرض اساسی تحلیل پنجره مبنی بر عدم وجود
تغییر جدی در بین مرزهای کارای دورههای زمانی موجود در تحلیل ،رعایت گردد .در مطالعاتی
که تاکنون بهوسیلة تحلیل پنجره صورت گرفته است ،فرض اساسی تحلیل پنجره بهطور مستدل
بررسی نشده است .تنها در برخی از این مطالعات ،کاهش تعداد دورهها بهعنوان راهی برای
کاهش احتمال وجود انتقال مرز بین دورههای موجود در تحلیل پیشنهاد شده است .در برخی
مطالعات دیگر نیز با هدف رعایت فرض اساسی تحلیل پنجره ،پنجرهای با طول یک دورة زمانی
درنظر گرفته شده است.
از طرفی استفاده از آزمون فرض آماری با هدف تشخیص تفاوت بین مرزهای کارا و
تشخ یص وجود انتقال مرز ،اگرچه دارای سابقه روشنی است؛ اما تاکنون برای بررسی فرض
اساسی تحلیل پنجره بهکار نرفته است .همچنین در مطالعاتی که آزمونهای آماری را برای
بررسی وضعیت مرزها بهکار بردهاند ،استفاده از این آزمونها فاقد مالحظات آماری است.
در این پژوهش با توجه به پیشینة استفاده از آزمونهای آماری و با هدف بررسی فرض
اساسی تحلیل پنجره ،از آزمونهای آماری ناپارامتریک استفاده شده است .همچنین با توجه به
ماهیت وابسته دادههای زمانی ،اصالحاتی در نوع آزمونها صورت گرفته و آزمونهای وابسته
جایگزین آزمونهای مستقل شدهاند.
بنابراین میتوان گفت با استفاده از روش پیشنهادی وضعیت مرزها در بین دورههای موجود
در تحلیل بهطور مستدل بررسی شده و تعداد دورههای موجود در تحلیل بهگونهای انتخاب
میشوند که فرض اساسی تحلیل پنجره رعایت شده است .بهعبارتی تنها درصورت رعایت فرض
اساسی تحلیل پنجره ،نمرات حاصل از تحلیل بیانگر تغییرات عملکرد واحدها در بین دورههای
زمانی خواهد بود و در غیر اینصورت این نمرات قابل اتکا نخواهند بود.
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