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كارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،واحد بین ایمللی خرمشهر خلیج فارس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خرمشهر ،ایران( .نویسنده مسئول).

چشم انداز حسابداری و مدیریت (دوره دوم)

ایمان کناری زاده

چکیده

ضرورت و اهمیت ارزیابی عملكردایجاب میكند كه نیروها میتوانند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصتهای تعاایی
سازمانی شوند .دویتها و سازمانها و مؤسسات تالش جلوبرندهای را در این مورد اعمال میكنند .بدون بررسی و كسب آگاهی
از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چایشهای پیش روی سازمان و كسب بازخور و اطالع از میزان اجارا
سیاستهای تدوین شد ه و شناسایی مواردی كه به بهبود جدی نیاز دارند ،بهبود مستمر عملكرد میسر نخواهد شد .تمامی موارد
مذكور بدون اندازهگیری و ارزیابی امكانپذیر نیست .یكی از روشهای جدید ارزیابی كارایی شركتها ،روش تحلیا پوششای
داده هاست كه یك روش چند معیاره برای تصمیمگیری و سنجش عملكرد شركتها میباشد .در این پاووهش روش آمااری،
جامعه آماری و نمونه مورد مطایعه معرفی خواهد شد و همچنین ابزاری كه جهت جمعآوری اطالعات مورد نظر بكار رفته است
مورد بررسی قرار گرفته و چگونگی محاسبه آن نیز شرح داده می شود .این مجموعه به یحاظ هدف از نوع كااربردی ،از نظار
روش از نوع توصیفی تحلیلی و متكی بر شایوه علمای باوده ،و از یحااظ نحاوه جماعآوری اطالعاات از ناوع ریار میادانی و
كتابخانهای می باشد و یا به عبارت دیگر از اطالعات ثانویه استفاده میكند .نحوه فراهم كردن آمار و اطالعات مورد نیاز شام
استفاده از گزارشات رسمی ،آمارنامههای استانی و اطالعات بایگاانی شاده در اماور شاهرداری معاونات برناماهریازی اساتان
خوزستان صورت خواهد گرفت.
کلید واژه ها :كارایی ،بهره وری ،عملكرد شهرداری ها.
مقدمه
مسئله ارزیابی عملكرد واحدها از دیرباز مورد توجه مدیران بوده است .چرا كه مؤسسات و سازمانها و دستگاههای اجرایی با هر
مأموریت ،رسایت ،اهداف و چشم اندازی كه دارند نهایتاً در یك قلمرو ملی و یا بینایمللی عم میكنند و ملزم به پاساخگویی
به مشتریان ،ارباب رجوع و ذینفعان هستند تا شركتی كه هدفش سودآوری و رضایت مشتری است و سازمانی كه هدف خود را
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اجرای كام و دقیق وظایف قانونی و كمك به تحقیق اهداف توسعه و تعایی كشور قرار داده ،پاسخگو باشند .بنابراین ،بررسی
نتایج عملكرد ،یك فرایند مهم راهبردی تلقی میشود (الیه پور و همكاران .)9312،كیفیت و اثربخشی مدیریت و عملكارد آن
عام تعیینكننده و حیاتی تحقق برنامههای توسعه و رفاه جامعه است .ارائه خدمات و تویید محصوالت متعدد و تأمین هزینهها
از مح منابع ،حساسیت كافی را برای بررسی تحقق اهداف ،بهبود مستمر كیفیت ،ارتقای رضایتمندی مشاتری و شاهروندان،
عملكرد سازمان و مدیریت و كاركنان را ایجاد كرده است .در صورتی كه ارزیابی عملكرد با دیدگاه فرایندی و بطور صاحی و
مستمر انجام شود ،در بخش دویتی موجب ارتقا و پاسخگویی دستگاههای اجرایی و اعتماد عمومی باه عملكارد ساازمانهاا و
كارایی و اثربخشی دویت می شود .در بخش ریردویتی نیز موجب ارتقای مدیریت منابع ،رضایت مشتری ،كمك به توسعه ملی،
ایجاد قابلیتهای جدید ،پایداری و ارتقای كالس جهانی شركتها و مؤسسات میشود (عزیزی.)9388 ،
خود كنتریی فرآیندی است كه طبق آن افراد بدون اجبار و تهدید و تطمیع به وظایف سازمانی خود تعهد نشان مایدهناد و از
حداكثر توانشان در جهت پیشبرد اهداف سازمان استفاده میكنند .موضوع خود كنتریی از مفاهیمی است كه در رفتار سازمانی و
منابع انسانی به آن توجه خاصی شده است .باندورا در نظریه یادگیری اجتماعی به نقش خود كنتریی در فرآیند معرفاتپاذیری
اذعان می كند و معتقد است تا آن جا كه آدمی بتواند محیط و فرآیندهای شناختی خود را اداره كند ،رفتار خود را نیز مایتواناد
كنترل كند و این خود كنتریی به یادگیری فرد و عملكرد بهتر منجر میشود (باندورا به نق از علیزاده صانع.)9358 ،
پیشینه تحقیق
هاشمی و همكاران ( ،)9388پووهشی جهت بررسی ارزیابی عملكرد گروههای آموزشی بااستفاده ازمدل تحلی پوششی دادهها
انجام دادند .بر اساس نتایج حاص ایجاد فضای رقابتی سایم بین گروههای آموزشی و دیگری عل كارا نبودن و نحوة رسیدن
به سط مطلوب كارآیی است كه باتوجه به ورودیها و خروجیهای مؤثر بر كارآیی و اطالعات حاصا از ارزیاابی مایتاوان
گروه های آموزشی ناكارآ را به سمت كارایی هدایت نمود .همچنین ازاین معیارمیتوان برای تخصیص بودجه باین گاروههاای
آموزشی استفاده نمود به گروههای آموزشی كه توانستند با سط معینی از امكانات عملكرد باالتری داشته باشند بایدامكانات و
بودجه بیشتری اختصاص داده شود و گروههای آموزشی كه ناكارا شدهاند برنامههایی برای بهبود وضعیت ارائه گردد.
محمودی خوشرو و همكاران ( ،)9381پووهشی جهت بررسی كارایی شهرداریهای استان كردستان بااساتفاده از روش تحلیا
پوششی دادهها انجام دادند .بر اساس نتایج حاصا در ساال  85/50 ،88درصاد ،در ساال  39/80 ،85درصاد و در ساال ،85
 87/85درصد شهرداریهای استان كارا بودهاند .بیشترین میانگین كارایی مربوط به سال  85و كمتارین مرباوط باه ساال 87
می باشد .همچنین بیشترین میانگین كارایی در طول دوره ،از میان واحدهایی كه دارای اطالعات كاما باودهاناد ،مرباوط باه
شهرداریهای سقز و كمترین از آن سریشآباد بوده است.
دمرجیان و همكاران ،)0221(9اندازهگیری توانایی مدیریتی را به عنوان یك آزمون معتبر جدید مورد بررسای قراردادناد .روش
بكار گرفته شده آنها برای اندازهگیری توانایی مدیریتی ،روش تحلی پوشش دادهای بوده و به این نتیجه دست یافتند كه این
معیار به میزان قاب توجهی با ویوگیهای استعداد مدیریت از قبی عملكرد قیمت سهام ،پاداش مدیران اجرایی و فرصتهاای

.Demerjian et al
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سرمایه گذاری مرتبط میباشد .آن ها همچنین رابطه منفی كه با بازده ریرعادی سهام برقرار بود را از طریاق فااكتور تواناایی
مدیریتی كاهش دادند.
كلمنت 9و همكاران ( ،)0292در پووهشی به تحلی كارایی و نتایج عملكرد بیمارستان بااستفاده از یك مادل خروجای محاور
 DEAپرداختند .بر اساس نتایج حاص هرچه كارایی فنی كمترباشد ،ریسك مخاطرهی خروجیها در بیمارستان پایینتراست.
درواقع ،ناكارایی فنی مربوط به خروجیهای با كیفیت ضعیفترمیشود.
2

مدیریت عملکرد
كسب نتایج بهتر از سازمان ،گروهها و افراد از طریق ارزیابی و مدیریت عملكرد براساس چارچوبهاای ماورد توافاق از حیا
اهداف و شایستگیهای مورد نیاز؛ ارزشیابی و بهبود عملكرد؛ شناسایی و تأمین نیازهای توسعهای و آموزشی .در مباح جدیاد
مدیریت منابع انسانی ،رایباً از ارزیابی عملكرد در چهارچوب مفهوم رنی مدیریت عملكرد صحبت میشود وآن را بررسی ایجاد
پیچیدگی عملكرد سازمانی مناسبتر میدانند .به زعم آمسترانگ 3،مدیریت عملكرد فرایندی استراتویك و یكپارچه اسات كاه
موفقیت پایدار را برای سازمان از طریق بهبود عملكرد افرادی كه درآن كار میكنند و به وسیله ایجاد قابلیتهای نقش آفرینان
فردی و گروهی به ارمغان میآورد .عناصر اصلی مدیریت عملكرد عبارتند از:
 ایجاد چشماندازی مشترك از اهداف استراتویك سازمان
 تعیین اهداف عملكردی (ناشی از اهداف استراتویك سازمان) برای هر یك از افاراد و گاروههاا باه منظاور حصاول
اطمینان نسبت به همسویی عملكرد افراد در راستای نیازهای سازمان.
 استفاده از فرایند رسمی بررسی و ارزشیابی میزان موفقیت گروهها و افراد در تحقق اهداف.
 پیوند دادن ارزشیابی عملكرد و توسعه كاركنان ،پاداشدهی و ایجاد انگیزه و تقویت رفتار مطلوباین عناصر.
 بین اهداف استراتویك سازمان و عملكرد كاركنان ،توسعه سازمانی،پاداشها و نتایج سازمانی پیوناد برقارار مایكناد
(عباس زادگان.)9387 ،
خود كنتریی فرآیندی است كه طبق آن افراد بدون اجبار و تهدید و تطمیع به وظایف سازمانی خود تعهد نشان مایدهناد و از
حداكثر توانشان در جهت پیشبرد اهداف سازمان استفاده میكنند .موضوع خود كنتریی از مفاهیمی است كه در رفتار سازمانی و
منابع انسانی به آن توجه خاصی شده است .باندورا8در نظریه یادگیری اجتماعی به نقش خود كنتریی در فرآیند معرفاتپاذیری
اذعان می كند و معتقد است تا آن جا كه آدمی بتواند محیط و فرآیندهای شناختی خود را اداره كند ،رفتار خود را نیز مایتواناد
كنترل كند و این خود كنتریی به یادگیری فرد و عملكرد بهتر منجر میشود (باندورا به نق از علیزاده صانع.)9358 ،
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چرخه مدیریت عملکرد
اجرای عملکرد

ارزیابی عملکرد

بهبود عملکرد

برنامه ریزی بهبود عملکرد

نمودار  :9چرخه مدیریت عملکرد

این مجموعه به یحاظ هدف از نوع كاربردی ،از نظر روش از نوع توصیفی تحلیلی و متكی بر شیوه علمی بوده ،و از یحاظ نحوه
جمعآوری اطالعات از نوع ریر میدانی و كتابخانهای می باشد و یا به عبارت دیگر از اطالعات ثانویه استفاده مایكناد .نحاوه
فراهم كردن آمار و اطالعات مورد نیاز شام استفاده از گزارشات رسمی ،آمارنامههای استانی و اطالعات بایگانی شده در امور
شهرداری معاونت برنامه ریزی استان خوزستان صورت خواهد گرفت .در مجموعه حاضر جهت اندازه گیاری كاارایی از طریاق
روش تحلی پوششی دادهها ( )DEAبهره خواهیم برد .در  DEAبا توجه به مشاهدات فردی از هر واحد تصمیمگیرنده وتقاب
بهینه آن با دیگر واحدها ،كارایی محاسبه میشود .همچنین در این روش بدون استفاده از یك فرم تابعی با استفاده از اطالعات
سازمانها و واحدهای تصمیمگیرنده ،اقدام به ساخت مرز كارایی میكند كه نشاندهندة حداكثر مقدار كاارایی بارای هرواحاد
نسبت به كارایی مشاهده شده از واحدهای دیگر است .مرز فوق بر اساس اطالعات در قایاب نهاادههاا (ورودی) و ساتاده هاا
(خروجی) و بر اساس نتایج برنامهریزی خطی متوایی ساخته میشود.
جامعه آماری ،نمونه آماری و روش نمونه گیری(نهاده ها و ستاده ها)
جامعه آماری مورد نظر این مجموعه شام تمام شهرداری های موجود در محدوده شمال استان خوزستان میباشد.
از بین جامعه مورد مطایعه با توجه به اینكه تعداد اعضای جامعه محدود و برابر با  97شهرداری مایباشاد ،پاک كا اعضاای
جامعه مورد ارزیابی قرار گرفتهاند.
در مجموعه حاضر ستادهها ،شام سرانه هزینههای عمرانی و درآمد می باشد و نهادهها شام نیروی كار و هزینههای جااری
میباشند.
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روشهای غیر پارامتری
برای رفع مشكالت روش پارامتری ،فارل در سال  9175رئوس ریر پارامتری را ارائه نمود .فارل برای اویین بار روشهای ریر
پارامتری ر ا با استفاده از چند ورودی و یك خروجی مطرح نمود .مقایه فارل توسط چارنز ،كوپر و رودز با چند خروجای تكمیا
شد .این مقایه پایه و اساس شاخه جدید تحقیق در عملیات به نام تحلی پوششی دادهها شد .در واقع تحلی پوششای دادههاا
یك روش برنامه ریزی ریاضی است كه كارایی نسبی واحدهای تصمیم گیری را در مقایسه با یكدیگر ارزیابی میكند (سوری و
همكاران.)9385 ،
به طور كلی امروزه روش های اندازه گیری كارایی را می توان به صورت زیر طبقه بندی نمود.

روش های اندازه گیری کارایی

روش ناپارامتریک

روش پارامتریک

تابع مرزی

تابع غیر مرزی

آماری

قطعی

آماری

تحلیل پوششی

گروه های

حداکثر درست

حداقل مربعات

تابع تولید

تابع هزینه

داده ها

شاخص

نمایی

معمولی

مرزی

مرزی

نمودار روشهای اندازه گیری کارایی
این مدل یكی از چارچوبهای جامع و یكپارچه برای ممیزی و ارتقای سیستمهای ارزیابی عملكرد است .این رویكارد شاام
شش مرحله به هم مرتبط است .مانند ارلب چارچوب های دیگر نقطه آراز این مدل نیز تعریاف اساتراتوی ساازمان و عواما
موفقیت آن است (گام .) 9در گام بعدی ایزامات استراتویك سازمان با شش اویویات رقاابتی كاه عبارتناد از :كیفیات ،هزیناه،
انعطافپذیری ،زمان ،تحوی به موقع و رشد آینده مطابقت داده میشوند (گام  .)0سپک انتخاب شاخصهای مناسب با استفاده
از یك چك ییست كه شام  927شاخص با تعاریف كام است آراز میشود (گام  .)3بعد ازآن سیستم ارزیابی عملكرد موجود
ممیزی میشود تا شاخصهای مورد استفاده فعلی شركت شناسایی شوند (گام .)8در گام بعد ،به چگونگی به كارگیری واقعای
شاخصها پرداخته میشود و هر شاخص با هشت جزء تشری میشود كه عبارتند از :عنوان ،هدف ،ایگو ،معادیه ،دفعات ،منباع
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اطالعات ،مسئوییت و بهبود (گام  .)7مرحله آخر به بازنگریهای دورهای سیستم ارزیابی عملكرد شاركت مایپاردازد (گاام)5
(مدوری و استیپ .)0222،
گام 9

گام 0

گام 3

گام 8

گام 7

عوام موفقیت

شبكه ارزیابی

سازمان

عملكرد

انتخاب
شاخص ها

ممیزی

بكارگیری
شاخص ها

گام 5
نگهداری و بازنگری دوره

نمودار  :2الگوی ممیزی و ارتقای سیستم ارزیابی عملکرد

روش تجزیه و تحلی دادهها
تحلی پوششی دادهها ) (DEAروشی ناپارامتریك است كه با استفاده از برنامه ریزی خطی ،برای ارزیابی عملكرد واحادهاای
اقتصادی كاربرد دارد .در این روش با استفاده از اطالعات موجود مربوط به نهادهها و ستاندهها ،مقادیر مربوط به انواع كاارایی
هر یك از بنگاهها محاسبه میشود .در این روش ،واحدها با یك سط استاندارد از قب تعیین شده یا تابعی معلوم و مشاخص
مقایسه نمیشوند؛ بلكه مالك ارزیابی عملكرد واحدهای تصمیم گیرندهای است كه در شرایط یكسان ،فعاییاتهاای مشاابهی
انجام می دهند .در این روش به جای تعیین تابع تویید مرزی ،عملكرد بنگاههایی كه باالترین نسبت ستاده به نهااده را داشاته
باشند ،به عنوان مرز كارایی در نظرگرفته میشود .بنابراین ،كارایی نسبی بنگاههای مورد مطایعه نتیجه مقایسه بنگاههای مورد
مطایعه با یكدیگر است (هادیان و عظیمی)9383 ،
نتایج
در این بخش كارایی  97شهر در حایت بازده ثابت– بازده متغیر و بازده فزاینده نسبت به مقیاس وضعیت باه شارح ذیا مای
باشد:
در این جدول شهرهایی كه در محدوده بازدهی كاهنده نسبت به مقیاس قرار دارند با  drsمشخص شده و بنگاههاایی كاه در
حایت بازدهی فزاینده به مقیاس قرار دارند با  irsمشخص میشوند و شهرهایی كه در هر  3حایت دارای كارایی می باشند یك
می باشند.
در اینجا  crsكارایی در حایت بازده ثابت نسبت به مقیاس vrs ،كارایی در حایت بازده متغیر نسبت به مقیاس (كارایی مدیریت)
و  scكارایی نسبت به مقیاس است.
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نتایج کارایی مقیاس در حالت بازده ثابت و متغیر بازده نسبت به مقیاس
scale

vrste

crste

firm

Drs

22807

22992

22219

9

-

92222

92222

92222

0

Drs

22175

92222

22175

3

Irs

22809

22838

22352

8

Drs

22188

92222

22188

7

Drs

22552

92222

22552

5

Irs

22152

92222

22152

5

Drs

2187

22810

22880

8

Drs

22152

22878

22830

1

Drs

22589

92222

22589

92

Irs

22807

92222

22807

99

Irs

22851

22583

22522

90

-

92222

92222

92222

93

Irs

22188

22552

22559

98

Drs

22513

92222

22513

97

-

22818

22872

22557

mean

53

www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

دوره  ،2شماره  ،22زمستان (9318جلد پنجم)

جمع بندی
همانگونه كه نتایج نشان میدهد شهر شماره یك بازدهی كاهنده نسبت باه مقیااس دارد ،هار چناد كاارایی مادیریتی ()crs
پایینتر از یك دارد .یعنی این شهر با كاهش مقیاس تویید میتواند كارا باشد.
همچنین شهر شماره دو در هر سه حایت دارایی كارایی میباشد.
همچنین شهر شماره  3از یحاظ كارایی مدیریت وضعیت مطلوب است ،ویی در ك وضعیت كارایی ندارد و این شاهر بایاد باا
كاهش مقیاس تویید تالش كند كه كارا شود .یعنی بازده كاهنده نسبت به مقیاس میباشد.
همچنین شهر شماره  8دارای بازده فزاینده نسبت به مقیاس میباشد ،یعنی باید مقیاس تویید را افازایش دهاد تاا باه كاارایی
برسد.
همچنین شهر شماره  7بازدهی كاهنده نسبت به مقیاس دارد ،هرچند كارایی مدیریتی ( )crsپایینتر از یاك دارد .یعنای ایان
شهر با كاهش مقیاس تویید میتواند كارا باشد.
همچنین شهر شماره  5بازدهی كاهنده نسبت به مقیاس دارد ،هرچند كارایی مدیریتی ( )crsپایینتر از یاك دارد .یعنای ایان
شهر با كاهش مقیاس تویید میتواند كارا باشد.
همچنین شهر شماره  5دارای بازده فزاینده نسبت به مقیاس میباشد ،یعنی باید مقیاس تویید را افازایش دهاد تاا باه كاارایی
برسد.
همچنین شهر شماره  8باید با كاهش مقیاس تویید تالش كند كه كارا شود .یعنی دارای بازده كاهنده نسبت به مقیاس است.
همچنین شهر شماره  1باید با كاهش مقیاس تویید تالش كند كه كارا شود .یعنی دارای بازده كاهنده نسبت به مقیاس است.
همچنین شهر شماره  92از یحاظ كارایی مدیریت وضعیت مطلوب است ،ویی در ك وضعیت كارا نادارد و ایان شاهر بایاد باا
كاهش مقیاس تویید تالش كند كه كارا شود .یعنی دارای بازده كاهنده نسبت به مقیاس است.
همچنین شهر شماره  99باید مقیاس تویید را افزایش دهد تا به كارایی برسد ،یعنی بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس دارد.
همچنین شهر شماره  90باید مقیاس تویید را افزایش دهد تا به كارایی برسد .یعنی بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس دارد.
همچنین شهر شماره  93در  3عام حایت كارایی دارد.
همچنین شهر شماره  98دارای بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس میباشد ،یعنی باید مقیاس تویید را افزایش دهد تا به كاارایی
برسد.
شهر شماره  97از یحاظ كارایی مدیریت وضعیتش مطلوب است ،ویی باید دیگر عوام بازده ثابت و كارایی نسبت باه مقیااس
باید كاهش پیدا كند تا به كارایی برسد و در مجموعه دارای بازده كاهنده نسبت به مقیاس است.
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