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ارزیابی کارایی شعب بانک کشاورزی با استفاده از مدل
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چکیده
بانکداری یکی از پیچیدهترین صنایع در جهان است و سهم بسزایی در اقتصاد هر کشوری دارد .لذا ،بهرغم افزایش
سرمایهگذاریهای خارجی در صنعت بانکداری ،بهبود عملکرد شعبهها ،جهت حفظ رقابت ،امری ضروری است .در
این تحقیق با استفاده از مدلهای تحلیل پوششی دادهها در دو مرحله ،عملکرد  52شعبه اصلی بانک کشاورزی استان
مازندران در سال  3131بر پایه سه رویکرد جذب منابع ،تخصیص کاربردها و سودآوری ارزیابی شده است .رویکرد
جذب منابع بررسی میکند که یک شعبه چطور میتواند با استفاده از تجهیزات و کارکنان خود (به عنوان ورودی) به
گردآوری سپرده (به عنوان خروجی) بپردازد .رویکرد تخصیص کاربردها بررسی میکند که یک شعبه چگونه میتواند
سپردهههای گردآوری شده و مطالبات وصولی از مشتری (به عنوان ورودی) را برای اعطای تسهیالت (بهعنوان
خروجی) بهکار گیرد .رویکرد سودآوری برای اندازهگیری سوددهی شعبهها بر پایه هزینهها به عنوان ورودی و درآمدها
به عنوان خروجی بهکار میرود .برای تعیین شاخصهای ورودی و خروجی متناسب با هر رویکرد ،ضمن مطالعه
تحقیقات کاربردی در این زمینه ،بر پایه نظر و دیدگاه کارشناسان و مدیران بانک اقدام ،و به شناسایی شاخصها
پرداخته شد .در مرحلهی اول پس از تعیین کارایی نسبی هر شعبه از رویکردهای یاد شده ،شعبههای ناکارآ و واحد
الگوی هر شعبهی ناکارآ ،تحت رویکرد مورد بررسی ،معرفی شدهاند .سپس در مرحله دوم ،بر پایه تلفیق کاراییهای
به دست آمده از سه رویکرد یاد شده یک شاخص عددی برای هر شعبه برای رتبهبندی کلی بهدست آمده است .بر
پایه نتایج به دست آمده ،شعبهی ساری رتبهی اول و شعبهی چالوس رتبهی آخر را به لحاظ کارآیی کسب کردهاند.
طبقهبندی C02,C44,L2 :JEL
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مقدمه
امروزه ،دگرگونیهای شگگگرد دانم مدیریت ،ودود نماا ارزشگگ اای را پره ز ناپذیر کرده اسگگت
اهگونهای که صگاحنظمران ننود نماا ارزیاای در ااعاد مختلف سازمان ،اعم از ارزیاای در استفاده از
مظااع و امکانات ،هددها و راهنردها را اه عظوان یکی از نشگگگانههای ا ماریهای سگگگازمان دلمداد
میکظظد هر سگگگازمان اه مظمور آگاهی از م زان مبلوا ت لعا تهای خود اهویژه در مح طهای
پ چ ده و پویا ،ن از منرا اه نماا ارزیاای دارد (لالح )1831 ،اانکداری یکی از پ چ دهترین صظایع
در دهان اسگت و سگهم ااگزایی در ادت اد هر کشوری دارد امروزه اان ها اه د ل ارایه خدمات
ااگ ار گوناگون ما ی و اعتناری نقم تع نکظظدهای در توسعه و رشد ادت ادی ایفاء میکظظد ذا
محاسگگنه کارایی ،ارزیاای و رتنهاظدی تمامی شگگعنهها و ادارههای زیر مجموعه ی شگگنکه اانکی،
امری ضگروری اوده و میاایاگتی دسگت کم ،سا ی ی اار عملکرد آنها ار پایه اصول علمی مورد
ارزیاای درارگ رد (اسالمی )1838 ،محققان ااور دارند ارزیاای عملکرد شعنههای اان اا روشهای
معمول امری ااگ ار دشگوار اسگت ،زیرا ماگاحتهای شگعنهها اا هم متفاوت میااشگظد ،شعنهها
خدمات مختلفی اه مشگگگتریان مختلف ارایه میدهظد ،و در نواحی ادت گگگادی مختلفی اه لعا ت
میپردازند (محمدی و حا ن زاده)1831 ،
ارای اندازهگ ری کارایی عمل اتی شگگگعنههای اان  ،روشهای مختلفی مانظد تحل ل رگرسگگگ ون،
تحل ل نانتها و تحل ل شاخصها ودود دارد ،که کارارد ارخی از این روشهای سظتی در شرایط
مح بی خگا و محگدودیتهای ذاتی مودود در آنها ،نتایج دد قی ارائه نمیکظد اه عظوان مثال،
تحل ل نانت ما ی سظتی ،دادر اه تندیل هدلمظد نتایج ارزیاایهای مختلف اه نمره عملکرد واحد
دهت هددها مقایاهای ن ات ی شعنه ممکن است در ارخی نانتها نتایج دویتر و در ارخی
دیگر نتایج ضع فتری داشته ااشد و ذا ،داوری در مورد این که این شعنه عملکرد متوسط دارد و
یا از اعد دیگر این شگعنه کارا یا ناکارا اسگت ،امری دشگوار است در وادع ترک ب این نتایج ممکن
اسگت ی شگاخص عملکرد نادرسگتی ارایه کظد (اسالمی )1838 ،تحل ل رگرس ون روش دیگری
ارای ارزیاای کارایی شگگعنهها اسگگت در این روش پارامتری ،تااع تو د کلی ااید مشگگخص ااشگگد
همچظ ن تحل ل رگرس ون ی روش متمایل اه مرکز است و تظها ارای مدل هایی اا ی ورودی و
چظدین خرودی یا چظدین ورودی و ی خرودی مظاسگب اسگت تحل ل پوششی دادهها اه عظوان
ی رویکرد غ ر پارامتری منتظی ار مرز کارایی ،روش دوی و توانمظدی ارای سگگازماندهی و تحل ل
دادهها است تحل ل پوششی دادهها ی روش ارنامهریزی خبی است که کارایی نانی گروهی از
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واحدهای ت م مگ رنده متجانس را اندازهگ ری میکظد (ها کوز و همکاران )4001 ،ارتری اصلی
این روش نانت اه دیگر روشها ،توانایی اررسی همزمان چظدین ورودی و چظدین خرودی ادون
ن از اه مشگگخص اودن راابههای ا ن ورودیها و خرودیها اسگگت ویژگی دیگر این روش ،کارایی
آن ارای ا گویاای در صگگظایع مختلف اا ورودیها و خرودیهای پ چ ده اسگگت (پاردی و همکاران،
)4011
اررسگگگیهای لراوانی ارای ارزیاای کارایی شگگگعنههای اان ار پایه مدلهای مودود در تحل ل
پوششی دادهها انجاا شده است (ک ونگ4000 ،؛ لروز و همکاران4008 ،؛ دژاک ن4002 ،؛ پارکر،
4000؛ هگا کو و سگگگالموریس4001 ،؛ آدادانی و همکاران1831 ،؛ ثریایی و همکاران1833 ،؛
ن گ ریان و همکاران1831 ،؛ آدادانی و همکاران 1831 ،و موحدی و همکاران )1831 ،اما ا شتر
اررسگیهای گذشگته روی ارزیاای عملکرد شگعنهها از ی یا دو اعد انجاا شده است که نمیتواند
عملکرد کلی شگگعنهها را اه طور کامل مظعکس کظد ارخی از این اررسگگیها کارایی واحدها را ار
پایه دذب مظااع ،و ارخی دیگر ار پایه تخ گ ص کاراردها یا سگودآوری محاسنه کردهاند اا توده
اه ایظکه همه این شاخ ها در ارزیاای کارایی مهم هاتظد ،پرسم ایظجاست که آیا این شاخصها،
نتایج هماگگانی را ارائه میدهظد؟ در این تحق ق سگگعی شگگده اسگگت در ی لرایظد دو مرحلهای
عملکرد شگگعنهها از دظنههای مختلف ارزیاای شگگود چظ ن رویکردی سگگنب میشگگود که مدیران
شگعنهها ،دیدگاه اهتری نانت اه نتایج اهدست آمده داشته ااشظد و آن را ارای اهنود کاراییشان
اهکار گ رند مرحله اول این لرایظد شگگگامل ارزیاای عملکرد شگگگعنهها از سگگگه مظمر دذب مظااع،
تخ ص کاراردها و سودآوری ار پایه مدلهای تحل ل پوششی دادهها و مقایاه نتایج اا هم است
رویکرد دذب مظااع نشان میدهد که چگونه ی شعنه میتواند اا استفاده از تجه زات و کارکظان
خود (اه عظوان ورودی) اه گردآوری سپرده (اه عظوان خرودی) اپردازد رویکرد تخ ص کاراردها
نشان میدهد ،چگونه ی شعنه میتواند سپردهههای گردآوری شده و مبا نات وصو ی از مشتری
(اه عظوان ورودی) را دهت اعبای تاگگه الت (اه عظوان خرودی) اهکار گ رد رویکرد سگگودآوری
ارای اندازهگ ری سگگوددهی شگگعنه ار پایه هزیظهها اه عظوان ورودی و درآمدها اه عظوان خرودی
اهکار میرود مرحله دوا این لرایظد ،شگگامل تع ن ی شگگاخص عددی ارای هر شگگعنه ار پایه
تلف ق کاراییهای اه دسگگت آمده از سگگه رویکرد یاد شگگده ارای رتنهاظدی نهایی اسگگت در وادع،
چظ ن رویکردی ی رتنهاظدی مظبقی ارای آنچه که تحت اررسی است ،اه دست میدهد
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روش تحقیق
در این تحق ق در مرحلهی اول از دو مدل اصلی تحل ل پوششی دادهها ( )DEA1یعظی
مدلهای BCC4و  CCR8ارای ارزیاای عملکرد شعنههای اصلی اان کشاورزی اا توده اه سه
رویکرد(رویکرد دذب مظااع ،تخ ص کاراردها و سودآوری) که ارگرلته از اررسیهای گذشته
در حوزه اانکی و پ شظهاد کارشظاسان و مدیران اان که در شعنههای تحت اررسی اودند ،استفاده
میشود ا گوی  CCRدارای اازده ثاات اه مق ا است و سعی دارد ،اا انتخاب وزنهای اه ظه،
ارای متغ رهای ورودی و خرودی واحد تحت اررسی ،کار کارایی این واحد (واحد صفر) را ،اه
گونهای ا شتر کظد که کارایی دیگر واحدها ،از حد ااالی ی  ،تجاوز نکظد این ا گو در دو ماه ت
ورودی و خرودی و در سه شکل کاری ،مضرای و پوششی مبرح میشود ا گوی  BCCکه ار
پایه حرد اول ناا پدید آورندگانم یعظی اظکر ،چارنز و کوپر نامگذاری شده است ،ار خالد مدل
 CCRکه لرض ار اازدهی ثاات نانت اه مق ا دارد ،ار اازدهی متغ ر نانت اه مق ا تاک د
دارد استفاده از اازده متغ ر نانت اه مق ا مودب میشود اا محاسنه کارایی لظی ار حاب
مقادیر کارایی ناشی از مق ا و کارایی ناشی از مدیریت ،تحل ل اا ار دد قی ارائه شود ارای
ساخت مدلهای ورودی محور و خرودی محور در مدل اصلی  BCCاز همان منانی مدلCCR
استفاده میشود در مدل ورودی محور اا کاهم نهادهها و ثاات نگهداشتن ستادهها م زان کارایی
الزایم مییااد و ی در مدل خرودی محور اا الزایم ستادهها و ثاات نگهداشتن نهادهها ،م زان
کارایی الزایم مییااد در این تحق ق اا توده اه استفاده دو مدل پ شگفته شده ارای ارزیاای
شعنهها ار پایه سه رویکرد و تحل ل نتایج آنها ،در مرحله دوا ،اا استفاده از ی مدل دمعی
اندازهگ ری منتظی ار متغ رهای کمکی ،معرود اه مدل  ،SBM1رتنهاظدی کلی شعنهها ار پایه
تلف قی از نمرههای کارایی اه دست آمده در مرحلهی اول ،تع ن میشود استفاده از مدل تلف قی
هم ادین مظمور انجاا خواهد شد که کارایی شعنهها ار پایه دم ع شاخصهای سه رویکرد مورد
ارزیاای درار خواهد گرلت و شاخص کارایی دد قتر خواهد اود
مدل پوششی  CCRاا ماه ت ورودی ارای ارزیاای شعنهی تحت ارزیاای 𝒑 اه صورت زیر است
(م بفی 4002 ،و محمدی:)1831 ،
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Data Envelopment Analysis
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)Charnes, cooper and Rhodes (CCR
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اگر در دواب اه ظهی ماا هی ااال ،تماا متغ رهای
 CCRاز دیدگاه دذب مظااع است و در غ ر این صورت ناکارای ترک نی دارد داال یادآوری است
که مدل پوششی  BCCاا ماه ت ورودی ارای ارزیاای شعنهی تحت ارزیاای 𝒑 اا الزودن د د
𝟏
𝟓𝟐∑ اه ماایل ( )1و ( )4اه دست میآید
𝟏 = 𝒋𝝀 𝟏=𝒋
متغنرهای ورودی و خرودی رویکرد دذب مظااع اه صورت زیر نمادگذاری شده است:
𝐣𝟏𝟏𝒙 امت از کارمظدی شعنه (اه عظوان ورودی اول رویکرد دذب مظااع) 𝒙𝟏𝟐𝐣 ،امت از تجه زات شعنه
(اه عظوان ورودی دوا دذب مظااع) 𝒙𝟏𝟑𝐣 ،سود پرداختی شعنه (اه عظوان ورودی سوا دذب مظااع)،
𝐣𝟏𝟏𝒚 مجموع چهار سپرده (داری ،کوتاه مدت ،الظدمدت و درضا حاظه) (اه عظوان خرودی دذب
مظااع) 𝝀𝟏𝒋 ،سهم شعنه 𝒋اا در ارزیاای شعنه تحت ارزیاای و 𝒑 اندیس شعنه تحت ارزیاای
متغنرهای ورودی و خرودی رویکرد تخ ص کاراردها اه صورت زیر نمادگذاری شده است
(پورتال و تاناویس:)4002 ،
𝟐
𝐣𝟏𝟐𝒙 امت از کارمظدی شعنه ( اه عظوان ورودی اول رویکرد تخ ص کاراردها) 𝒙𝟐𝐣 ،امت از تجه زات
شعنه ( اه عظوان ورودی دوا رویکرد تخ ص کاراردها) 𝒙𝟐𝟑𝐣 ،مجموع چهار سپرده (اه عظوان
ورودی سوا رویکرد تخ ص کاراردها) 𝒙𝟐𝟒𝐣 ،مبا نات شعنه (اه عظوان ورودی چهارا رویکرد
تخ ص کاراردها) 𝒚𝟐𝟏𝐣 ،مجموع سود و کارمزد دریالتی (اه عظوان خرودی اول رویکرد تخ ص
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کاراردها) 𝒚𝟐𝟐𝐣 ،تاه الت اعبایی (اه عظوان خرودی دوا رویکرد تخ ص کاراردها) 𝝀𝟐𝒋 ،سهم
شعنه 𝒋اا در ارزیاای شعنه تحت ارزیاای و 𝒑 اندیس شعنه تحت ارزیاای
متغنرهای ورودی و خرودی رویکرد سودآوری اه صورت زیر نمادگذاری شده است (پورتال و
تاناویس:)4002 ،
𝐣𝟏𝟑𝒙هزیظههای غ ر عمل اتی (اه عظوان ورودی اول رویکرد سودآوری) 𝒙𝟑𝟐𝐣 ،هزیظههای عمل اتی (اه
عظوان ورودی دوا رویکرد سودآوری) 𝒚𝟑𝟏𝐣 ،مجموع کارمزد و سود دریالتی(اه عظوان خرودی اول
رویکرد سودآوری) 𝒚𝟑𝟐𝐣 ،وده ا تزاا دریالتی (اه عظوان خرودی دوا رویکرد سودآوری)𝒚𝟑𝟑𝐣 ،
درآمدهای متفرده (اه عظوان خرودی سوا رویکرد سودآوری) 𝝀𝟑𝒋 ،سهم شعنه 𝒋اا در ارزیاای
شعنه تحت ارزیاای و 𝒑 اندیس شعنه تحت ارزیاای
پس از آن که در مرحلهی اول کارایی نانی شعنهها از سه دیدگاه دذب مظااع ،تخ ص کاراردها
و سودآوری اا استفاده از مدلهای ( )1و ( )4محاسنه شد ،در مرحله دوا ،اا استفاده از ی مدل
دیگر مودود در  ،DEAرتنهاظدی نهایی شعنهها ار پایه تلف قی از نمرههای کارایی اهدست آمده
در مرحلهی اول ،تع ن میشود نمرههای کارایی اهدست آمده در مرحلهی اول ،اه عظوان خرودی
مدل  SBMدر مرحلهی دوا در نمر گرلته میشوند از دیدگاه ورودی لرض ار این است که
اان اه م زان یکاانی ،تمامی شعنهها را اه مظمور ارائه تو دات ما ی و کاب سود حمایت
میکظد اظااراین ی متغ ر م ظوعی اا مقدار ی  ،اه عظوان ورودی تماا شعنهها در نمر گرلته
می شود داال ذکر است که از دیدگاه مدیران اان و دیگر کارشظاسان این زم ظه ،تمامی ااعاد
ارزیاای عملکرد شعنهها اه ی اندازه مهم هاتظد (تان4001 ،؛ سویی شی و م کا )4003 ،ذا
اان نمی تواند تأک د ا شتری روی یکی از سه ااعاد کارایی تحت اررسی داشته ااشد اا این
توض حها ،ی مدل دمعی اندازهگ ری منتظی ار متغ رهای کمکی معرود اه مدل  SBMارای
دست اای اه کارایی کلی شعنهها اه کار گرلته میشود ی مدل  SBMاصالح شدهی ورودی
محور اا اازده اه مق ا متغ ر ارای دست اای اه کارایی تلف قی شعنهها ارائه میشود که در آن
تمامی ورودیها ثاات هاتظد چون در مرحله دوا تمامی خرودیها در اازهی هماانی (ا ن صفر
و ی ) درار دارند ،اظااراین تأث ر مق اسی در نتایج نخواهد داشت در وادع نتایج مدلهای اازده اه
مق ا متغ ر و اازده اه مق ا ثاات یکاان خواهد اود
مدل  SBMارای دست اای اه کارایی تلف قی شعنههااه صورت زیر است(مهرگان و همکاران،
1831؛ تان4001؛ ن کومراا: )1830 ،
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مقدار اه ظهی مدل ( )8اه عظوان مع اری ارای رتنهاظدی نهایی شعنههای اصلی اان کشاورزی
استان مازندران استفاده شد مظنع اصلی اطالعات در این تحق ق ،اطالعات مودود در سرپرستی
اان کشاورزی استان مازندران و شعنههای مورد اررسی (شعنههای اصلی شهرستانی) در سال
 1838است همچظ ن در این تحق ق از مبا عات کتااخانهای اه طور گاتردهای استفاده شده که
مدلسازی ریاضی و تحل ل مدلهای اهدست آمده اا استفاده از نراالزار کاراردیDEA-Solver
صورت گرلته است
نتايج و بحث
توان تحل ل پوششی دادهها اه مظمور پاسخگویی اه ن ازهای کاراردی سنب شده است که
تحق قات گاتردهای در حوزههای مختلف علمی صورت گ رد در این تحق ق در ی لرایظد دو
مرحلهای ،رتنهاظدی  41شعنهی اصلی اان کشاورزی استان مازندران صورت گرلت در مرحلهی
اول ،کارایی نانی شعنههااز سه مظمر دذب مظااع ،تخ ص کاراردها و سودآوری اه دست آمد
نخات ن رویکرد تحت ارزیاای ،رویکرد دذب مظااع اود که م زان توانایی شعنهها در گردآوری
سپرده اا استفاده از ن روی اناانی و تجه زات را نشان میدهد دوم ن رویکرد تحت ارزیاای،
رویکرد تخ ص کاراردها اود که م زان توانایی شعنهها در اعبای تاه الت اا استفاده از
سپردههای گردآوری شده را مورد توده درار داد و سوم ن رویکرد تحت ارزیاای یعظی رویکرد
سودآوری ،م زان توانایی در شعنهها ارای تندیل هزیظهها اه درآمدها را نشان میدهد از هر سه
دیدگاه ،کارایی نانی شعنههااا استفاده از دو مدل  CCRو  BCCاا ماه ت ورودی محاسنه شد
که نتایج در ددول( )1گزارش شده است
اظاار نتایج ددول ( ،)1از دو مظمر متفاوت میتوان وضع ت شعنهها ناکارا را اررسی کرد مظمر
اول ارای هر شعنهی ناکارا ی واحد ا گو معرلی میکظد مظمر دوا ارای هر شعنهی ناکارا ی
راهکار عملی ارای رس دن اه واحد ا گو ارایه میدهد اه عظوان مثال اظاار مدل  CCRدر رویکرد
دذب مظااع ،شعنهی ( 4شعنهی ااال) واحدی ناکارا است که شعنهی ( 11شعنه خوشرودپی) و
شعنهی ( 41شعنهی نوشهر) شعنههای ا گوی آن میااشظد و هر کداا اه ترت ب اه اندازهی
 1/33281و  0/11011در ارزیاای شعنهی ااال سهم دارند و این ضریبها نشان میدهد که

 67اقتصاد کشاورزی /جلد  /9شماره 1696 /1

هماانی شعنهی ااال اه شعنهی خوشرودپی ا م از شعنهی نوشهر است مقایاهی نمرههای
کارایی مدلهای  BCCو  CCRنشان میدهد که نتایج این مدل اا هم متفاوت است این موضوع
ار این مبلب دال ت دارد که شعنهها در مق ا اه ظه عمل نمیکظظد اظااراین اازده اه مق ا
آنها ثاات ن ات و ارای یالتن کارایی شعنهها نمیتوان از مدلهایی اا اازده اه مق ا ثاات
استفاده کرد
جدول( )1کارايی شعبهها بر پايه الگوی  CCRو  BCCبا سه رويکرد جذب منابع ،تخصیص کاربردها و
ردیف

سودآوری
ناا شعنه

1
4
8
1
1
1
2
3
3
10
11
14
18
11
11
11
12
13
13
40
41
44
48
41
41

آمل
ااال
اظدپی ااال
ااالار
اهشهر
اهظم ر
تظکاان
دوینار
چا و
چماتان نور
خوشرودپی
خ اماا رضای آمل
رامار
زیرآب
ساری
سورک
عنا آااد
لریدونکظار
دائمشهر
کالردشت
ک اکالی دائمشهر
محمودآااد
نکا
نور
نوشهر

منبع :یافتههای تحقیق

رویکرد دذب مظااع
BCC
CCR
1
0/33383
0/33331 0/34130
1
1
0/21144 0/21311
0/33440
0/31312
0/31023 0/22188
0/31401
0/38131
0/33110 0/33213
0/33013
0/31434
0/38001 0/34111
1
1
1
0/33131
1
1
0/31132 0/23013
1
0/31210
1
0/33481
0/34383 0/31413
1
0/33233
0/31223
0/38340
0/33422 0/33343
1
0/33211
0/31183 0/30330
1
1
0/24314 0/20344
1
1

رویکرد تخ ص کاراردها
BCC
CCR
1
0/31381
1
0/30011
1
1
0/30088
0/23031
0/38102
0/38022
0/31311
0/31210
1
1
1
1
0/18143
0/18038
0/31211
0/14331
1
1
0/20141
0/14481
1
1
1
1
1
0/32308
1
1
0/33201
0/33111
1
0/31114
0/31111
0/31431
0/31311
0/10802
1
1
1
1
0/13428
0/1144
0/10431
0/18138
0/30083
0/33110

رویکرد سودآوری
BCC
CCR
1
0/33133
0/33214
0/33231
0/31111
0/21020
0/21011
0/11131
0/33138
0/33133
0/38240
0/21301
0/21138
0/21013
1
0/31832
0/14143
0/13010
0/31483
0/13131
1
0/18310
0/31411
0/11284
1
0/20208
1
1
1
0/31128
1
1
0/31108
0/23111
1
0/12113
0/33310
0/31133
0/32383
0/10311
1
0/33110
1
1
0/34810
0/33181
0/22214
0/21234
1
1
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اا توده اه نتایج اهدست آمده از حل مدلهای یاد شده ،و مقایاه ا ن آنها در ددول( )4میتوان
اه تحل ل کارایی شعنهها ،ار پایه هر رویکرد پرداخت نتایج ار پایه رویکرد دذب مظااع نشان
میدهد که ،از مجموع  41شعنهی تحت اررسی در سال  1 ،1838شعنه اا امت از کارایی ی  ،ار
پایه مدل  CCRو  11شعنه ار پایه مدل  BCCاا امت از کارایی ی  ،کارا میااشظد اه عنارت
دیگر 40 ،درصد شعنهها اا مدل  CCRکارا و  30درصد شعنهها ناکارا میااشظد همچظ ن11 ،
درصد شعنههااا مدل  BCCکارا و  11درصد شعنهها ناکارا میااشظد از سوی دیگر ،شعنهی نور
کمترین کارایی نانی را از دیدگاه دذب مظااع دارد و اظااراین عملکرد این شعنه نانت اه دیگر
شعنهها ضع فتر میااشد
همچظ ن ار پایه رویکرد تخ ص کاراردها ،از مجموع  41شعنهی تحت اررسی در سال مورد
نمر 3 ،شعنه اا امت از کارایی ی  ،ار پایه مدل  CCRو  18شعنه ار پایه مدل  BCCاا امت از
کارایی ی  ،کارا میااشظد اه عنارت دیگر 81 ،درصد شعنهها اا مدل  CCRکارا و  11درصد
شعنهها ناکارا میااشظد همچظ ن 14 ،درصد شعنهها اا مدل  BCCکارا و  13درصد شعنهها
ناکارا میااشظد از سوی دیگر ،شعنههای کالردشت و نکا کمترین کارایی نانی را از دیدگاه
تخ ص کاراردها اه ترت ب اا مدلهای  BCCو  CCRدارند و اظااراین عملکرد این دو شعنه
نانت اه دیگر شعنهها ضع فتر میااشد
در نهایت ار پایه رویکرد سودآوری ،از مجموع  41شعنهی تحت اررسی در سال  1 ،1838شعنه
ار پایه مدل  CCRو  10شعنه ار پایه مدل  ،BCCکارا میااشظد اه عنارت دیگر 11 ،درصد
شعنهها اا مدل  CCRکارا و  31درصد شعنهها ناکارا میااشظد همچظ ن 10 ،درصد شعنهها اا
مدل  BCCکارا و  10درصد شعنهها ناکارا میااشظد از سوی دیگر ،شعنههای کالردشت و چا و
کمترین کارایی نانی را از دیدگاه سودآوری اه ترت ب اا مدلهای  BCCو  CCRدارند و اظااراین
عملکرد این دو شعنه نانت اه دیگر شعنهها ضع فتر میااشد داال ذکر است که متوسط کارایی
شعنههای اان کشاورزی استان مازندران ،از دیدگاه سودآوری اا مدلهای  BCCو  CCRاه
ترت ب اراار  0/23112و  0/30118میااشد
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جدول ( )2مقايسه نتايج مدلها با سه رويکرد جذب منابع ،تخصیص کاربردها و سودآوری
رویکرد

نوع مدل

تعداد واحد کارا

تعداد واحد ناکارا

درصد واحد کارا

کمترین کارایی نانی

دذب مظااع

CCR
BCC

1
11

40
11

 40درصد
 11درصد

( 0/24314شعنه نور)
( 0/20344شعنه نور)

تخ ص
کاراردها

CCR
BCC

3
18

11
14

 81درصد
 14درصد

( 0/10802شعنه کالردشت)
( 0/13428شعنه نکا)

سودآوری

CCR
BCC

1
10

41
11

 11درصد
 10درصد

( 0/10311شعنه کالردشت)
( 0/14143شعنه چا و )

مظنع :یالتههای تحق ق

همانطور که نتایج نشان میدهد ،شعنهها ،کاراییهای نانی متفاوتی متظاسب اا رویکردهای
تحت ارزیاای اه دست آوردند درصد شعنههای کارآ و ناکارآ و حتی شعنههایی که کمترین کارایی
را دارند در سه رویکرد متفاوت هاتظد همچظ ن میتوان ارای مثال شعنهی ااال را در نمر گرلت
که از دیدگاه دذب مظااع ناکارا اه م زان کارایی نانی  ،0/33331از دیدگاه تخ ص کاراردها
کارآ و از دیدگاه سودآوری ناکارآ اه م زان کارایی  0/33214میااشد اظااراین این پرسم مبرح
میشود که چگونه میتوان ار پایه این سه نمره کارایی ی نمره کلی ارای این شعنه اه دست
آورد و از آن ارای رتنهاظدی نهایی شعنهها استفاده کرد ار این پایه ،هدد مرحلهی دوا،
رتنهاظدی نهایی شعنههای اصلی اان کشاورزی استان مازندران ار پایه تلف ق نمرههای کارایی
اهدست آمده از مرحله اول میااشد ارای رس دن اه این رتنهاظدی ی شاخص غ رپارامتری
ارای ارزیاای توانایی کلی شعنههای اا تمامی ااعاد عملکرد ،اه ناا کارایی  SBMتعریف شد از
آنجا که مدیران ار این ااورند که تمامی ااعاد ارزیاای عملکرد شعنهها اهم ت یکاانی دارند و
اان نمی تواند تأک د ا شتری روی یکی از سه اعد نانت اه دیگر ااعاد کارایی تحت اررسی
داشته ااشد ،اظااراین نمرههای کارایی اهدست آمده در مرحلهی اول اه عظوان خرودی مدل SBM
در نمر گرلته شد سپس اا حل مدل  SBMشعنههای اصلی اان کشاورزی ار پایه پاسخ اهدست
آمده رتنهاظدی شدهاند ،که نتایج در ددول( )8گزارش شده است
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جدول( )3نمره کارايی  SBMو رتبهبندی نهايی
ردیف

ناا شعنه

نمره کارایی SBM

رتنهی نهایی

1
4
8
1
1
1
2
3
3
10
11
14
18
11
11
11
12
13
13
40
41
44
48
41
41

آمل
ااال
اظدپی ااال
ااالار
اهشهر
اهظم ر
تظکاان
دوینار
چا و
چماتان نور
خوشرودپی
خ ااان اماا رضای آمل
رامار
زیرآب
ساری
سورک
عنا آااد
لریدونکظار
دائمشهر
کالردشت
ک اکالی دائمشهر
محمودآااد
نکا
نور
نوشهر

0/33312
0/33133
0/34324
0/21231
0/38121
0/31143
0/33131
0/31101
0/11012
0/31334
0/33214
0/38310
0/33230
0/38003
1
0/33144
0/31141
0/33421
0/33310
0/30331
0/33811
0/31111
0/23313
0/13113
0/31118

4
3
11
48
14
13
13
10
41
11
1
41
8
18
1
1
40
2
12
11
1
11
44
41
3

ماخذ :یافته های تحقیق

همان طور که نتایج در ددول ( )8نشان میدهد ،شعنهی ساری رتنهی اول و شعنهی چا و
رتنهی آخر را در کارایی کاب کردهاند که اا مقایاه نتایج کارایی اهدست آمده از هر رویکرد ،تا
حدودی متفاوت است نتایج کلی این پژوهم نشان میدهد که ،اا توده اه هدد پژوهم ،اررسی
دد قتر م زان کارایی شعنههای اان کشاورزی استان مازندران اود ،اختالد نمری ا ن
اررسیهای انجاا شده و همچظ ن مدیران اان شعنههای مورد اررسی ،در خ و شاخصهای
کارایی و رویکرد شعنهها ،دیده شد ارای رلع ااهااها و ارائه ا گویی مظاسب که داال ت پذیرش
توسط همه داشته ااشد ،ااتدا ار پایه هر سه رویکرد کارایی شعنههای مورد اررسی درار گرلت
که نشان داده شد ،درصد واحدهای کارآ ار پایه مدل  CCRدر رویکرد دذب مظااع ،تخ ص
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کاراردها و سودآوری ،اهترت ب  81 ،40و  11درصد اوده که کمترین کارایی نانی ن ز اهترت ب
هر رویکرد ،شامل شعنههای نور ،کالردشت و کالردشت اوده است ار پایه مدل  BCCن ز درصد
واحدهای کارآ در سه رویکرد دذب مظااع ،تخ ص کاراردها و سودآوری ،اهترت ب  14 ،11و
 10و همچظ ن شعنههایی که کمترین کارایی را داشتن اهترت ب هر رویکرد شامل نور ،نکا و
چا و اودند اا توده اه تفاوت نتایج در دو مدل  CCRو  BCCاینطور تود ه میشود که
شعنههای مورد اررسی شرایط یکاانی اه حاظ مق ا ادت ادی نداشتهاند و چون مدل CCR
از اازدهی متغ ر اه مق ا استفاده میکظد ،نتایج داال اعتمادتری ارائه میکظد اما نتایج اهدست
آمده از مدل  CCRن ز در ارائه درصد کارایی و معرلی شعنههای اا کمترین کارایی در هر رویکرد
ن ز متفاوت است اا توده اه ایظکه از نمر اررسیهای گذشته و هم از نمر کارشظاسان و مدیران
اان که در هظگاا گردآوری دادهها ااراز شده اود ،شاخصهای هر رویکرد در ارزیاای کارایی
شعنههای مهم اود ،اما از سوی دیگر در این اررسی ،مشخص شد که در هر رویکرد نتایج متفاوتی
اهدست میآید ارای رلع این نقص ،ی شاخص غ رپارامتری ارای ارزیاای توان خوب کار نمودن
شعنهها در تمامی ااعاد عملکرد ار پایه تلف ق نمرات کارایی حاصل از مرحله اول اه کار گرلته
شد نتایج اهدست آمده از اهکارگ ری مدل  SBMدر نمره کارایی و رتنهاظدی شعنهها ،نشان داد
که نتایج متفاوت و داال اطم ظانی که همه شاخصها و رویکردها را درارگرلته ااشد ،نانت اه
روشهای گذشته ترد ح داده میشود در این مدل شعنهی ساری رتنهی اول و شعنهی چا و
رتنهی آخر را در کارایی کاب کردهاند ،که اا نتایج گذشته در رویکردها متفاوت است و ی
رتنهاظدی دد قی در مقایاه اه روشهای گذشته نشان میدهد
در پایان پ شظهاد میشود که محقق ن و مدیران ارای ارزیاای کارایی شعنههای اان  ،از روش
تلف قی استفاده کظظد زیرا دد قتر اوده و کل ه رویکردها و شاخصهای موثر را در ارزیاای کارایی
مورد توده درار داده و نتایج داال اطم ظانتری ارائه خواهد شد مدیریت شعنههای استان
میتوانظد هر سا ه اا توده اه نتایج اهدست آمده از اهکارگ ری روش این تحق ق و داناتن دایگاه
شعنهها از دیدگاه کارایی ،در مورد چگونگی تخ ص امت ازها و پاداش ارای شعنهها ،اهطور
دد قتر ت م مگ ری کظظد
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