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ارزیابی کارایی شعب بانک کشاورزی با استفاده از مدل 

 و تعيين یک شاخص تلفيقی هاتحليل پوششی داده

 )مطالعه موردی استان مازندران(
 1جعفر عزیزی

      10/10/0101 تاریخ پذیرش:                                                                               10/10/0101 تاریخ دریافت:

 چکیده

 افزایش رغمبهترین صنایع در جهان است و سهم بسزایی در اقتصاد هر کشوری دارد.  لذا، بانکداری یکی از پیچیده
امری ضروری است. در  ،جهت حفظ رقابت ،هاههای خارجی در صنعت بانکداری، بهبود عملکرد شعبگذاریسرمایه

شعبه اصلی بانک کشاورزی استان  52عملکرد  ،دو مرحله درها حلیل پوششی دادههای تاین تحقیق با استفاده از مدل
ارزیابی شده است. رویکرد  و سودآوری کاربردهاجذب منابع، تخصیص سه رویکرد  پایهبر  3131مازندران در سال 

)به عنوان ورودی( به  کارکنان خودو  تجهیزات تواند با استفاده ازچطور مییک شعبه که کند بررسی میجذب منابع 
تواند ه میچگونیک شعبه که  کندبررسی می کاربردهاپردازد. رویکرد تخصیص ب)به عنوان خروجی(  آوری سپردهگرد

عنوان )به اعطای تسهیالت برای)به عنوان ورودی( را  آوری شده و مطالبات وصولی از مشتریگردهای هسپرده
ها به عنوان ورودی و درآمدها هزینه پایهبر ها شعبهگیری سوددهی رویکرد سودآوری برای اندازه کار گیرد.هخروجی( ب

های ورودی و خروجی متناسب با هر رویکرد، ضمن مطالعه تعیین شاخص برای رود.کار میبه عنوان خروجی به
ها صبه شناسایی شاخ ، وبانک اقدامکارشناسان و مدیران  پایه نظر و دیدگاهتحقیقات کاربردی در این زمینه، بر 

احد و و آناکارهای شعبه، یاد شدهی ی اول پس از تعیین کارایی نسبی هر شعبه از رویکردهادر مرحله .پرداخته شد
های اییتلفیق کار پایهمرحله دوم، بر اند. سپس در شده معرفی ،بررسی موردتحت رویکرد  آ،ی ناکارالگوی هر شعبه

ر دست آمده است. ببندی کلی بهرتبهبرای عددی برای هر شعبه  شاخصیک یاد شده به دست آمده از سه رویکرد 
 اند.ردهکسب کبه لحاظ کارآیی ی آخر را ی چالوس رتبهی اول و شعبهی ساری رتبه، شعبهنتایج به دست آمده پایه

 JEL: C02,C44,L2بندی طبقه

 برنامه ریزی ریاضیها، تحلیل پوششی داده ،بانکهای شعبهعملکرد : کلیدیهای واژه

  

                                           
 ، گروه مدیریت کشاورزی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسالمی، رشت، ایراناستادیار 1

Email: jafar574@yahoo.com 
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 مقدمه

پره ز ناپذیر کرده اسگگت  شگگگرد دانم مدیریت، ودود نماا ارزشگگ اای را   هایدگرگونی ،امروزه

از  اای در استفادهنماا ارزیاای در ااعاد مختلف سازمان، اعم از ارزی ننود صگاحنظمران ای که گونهاه

های سگگگازمان دلمداد ا ماری هاینشگگگانها را اه عظوان یکی از راهنردهو  هاهددت، مظااع و امکانا

های در مح ط ویژهاههای خود د  هر سگگگازمان اه مظمور آگاهی از م زان مبلوا ت لعا  تظکظمی

ترین صظایع   اانکداری یکی از پ چ ده(1831)لالح،  ن از منرا اه نماا ارزیاای دارد ،پ چ ده و پویا

ها اه د  ل ارایه خدمات در دهان اسگت و سگهم ااگزایی در ادت اد هر کشوری دارد  امروزه اان    

کظظد   ذا می ءای در توسعه و رشد ادت ادی ایفاکظظدهما ی و اعتناری نقم تع  ن ااگ ار گوناگون 

 ،شگگنکه اانکیی   زیر مجموعه هایو اداره هاهشگگعناظدی تمامی کارایی، ارزیاای و رتنه محاسگگنه

اصول علمی مورد  ها ار پایهملکرد آنسا ی ی  اار ع ،اایاگتی دسگت کم  میو  اودهامری ضگروری  

های اان  اا روشی هاشعنهارزیاای عملکرد  ااور دارند  محققان (1838)اسالمی،  گ ردارزیاای درار

 هاشعنه، ااشگظد میاا هم متفاوت  هاشگعنه های حتاسگت، زیرا ماگا   دشگوار معمول امری ااگ ار  

دهظد، و در نواحی ادت گگگادی مختلفی اه لعا  ت خدمات مختلفی اه مشگگگتریان مختلف ارایه می

   (1831)محمدی و حا ن زاده،  پردازندمی

تحل ل رگرسگگگ ون،  مانظدهای مختلفی روش ،اان ی هاشگگگعنهگ ری کارایی عمل اتی ارای اندازه

های سظتی در شرایط ارخی از این روش ، که کاراردها ودود داردها و تحل ل شاخصتحل ل نانت

  اه عظوان مثال، کظدنتایج دد قی ارائه نمیهای ذاتی مودود در آنها، محگدودیت  و مح بی خگا  

کرد واحد نمره عمل های مختلف اهتحل ل نانت ما ی سظتی، دادر اه تندیل هدلمظد نتایج ارزیاای

یج دویتر و در ارخی ها نتاای ن ات  ی  شعنه ممکن است در ارخی نانتمقایاه هاهدددهت 

در مورد این که این شعنه عملکرد متوسط دارد و  داوری ،تری داشته ااشد و  ذا فدیگر نتایج ضع

است  در وادع ترک ب این نتایج ممکن  دشگوار یا از اعد دیگر این شگعنه کارا یا ناکارا اسگت، امری   

  تحل ل رگرس ون روش دیگری (1838)اسالمی،  ظدکاسگت ی  شگاخص عملکرد نادرسگتی ارایه    

اسگگت  در این روش پارامتری، تااع تو  د کلی ااید مشگگخص ااشگگد   هاشگگعنهارای ارزیاای کارایی 

هایی اا ی  ورودی و مدلهمچظ ن تحل ل رگرس ون ی  روش متمایل اه مرکز است و تظها ارای 

ها اه عظوان تحل ل پوششی داده چظدین خرودی یا چظدین ورودی و ی  خرودی مظاسگب اسگت   

ی  رویکرد غ ر پارامتری منتظی ار مرز کارایی، روش دوی و توانمظدی ارای سگگازماندهی و تحل ل 

نانی گروهی از  ریزی خبی است که کاراییارنامه روشها ی  ها است  تحل ل پوششی دادهداده
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اصلی  ارتری  (4001)ها کوز و همکاران،  کظدگ ری میگ رنده متجانس را اندازههای ت م مواحد

ین ورودی و چظدین خرودی ادون ها، توانایی اررسی همزمان چظدروش دیگرنانت اه روش این 

، کارایی روشها اسگگت  ویژگی دیگر این ها و خرودیا ن ورودی هاین از اه مشگگخص اودن راابه

)پاردی و همکاران،  های پ چ ده اسگگتها و خرودیآن ارای ا گویاای در صگگظایع مختلف اا ورودی

4011)   

تحل ل های مودود در مدل پایهاان  ار ی هاشگگگعنهارای ارزیاای کارایی  های لراوانیاررسگگگی   

پارکر،  ؛4002دژاک ن،  ؛4008لروز و همکاران،  ؛4000)ک ونگ،  ها انجاا شده استپوششی داده

؛ 1833ثریایی و همکاران، ؛ 1831؛ آدادانی و همکاران، 4001هگا کو  و سگگگالموریس،   ؛4000

ا شتر  اما  (1831و موحدی و همکاران،  1831؛ آدادانی و همکاران، 1831ن گ ریان و همکاران،  

ند توااز ی  یا دو اعد انجاا شده است که نمی هاشگعنه روی ارزیاای عملکرد  گذشگته  هایاررسگی 

کارایی واحدها را ار  هااررسگگیارخی از این را اه طور کامل مظعکس کظد   هاشگگعنهعملکرد کلی 

وده اند  اا تیا سگودآوری محاسنه کرده  کاراردهاتخ گ ص   پایهدذب مظااع، و ارخی دیگر ار  پایه

ها، ایظجاست که آیا این شاخص پرسمی مهم هاتظد، اه ایظکه همه این شاخ ها در ارزیاای کارای

ای ی  لرایظد دو مرحله در شگگده اسگگت در این تحق ق سگگعی ظد؟ دههماگگانی را ارائه مینتایج 

شگگود که مدیران های مختلف ارزیاای شگگود  چظ ن رویکردی سگگنب میاز دظنه هاشگگعنهعملکرد 

شان اشته ااشظد و آن را ارای اهنود کاراییدست آمده ده، دیدگاه اهتری نانت اه نتایج اهاهشگعن 

از سگگگه مظمر دذب مظااع،  هاشگگگعنهمرحله اول این لرایظد شگگگامل ارزیاای عملکرد کار گ رند  اه

 ست او مقایاه نتایج اا هم ها های تحل ل پوششی دادهمدل پایه و سودآوری ار کاراردهاتخ  ص 

کظان کارو  تجه زات تواند اا استفاده ازی  شعنه می گونهکه چ دهدرویکرد دذب مظااع نشان می

 اکارارده)اه عظوان خرودی( اپردازد  رویکرد تخ  ص  آوری سپردهگرد )اه عظوان ورودی( اهخود 

 آوری شده و مبا نات وصو ی از مشتریهای گردهتواند سپردهی  شعنه میچگونه  ،دهدنشان می

رویکرد سگگودآوری  کار گ رد )اه عظوان خرودی( اه تاگگه الت)اه عظوان ورودی( را دهت اعبای 

ها اه عظوان ورودی و درآمدها اه عظوان خرودی هزیظه پایهگ ری سگگوددهی شگگعنه ار  ارای اندازه

 پایهرود  مرحله دوا این لرایظد، شگگامل تع  ن ی  شگگاخص عددی ارای هر شگگعنه ار    کار میاه

اظدی نهایی اسگگت  در وادع، رتنه یاد شگگده ارایرویکرد های اه دسگگت آمده از سگگه تلف ق کارایی

   دهد اظدی مظبقی ارای آنچه که تحت اررسی است، اه دست میچظ ن رویکردی ی  رتنه
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 روش تحقیق
یعظی  (1DEA) هاتحل ل پوششی داده ی اول از دو مدل اصلیدر این تحق ق در مرحله

اا توده اه سه اصلی اان  کشاورزی ی هاشعنهارای ارزیاای عملکرد  8CCRو  4BCCهایمدل

ته گذش هایاررسیکه ارگرلته از  و سودآوری( کاراردهادذب مظااع، تخ  ص )رویکرد رویکرد

استفاده  ،تحت اررسی اودندی هاشعنهکه در  پ شظهاد کارشظاسان و مدیران اان در حوزه اانکی و 

 های اه ظه،اا انتخاب وزن است و سعی دارد،دارای اازده ثاات اه مق ا   CCR یا گو شود می

اه  کار کارایی این واحد )واحد صفر( را، ارای متغ رهای ورودی و خرودی واحد تحت اررسی،

ه ت ا گو در دو مااین  تجاوز نکظد  از حد ااالی ی ، واحدها، دیگرای ا شتر کظد که کارایی گونه

ار که  BCCا گوی   شودمیشی مبرح مضرای و پوش ورودی و خرودی و در سه شکل کاری،

 مدل ار خالد ،چارنز و کوپر نامگذاری شده است حرد اول ناا پدید آورندگانم یعظی اظکر، پایه

CCR    اک د تار اازدهی متغ ر نانت اه مق ا   دارد،که لرض ار اازدهی ثاات نانت اه مق ا

اا محاسنه کارایی لظی ار حاب شود استفاده از اازده متغ ر نانت اه مق ا  مودب می  دارد

ارای  د وشتحل ل اا ار دد قی ارائه  مقادیر کارایی ناشی از مق ا  و کارایی ناشی از مدیریت،

 CCR از همان منانی مدل BCC در مدل اصلی خرودی محورو  ورودی محورهای ساخت مدل

م زان کارایی  هاو ثاات نگهداشتن ستاده هااا کاهم نهاده ورودی محوردر مدل   شوداستفاده می

 م زان ،هاو ثاات نگهداشتن نهاده هااا الزایم ستاده خرودی محوریااد و ی در مدل الزایم می

ارزیاای  ارای اا توده اه استفاده دو مدل پ شگفته شدهدر این تحق ق   یاادکارایی الزایم می

ی  مدل دمعی در مرحله دوا، اا استفاده از  ،سه رویکرد و تحل ل نتایج آنها پایهار  هاشعنه

 پایهار  هاشعنهاظدی کلی ، رتنه1SBMمدل معرود اه  ،گ ری منتظی ار متغ رهای کمکیاندازه

قی استفاده از مدل تلف  د شوی اول، تع  ن میآمده در مرحله های کارایی اه دستتلف قی از نمره

های سه رویکرد مورد دم ع شاخص پایهار  هاشعنهمور انجاا خواهد شد که کارایی هم ادین مظ

 ارزیاای درار خواهد گرلت و شاخص کارایی دد قتر خواهد اود 

 اه صورت زیر است 𝒑ی تحت ارزیاای اا ماه ت ورودی ارای ارزیاای شعنه CCRمدل پوششی 

 :(1831محمدی،  و 4002)م بفی، 

                                           
1 Data Envelopment Analysis 
2 Banker, Charnes and Cooper (BCC) 
3 Charnes, cooper and Rhodes (CCR) 
4 Slacks-Based Measure of Efficiency 
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𝒎𝒊𝒏 𝜽𝒑

𝟏 

 𝒔. 𝒕.    ∑ 𝝀𝒋
𝟏𝟐𝟓

𝒋=𝟏 𝒙𝒊𝒋
𝟏 ≤ 𝜽𝒑

𝟏𝒙𝒊𝒑
𝟏      𝒊 = 𝟏, 𝟐, 𝟑,   

            ∑ 𝝀𝒋
𝟏𝟐𝟓

𝒋=𝟏 𝒚𝒓𝒋
𝟏 ≥ 𝒚𝒓𝒋

𝟏         𝒓 = 𝟏 

                     𝝀𝒋
𝟏 ≥ 𝟎,                 𝒋 = 𝟏, 𝟐, … , 𝟐𝟓 

𝜽𝒑ی این ماا ه )اگر مقدار اه ظه
است  در غ ر  لظی اا ناکارای𝒑ی شعنه( کمتر از ی  ااشد، ∗𝟏

𝜽𝒑این صورت اگر
𝟏∗ = و ی ممکن است ناکارایی ترک نی داشته  ،است لظیکارای  اا𝒑یشعنه، 𝟏

ها و شود که مجموع مازاد ورودیی دوا حل میی زیر در مرحلهااشد  ارای این مظمور ماا ه

𝜽 ها را حداکثر کرده، در حا ی که کمنود خرودی = 𝜽𝒑
 کظد:را حفظ می∗𝟏

 
 

(4) 

  𝒎𝒊𝒏 ∑ 𝒔𝒊
𝟏−𝟑

𝒊=𝟏 + (𝒔𝒓
𝟏+) 

 𝒔. 𝒕.    ∑ 𝝀𝒋
𝟏𝟐𝟓

𝒋=𝟏 𝒙𝒊𝒋
𝟏 +  𝒔𝒊

𝟏− = 𝜽𝒑
𝟏∗𝒙𝒊𝒑

𝟏      𝒊 = 𝟏, 𝟐, 𝟑,   

            ∑ 𝝀𝒋
𝟏𝟐𝟓

𝒋=𝟏 𝒚𝒓𝒋
𝟏 − 𝒔𝒓 

𝟏+ =  𝒚𝒓𝒋
𝟏           𝒓 = 𝟏 

                      𝝀𝒋
𝟏 ≥ 𝟎,                                𝒋 = 𝟏, 𝟐, … , 𝟐𝟓 

                       𝒔𝒊
𝟏− ≥ 𝟎,                            𝒊 = 𝟏, 𝟐, 𝟑, 

                        𝒔𝒓
𝟏+ ≥ 𝟎,                            𝒓 = 𝟏. 

کارای  اا𝒑یشعنه، تماا متغ رهای کمکی صفر ااشظد، آنگاه ااالی ی ماا هاگر در دواب اه ظه

CCR  ت اس یادآوریداال  از دیدگاه دذب مظااع است و در غ ر این صورت ناکارای ترک نی دارد

اا الزودن د د  𝒑ی تحت ارزیاای اا ماه ت ورودی ارای ارزیاای شعنه BCCکه مدل پوششی 
∑ 𝝀𝒋

𝟏𝟐𝟓
𝒋=𝟏 =  آید ( اه دست می4( و )1اه ماایل ) 𝟏

 :شده استاه صورت زیر نمادگذاری  دذب مظااعمتغنرهای ورودی و خرودی رویکرد 

𝒙𝟏𝐣
𝒙𝟐𝐣ان ورودی اول رویکرد دذب مظااع(، ی شعنه )اه عظوکارمظدامت از  𝟏

 شعنه امت از تجه زات 𝟏

𝒙𝟑𝐣، (دذب مظااع)اه عظوان ورودی دوا 
 ،(دذب مظااع)اه عظوان ورودی سوا  شعنه سود پرداختی 𝟏

𝒚𝟏𝐣
دذب )اه عظوان خرودی  ا حاظه(مدت، الظدمدت و درض کوتاه)داری،  مجموع چهار سپرده 𝟏

𝝀𝒋، (مظااع
  اندیس شعنه تحت ارزیاای𝒑 و  اا در ارزیاای شعنه تحت ارزیاای𝒋سهم شعنه  𝟏

 شده استاه صورت زیر نمادگذاری  کاراردهاتخ  ص متغنرهای ورودی و خرودی رویکرد 

 :(4002)پورتال و تاناویس، 

𝒙𝟏𝐣
𝒙𝟐𝐣، (کاراردهاشعنه ) اه عظوان ورودی اول رویکرد تخ  ص  کارمظدیامت از  𝟐

 امت از تجه زات 𝟐

𝒙𝟑𝐣، (کاراردهاتخ  ص  ) اه عظوان ورودی دوا رویکرد شعنه
)اه عظوان  مجموع چهار سپرده 𝟐

𝒙𝟒𝐣، (کاراردهاورودی سوا رویکرد تخ  ص 
)اه عظوان ورودی چهارا رویکرد  مبا نات شعنه 𝟐

𝒚𝟏𝐣، (کاراردهاتخ  ص 
)اه عظوان خرودی اول رویکرد تخ  ص  مجموع سود و کارمزد دریالتی 𝟐
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𝒚𝟐𝐣، (کاراردها
𝝀𝒋، (کاراردها)اه عظوان خرودی دوا رویکرد تخ  ص  تاه الت اعبایی 𝟐

سهم  𝟐

  شعنه تحت ارزیاایاندیس  𝒑 و اا در ارزیاای شعنه تحت ارزیاای𝒋شعنه 

)پورتال و  شده استمتغنرهای ورودی و خرودی رویکرد سودآوری اه صورت زیر نمادگذاری 

 :(4002تاناویس، 

𝒙𝟏𝐣
𝒙𝟐𝐣 ،(سودآوری)اه عظوان ورودی اول رویکرد  های غ ر عمل اتیهزیظه𝟑

)اه  های عمل اتیهزیظه 𝟑

𝒚𝟏𝐣 ،(سودآوری عظوان ورودی دوا رویکرد
)اه عظوان خرودی اول مجموع کارمزد و سود دریالتی 𝟑

𝒚𝟐𝐣 ،(سودآوری رویکرد 
𝒚𝟑𝐣 ،(سودآوری )اه عظوان خرودی دوا رویکرد وده ا تزاا دریالتی 𝟑

𝟑 

𝝀𝒋 ،(سودآوری )اه عظوان خرودی سوا رویکرد درآمدهای متفرده
اا در ارزیاای 𝒋سهم شعنه  𝟑

  تحت ارزیاای اندیس شعنه𝒑  و  شعنه تحت ارزیاای

 اردهاکاراز سه دیدگاه دذب مظااع، تخ  ص  هاشعنهی اول کارایی نانی پس از آن که در مرحله

د، در مرحله دوا، اا استفاده از ی  مدل ش(  محاسنه 4) و (1های )آوری اا استفاده از مدلو سود

مده آ دستهای کارایی اهتلف قی از نمره پایهار  هاشعنهاظدی نهایی ، رتنهDEA دیگر مودود در

اه عظوان خرودی  ،ی اولدست آمده در مرحلههای کارایی اهد  نمرهشوی اول، تع  ن میدر مرحله

شوند  از دیدگاه ورودی لرض ار این است که ی دوا در نمر گرلته میدر مرحله SBM مدل 

ه تو  دات ما ی و کاب سود حمایت ئارارا اه مظمور  هاشعنهتمامی  ،اان  اه م زان یکاانی

رلته در نمر گ هاشعنهاه عظوان ورودی تماا  ،کظد  اظااراین ی  متغ ر م ظوعی اا مقدار ی می

شود  داال ذکر است که از دیدگاه مدیران اان  و دیگر کارشظاسان این زم ظه، تمامی ااعاد می

   ذا (4003؛ سویی شی و م کا، 4001)تان،  اه ی  اندازه مهم هاتظد هاشعنهارزیاای عملکرد 

ین اررسی داشته ااشد  اا اتواند تأک د ا شتری روی یکی از سه ااعاد کارایی تحت اان  نمی

ارای  SBMگ ری منتظی ار متغ رهای کمکی معرود اه مدل ، ی  مدل دمعی اندازههاتوض ح

ی ورودی شده اصالح SBM مدل شود  ی  اه کار گرلته می هاشعنهدست اای اه کارایی کلی 

که در آن  شوده میئارا هاشعنهمحور اا اازده اه مق ا  متغ ر ارای دست اای اه کارایی تلف قی 

)ا ن صفر هماانی ی ها در اازهها ثاات هاتظد  چون در مرحله دوا تمامی خرودیتمامی ورودی

ازده اه های اداشت  در وادع نتایج مدل و ی ( درار دارند، اظااراین تأث ر مق اسی در نتایج نخواهد

 مق ا  متغ ر و اازده اه مق ا  ثاات یکاان خواهد اود  
)مهرگان و همکاران، صورت زیر استاه هاشعنهارای دست اای اه کارایی تلف قی  SBMمدل 

 :( 1830؛ ن کومراا، 4001؛ تان1831
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 𝒔. 𝒕.             ∑ 𝝀𝒋
𝟐𝟓
𝒋=𝟏 𝜽𝒋

𝒓∗ − 𝒔𝒓 
+ =  𝜽𝒋

𝒓∗      𝒓 = 𝟏, 𝟐, 𝟑, 

                             𝝀𝒋 ≥ 𝟎,                            𝒋 = 𝟏, 𝟐, … , 𝟐𝟓 

                              𝒔𝒓
+ ≥ 𝟎,                          𝒓 = 𝟏, 𝟐, 𝟑. 

اصلی اان  کشاورزی ی هاشعنهاظدی نهایی رتنه ارای( اه عظوان مع اری 8مدل ) یقدار اه ظهم

مظنع اصلی اطالعات در این تحق ق، اطالعات مودود در سرپرستی   شداستان مازندران استفاده 

ال در س اصلی شهرستانی(ی هاشعنه)اررسی مورد ی هاشعنهاان  کشاورزی استان مازندران و 

ه ای استفاده شده کای اه طور گاتردهاست  همچظ ن در این تحق ق از مبا عات کتااخانه 1838

 DEA-Solverالزار کاراردیدست آمده اا استفاده از نراهای اهمدل سازی ریاضی و تحل لمدل

 صورت گرلته است 

 و بحث ايجنت

ی سنب شده است که های کاراردها اه مظمور پاسخگویی اه ن ازتوان تحل ل پوششی داده

ی  لرایظد دو  درهای مختلف علمی صورت گ رد  در این تحق ق در حوزه ایگاتردهتحق قات 

ی ی اصلی اان  کشاورزی استان مازندران صورت گرلت  در مرحلهشعنه 41اظدی ای، رتنهمرحله

د  دست آم و سودآوری اه کاراردهااز سه مظمر دذب مظااع، تخ  ص هاشعنهاول، کارایی نانی 

آوری گرددر  هاشعنهنخات ن رویکرد تحت ارزیاای، رویکرد دذب مظااع اود که م زان توانایی 

دوم ن رویکرد تحت ارزیاای، دهد  ه زات را نشان میجو ت اناانین روی  سپرده اا استفاده از

در اعبای تاه الت اا استفاده از  هاشعنهاود که م زان توانایی  کاراردهارویکرد تخ  ص 

سوم ن رویکرد تحت ارزیاای یعظی رویکرد و  توده درار دادمورد وری شده را گردآهای سپرده

 هر سهدهد  از ها اه درآمدها را نشان میتندیل هزیظه ارای هاشعنهم زان توانایی در  ،سودآوری

د محاسنه شاا ماه ت ورودی  BCCو  CCRاا استفاده از دو مدل هاشعنهکارایی نانی  ،دیدگاه

 ( گزارش شده است 1که نتایج در ددول)

د  مظمر ناکارا را اررسی کر هاتوان وضع ت شعنهاز دو مظمر متفاوت می (،1)نتایج ددول  اظاار

ی ناکارا ی  ارای هر شعنه کظد  مظمر دوای ناکارا ی  واحد ا گو معرلی میاول ارای هر شعنه

در رویکرد  CCR اظاار مدلاه عظوان مثال دهد  کار عملی ارای رس دن اه واحد ا گو ارایه میراه

خوشرودپی( و  )شعنه 11ی ی ااال( واحدی ناکارا است که شعنه)شعنه 4ی شعنهدذب مظااع، 

ی ااشظد و هر کداا اه ترت ب اه اندازها گوی آن میهای شعنهی نوشهر( )شعنه 41ی شعنه

دهد که نشان می های ااال سهم دارند و این ضریبدر ارزیاای شعنه 11011/0و  33281/1
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 هایهی نمرمقایاه ی نوشهر است خوشرودپی ا م از شعنهی ی ااال اه شعنهشعنه هماانی

دهد که نتایج این مدل اا هم متفاوت است  این موضوع نشان می CCRو  BCCهای کارایی مدل

ظظد  اظااراین اازده اه مق ا  کدر مق ا  اه ظه عمل نمی هاار این مبلب دال ت دارد که شعنه

اات ث هایی اا اازده اه مق ا توان از مدلنمی هاها ثاات ن ات و ارای یالتن کارایی شعنهآن

 استفاده کرد 
و  کاربردهابا سه رويکرد جذب منابع، تخصیص  BCCو  CCR الگوی  پايهبر  هاشعبهايی کار( 1جدول)

 سودآوری

ف
ردی

 

 ناا شعنه
 رویکرد سودآوری کاراردهارویکرد تخ  ص  ویکرد دذب مظااعر

CCR BCC CCR BCC CCR BCC 

 1 33133/0 1 31381/0 1 33383/0 آمل 1

 33214/0 33231/0 1 30011/0 33331/0 34130/0 ااال 4

 31111/0 21020/0 1 1 1 1 اظدپی ااال 8

 21011/0 11131/0 30088/0 23031/0 21144/0 21311/0 ااالار 1

 33138/0 33133/0 38102/0 38022/0 33440/0 31312/0 اهشهر 1

 38240/0 21301/0 31311/0 31210/0 31023/0 22188/0 اهظم ر 1

 21138/0 21013/0 1 1 31401/0 38131/0 تظکاان 2

 1 31832/0 1 1 33110/0 33213/0 دوینار 3

 14143/0 13010/0 18143/0 18038/0 33013/0 31434/0 چا و  3

 31483/0 13131/0 31211/0 14331/0 38001/0 34111/0 چماتان نور 10

 1 18310/0 1 1 1 1 خوشرودپی 11

 31411/0 11284/0 20141/0 14481/0 1 33131/0 خ اماا رضای آمل 14

 1 20208/0 1 1 1 1 رامار 18

 1 1 1 1 31132/0 23013/0 زیرآب 11

 1 31128/0 1 32308/0 1 31210/0 ساری 11

 1 1 1 1 1 33481/0 سورک 11

 31108/0 23111/0 33201/0 33111/0 34383/0 31413/0 آاادعنا  12

 1 12113/0 1 31114/0 1 33233/0 لریدونکظار 13

 33310/0 31133/0 31111/0 31431/0 31223/0 38340/0 شهردائم 13

 32383/0 10311/0 31311/0 10802/0 33422/0 33343/0 کالردشت 40

 1 33110/0 1 1 1 33211/0 شهرک اکالی دائم 41

 1 1 1 1 31183/0 30330/0 آاادمحمود 44

 34810/0  33181/0 13428/0 1144/0 1 1 نکا 48

 22214/0 21234/0 10431/0 18138/0 24314/0 20344/0 نور 41

 1 1 30083/0 33110/0 1 1 نوشهر 41

 های تحقیقیافتهمنبع: 
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توان می (4در ددول) هامقایاه ا ن آن و ،یاد شدههای دست آمده از حل مدلاا توده اه نتایج اه

شان نرویکرد دذب مظااع  پایهار نتایج هر رویکرد پرداخت   پایه، ار هاهکارایی شعناه تحل ل 

ار  ،شعنه اا امت از کارایی ی  1، 1838ی تحت اررسی در سال شعنه 41از مجموع  ،دهد کهمی

ااشظد  اه عنارت اا امت از کارایی ی ، کارا می BCCمدل  پایهشعنه ار  11و  CCRمدل  پایه

 11ااشظد  همچظ ن، ناکارا می هاشعنهدرصد  30کارا و  CCRاا مدل  هاشعنهدرصد  40دیگر، 

ی نور دیگر، شعنه سویااشظد  از ناکارا می هاشعنهدرصد  11کارا و  BCCاا مدل هاشعنهدرصد 

یگر دکمترین کارایی نانی را از دیدگاه دذب مظااع دارد و اظااراین عملکرد این شعنه نانت اه 

 ااشد  تر میضع ف هاشعنه

مورد ی تحت اررسی در سال شعنه 41از مجموع ، کاراردهارویکرد تخ  ص  پایهار همچظ ن 

اا امت از  BCCمدل  پایهشعنه ار  18و  CCRمدل  پایهار  ،شعنه اا امت از کارایی ی  3، نمر

درصد  11کارا و  CCRاا مدل  هاشعنهدرصد  81ااشظد   اه عنارت دیگر، کارایی ی ، کارا می

 هاشعنهدرصد  13کارا و  BCCاا مدل  هاشعنهدرصد  14ااشظد  همچظ ن، ناکارا می هاشعنه

کالردشت و نکا کمترین کارایی نانی را از دیدگاه  هایدیگر، شعنه سویااشظد  از ناکارا می

دارند و اظااراین عملکرد این دو شعنه  CCRو  BCCهای اه ترت ب اا مدل کاراردهاتخ  ص 

 ااشد  تر میضع ف هانهشع دیگرنانت اه 

شعنه  1، 1838ی تحت اررسی در سال شعنه 41از مجموع  سودآوری،رویکرد  پایهدر نهایت ار 

درصد  11ااشظد  اه عنارت دیگر، ، کارا میBCCمدل  پایهشعنه ار  10و  CCRمدل  پایهار 

اا  هاشعنهدرصد  10ااشظد  همچظ ن، ناکارا می هاشعنهدرصد  31کارا و  CCRاا مدل  هاشعنه

های کالردشت و چا و  دیگر، شعنه سویااشظد  از ناکارا می هاشعنهدرصد  10کارا و  BCCمدل 

دارند و اظااراین  CCRو  BCCهای کمترین کارایی نانی را از دیدگاه سودآوری اه ترت ب اا مدل

ارایی داال ذکر است که متوسط ک ااشد تر میضع ف هاشعنه دیگرعملکرد این دو شعنه نانت اه 

اه  CCRو  BCCهای اان  کشاورزی استان مازندران، از دیدگاه سودآوری اا مدلی هاشعنه

 ااشد می 30118/0و  23112/0ترت ب اراار 
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 و سودآوری کاربردها، تخصیص رويکرد جذب منابعسه با ها مدل ( مقايسه نتايج2جدول )
 کمترین کارایی نانی درصد واحد کارا تعداد واحد ناکارا تعداد واحد کارا مدل نوع رویکرد

 دذب مظااع
CCR 1 40 40 شعنه نور( 24314/0 درصد( 

BCC 11 11 11 شعنه نور( 20344/0 درصد( 

      

تخ  ص 

 کاراردها
CCR 3 11 81 شعنه کالردشت( 10802/0 درصد( 

BCC 18 14 14 نکا()شعنه  13428/0 درصد 

      

 سودآوری
CCR 1 41 11 شعنه کالردشت( 10311/0 درصد( 

BCC 10 11 10 شعنه چا و ( 14143/0 درصد( 

 های تحق ق: یالتهظنعم

های های نانی متفاوتی متظاسب اا رویکرد، کاراییهاهدهد، شعنطور که نتایج نشان میهمان

ایی ی که کمترین کارهایهو ناکارآ و حتی شعنکارآ ی هاشعنهتحت ارزیاای اه دست آوردند  درصد 

ت ی ااال را در نمر گرلتوان ارای مثال شعنهرا دارند در سه رویکرد متفاوت هاتظد  همچظ ن می

 کاراردها، از دیدگاه تخ  ص 33331/0دذب مظااع ناکارا اه م زان کارایی نانی  که از دیدگاه

مبرح پرسم ااشد  اظااراین این می 33214/0کارایی  اه م زان آو از دیدگاه سودآوری ناکار آکار

این سه نمره کارایی ی  نمره کلی ارای این شعنه اه دست  پایهتوان ار شود که چگونه میمی

 ،ی دواهدد مرحله، پایهار این  د کراستفاده  هاشعنهاظدی نهایی آورد و از آن ارای رتنه

کارایی  ایههتلف ق نمر پایهاصلی اان  کشاورزی استان مازندران ار ی هاشعنهاظدی نهایی رتنه

اظدی ی  شاخص غ رپارامتری رس دن اه این رتنه ارایااشد  از مرحله اول می دست آمدهاه

تعریف شد  از  SBMناا کارایی  اه ،تمامی ااعاد عملکرد اای هاشعنهارای ارزیاای توانایی کلی 

ند و داراهم ت یکاانی  هاشعنهاورند که تمامی ااعاد ارزیاای عملکرد ار این اآنجا که مدیران 

ررسی ااعاد کارایی تحت ا دیگرتواند تأک د ا شتری روی یکی از سه اعد نانت اه اان  نمی

 SBM ی اول اه عظوان خرودی مدلدست آمده در مرحلههای کارایی اهداشته ااشد، اظااراین نمره

ت دسپاسخ اه پایهاصلی اان  کشاورزی ار ی هاشعنه SBMدر نمر گرلته شد  سپس اا حل مدل 

 گزارش شده است  (8)، که نتایج در ددولانداظدی شدهآمده رتنه
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 بندی نهايیو رتبه SBMنمره کارايی ( 3)جدول
 ی نهاییرتنه SBMنمره کارایی  ناا شعنه ردیف

 4 33312/0 آمل 1

 3 33133/0 ااال 4

 11 34324/0 اظدپی ااال 8

 48 21231/0 ااالار 1

 14 38121/0 اهشهر 1

 13 31143/0 اهظم ر 1

 13 33131/0 تظکاان 2

 10 31101/0 دوینار 3

 41 11012/0 چا و  3

 11 31334/0 چماتان نور 10

 1 33214/0 خوشرودپی 11

 41 38310/0 خ ااان اماا رضای آمل 14

 8 33230/0 رامار 18

 18 38003/0 زیرآب 11

 1 1 ساری 11

 1 33144/0 سورک 11

 40 31141/0 آاادعنا  12

 2 33421/0 لریدونکظار 13

 12 33310/0 شهردائم 13

 11 30331/0 کالردشت 40

 1 33811/0 شهرک اکالی دائم 41

 11 31111/0 آاادمحمود 44

 44 23313/0 نکا 48

 41 13113/0 نور 41

 3 31118/0 نوشهر 41

 ماخذ: یافته های تحقیق

ی چا و  ی اول و شعنهی ساری رتنهدهد، شعنهنشان می (8) ددولنتایج در همان طور که 

ا رد، تاز هر رویک دست آمدهاهکه اا مقایاه نتایج کارایی  اندکاب کردهدر کارایی ی آخر را رتنه

ی اررسپژوهم، دهد که، اا توده اه هدد نشان مینتایج کلی این پژوهم   متفاوت است حدودی

اان  کشاورزی استان مازندران اود، اختالد نمری ا ن ی هاشعنهدد قتر م زان کارایی 

های ، در خ و  شاخصمورد اررسیی هاشعنهانجاا شده و همچظ ن مدیران اان   هایاررسی

رائه ا گویی مظاسب که داال ت پذیرش ا و اهارای رلع ااهاا د شده ها، دیی و رویکرد شعنهکارای

مورد اررسی درار گرلت ی هاشعنههر سه رویکرد کارایی  پایه، ااتدا ار مه داشته ااشدهتوسط 

در رویکرد دذب مظااع، تخ  ص  CCRمدل  پایه، درصد واحدهای کارآ ار که نشان داده شد
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ب ترت هکمترین کارایی نانی ن ز ادرصد اوده که  11و  81، 40ترت ب هو سودآوری، ا کاراردها

ن ز درصد  BCCمدل  پایههای نور، کالردشت و کالردشت اوده است  ار هر رویکرد، شامل شعنه

و  14، 11ترت ب هو سودآوری، ا کاراردهاواحدهای کارآ در سه رویکرد دذب مظااع، تخ  ص 

رویکرد شامل نور، نکا و ترت ب هر ههایی که کمترین کارایی را داشتن او همچظ ن شعنه 10

شود که طور تود ه میاین BCCو  CCRچا و  اودند  اا توده اه تفاوت نتایج در دو مدل 

 CCR مدلاند و چون های مورد اررسی شرایط یکاانی اه  حاظ مق ا  ادت ادی نداشتهشعنه

دست اه اما نتایجکظد  کظد، نتایج داال اعتمادتری ارائه میاز اازدهی متغ ر اه مق ا  استفاده می

های اا کمترین کارایی در هر رویکرد ن ز در ارائه درصد کارایی و معرلی شعنه CCRاز مدل  آمده

گذشته و هم از نمر کارشظاسان و مدیران  هایاررسیاه ایظکه از نمر ن ز متفاوت است  اا توده 

در ارزیاای کارایی  رویکرد های هرشاخص ها ااراز شده اود،وری دادهگردآ هظگاااان  که در 

د که در هر رویکرد نتایج متفاوتی سوی دیگر در این اررسی، مشخص شاما از ، مهم اودی هاشعنه

ی  شاخص غ رپارامتری ارای ارزیاای توان خوب کار نمودن  رلع این نقص،ارای آید  دست میها

تلف ق نمرات کارایی حاصل از مرحله اول اه کار گرلته  پایهدر تمامی ااعاد عملکرد ار  هاشعنه

، نشان داد هاهاظدی شعندر نمره کارایی و رتنه SBMکارگ ری مدل هاز ا دست آمدهاهنتایج   شد

ها و رویکردها را درارگرلته ااشد، نانت اه که نتایج متفاوت و داال اطم ظانی که همه شاخص

ی چا و  ی اول و شعنهی ساری رتنه  در این مدل شعنهشودترد ح داده میهای گذشته روش

  و ی در رویکردها متفاوت است گذشته، که اا نتایج اندی آخر را در کارایی کاب کردهرتنه

 دهد نشان می گذشته هایدر مقایاه اه روشاظدی دد قی رتنه

 اان ، از روشی هاشعنهارزیاای کارایی  ارایمدیران محقق ن و د که شودر پایان پ شظهاد می

رایی های موثر را در ارزیاای کاتلف قی استفاده کظظد زیرا دد قتر اوده و کل ه رویکردها و شاخص

استان ی هاشعنهمدیریت   ارائه خواهد شد تریمورد توده درار داده و نتایج داال اطم ظان

یگاه این تحق ق و داناتن داروش کارگ ری هااز  دست آمدهاهاا توده اه نتایج هر سا ه د ظتوانمی

 طورها ،هاهو پاداش ارای شعنامت ازها در مورد چگونگی تخ  ص  ،از دیدگاه کارایی هاشعنه

 د ظگ ری کظت م مدد قتر 

 منابع

ارزیاای عملکرد سازمان تام ن ادتماعی استان مازندران اا استفاده از ( 1831) و همکاران  آدادانی، ح

 ا مللی تحق ق در عمل ات ایران دوم ن کظفرانس ا ن  هادادهتحل ل پوششی 



 66...ارزیابی کارایی شعب بانک کشاورزی

 

ها و مظبق لازی ارای ارائه رویکردی ترک نی از تحل ل پوششی داده( 1831آدادانی، ح و همکاران  )

 ها، دانشگاه مازندران، ااالار  ارزیاای  مجموعه مقاالت چهارم ن کظفرانس ملی تحل ل پوششی داده

مظاسب  ی  گوایه و ارایی شعب اان  راکاظجم گسی اگهروشاای گیو ارزه گ( مقایا1838)ب   ،سالمیا

  8-42،   83ی ، شمارهیگحااارساری و اادگحای اگسیهرمجله ار

اان  صادرات مازندران اا استفاده از تحل ل پوششی هاشعنهارزیاای عملکرد ( 1833) و همکاران ثریایی، ع

 ا مللی مدیریت هفتم ن کظفرانس ا ن، هاداده

 های دهانها، تازههای ا مه اا روش تحل ل پوششی دادهشرکتهاشعنه( ارزیاای کارایی 1831)   لالح، ا

  12-41،   111-111ا مه، شماره 

های نفت کشور اا استفاده از مدل ترک نی ( تحل ل کارایی لظی پاالیشگاه1831) و همکاران  مهرگان، ا

 وانی گگناا اوگگظامه علگگهشوپژ  (Neuro-DEAها )های ع نی و تحل ل پوششی دادهشنکه

  101-143، سال ششم،  48، شماره دتماعیا

ما ی  یاگهرتوگل صگتحل و ه گتجزیای رگیاضی ای ریزرتکظ   ارنامهد اررکا (1831) ع ی، محمد

، سال ا ات و ششم، 1ی شماره  ازش ره نشگاداناانی و ادتماعی ا امجله علو  زیسای داروشرکتها

  181-112  

 ،رتنه اظدی ا مه ایران، ل ل نامه علمی و تخ  ی مدیریت (1831)  محمدی، ا و حا ظی زاده،  

  11سال دوا،  

ها  مجموعه مقاالت چهارم ن ای تحل ل پوششی داده( ارائه مدل شنکه1831موحدی، ا  و همکاران  )

 ها، دانشگاه مازندران، ااالار   کظفرانس ملی تحل ل پوششی داده

پات اان  اا استفاده از ترک ب روش تحل ل هاشعنه( ارزیاای کارایی 1831ن  ریان، ا  و همکاران  )

 ران ها و شنکه ع نی احتما ی  پایان نامه کارشظاسی ارشد  دهاد دانشگاهی، تهپوششی داده

های سرمایه گذاری در اور  اوراق اهادار تهران ( ارزیاای کارایی شرکت1830)و همکاران   ن کومراا، ه

، سال 1ی پژوهشظامه دت ادی، شماره  هاهای مح  زنی ریاضی تحل ل پوششی دادهاه کم  مدل

  22-100پظجم،  

Duzakin, E. and Duzakin, H. (2007) Measuring the performance of manufacturing 

firms with super slacks based model of data envelopment analysis: An application 

of 500 major industrial enterprises in Turkey. European Journal of Operational 

Research, 182: 1412-1432. 
Feroz, E.H. and at all. (2003) Financial Statement Analysis: A Data Envelopment 

Analysis Approach. Journal of the operational Research Society, 54: 48–58. 
Halkos, G. E. and Salamouris, D. (2004) Efficiency measurement of the Greek 

commercial banks with the use of financial ratios: a data envelopment analysis 

approach. Management Accounting Research, 15: 201-224. 



 1696/ 1/ شماره 9اقتصاد کشاورزی/ جلد    67

 

Keueng, P. (2000) Process performance measurement system. Total Quality 

Management, 11: 227-241. 

Mostafa, M. (2007) Modeling the efficiency Of GCC bank: A data envelopment 

analysis approach.International Journal Of Productivity And Performance 

Management, 56: 623-643. 

Paradi, J. and at all. (2011) Two-stage evaluation of bank branch efficiency using 

data envelopment analysis.American Journal of Agricultural Economic, 39: 99-

109. 

Pareker, C. (2000) Performance management. The Journal Available, 49: 56-70. 

Portela, M. and Thanassoulis, E. (2007) Comparative efficiency analysis of 

Portuguese bank Branches. European Journal of Operational Research, 177: 

1275–88. 

Sueyoshi, T. and Mika, G. (2009) Can R & D Expenditure Avoid Corporate 

Bankruptcy? Comparison between Japanese Machinery and Electric Equipment 

Industries Using DEA–Discriminant Analysis. European Journal of Operational 

Research, 196: 289–311.  

Tone, K. (2001) A slacks-based measure of efficiency in data envelopment analysis. 

European Journal of Operational Research, 130: 498–509. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


