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بررسی کارایی شهرکهای صنعتی مستقر در استان زنجان با استفاده از
روش تحلیل پوششی دادهها )(DEA
آب چر ،بهجت ،.*1درودی،

هما2

 .1کارشناس ارشد ،گروه مدیریت بازرگانی ،واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زنجان ،ایران.
 .2گروه مدیریت بازرگانی ،واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زنجان ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتباتb_abchar@yahoo.com :

چکیده
ارتقای کارایی به عنوان یکی از راهکارهای مهم تأمین رشد اقتصادی و افزایش رقابـتپـذیری بنگـاههـا مـورد توجه بوده است ،به گونهای که
کشورهای موفق بخش قابل مالحظهای از رشد تولید خود را از این طریق به دست آوردهاند .در این راستا ،هدف از پژوهش حاضر بررسی کارایی
شهرکها و نواحی صنعتی مستقر در استان زنجان با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها است .بدین منظور کارایی  31شهرک و ناحیه صنعتی تحت
نظر شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان طی بازه سه ساله  49-49مورد بررسی قرار گرفت .مدل مورد استفاده ،مدل  BCCپوششی است که
نهادههای مدل شامل «مقدار زمین صنعتی واگذار شده» و «هزینههای عملیاتی» و ستادههای مدل شامل «تعداد اشتغال ایجاد شده» و «میزان سرمایه-
گذاری جذب شده» میباشد .بدین منظور نرمافزار  WINQSBبکار گرفته شد .نتایج نشان دادند در سال  ،3149شهرکهای صنعتی زنجان  ،3زنجان ،9
تخصصی روی و انگوران ،در سال  ،3141شهرکهای صنعتی زنجان  ،3ابهر  ،9تخصصی روی ،ابهر  1و شهرک صنعتی طارم و در سال  ،3149شهرکهای
صنعتی زنجان  ،3زنجان  ،9هیدج ،تخصصی روی ،ابهر  1و خرمدره کارایی  %311داشتهاند .در واقع تنها دو شهرک صنعتی زنجان  3و سنگشهر طی
سه سال متوالی  3141 ،3149و  3149کارایی  %311داشته و ناحیه صنعتی طارم و شهرکهای صنعتی ماهنشان و خدابنده دارای کمترین مقدار کارایی
میباشند.
واژههای کلیدی :تحلیل پوششی دادهها ،شرکت شهرکهای صنعتی ،هزینههای عملیاتی ،مدل  BCCپوششی.

پتانسیلها ،تأمین مالی و هدایت سرمایهها به سمت تشکیل

 .1مقدمه

امروزه صنعت به عنوان اصلیترین ابزار در توسعه و به

صنایع کوچک و متوسط میباشد .این سازمان با ایجاد

خصوص توسعه مناطق عقب مانده نقش محوري دارد ،اما

زیرساختها و احداث شهرکهاي صنعتی و واگذاري زمین

علیرغم نقش و اهمیت این بخش در توسعه مناطق یاد شده،

به واحدهاي صنعتی و همچنین حمایت از طریق تخصیص

بیشتر کشورهاي در حال توسعه به رشد ملی عنایت دارند تا

کمکهاي مالی ،مدیریتی و فنی از واحدهاي صنعتی کوچک

به توسعه متوازن و یکپارچه منطقهاي (نجفیکانی.)5831 ،

و متوسط حمایت میکند .شرکت شهرکهاي صنعتی استان

هدف اصلی هر سازمانی چه دولتی و چه خصوصی ،رسیدن

زنجان با داشتن بیش از  31شهرک صنعتی جزء استانهاي

به کارایی و ارتقا آن است تا زمینه براي اثربخشی فراهم گردد

صنعتی کشور محسوب میگردد .فعالیت شهرکسازي با هدف

(سامولینک .)3158 ،5فرایند صنعتیسازي به معنی تشویق

استقرار سازماندهی شده صنایع و با توجـه بـه مزیتهاي

استقرار واحدها در مقیاس بزرگ و کوچک به دور از نواحی

نسبی مناطق در چارچوب راهبردها و سیاستهاي توسعه

شهري و یا انتقال برنامهریزي شدهي واحدها از نواحی شهري

صـنعتی انجـام میشود که براي هر منطقه از جمله منطقـه

به نواحی پیرامونی است ( .)Srinivasan, 2009شرکت

زنجان ،در دوران تحـول و نوسـازي نهادها و بنیادهاي

شهرکهاي صنعتی 3در هر استان متولی برنامهریزي ،شناسایی

اقتصادي ،اهمیت و جایگاه خاصی دارد که نقش و عملکـرد

1

2

Samolienk

Industrial Estates Corporation

35

بررسی کارایی شهرکهای صنعتی مستقر در استان زنجان با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها ()DEA

بهجت آب چر و هما درودی

ایـن شهرکها در بهبود وضعیت اقتصادي منطقه روز به روز

دیدگاه اقتصادي و پایین بودن کارآیی از مشخصههاي بارز

نمایانتر میشود ،اما با نگاهی به وضعیت فعلی شهرکهاي

نظام اداري ایران است و این ویژگیها موجب شده که

صنعتی مشغول به فعالیت ،به نظر میآید کارایی آنها در

سازمانها و دستگاههاي فعال در چنین نظامی از کارایی

وضعیت مناسبی قرار ندارد و یا در همین شرایط ،بعضی

کمتري برخوردار شوند .لذا امروزه سازمانها نیازمند مدیریت

شهرکها از کارایی باالتري نسبت به سایر شهرکها

تحول آفرین ،داراي تفکر راهبردي ،آینده نگر و با پرهیز شدید

برخوردارند .در سالهاي اخیر در اغلب کشورهاي جهان براي

از روز اندیشی هستند .گام بنیادین در پایداري چنین روش

ارزیابی عملکرد نهادها و دیگر فعالیتهاي رایج در زمینههاي

مدیریتی ،ایجاب مینماید که با رویکرد به روشهاي کارآمد

مختلف ،کاربردهاي مختلفی از تحلیل پوششی دادهها ()DEA

علمی  -کاربردي ،به تعادل بین وروديها و خروجیهاي

دیده شده است .علت مقبولیت گستردهتر روش  DEAنسبت

سازمان رسد و با ارزیابی مستمر عملکردها ،به نهادینه کردن

به سایر روشها ،امکان بررسی روابط پیچیده و اغلب نامعلوم

کارایی اقدام گردد (موسوي .)5813 ،افزایش کارایی مستلزم

بین چندین ورودي و چندین خروجی است که در این

شناخت و این مهم ،مستلزم اندازهگیري است .اندازهگیري،

فعالیتها وجود دارد (صالحزاده .)5831 ،این پژوهش با

موجبات شناسایی عوامل مؤثر در بهبود کارایی و بهره وري

مطالعه وضعیت شهرکهاي صنعتی فعال در استان زنجان ،به

را فراهم میسازد ،در تعیین اولویتها و تصمیمگیريها کمک

دنبال پاسخگویی به این سؤال است که آیا شهرکهاي صنعتی

میکند ،مدیریت را در شناخت فراگیر و مؤثر نواحی مسأله

استان دارایی کارایی فنی میباشند؟ و کدام یک از شهرکهاي

دار یاري میکند و اطالعات با ارزش براي ارزیابی تأثیر

صنعتی استان زنجان 8کارا و کدام یک ناکاراست؟ این امر با

تغییرات و هدایت منابع در اختیار مدیر قرار میدهد .بدون

استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها انجام میشود ،که میزان

یک سیستم مناسب سنجش کارایی ،نمیتوان انگیزهها و روابط

کارایی هر کدام از شهرکهاي صنعتی را سنجیده و با استفاده

کاري را بهبود بخشید سنجش کارایی و استقرار سیستم

از آن ،اقدام به رتبهبندي شهرکهاي صنعتینماید.

مربوط ،باید جزء اولویتهاي نخست سازمان باشد (نجفی،
 .)5815امروزه در اکثر کشورهاي جهان ،صنایع کوچک و

 .2مبانی و پیشینهی پژوهش

متوسط از جنبههاي مختلف اقتصادي ،اجتماعی ،تولید صنعتی

در دهههاي اخیر استراتژيهاي رشد و توسعه صنعتی تحت

و ارائه خدمات در حال نقش آفرینی هستند .واحدهاي کوچک

تأثیر دو عامل رشد و انباشت سرمایه و افزایش کارایی و بهره

صنعتی در کشورهاي درحال توسعه اثرات کامالً محسوسی بر

وري در بخش صنعت بوده است .با علم به اینکه در عصر

اشتغال و درآمد ملی داشته و از این نظر در حصول رشد توزیع

اطالعات و رقابت بین سازمانها قرار داریم و هر سازمانی

شده و برابر ،نقش مهمی ایفا میکنند (جهانشاهلو و همکاران،

براي پیشی گرفتن از رقباي خود و حفظ و کسب مزیت رقابتی

 .)3158کارایی یکی از مفاهیم اقتصادي میباشد که افزایش

درصدد ایجاد روشی جدید براي تحول سازمان خود میباشد

آن به منظور ارتقاي سطح زندگی ،رفاه ،آرامش و آسایش

و همچنین نقش پر اهمیتی که کارایی در پیشرفت جوامع دارد

انسانها همواره مد نظر دست اندکاران سیاست و اقتصاد بوده

بررسی همه ابعاد آن ،به ویژه بصورت تحلیل ریاضی به عنوان

است .برخی بقا و تدام یک نظام سیاسی و اقتصادي را نیز

معیاري براي سنجش عملکرد ،امري اجتناب ناپذیر میباشد

موکول به کارائی و بهره وري دانستهاند ،به گونهاي که در تمام

(ایمران و همکاران .)3154 ،4فقدان نظام مدیریت راهبردي

مکاتب و جوامع اقتصادي نیز به نحوي براین مفهوم تاکید شده

عملکرد ،نبود نظام کارآمد ارزیابی عملکرد ،عدم حاکمیت

و در راستاي افزایش کارایی عوامل مختلف تولید ،توصیههاي
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سیاستی مناسبی نیز ارائه شده است تا آنجا که لنین در پایان

حداکثر سود ممکن با توجه به قیمت و سطوح نهادهها می-

نظرات فلسفی خود که در زمینه قدرت تولید مطرح مینماید،

باشد (مهرگان.)5831 ،

بحث خود را با این جمله پایان میدهد که «در تحلیل نهایی،

شایان ذکر است در پژوهش حاضر بدلیل نوع متغیرهاي

کارایی و بهرهوري کار ،مهمترین موضوع و اساسیترین مسئله

انتخاب شده و دادههاي موجود در پژوهش صرفاً کارایی فنی

براي پیروزي سیستم اجتماعی ما محسوب میشود»(کیرکود و

قابل بررسی بوده و با توجه به جامعه آماري مورد مطالعه

همکاران .)3114 ،این امر بدین دلیل است که امروزه اهمیت

(شهرکها و نواحی صنعتی استان زنجان) و ملموس بودن این

یافتن مسئله کمیابی نهادهها و عوامل تولید و نیز سیري

نوع کارایی در آن و البته با توجه به وسعت مطالب نیز ،تنها

ناپذیري و نامحدود بودن خواستههاي بشري از یک سو و

کارایی فنی محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

رقابت شدید و تنگاتنگ در عرصه فعالیتهاي مختلف در

تعاریف عملیاتی

سطوح محلی ،ملی و بین المللی از سوي دیگر تالش در جهت

 زمین واگذار شده

ارتقاء و بهبود کارایی و بهرهوري را امري عقالیی و داراي

منظور از زمین واگذار شده ،فضاي تولیدي است که زیر

توجیه اقتصادي نموده است (عسگري و چرخ کار.)5814 ،

ساختهاي آن شامل خیابان کشی ،جدول گذاري ،آب،

 کارایی:1

برق ،گاز ،مخابرات و  ...است که توسط شرکت شهرک-

کارایی :کارایی شامل قسمتی از بهره وري است و بصورت

هاي صنعتی استان زنجان آماده و تحویل سرمایهگذار

هاي مختلفی تعریف میشود و انواع گوناگون دارد .ولی

گردیده است.

در یک مفهوم ساده ،نسبت ستانده به داده میباشد (لی و

 هزینههاي عملیاتی

کوي.)3158 ،

منظور از هزینههاي عملیاتی ،هزینهاي است که شرکت

 کارآیی فنی یا تکنیکی:6

شهرکهاي صنعتی استان زنجان ،جهت ایجاد زیر

کارایی فنی و تکنیکی عبارتست از توانایی یک واحد در

ساختها و سرمایهگذاري در صنعت انجام داده است.

بدست آوردن حداکثر خروجی با یک دسته از

 تعداد اشتغال ایجاد شده

وروديهاي ثابت .این نوع کارایی متأثر از عملکرد

تعداد افرادي هستند که در واحدهاي بهرهبردار مشغول

مدیریتی و مقیاس آن واحد (بنگاه) میباشد .به عبارت

به کار هستند.

دیگر ،کارایی فنی اختالف بین نسبت خروجی به ورودي

 سرمایهگذاري جذب شده

مشاهده شده با نسبت بین ورودي و خروجی در بهترین

مقدار سرمایهاي است که از طرف بخش خصوصی در

شرایط است (زینکیرکارن و همکاران.)3151 ،

شهرکها و ناحیههاي صنعتی بمنظور بهره برداري و

 کارایی تخصیصی:7

تولید ،ایجاد شده است.

نتیجه بکارگیري نهادهها به نسبت مناسب میباشد که موجب

با توجه به این مهم ،در این پژوهش تالش شده است تا

میشود هزینه تولید حداقل گردد (مهرگان.)5831 ،

کارایی شهرکها و ناحیههاي صنعتی به بهرهبرداري رسیده در

 کارایی اقتصادي:3

استان زنجان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی دادهها

از حاصل ضرب کارایی فنی و تخصیصی حاصل میشود.

( )DEAمحاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .اما یکی از

کارایی اقتصادي نمایانگر توانایی بنگاه در بدست آوردن

پیش شرطهاي اصلی هر تحقیق علمی ،بویژه تحقیقاتی که
نیازمند آمار و ارقام مربوط به متغیرهاي مختلف میباشند ،در
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بهجت آب چر و هما درودی

دسترس بودن ،کافی بودن و به روز بودن آمارهاي مربوطه

 .3روش پژوهش

میباشد ،بطوري که بتوان شرایط مورد نظر را در چار چوب

این پژوهش ،یک پژوهش کاربردي میباشد که از نظر روش

آمارهاي در دسترس به خوبی تبیین نمود .در روش  DEAپس

پژوهش توصیفی و از نظر نوع کمی است .همچنین ،روش

از دسته بندي دادهها به کمک نرم افزار  Winqsbو با توجه به

گردآوري اطالعات به صورت کتابخانهاي و اسنادي در مقطع

مبانی تئوریک ،اقدام به تخمین تجربی مدل و انجام تجزیه و

خاص میباشد.

تحلیلهاي آماري پیرامون ضرایب و نتایج عددي شده

جامعه و نمونهي آماري

است.

انتخاب مدل ارزیابی از مجموعه مدلهاي  ،DEAشاید از

این پژوهش ،شامل کلیه شهرکها و ناحیههاي صنعتی به بهره

حساسترین بخشهاي کار است .علت انتخاب دیدگاه براي

برداري رسیده مستقر در استان زنجان که زیر نظر شرکت

یک الگوي  DEAدر ارزیابی نسبی عملکرد واحدها این است

شهرکهاي صنعتی این استان فعالیت میکنند ،میباشد .شامل

که در بعضی موارد ،مدیریت واحد هیچ کنترلی بر میزان

 58شهرک و نواحی صنعتی به بهره برداري رسیده در استان

خروجی ندارد و مقدار آن از قبل مشخص و ثابت است.

زنجان بوده که آمار آن تا سال  14میباشد .به دلیل نوع

بنابراین دیدگاه ورودي مورد استفاده قرار میگیرد و بر عکس،

پژوهش که از نوع تحقیقات توصیفی است و اهدافی که دنبال

در بعضی از موارد ،ورودي ثابت و مشخص است و میزان

میشود ،نیاز به نمونه گیري نمیباشد و نمونه آماري برابر با

خروجی ،متغیر تصمیم است .در چنین شرایطی ،دیدگاه

جامعه آماري در نظر گرفته میشود .بنابراین اندازه نمونه در

خروجی مناسب میباشد .در نهایت انتخاب ماهیت ورودي و

این پژوهش برابر با  58ناحیه و شهرک صنعتی به بهره برداري

خروجی براساس میزان کنترل مدیر بر هر یک از وروديها و

رسیده در استان زنجان میباشد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها

خروجیها تعیین میگردد (کولی و باتیس .)5113 ،یکی از

در قالب جداول آماري از نرم افزار  EXCELاستفاده شده

ویژگیهاي مدل تحلیل پوششی دادهها ،ساختار بازده به

است .جهت سنجش کارایی نیز با استفاده از تکنیک تحلیل

مقیاس آن میباشد .بازده به مقیاس میتواند «ثابت» یا «متغیر»

پوششی دادهها از نرم افزارهاي مختلفی چون

باشد .بازده نسبت به مقیاس بدان معناست که افزایش در مقدار

 MAP, GAMS, LINGO, DEAP,میتوان استفاده کرد .در

ورودي منجر به افزایش خروجی به همان نسبت میشود .در

این پژوهش براي بررسی و تحلیل دادهها ،از تکنیک تحلیل

بازده متغیر افزایش خروجی بیشتر یا کمتر از افزایش در

پوششی دادهها و همچنین از نرم افزار  WINQSBجهت حل

ورودي است (دانیالی حوض و کتابی .)5813 ،در پژوهش

مدلهاي این تحقیق استفاده میشود.

حاضر ،متغیرهاي هزینههاي عملیاتی و مقدار زمین واگذار

فرآیند ارزیابی عملکرد شهرکهاي صنعتی استان زنجان در

شده به عنوان متغیرهاي ورودي و دو متغیر تعداد اشتغال ایجاد

این پژوهش

شده و میزان سرمایه گذاري جذب شده نیز به عنوان

جامعه آماري مورد نیاز در این پژوهش برابر با  58ناحیه و

خروجیها در نظر گرفته شدند .در ادامهي پژوهش ،مدل

شهرک صنعتی به بهره برداري رسیده در استان زنجان میباشد.

 BCCپوششی اجرا شده است .در این مدل ،هیچ کدام از

فرآیند ارزیابی شامل مراحل زیر است:

وروديها و خروجیها ثابت در نظر گرفته نمیشوند .بدلیل

 -5شناسایی اهداف ارزیابی

WINQSB,

اینکه در این مدل   0 ،است بنابراین نوع بازده نسبت به

 -3تعیین وروديها و خروجیها

مقیاس ،افزایشی است.

 -8انتخاب مدلهاي  DEAبراي رسیدن به اهداف
ارزیابی
 -4انتخاب نرم افزار براي حل مدلها
 -1حل مدل و بررسی نتایج
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شناسایی اهداف ارزیابی

نهادهها

هدف این پایان نامه ارائه مدل  DEAجهت ارزیابی

در این پژوهش نهادهها شامل مقدار زمین صنعتی واگذار شده

شهرکهاي صنعتی مستقر در استان زنجان که زیر نظر شرکت

و هزینههاي عملیاتی میباشند:

شهرکهاي صنعتی این استان فعالیت میکنند ،میباشد تا به

الف .مقدار زمین واگذار شده

وسیله آن ،مدیریت شرکت شهرکهاي صنعتی جایگاه هر یک

منظور از زمین واگذار شده ،فضاي تولیدي است که زیر

از شهرکها و ناحیههاي صنعتی را از لحاظ کارایی بداند و با

ساختهاي آن شامل خیابان کشی ،جدول گذاري ،آب ،برق،

تعیین شهرک و ناحیههاي کارا به عنوان الگویی براي شهرکها

گاز ،مخابرات و  ...است که توسط شرکت شهرکهاي صنعتی

و ناحیههاي ناکارا ،پیشنهادهاي الزم جهت بهبود عملکرد

استان زنجان آماده و تحویل سرمایهگذار گردیده است.

شهرکهاي ناکارا ارائه دهد.

ب .هزینههاي عملیاتی

به طور کلی اهداف زیر در این ارزیابی مورد توجه است:

منظور از هزینههاي عملیاتی ،هزینهاي است که شرکت

 درجه بندي شهرکها و ناحیههاي صنعتی با استفادهاز مدلهاي

شهرکهاي صنعتی استان زنجان ،جهت ایجاد زیر ساختها و
سرمایهگذاري در صنعت انجام داده است.

DEA

 -تعیین کارایی نسبی شهرکها و ناحیههاي صنعتی

ستادهها

استان در ابعاد مختلف عملکردي

در این پژوهش ستاده ها شامل تعداد اشتغال ایجاد شده و

 -تعیین شهرکها و ناحیههاي صنعتی مرجع براي

میزان سرمایه گذاري جذب شده میباشند:

شهرکهاي ناکارا و بیان مفهوم عملکرد شهرکهاي

الف .تعداد اشتغال ایجاد شده

صنعتی کارا

تعداد افرادي هستند که در واحدهاي بهره بردار مشغول به کار

 -ارائه راهکارهایی براي شهرکهاي ناکارا براي ایجاد

هستند در جدول  ،5تعداد اشتغالهاي ایجاد شده در

کارایی بر اساس اطالعات شهرکهاي کارا

شهرکهاي و ناحیههاي صنعتی به تفکیک سال آورده شده

تعیین وروديها و خروجیها

است.

تعیین وروديها و خروجیها از مباحث کلیدي در مدلهاي

سرمایهگذاري جذب شده

 DEAمیباشد .همانطور که پیشتر توضیح داده شد ،روش

مقدار سرمایهاي است که از طرف بخش خصوصی در شهرک-

تحلیل پوششی دادهها براي مجموعهاي از واحدهاي تصمیم

ها و ناحیههاي صنعتی بهمنظور بهره برداري و تولید ،ایجاد

گیرنده  DMUمورد بررسی ،با استفاده از اطالعات مربوط به

شده است جدول  5شامل میزان سرمایه گذاري جذب شده به

میزان نهادهها و ستاده هاي این واحدها و مدل بکار رفته که

تفکیک سالهاي  13-14میباشد.

براساس اهداف اندازه گیري و شرایط واحدها طراحی شده

تعیین مدل پژوهش

است .سطح پوششی یا مرز کارایی تشکیل میدهد ،سپس

در این پژوهش مدل  BCCپوششی برآورد خواهد شد .در این

میزان کارایی واحدهاي ناکارا را نسبت به سطح کارایی به

مدل  BCCپوششی (بازده متغیرنسبت به مقیاس) وروديها

دست آمده ،میسنجد .نهادهها و ستادهها در این پژوهش ،با

شامل هزینههاي عملیاتی و مقدار زمین واگذار شده و

الهام از سایر مطالعات کاربردي در این زمینه و نظرات

خروجیها شامل تعداد اشتغال ایجاد شده و میزان سرمایه

کارشناسان شرکت شهرکهاي صنعتی استان زنجان در

گذاري جذب شده میباشد .در این مدل هیچ کدام از

خصوص میزان تأثیر و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر در

وروديها و خروجیها ثابت در نظر گرفته نمیشوند .بدلیل

اینکه در این مدل   0 ،است بنابراین نوع بازده نسبت به

عملکرد شهرکها و ناحیههاي صنعتی ،به ترتیب زیر انتخاب
گردیده است:

مقیاس ،افزایشی است.
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بهجت آب چر و هما درودی

مساله قابل توجه در  DEAآن است که اگر تعداد  DMUها

کارایی شهرکها و نواحی صنعتی در طی سه سال

در مقایسه با تعداد وروديها و خروجیها ،اختالف چندانی

 5818،5813و 5814

DMU

میزان کارایی شهرکها و نواحی صنعتی تحت نظر شرکت

نداشته باشند ،پس از حل مساله خواهیم دید که بیشتر

ها کارا خواهند شد .آنچه بصورت تجربی حاصل شده است

شهرکهاي صنعتی استان زنجان طی سه سال مطابق جدول 5

چنین است که تعداد  DMUهاي تحت بررسی ،در سنجش با

میباشد :مشاهده میکنیم که در سال  ،5813شهرکهاي

مجموع تعداد وروديها و خروجیها باید از رابطه  5پیروي

صنعتی زنجان  ،5زنجان  ،3تخصصی روي و انگوران کارایی

کند (محرابیان.)5873 ،

 %511داشتهاند ،اما شهرک صنعتی ماهنشان و پس از آن ،ناحیه

(تعداد وروديها+تعداد DMU>=3هاي تحت بررسی

صنعتی طارم کمترین کارایی را داشتهاند .و در سال ،5818

خروجیها) ()5

شهرکهاي صنعتی زنجان  ،5ابهر  ،3تخصصی روي ،ابهر  8و

در پژوهش حاضر تعداد  DMUهاي مورد بررسی شامل 58

شهرک صنعتی طارم کارایی  %511داشتهاند .شهرکهاي

شهرک و ناحیه صنعتی میباشد که با توجه به در نظر گرفتن

صنعتی خدابنده ،ماهنشان ،ناحیه صنعتی طارم و ناحیه صنعتی

تعداد دو ورودي و دو خروجی ،رابطه  5در پژوهش حاضر

ایجرود نیز کمترین کارایی را داشتهاند .و در نهایت در سال

صدق میکند.

 ،5814شهرکهاي صنعتی زنجان  ،5زنجان  ،3هیدج،
تخصصی روي ،ابهر  8و خرمدره کارایی  %511داشتهاند .در
این میان شهرک صنعتی ماهنشان کمترین کارایی را دارد.

 .4یافتهها

آمار توصیفی
در جدول  5مقادیر متغیرهاي نهادهها و ستادهها براي شهرکها
و نواحی صنعتی تحت نظر شرکت شهرکهاي صنعتی استان
زنجان را به تفکیک سال آورده شده است.
مدل  BCCپوششی
در این بخش ،مدل برنامهریزي خطی  BCCپوششی ارائه
میگردد .این مدل براي شهرکها و نواحی صنعتی زیر نظر
شرکت شهرکهاي صنعتی استان زنجان طی سه سال 18 ،13
و  14با هدف ماکزیمم کردن خروجی و مینیمم کردن
وروديها (مدل پوششی) انجام میپذیرد.
تصریح مدل و اندازهگیري کارایی در شهرکها و نواحی
صنعتی استان
در این بخش ،کارایی شهرکها و نواحی صنعتی با در نظر
گرفتن مدل  BCCپوششی بدست آمدهاند که در ادامه ،نتایج
محاسبات انجام شده در طی سه سال  5818،5813و 5814
مشاهده میکنیم.
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جدول  :7واحد آمار و اطالعات شرکت شهرکهای صنعتی زنجان (دادههای نهادهها و ستادهها در سال )7931 -7939-7932

نهادهها

ردیف
نام شهرک/

تعداد واحدهاي

ناحیه صنعتی

صنعتی بهره بردار

زمین واگذار شده (متر مربع)

ستادهها
هزینههاي عملیاتی (میلیون ریال)

تعداد اشتغال ایجاد شده (نفر)

سال 13

سال 18

سال 14

سال 13

سال 18

سال 14

5

زنجان 5

434

185,315

31,662

39,064

1,897.60

723.91

395.47

سال 13

سال 18

سال 14

658

541

248

1,855,909

1,830,129

736,321

3

ابهر

45

128,401

76,657

94,918

288.39

366.67

164.84

465

331

168

392,609

543,045

949,926

8

ابهر 3

88

13,753

6,424

10,477

816.52

226.96

14.77

68

105

154

74,332

71,631

76,469

4

ماهنشان

1

11,684

8,174

46,914

419.22

76.42

95.42

43

143

86

59,375

131,958

241,350

1

زنجان 3

33

26,654

10,709

3,525

44.65

196.00

22.70

14

14

5

44,514

3,074

22,145

39,652

13,539

9,954
926.29

653.45

429.30

360

444

331

337,923

242,733

382,773

7

خرمدره

36

10,740

10,236

7,599

257.74

545.68

365.63

30

21

44

36,721

21,116

46,456

3

خدابنده

56

64,340

77,216

1,770

123.70

172.77

329.20

210

479

4

265,604

731,367

137,500

1

طارم

53

29,206

8,380

4,144

204.26

168.43

152.43

96

54

19

213,596

49,705

156,540

51

ابهر 8

4

7,386

5,977

13,063

19.49

48.64

97.72

16

128

51

17,285

32,095

76,964

55

انگوران

3

26,208

17,907

4,293

46.54

425.35

401.25

58

103

51

30,903

87,509

38,044

53

ناحیه ایجرود

53

2,893

85,412

5,686

29.41

25.79

334.12

10

18

23

600

4,075

7,115

58

ناحیه طارم

58

29,530

6,753

9,024

25.41

57.87

177.55

148

39

24

189,638

24,922

54,586

 778واحد

575,762

359,046

250,431

5,099.22

3687.94

2980.4

2420

1208

3,773,359

2926189

6

سنگ

شهر

(تخصصی روي)

مجموع

سال 13

سال 18

سال 14

سرمایه گذاري جذب شده (میلیون ریال)

15

35

2176

3,519,009

بهجت آب چر و هما درودی

بررسی کارایی شهرکهای صنعتی مستقر در استان زنجان با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها ()DEA
جدول  :2کارایی شهرکها/نواحی صنعتی مدل  BCCپوششی سال 7932
میزان کارایی سال 42

میزان کارایی سال 43

میزان کارایی سال 44

5

زنجان ( 5اشراق)

1

1

1

ردیف

3

زنجان 3

1

0.5163

1

8

هیدج

0.77

0.7582

1

4

ابهر 3

0.7465

1

0.4966

1

ماهنشان

0.3284

0.2198

0.14

6

سنگ شهر (تخصصی روي)

1

1

0.14

7

خدابنده

0.6087

0.258

0.455

3

ابهر ( 8افق)

0.9383

1

1

1

خرمدره

0.8782

0.4461

1

51

شهرک صنعتی طارم

0.6882

1

0.3908

55

ناحیه طارم

0.4816

0.2936

0.745

53

ناحیه ایجرود

0.6627

0.1952

0.5462

58

انگوران

1

0.5789

0.3969

شهرک/ناحیه صنعتی

مشاهده میکنیم که شهرکهاي صنعتی زنجان  5و تخصصی

کسري و مازاد نهادهها و ستادهها

روي طی هر سه سال  5818 ،5813و  5814کارایی %511

میزان کسري و مازاد نهادهها و ستادههاي شهرکها و نواحی

داشتهاند .میزان کارایی شهرکهاي صنعتی ماهنشان ،خدابنده

صنعتی تحت نظرشرکت شهرکهاي صنعتی استان زنجان را

و نواحی صنعتی طارم و ایجرود طی هر این سه سال متوالی،

به تفکیک سال در مدل  BCCپوششی بترتیب در جدول

تقریباً کمترین میزان را داشتهاند.

شماره  8مشاهده میکنیم:

جدول  :9میزان کسری ستادهها در شهرکها و نواحی صنعتی در مدل  BCCپوششی
شهرک/ناحیه صنعتی

تعداد اشتغال ایجاد شده (نفر)
سال 1342

سال 1343

میزان سرمایهگذاری جذب شده (میلیون ریال)

سال 1344

سال 1342

سال 1343

سال 1344

زنجان ( 5اشراق)

0

0

0

0

0

0

زنجان 3

0

0

0

0

0

0

هیدج

0

0

0

0

0

0

ابهر 3

0

0

0

0

0

0

19.5041

0

31.2557

0

3935.7430

0

سنگ شهر (تخصصی روي)

0

0

0

0

0

0

خدابنده

0

0

0

0

0

52399.4

ابهر ( 8افق)

0

0

0

0

0

0

خرمدره

0

0

0

0

0

0

شهرک صنعتی طارم

0

0

0

0

0

0

ناحیه طارم

0

0

0

39734.96

0

117805.6

ناحیه ایجرود

6

87.5875

0

16685

77698.74

86915.29

انگوران

0

0

0

0

0

0

ماهنشان
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همانطور که در جدول  8مشاهده میکنیم بیشترین میزان

ناحیه صنعتی طارم ،ناحیه ایجرود و دوباره ناحیه طارم است.

کسري تعداد اشتغال در سالهاي  18 ،13و  14بترتیب متعلق

بدین معنا که این نواحی و شهرکهاي صنعتی براي رسیدن به

به شهرک صنعتی ماهنشان ،ناحیه ایجرود و دوباره شهرک

کارایی واحدهاي مرجع ،میبایست با نهادههایی که در اختیار

صنعتی ماهنشان میباشد .بیشترین میزان کسري سرمایهگذاري

داشتهاند ،ستادههاي بیشتري ایجاد کنند در حالیکه با این میزان

جذب شده نیز در سالهاي  18 ،13و  14بترتیب متعلق به

نهاده ،در میزان ستادههاي حاصل شده ،کسري داشتهاند.

جدول  :1میزان مازاد نهادهها در شهرکها و نواحی صنعتی در مدل  BCCپوششی
شهرک  /ناحیه صنعتی

زمین واگذاری (متر مربع)

هزینههای عملیاتی (میلیون ریال)
سال 1342

سال 1343

سال 1344

سال 1342

سال 1343

سال 1344

زنجان ( 5اشراق)

1

1

1

1

1

1

زنجان 3

1

1

1

1

1

1

هیدج

41115573

811353

1

1

1

1

ابهر 3

51814861

1

1

1

1

1

ماهنشان

1

414371

1

1

1

53131131

سنگ شهر (تخصصی روي)

1

1

1

1

1

1

7717116

1311611

1

1

1

1

ابهر ( 8افق)

1

1

1

55114164

1

1

خرمدره

1

1

1

1

1

1

شهرک صنعتی طارم

1

1

1

1

1

1

ناحیه طارم

1

1

1

1

1

1

ناحیه ایجرود

1

1

1

51481113

1

1

انگوران

1

1

1

1

1

1

خدابنده

در جدول  4مشاهده میکنیم بیشترین میزان مازاد هزینههاي

نداشته است .مقادیر مازاد نهادهها بدین معناست که این نواحی

عملیاتی در سالهاي  18 ،13بترتیب متعلق به شهرک صنعتی

و شهرکهاي صنعتی میتوانستند با نهادههاي کمتري به مقادیر

هیدج ،خدابنده میباشد .در سال  ،14هزینههاي عملیاتی هیچ

کارایی باالتري دست یابند در حالیکه مطابق جدول  ،3-4از

یک از شهرکها و نواحی صنعتی ،مازاد نداشته است .بیشترین

مقادیر مازاد در نهادههاي خود استفاده کردهاند.

میزان مازاد زمین واگذاري نیز در سالهاي  13و  14به ترتیب

گروههاي هدف (مرجع) در مدل  BCCپوششی

متعلق به شهرک صنعتی ابهر  8و ماهنشان است .در سال ،18

جدول  ،1واحدهاي مرجع را در مدل  BCCپوششی براي

زمین واگذاري هیچ یک از شهرکها و نواحی صنعتی ،مازاد

تمام شهرکها و نواحی صنعتی استان زنجان نشان میدهد:
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جدول  :5واحدهای مرجع مدل  BCCپوششی
واحدها

واحدهای مرجع

نام شهرک/ناحیه صنعتی

سال 1342

سال 1343

سال 1344

5

زنجان ( 5اشراق)

واحد مرجع

واحد مرجع

واحد مرجع

3

زنجان 3

واحد مرجع

 3 ،6 ،5و 51

واحد مرجع

8

هیدج

 6 ،1و 53

 6 ،5و 53

واحد مرجع

4

ابهر 3

 6 ،1و 53

واحد مرجع

 8 ،3 ،5و 55

1

ماهنشان

واحد مرجع

 6و 53

 3و 55

سنگ شهر (تخصصی روي)

واحد مرجع

واحد مرجع

واحد مرجع

خدابنده

 6 ،1و 53

 6 ،5و 53

 3 ،6و 55

ابهر ( 8افق)

 3 ،5و 58

واحد مرجع

واحد مرجع

خرمدره

 6 ،1 ،5و 58

 51 ،6 ،5و 53

واحد مرجع

شهرک صنعتی طارم

 53 ،6 ،1و 58

واحد مرجع

 1 ،6 ،5و 55

ناحیه طارم

 53 ،6و 58

 51 ،6 ،5و 53

 6 ،1و 3

ناحیه ایجرود

واحد مرجع

 51و 55

 6 ،1و 3

انگوران

واحد مرجع

 55 ،51 ،4و 53

 1 ،3 ،1و 55

مشاهده میکنیم که شهرکهاي صنعتی زنجان  5و سنگ

داشتهاند ،اما شهرک صنعتی ماهنشان و پس از آن ،ناحیه

شهر طی هر سه سال  5818 ،5813و  5814به عنوان

صنعتی طارم کمترین کارایی را داشتهاند .در سال ،5818

واحدهاي مرجع انتخاب شدهاند .در سال  ،13شهرکهاي

شهرکهاي صنعتی زنجان  ،5ابهر  ،3سنگ شهر ،ابهر  8و

صنعتی زنجان  5و سنگ شهر به عنوان واحدهاي مرجع هشت

شهرک صنعتی طارم کارایی  %511داشتهاند .شهرکهاي

شهرک و ناحیه صنعتی انتخاب شدهاند ،درواقع هشت مرتبه

صنعتی خدابنده ،ماهنشان ،ناحیه صنعتی طارم و ناحیه صنعتی

مورد ارجاع قرار گرفتهاند .در سال  55 ،18مرتبه و در سال

ایجرود نیز کمترین کارایی را داشتهاند .در سال  5814نیز،

 14نیز ،شش مرتبه.

شهرکهاي صنعتی زنجان  ،5زنجان  ،3هیدج ،سنگ شهر ،ابهر

در پژوهش حاضر به بررسی مدل ارزیابی کارایی شهرکها و

 8و خرمدره کارایی  %511داشتهاند .در این میان شهرک

نواحی صنعتی زیر نظر شرکت شهرکهاي صنعتی استان

صنعتی ماهنشان کمترین کارایی را دارد.

زنجان طی سه سال  18 ،13و  14با استفاده از تحلیل پوششی
دادهها ( )DEAپرداخته شد .در ادامه ،مدل  BCCپوششی با

 .5نتیجهگیری

هدف همزمان ماکزیمم کردن خروجیهاي مدل و مینیمم

در پژوهش حاضر تالش شد به بررسی و ارزیابی کارایی

کردن وروديها ،پردازش شد .در این تحقیق تالش فراوانی

شهرکها و نواحی صنعتی استان زنجان طی سه سال متوالی

جهت تهیه آمارهاي مورد نیاز صورت گرفت که پس از دسته

 18 ،13و  14پرداخته شود .در این راستا ،از تکنیک تحلیل

بندي دادهها به کمک نرم افزار  Winqsbو با توجه به مبانی

پوششی دادهها ( )DEAو مدل  BCCپوششی استفاده شد.

تئوریک مدل  ،DEAاقدام به تخمین تجربی مدل و انجام

نتایج نشان دادند تنها دو شهرک صنعتی زنجان  5و سنگ شهر

تجزیه و تحلیلهاي آماري پیرامون شاخصها و نتایج عددي

طی هر سه سال  5818 ،5813و  5814کارایی  %511داشتهاند.

گردید .در این مدل مشخص گردید در سال  ،13شهرکهاي

واحدهاي ناکارا مانند شهرکهاي صنعتی ماهنشان و خدابنده

صنعتی زنجان  ،5زنجان  ،3سنگ شهر و انگوران کارایی %511

و نواحی صنعتی طارم و ایجرود براي رسیدن به کارایی ،%511
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میبایست تعداد اشتغال بیشتري ایجاد کرده و سرمایهگذاري

نهادههاي خود که شامل هزینههاي عملیاتی و زمین واگذاري

بیشتري جذب نمایند ،بدان معنا که با فراهم بودن زیرساخت-

است ،مازاد دارند بدین معنا که این نواحی و شهرکهاي

هاي سرمایهگذاري در این شهرکها و نواحی صنعتی ،جذب

صنعتی میتوانستند با نهادههاي کمتري به کارایی باالتري

سرمایهگذار منجر به افزایش کارایی خواهد شد .در واقع این

دست یابند ،بنابراین براي رسیدن به کارایی  ،%511باید

شهرکها و نواحی صنعتی استان باید با همان میزان نهادهها،

وروديهاي خود شامل هزینههاي عملیاتی و زمین واگذاري

ستادههاي باالتري داشته باشند .همچنین شهرکهاي صنعتی

را کاهش دهند.

هیدج ،ابهر  ،3خدابنده ،ابهر  ،8ماهنشان و ناحیه ایجرود در
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Abstract
Improving of performance is one of the important procedures that included in growing of economics and
increasing of competitiveness between businesses, to the extent that successful countries achieving more
significant part of their productivity from this way. The aim of this study, is evaluating the performance of
industrial towns which settled in ZANJAN city, with using of data envelopment analysis. For this reason
the performance of 13 towns and industrial areas, have been assessed during last 3 years. The model of
this study is BCC, which foundation of them includes of: amount of industrial costs-operational costs and
static factors includes of: the number of employments and amount of absorbed investments. For this reason,
WINQSB software has been used. Results showed in 2014 zinc industrial towns (unit No.1 and 2) and
ANGURAN, in 2015 industrial towns of ZANJAN (unit no.1), ABHAR (units no. 2and 3), and industrial
town of TAROM, in 2016, industrial towns of ZANJAN (units no 1 and 2), unit no.3 of ABHAR, zinc and
industrial towns of HIDAJ and KHORAMDARE have 100% efficiency. In general, two industrial towns
of ZANJAN (units No.1 and 2) and Sanghshahr in 3 continuous years (2014-2015-2016) have 100%
efficiency and industrial region of TAROM, MAHNESHAN and KHODABANDEH have lowest
efficiency.
Keywords: Covering analysis of data, Industrial towns corporate, Operational costs, BCC mode.
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