فصلنامه علمي -پژوهشي مطالعات اقتصاديِ كاربردي ايران
سال چهارم ،شمارهي  ،41تابستان 4931

صفحات84-72 :

تحلیل تخصیص کارای بودجه شهرداری تبریز با تأکید بر هزینههای عمرانی
(رهیافت تحلیل پوششی متمرکز دادهها )CDEA-
1

نعمتاهلل اکبری
مجید اسماعیلیان
*3
معصومه قربانی

2

تاریخ دریافت2131/20/20:

تاریخ پذیرش2134/20/23 :

چکیده
شهرداری ها متولی اصلی عمران و آبادانی در شهر هستند؛ ولی در اجرای این وظیفه مهم و همر مه بی متر
انجام دادن آن با م کالت زیادی مواجه هستند که یکی از این مسائل ،م کالت مالی و کمبود سرمایه است.
در این مطالعه ،از زاویه جدیدی برای ارتقاء سطح عمران و آبادانی در سطح شهر به مسأله پرداختهشده است.
در این مطالعه ،به بررسی تخصیص کارا بودجه توسط نهاد مرکزی (شهرداری مرکمزی پرداختمهشمده اسمت.
بهطوریکه تخصیص کارای آن منجر به ارتقاء سطح عمران و آبادانی در سطح شهر شود.
انجام پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و برحسب روش از نوع توصیفی و علی است .دادههای موردنیاز برای
انجام این پژوهش ،از برنامهوبودجه مصوب سال  1331شمهرداری کمالن شمهر تبریمز اخذشمده اسمت .ممدل
مورداستفاده برای بررسی مسأله این پژوهش ،مدل تحلیل پوش ی متمرکز دادهها است.
نتایج ن ان می دهد که با تخصیص کارای بودجه بین مناطق اجرایی دهگانه شهرداری تبریمز ،پمیشبینمی
میشود سطح هزینه های عمران و آبادانی در سطح شهر به میزان  7/70افزایش پیدا کنمد .تخصمیص بودجمه
بهگونهای است که شهرداری مرکزی ،از بودجه مناطق  6 ،5 ،2و  17کسر و به بودجه مناطق  4 ،3و  8اضافه
کند.
کلیدواژهها :تحلیل پوش ی متمرکز دادهها ،تبریز ،شهرداری تبریز ،کارایی ،تخصیص بودجه
طبقهبندی C14 ,C67 ,H72 ,R15 ,R56 :JEL

 .1استاد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
 .2استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
 .3کارشناسارشد اقتصاد دانشگاه اصفهان (*نویسنده مسئول)

Email: nemata1344@yahoo.com
Email: m.esmaelian@ase.ui.ac.ir
Email: masomehghorbani@gmail.com
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 .1مقدمه
شهرها عمدتاً دارای جمعیت زیاد و درجه باالی تمرکز جمعیزت هسزتند ( )Freire, 2001و در ایز
راستا با مشکالت زیادی مواجه هستند.
جهانیشدن یکی از چالشهای پیشروی شهرداری ها (که اداره شهر را به عهده دارند) است .برای
اینکه شهرها ازنظر جهانی رقابزت پزییر باشزندب بایزد بزرای جزیغ مشزارم و سزرمایههزای ازارجیب
زیرساات های حمایتی فراهم کنند و دامنه گستردهای از ادمات ازجمله حممونقمب جمعآوری و دفزع
زبالهب بوستانهاب سرگرمیها و امور فرهنگی و کمکهای اجتماعی را ارائه نماینزد (.)Florida, 2002
از سوی دیگرب همراه با شهرنشینی سریعب بسیاری از شهرداریها با ه ینههای رو بزه رشزدی روبزهرو
میشوند ( .)TCRP, 1998با ای اوصافب می ان سرمایه در دسترس دولتهای محلیب عامم مهزم و
تعیی کننده کمیت و کیفیت ادماتی است که قادر به ارائه آن هستند .وقتی درآمدهایی که بزهصزورت
محلی اف ایش مییابدب محدودشده باشدب تأمی ه ینههای دولتهای محلی با مشکم مواجه میشزود
( .)Bahl and Linn, 1992بهطور االصهب درآمدهای شهرداریها با نیازمندیهای ه ینهای رو بزه
رشد آنها همگام نیست ( Montgomery, 2003و  .)OECD, 2006ای در حزالی اسزت کزه در
ایرانب از یکسوب شهرداری ها با توجزه بزه افز ایش جمعیزت و رشزد شهرنشزینیب اظزرات تظزاهری و
انتظاریب اف ایش قیمتها و ه ینه ارائه ادمات ازنظر میز ان تقاازا بزرای کزاال و ازدمات عمزومی
تحتفشار هستند .همچنی بر ای اساس که بیشتر دریافتیهای شهرداریها محزدود بزه شزهروندان
میشودب مسئوالن شهرداریها را مل م به پاسخگو بودن در مقابم تقااای شهروندان میکند .از سوی
دیگرب منابع درآمدی شهرداریها بعد از اجرای قانون اودکفایی شهرداریها با مشکالت جدی همزراه
است .در راستای اروج از چالش مطرحشدهب در اوایم سال  0721موازو عزوارب بزر مزازاد تزراکم
سااتمانی مطرح شد؛ که از عمده درآمدهای شهرداریها محسوغ گردید؛ اما ای هم موجز چزالش
دیگری شد؛ چراکه عالوه بر ویژگیهای دیگر آنیک منبع درآمدی ناپایدار به شمار میآمد و با رکزود
و رونق در بخش مسک منابع درآمدی شهرداریها دچار نوسان شد .اایراً منبع درآمدی دیگری تحت
عنوان مالیات ارزشاف وده مطرحشده است که اجرای کامم آن میتواند یک منبع درآمد قابم اتکزایی
برای شهرداریها محسوغ شود (نصر اصفهانیب .)0731
در ای پژوهشب با توجه به مسائم مطرحشده در جهان و ایران سعی بر ای است که از یک زاویزه
دیگری به مشکالت مالی و ارائه ادمات عمرانی شهرداریها پردااته شود .در ای مطالعهب تخصزی
کارای درآمدب توسط شهرداری مرک ی بی مناطق اجرایی موردبررسی قرار میگیرد که میتواند منجر
به ارتقاء سطح عمران و آبادانی در سطح شهر شود .به عبارتیب مسأله اصلی ای است که آیا شهرداری
مرک ی می تواند با شرایط موجود تنها با تخصی کارای درآمدب سطح عمزران و آبزادانی را در سزطح
شهر ارتقاء بخشد؟!
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با توجه به مطالعات صورت گرفتهشدهب نوآوری ای مقاله مربوط به بررسی نقش شهرداری مرک ی
در تدوی بودجه کارا بی مناطق اجرایی میباشد و دیگر نقش مناطق اجرایزی شزهرداری بزهصزورت
مستقم در نظر گرفته نشدهاند و نهاده بودجه اود بهعنوان نهزاده قابزم تخصزی توسزط شزهرداری
مرک ی در نظر گرفتهشده است؛ به عبارتیب در ای مقاله با توجه به عملکرد کارای مناطق اجرایزی در
می ان ه ینه های عمرانی اود با توجه بزه درآمزدهاب نحزوه داالزت شزهرداری مرکز ی در اصزو
تخصی بودجه نشان داده میشود و عالوه بر آن بحث توسعهیافتگی کم مجموعه شهری با در نظر
گرفت مناطق آن میباشد که در مطالعات یافته شده به ای مواو اشاره نشده است.
 .2پیشینه تحقیق
با توجه به تحقیقات صورت گرفته در اصو کاراییب میتوان پیشینهها را در دو بعد بیزان کزرد-0 :
کارایی شهرداریها و -7کارایی تخصی که در ادامه به آن پردااته میشود .الزم به اشاره است کزه
در مطالعات داالی صرفاً به مواو کارایی شهرداریها پردااتهشده اسزت و کزارایی کلزی مجموعزه
شهرداری و نقش شهرداری مرک ی در ای اصو (تخصی منابع) موردتوجه قرار نگرفته است .لیا
طبقهبندی میکور در اصو مطالعات اارجی مطرحشده است.
 .2-1مطالعات خارجی
 -0کارایی شهرداریها
همانطور که در جدول ( )0قابممشزاهده اسزت ارلز مطالعزات در اصزو کزارایی شزهرداریهزا
بهصورت ریرمتمرک صورت گرفته است و به بررسی واحدها و مناطق اجرایزی شزهرداری بزهصزورت
کامزالً مسزتقم و بزدون در نظزرگیری سزازمانهای نظزارتی صورت گززرفته اسزت .ایزز موازو
علیالخصو در شهرداریهای ایران که واحد مرک ی نقش بس ایی در عملکرد مناطق اجرایزی ایفزا
میکند و بر آنها نظارت میکند اهمیت پیدا میکند.
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جدول  :1برخی مطالعات خارجی انجامشده درزمینهی کارایی شهرداریها
منابع خارجی:
منبع

DMUها

خروجیها

ورودیها

تکنیک مورداستفاده

وتالرب
باکیرسی و
0
یاکسم
()7107

کارایی 2
شهرداری از 72
شهرداری کشور
ترکیه

کم جمعیتب جمعیت  56سال به باالب
تعداد دانش آموزانب تعداد تختها در
مکانهای توریستیب تعداد کم تختها در
بیمارستانهاب تعداد بازدیدکنندگان

ه ینههای پرسنلیب
ه ینههای امنیت
اجتماعیب ه ینه-
های کاال و
ادماتب ه ینههای
کاال و ادماتب
ه ینههای انتقال
جاریب ه ینههای
سرمایهایب کم
ه ینهها

روش DEA

شهرداریهای
آفریقای جنوبی
( 770شهرداری)

کم جمعیتب می ان ارائهی آغ مصرفیب
می ان ارائهی برق مصرفی و سایر

ه ینههای جاری

دو روش DEA
و SFA

7

مونکام
()7100

برج و
هارالداسویک
()7113

7

آلتون ب
کیرجاواین و
8
مویسیو
()7115
لوزانا و ویال
()7118

6

 27شهرداری
کشور نروژ

شهرداریهای
فنالند

 57شهرداری
اسپانیا

اانه سالمندان (با اقامت دائم)ب اانه
سالمندان (با اقامت موقت)ب مراقبت در
من ل
(بهصورت کمکی)ب مراقبت در من ل (به-
صورت پرستاری)ب مراقبت در من ل (به-
صورت کمکی و پرستاری)ب تعداد معلوالن
ذهنی
تعداد دانشآموزان بزا نمزرات 0-5ب تعزداد
دانشآموزان با نمزره 2-4ب تعزداد دانزش-
آموزانی که به مقاطع باالتر رفتهاندب تعزداد
دانشآموزان یا می ان حجم آموزش فراگیر
شهرداریها
می ان بازیافت شیشه

ه ینههای جاری

مخارج آموزشیب
سایر مخارج
مدارس فراگیر
شهرداری
تعززداد سززطمهززای
شیشززهب جمعیززت و
تعداد رستورانها

روش  DEAبا فرب
BCC

دو روش  SFAو
( DEAبززززا فززززروب
بازدهی ظابت نسزبت بزه
مقیاس و بزازدهی متییزر
نسبت به مقیاس)
مدل CDEA

5

منبع :نویسندگان

1. Kutlar, Bukirsi, yaksel
2. Monkam
3. Laras-Erik Borge, Marianne Haraldsvik
4. Juho Aaltonen, Tanja Kirjavainen & Antti Moisio
5. Lozana, Villa & Adenso-Diaz
)6. Centralized Data Envelopment Analysis (CDEA
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کارایی شهرداری و تخصی

در بی مطالعات مربوط به کارایی شهرداریها مطالعهای در اصو
در آن پردااتهشده است که به شرح زیر میباشد:
لوزانوب ویال و دیاز0ب ()7118ب در مقاله اودب کاربرد تحلیم پوششی دادهها را برای تحلیزم عملکزرد
 57شهرداری کشور اسپانیا در می ان بازیافت شیشه را موردبررسی قرار دادند .برای تعیی نقطهی کارا
برای هرکدام از شهرداریهاب از مدل ( CDEAکه هرکدام از واحدهای تصمیمگیرنده بهصورت یکجزا
روی مرز کارا تصویر شدهاندب استفادهشده است .در ای مقاله یک تصمیمگیرنده یزا نظزارتکننزده بزر
عملکرد شهرداریها در نظر گرفتهشده است که هدف آن واحدب به حداکثر رسزاندن کزم شیشزههزای
بازیافت شده توسط شهرداریها (نه تکتزک شزهرداریهزا) مزیباشزد و مزیتوانزد روی نهزادههزا و
ستادههای هرکدام از شهرداریها کنترل داشته باشد.
در ادامه به بررسی مطالعزات مربزوط بزه رونزد ارائزه مباحزث و مزدلهزای مطزرح در اصزو
کارایی تخصی توسط واحد مرک ی پردااته میشود.
 -7کارایی تخصی
7
7
گالنی و همکاران ()0337ب یک مدل تخصی منابع بر پایه تحلیم پوششی دادهها ( ) DEAنهزاده
محور را ارائه کردند .با استفاده از مدل هم جمعی  DEAاستانداردب یزک معیزار کزارایی ریراسزتاندارد
برای هر  8DMUمحاسبهشده است .با اسزتفاده از درجزات کزارایی و یزک مجموعزه از نسزبتهزای
متوسط بهرهوریب یک مدل  LPارائهشده است که بهصورت یکجاب می ان نهادههای هر  DMUرا بزا
در نظر گرفت می ان کم نهادههاب تعیی میکند و همچنی کرانههایی راب جهت تیییرات مجاز در راه-
حمهای ارائهشده برای هر DMUب مشخ میکند .اشکال ای روشب قسمتی مربوط به ویژگی ریر
مستدل تابع هدف میشود و ای حقیقت که اهداف ستادهای را در نظر نمیگیردب بدی معنی که بدون
در نظر گرفت کرانه برای تیییرات در مصرف منابع هر DMUب مدلب همه منابع در دسزترس را فقزط
به یک  DMUتخصی میدهد و آن DMUای است که بهتری استفادهکننده از نهزادههزاب باشزد.
همچنی ب فرب شده است که کارایی DMUها ظابت میباشد .بدی معنی که هیچ بهبزود کزارایی بزا
تنظیم هدف نمیتواند وجود داشته باشد.
گالنی و تامیر)0336( 6ب یک مدل تخصی منابع ستادهمحور  DEAرا پیشنهاد کردند که شزامم
محدودیتهایی میشود که کرانهای باال را روی مصرف کم نهاده نقاط هدفب بیان میکند .مدل به
متییرها اجازه میدهد که کرانههایی را برای می ان عدم تعادل مصرف نهادهها مشخ کندب یا اینکهب
1. S.Lozano, G.Villa and B.Adenso-Diaz
2. Golany et al
)3. Data Envelopment Analysis (DEA
)4. Desion Making Unit (DMU
5. Golany and Tamir
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برای هرکدام از نهادههاب کرانههایی را بهعنزوان تیییزرات مجزاز تعیزی کنزد .بایزد مراقز بزود کزه
محدودیتهای بیشازحد در مدلب میتواند نتایج امکانناپییری را به دست دهد .توابع هزدف امکزان-
پییر پیشنهادشدهب ستاده کم (برای موردی که داراییک نو سزتاده مزیباشزد) و مجمزو وزنزی کزم
ستادهها یا مجمو ریر وزنی از انحرافات از آستانه از پیش تعیی شده ستادهها (برای مواردی که دارای
ستادههای متناس میباشد) را شامم میشود .اگرچهب روش آنها بهاندازه کافی انعطافپییر میباشزدب
ولی آن تقریباً به لحاظ اهداف که قابم جایگ ی با کاراییب اظربخشی و تعادل در مصرف منزابع مزی-
باشدب گرهاورده است.
آتزانزاسپزولوس)0336( 0ب یک مدل برنامزهریز ی آرمزانی 7بزر پززایه  )GODEA( DEAبزرای
برنامهری ی متمرک ب معرفی کرده است .نقاط هدف جامع برای مصرف کم هر نهاده و تولید کزم هزر
ستادهب با حم یک سری از مدلهای  DEAمستقمب برای هر نهاده و هر ستاده برآورد شده است .ای
اهداف معموالً درآنواحد قابمدسترس نیستندب اما انحراف از آنان مزیتوانزد در اظزر تخصزی بهینزه
مناس ب مینیمم شود .اگرچهب DMUهای موجود در ارتباط باهم برنامهریز ی مزیشزوندب ولزی ل ومزاً
هرکدام از واحدها روی مرز کارا تصویر نمیشوند .در حقیقتب مدل شامم انوا سناریوهای برنامهری ی
که تنها انقباب نهاده و یا انبساط ستاده را در نظر میگیرندب نمیشود؛ اما شامم انبساط و یزا انقبزاب
نهاده یا ستاده بهصورت یکجا میشود.
فیر و همکاران)0332( 7ب یک تکنیک  DEAستاده محور دومرحلهای را ارائه میکننزد کزه اجزازه
تخصی نهادههای ظابت و مشترک را میدهد .باای حالب ای مدل بسیار ااصی است و فرب مزی-
کند که مقدار نهادههایی که مستقیماً برای هر ستاده استفاده میشودب مشخ میباشزد؛ امزا معمزوالً
ای مقادیر برای تج یهوتحلیم نهاده-ستانده ریرقابمدسترس است.
کومار و سینها)0333( 8ب دو مدل بر پایه ( DEAیکی نهاده محور و یکی ستاده محور) ارائه دادند کزه
در آنب هر دوره زمانیب بهعنوان یک DMUب در نظر گرفتهشده است .در ای مزدلهزاب DMUهزا از
طریق محدودیتها به هم مرتبط سااته شدهاند .تابع هدفب مجمو کاراییهای DMUهای مختلز
میباشدب بدی معنی که کارایی متوسط را در افق برنامهری یب بزرآورد مزیکننزد .مزدلهزا ریراطزی
هستند و عالوه بر ای ب یک تکنولوژی دادهشده و ظابتی را فرب میکنند .بدی معنی کزه تکنولزوژی
تبدیم نهادهها به ستادهها ظابت و شنااتهشده میباشد .بر ای اساسب هیچ نو مسزأله کزارایی وجزود
ندارد.
1. Athanassopoulos
2. Goal programming model
3. Fare et al
4. Kumar and Sinha
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بیسلی)7117( 0ب یک مدل تخصی مزنابعب بهصورت بههزمپیوسزته ریراطزی راب جهزت بزرآورد
نهادهها و ستاندههای هر DMUب برای دوره بعدب باهدف ماک یمم کردن کارایی متوسطب ارائه میکند.
ای روش بر اساس فرمولبندی یک فرم نسبت ریراطی میباشدب (که یک نقطزه بهینزه دیگزری را
میدهد) و نیاز به اعمال محدودیتهای بیشتر بر مقادیر کم هر نهاده و هر ستاده میباشد .عزالوه بزر
ای نمیتوان تضمی کرد که نقاط روی مرز کارا تصویر میشوند.
از بررسی مدلهای ذکرشدهب میتوان نتیجه گرفت که تزالشهزایی (مزیتزوان بزه بررسزیهزای
اکتشافی یا بررسیهای موردی و همچنی بررسیهایی که محدودیتهای پیچیده و دیگزر را در نظزر
گرفتهاندب اشاره کرد) که DMUهای موجود را در ارتباط باهم برنامهری ی کنندب صورت گرفته اسزت؛
اما هیچیک به ارائه مدل تخصی منابع متمرک بهصورت سزادهب شزهودی و عمزومی نپردااتزهانزد.
بهطوریکه ام توجه به کارایی عملکرد هر یک از واحدها به مینیمم کردن مصرف نهزاده کزم (یزا
ماک یمم کردن تولید ستاده کم) توجه داشته باشد.
در سال  7118لوزانو و همکارانش یک مدلی با عنوان مدل تحلیم پوششی متمرکز دادههزا ابزدا
کردند که کارایی کم مجموعه را در نظر میگیرد و به عبارتی سعی در حداقم کردن کم ه ینهها و یا
حداکثر کردن کم درآمدها دارند .الزم به اشاره است کزه مزدل مزیکور در مقالزه دیگزری بزهصزورت
کاربردی در ارتباط با بازیافت شیشه در کم مناطق شهری بهصورت متمرک بهکاربرده شد.
کوتالرب باکیرسی و یوکسم 7در سال  7100نی از مدل میکور بهصزورت سزتاده محزور درزمینزهی
بودجه در بنادر اسپانیا استفاده کردهاند .بدی ترتی که با تخصی دوباره نهادهها بزاوجود محزدودیت
بودجه به تعیی هدفهای مربوط بهکم مجموعه و هرکدام از زیرمجموعهها پردااتند.
در بی سایر مطالعات صورت گرفته در سالهای اایر مطالعهای که چنی رویکزردی داشزته باشزد
توجه نشده است و ارل به بحث کارایی واحدها بهصورت مستقم پردااتهشده است .در ایز مطالعزه
نی ب بر مبنای کاربرد مدل برای تخصی درآمدها در مجموعه شهرداری ها با در نظر گزرفت شزرایط
مطالعه موردی از مدل ارائهشده توسط لوزانو و همکارانش استفادهشده است .ای مدل در بخزشهزای
آتی موردبحث قرارگرفته است.
 .2-2مطالعات داخلی
در اصو مطالعات داالزی نیز بیزدرامب اسزرویان و رجبزی ()0731ب اوشزرو و قاسزمی ( )0743و
صیادی ( )0744به ترتی کارایی شهرداریهزای  71اسزتان ایزرانب کزارایی شزهرداریهزای اسزتان
کردستان و کارایی شهرداریهای شیراز را موردبررسی قرار دادند که بهطور مشترکب در ای مطالعاتب
درآمدب تعداد پرسنم بهعنوان نهاده و ه ینههای عمران شهری بهعنوان ستاده در نظر گرفتهشده است
1. Beasly
2. Kutlar, Bakirci and Yukse
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که مواو اکثر ای مطالعات بررسی درجات کارایی و ظرفیتهای هرکدام از شهرداریها اسزت و در
اصو تخصی بودجه کارا مطالعهای یافت نشد.
 .3مبانی نظری
فارل 0در سال  0362درزمینزهی سزنجش کزارایی مقالزهای ارائزه داد کزه بزهصزورت تخصصزی وارد
بحث های مربوط به کارایی شده است .البته در ای مقالهب فارل بیش از اینکزه بزه روش انزدازهگیزری
کارایی بپردازدب به بررسی مبانی تئوریکی ای مواو پردااتهشده است .بهطوریکه ای مبانیب مبنای
انوا روشهای اندازهگیری کارایی شده است .او مینویسد اندازهگیری کارایی یک صنعتب هزم بزرای
تئوری پردازهای اقتصادی و هم برای سیاستگیاران اقتصادی اهمیت دارد .بهطوریکزه اگزر مباحزث
تئوریکی مربوط به کارایی نسبی سیستمهای مختل اقتصادیب منجر به آزمونهای تجربی شوندب بزه
دست آوردن درجات کارایی واقعیب امکانپییر اواهد بود .به عبارتیب اگر برنامهری ان اقتصزادی بزرای
صنایع اود نگران هستندب باید به ای مواو دقت کنند که چطور صنایع میتوانند با اف ایش کزارایی
اودب بدون استفاده از منابع ااافیب ستاده اود را اف ایش دهند .البتزه قبزم از فزارلب بزرای حزم ایز
مشکم تالشهایی صورت گرفته بود .هرچند که آنها معیارهای دقیقی از بعضی یا تمزام نهزادههزا و
ستادههای صنعت تولید کرده بودندب اما آنها در ترکی ای معیارها جهت به دست آوردن یزک معیزار
راایتبخش موفق نبودند (فارلب  .)0362فارل در مقاله اود به انوا کزارایی از قبیزم کزارایی فنزیب
کارایی قیمتیب کارایی اقتصادیب کارایی سااتاریب کزارایی مقیزاس کزارایی مطلزق و کزارایی نسزبی
اشارهکرده است؛ اما با توجه به مواو ای مقالهب در ای مطالعه بیشتر روی کارایی فنی که بهصورت
نسبی اندازهگیری میشود متمرک شده است.
کارایی نسبیب در مقابم با کارایی مطلق بیانشده است .کارایی مطلق یک استاندارد جهزانی بزرای
ستاده یک بنگاه تعری میشود اما با توجه به عدم دسترس بودن استاندارد یک جامعه یا عدم تطبیزق
استانداردهای موجود جامعه و یا فاصله بسیار زیاد جامعزه تحزت ارزیزابی بزا اسزتانداردهای موجزود از
کارایی مطلق استفاده نخواهد شد و بهجای آن از کارایی نسبی استفاده اواهد شزد کزه کزارایی را بزا
توجه به عملکرد سایر بنگاههای موجود در آن صنعت برآورد میکند (جهانشاهلوب .)0742
کارایی فنیب توانایی یک بنگاه در به دست آوردن حداکثر ستاده از یک مجموعه معی با تکنولوژی
معلوم میباشد و یا بهعبارتدیگر کارایی یزک بنگزاه را مزیتزوانب توانزایی یزک بنگزاه بزرای تولیزد
ستادههای معی با حداقم مجموعه نهادههای در دسترس تعری نمود (فارلب .)0362

1. Farell
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اندازهگیری کارایی تکنیکی در دو حالت بازدهی ظابت نسبت به مقیاس 0و بازدهی متییر نسبت بزه
مقیاس 7امکانپییر است .اگر می ان کارایی تکنیکی با اطالعات یکسزان از دو روش بزازدهی ظابزت و
بازدهی متییر نسبت به مقیاس متفاوت باشدب حاکی از ای است که بنگاه یا مؤسسهب ناکارایی مقیزاس
دارد .درواقعب کارایی تکنیکی به دو صورت میتواندب محاسبه شود؛ یکی با احتساغ کارایی مقیاس 7که
کارایی تکنیکی ( )TEنامیده می شود و دیگری بدون احتسزاغ کزارایی مقیزاس کزه کزارایی ازال 8
نامیده میشود.
اما عالوه بر مباحث ذکرشده که مربوط به بررسی کارایی هر یک از واحزدهای همگز مزیباشزدب
مباحثی نی در حیطه واحدهای همگ تحت نظارت یک واحد مرک ی مطرح است که به دلیم ارتبزاط
آن با مواو موردمطالعه پژوهش حاارب در ادامه به بررسی آن پردااته میشود.
همانطور که نمودار ( )0به نمایش گیاشتهشده است (ای شکم برای حالت نهاده محور رسم شده
است) وقتیکه واحدهای مستقم میاواهند به عملکرد کزارای ازود دسزت پیزدا کننزد انتقزال آنهزا
بهصورت انتقال مستقیم میباشد و چون تحت نظارت هیچ واحدی نیستندب صرفاً هدف آنهزا رسزیدن
به عملکرد کارای اود بدون توجه به عملکرد کم میباشد .ای در حزالی اسزت کزه وقتزی واحزدهای
همگ و مستقم از هم تحت نظارت یک واحد مرک ی (که ای واحد مرک کار تخصزی همزه و یزا
برای از نهاده-های موردنیاز واحدها را انجام میدهد) قرار میگیرندب انتقال آنها از واعیت فعلی بزه
واعیت کارا با توجه به واعیت کارای کم سیستم و مجموعه صورت میگیرد .الزم به ذکر است کزه
درای بی حتی ممک است که واحدهایی که قبالً روی منحنی مرزی کارایی قزرار داشزتندب بزه دلیزم
عملکرد کارای کم مجموعهب واعیت آنها به یک نقطه دیگر کارا روی منحنی انتقال یابد .به مزدل-
هایی که واحدهای همگ را تحت نظارت یک واحد مرک ی در نظر میگیرد واعیت کزارای آنهزا را
موردبررسی قرار میدهدب مدلهای متمرک گفته میشود (لوزانوب .)7118

)1. Constant Return to Scale (CRTS
)2. Variable Return to Scale (VRTS
3. Scale efficiency
)4. Pure Technical Efficiency (PTE
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X
نمودار  :1مقایسه کارایی با واحدهای مستقل و واحدهای همگن تحت نظارت واحد مرکزی
منبع :لوزانو و همکارانب 7118

 .4روش تحقیق
انجام پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و برحس روش از نو توصیفی و علی است .در ای پزژوهش
از دادههای مقطعی (سال  )0730ده منطقه اجرایزی شزهرداری تبریز اسزتفادهشزده اسزت .دادههزای
موردنیاز برای انجام ای پژوهشب از برنامهوبودجه مصوغ سزال  0730شزهرداری کزالنشزهر تبریز
اایشده است .همانطور که در بخشهای قبم نی ذکر شد مدل مورداستفاده در ایز پزژوهشب مزدل
 CDEAاست .نرماف ارهای مورداستفاده برای بررسی مسئله ای پزژوهش Lingo4ب  Excel7101و
 SPSS 04است.
در ای پژوهشب با توجه به مطالعات انجامشده (در قسمت پیشینه پژوهش آورده شده است)ب می ان
ه ینههای عمرانی (بهعنوان ستاده) به عنوان شااصی برای عمران و آبادانی منزاطق اجرایزی در نظزر
گرفتهشده است؛ بدی ترتی که مناطق اجرایی با استفاده از درآمد و پرسنم اود به تولید ایز سزتاده
مهم میپردازند که در نمودار ( )7به نمایش گیاشتهشده است.
در اصو محدودیتهای ای پژوهش میتوان به ای نکته مهم اشاره کرد که تصزریح مزدل در
عی عدم دسترسی به اطالعات و محرمانه بودن آنها صورت گرفته است .لیا در ای پژوهش بیشزتر
به جنبه توان علمی بودجهری ی علمی با توجه به اهمیت مواو رشد و توسعه شهر پردااته میشزود
و توجه به ای مواو بسیار مهم را در برنامهری ی و بودجهبندی شهرها را نشان مزیدهزد؛ لزیا الزم
است در اصو نتایج بهدست آمده دقت نظر وجود داشته باشد.
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نمودار  :2شاخصهای مورداستفاده در پژوهش حاضر
منبع :یافتههای پژوهش

نهادهها
نیروی انسانی :در سیستم شهرداریها پرسنم به دو بخش اداری و شهری تقسزیم مزیشزود .در ایز
پژوهشب تعداد پرسنم کم (جمع تعداد پرسنم شهری و اداری) بهعنوان نهاده مورداسزتفاده قرارگرفتزه
است؛ چراکه نقش هرکدام از انوا پرسنم در اجرای پروژههای عمرانی ریرقابمانکار است .بزر اسزاس
رتبه بندی که با توجه به تعداد پرسنم مناطق اجرایی صورت گرفته استب منطقزه  0دارای بیشزتری و
منطقه  3دارای کمتری کارک هستند .در کمب شهرداری تبری در مناطق اجرایی اود در سزال 0730
دارای  7171کارک است .نمودار پرتزو از تعزداد پرسزنم منزاطق اجرایزی در نمزودار ( )7بزه نمزایش
گیاشتهشده است .در ای پژوهشب با توجه به تمرک تخصی بودجه از تعداد نیروی انسانی بهعنزوان
یک متییر ریرقابم تخصی استفادهشده است.

38
38

تحلیل تخصیص کارای بودجه شهرداری تبریز با ...

نمودار  :3نمودار پارتو از نیروی انسانی مناطق اجرایی شهرداری تبریز در سال 1331
منبع :یافتههای پژوهش

درآمد مصوغ :درآمد شهرداری¬ها به عنوان یک نهاده بسیار مهم در اجرای پروژه¬های عمرانزی بزه
شمار می¬آید .در ای پژوهش بهتر بود که تفریق بودجه به عنوان نهاده در نظر گرفتزه شزودب امزا بزه
دلیم اینکه در شهرداری تبری در زمان انجام ای پژوهشب از سیستم حسابداری تعهدی (شهرداریهزا
میتوانند از حسابداری نقدیب حسابداری تعهدی یا حسزابداری تعهزدی تعزدیمشزده اسزتفاده نماینزد.
حسابداری نقدیب ه ینهها و درآمدها را در صورتی ظبت میکند که وجوه واقعاً پرداات یا دریافت شود.
هرچند اجرای سیستم حسابداری نقدی نسبتاً آسان است اما ممکز اسزت تصزویر گمزراهکننزدهای از
حساغهای شهرداری ارائه نماید .حسابداری تعهدی درآمدها و ه ینهها را در صورت واقعشزدن ظبزت
میکند .صرفنظر از زمانی که ه ینهها ایجزاد یزا درآمزدها دریافزت مزیگردنزد .حسزابداری تعهزدی
تعدیمشده از ای نظر که شامم استهالک و بازدهی داراییها و ه ینههزای سزرمایهای نمزیشزود بزا
حسابداری کامالً تعهدی متفاوت است ).استفاده نمی¬شود (که درنتیجه آنب حساغ¬های دریافتنی و
پردااتنی در محاسبات در نظر گرفته نمی¬شود)ب بنابرای ن دیک تری متییر نسبت به میز ان واقعزی
درآمدهاب درآمد مصوغ است .نمودار پرتو از درآمد مصوغ مناطق اجرایی شهرداری تبری نمودار ( )8به
نمایش گیاشتهشده است .با توجه به نمودار فوقالیکرب در بی مناطق ده گانه مناطق اجرایی شهرداری
تبری ب منطقه  7دارای بیشتری درآمد و منطقه  2دارای کمتری درآمد هستند .در کمب کم درآمزدهای
شهرداری تبری از  01منطقه اجراییب  6688331میلیون ریال است.
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نمودار  :4نمودار پارتو از درآمد مصوب (هزار ریال) مناطق اجرایی شهرداری تبریز در سال 1331
منبع :یافتههای پژوهش

ستاده
ه ینههای عمرانی مصوغ :یکی از متولیان اصلی اجرای پروژههای عمرانی در شهرب شهرداری است
که می ان اجرای آن بهعنوان یک ستاده مهم ای مؤسسه به شمار میآید .جهت اندازهگیری می ان
اجرای پروژههای عمرانیب می ان ه ینههای عمرانی بهتری شاا تشخی داده شد .البته همان-
طور که در مورد نهاده درآمد مصوغ توایح داده شدب بهتر بود که از مقدار تحققیافته آن استفاده
شودب ولی با توجه به اینکه سیستم حسابداری شهرداری شهر تبری بر مبنای تعهدی نمیباشدب می ان
مصوغ آن مورداستفاده قرار گرفت .چراکه اگر می ان تحققیافته آن مدنظر بود با توجه به تعهدی
نبودن سیستم حسابداری کلیه مناطق شهرداری تبری ب حساغهای دریافتنی و پردااتنی مدنظر قرار
نمیگیرد .می ان کم ه ینههای عمرانی مناطق دهگانه شهرداری تبری در سال 0730ب 8153311
میلیون ریال است که بیشتری می ان آن مربوط به منطقه  7و کمتری می ان آن مربوط به منطقه 3
میشود (به نمودار ( )6مراجعه شود).
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نمودار  :5نمودار پارتو از میزان هزینه های عمرانی مناطق اجرایی شهرداری تبریز در سال 1331
منبع :یافتههای پژوهش

مدل تحقیق
همانطور که در بیان مسئلهب پیشینه و تصریح مدل به آن اشارهشده استب در ای مطالعهب هدف ارتقاء
سطح عمران و آبادانی در سطح شهر با تخصی کارای بودجه توسط شهرداری مرک ی بزی منزاطق
اجرایی است .بر همی اساسب مدل مورداستفاده در ای مطالعهب بر اساس مدل پیشنهادی ستاده محور
 CDEAتوسط لوزانو و همکارانش ( )7118است .در مدل ارائهشده توسط لوزانوب نهادهها به دو گزروه
قابم تخصی توسط واحد مرک ی و قابمتیییر توسط اود واحد اجرایی تقسیم شدهانزد؛ امزا آنچزه در
ای مطالعه موردتوجه قرار میگیرد ای است که تنها درآمدها بهعنوان یک نهزاده قابزم تخصزی از
طرف شهرداری مرک ی محسوغ میشود و تعداد پرسنم بزهعنزوان یزک نهزاده مهزم بزرای اجزرای
پروژههای عمرانی برای هرکدام از مناطق اجرایی ظابت در نظر گرفتهشده است .چراکه اطالعات کامم
ای نهاده مهم (سطح تحصیالتب تجربه و رشته تحصیلی و پستهای سزازمانی) محرمانزه محسزوغ
میشود و بنابرای ب با شرایط حاارب تخصی ای نهاده توسط شهرداری مرکز ی در ایز مطالعزه در
نظر گرفته نشده است .در ادامهب به معرفی مدل مناس پردااته میشود .مدل پیشنهادی دومرحلزهای
بهصورت زیر دنبال میشود:
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مدل مرحلهی اول:
𝑛

𝑛

𝑛

∑ ∑ 𝜆𝑗𝑟 𝑥1𝑗 ≤ ∑ 𝑥1𝑟 ,
𝑟=1

𝑛 𝑖 = 2 ∀𝑟 = 1, … ,

()0

𝑟=1 𝑗=1
𝑛

𝑗=1
𝑛 𝑛

∑ ∑ 𝜆𝑗𝑟 𝑦𝑗 = 𝛾 ∑ 𝑦𝑙𝑟 ,
𝑟=1

𝑟∀

𝑡 𝑠.

∑ 𝑥𝑖𝑗 𝜆𝑗𝑟 = 𝑥𝑖𝑟 ,
𝑛

𝑙=1

𝛾 max

𝑟=1 𝑗=1
𝑛

∑ 𝜆𝑗𝑟 = 1,
𝑗=1

𝜆𝑗𝑟 ≥ 0,
𝛾 𝑓𝑟𝑒𝑒,

که نمادهای مورداستفاده بدی شرح است:
مقدار نهاده  iاستفادهشده توسط DMUj

می ان اف ایش در ستاده کم
پسماند در نهاده درآمد مصوغ
مربوط به تصویر کردنDMUr

اندیس ستادهها
مقدار ستاده lام تولید شده توسط DMUj

xij
γ
S1

))λ1r ,λ 2r ….,λnr
l= 1
Ylj

برای هر ستادهب هدف مجموعهب اف ایش ستاده کم سیستم میباشد .بهطوریکزه 𝛾 در مزدل ()0ب
یک درصد اف ایش مشخصی از ستاده را نسبت به ستاده حال کم سیستمب به دست میدهد.
قیززد اول از مززدل ()0ب محززدودیت م ززربوط بززه هززر یززک از نهززادههززای قابززمکنتززرل را نشززان
میدهدب بهطوریکه مجمزو اسزتفاده از نهزاده مزوردنظر توسزط واحزدها در حزالتی کزه در ارتبزاط
باهم روی مزرز کزارا تصزویر شزدهانزدب حزداکثر بزهانزدازهی مجمزو نهزاده مورداسزتفاده در حالزت
کنونیب باشد.
در قید دوم از مدل()0ب در حالت وجزود نهزادههزای ریرقابزم تیییزرب درعزی حزال کزه ایز نزو
نهاده در تعیی 𝜆 مزؤظر اسزتب مقزدار آن بزا اسزتفاده از ایز محزدودیت ظابزت در نظزر گرفتزهشزده
است.
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قید سزوم از مزدل ()0ب نشزان مزیدهزد کزه مجمزو سزتاده مزوردنظر کزم سیسزتم(واحدها در
ارتباط باهم قرار میگیرنزد)ب وقتزی روی مزرز کزارایی تصزویر مزیشزود بایزد بزا 𝛾 برابزر مجمزو
ستاده موردنظر در حالت کنونی برابر باشد.
در ایزز مززدل متییززر ریززر منفززی 𝜆 بززرای هززر واحززد rب اززرای ترکیزز اطززی محززدغ از
واحدهای مشاهدهشده اسزت کزه نقطزه هزدف عملکزردی واحزد  rرا تعریز مزیکنزد کزه در آن ب
از نهادههای بیشتر از حال استفاده نمیکند.
مززدل مزیکور دارای  n2+1متییززر و  m+s+nمحززدودیت اسززت .در ایز مرحلززه نیززازی نیسززت
که تمام نهادهها و ستادهها دارای واحدهای یکسانی باشند.
از آنجاییکزه مزدل ()0ب مزدل سزتاده محزور محسزوغ مزیشزودب جهزت برنامزهریز ی واحزدها
(برای قرار گزرفت روی مزرز کزارایی فنزی) نیزاز اسزتب مزدل مرحلزهی دومب کزه روی متییرهزای
کمکزی احتمززالی بجززا مانززده از نهززادههززای قابززمکنتززرل مرحلززهی اول متمرک شززده اسززت را حززم
کرد.
*
فززرب کنیززد 𝛾 مقززدار بهینززهی 𝛾 در مززدل ( )0باشززدب در ای ز صززورتب مززدل مرحلززهی دوم
مززدل سززتاده محززور متمرک ز بززا فززرب بززازدهی متییززر نسززبت بززه مقیززاس بززهصززورت رابطززه 7
پیشنهاد میشود:
مدل مرحله دوم:
n

S1

n

n

∑ ∑ λjr x1j = ∑ x1r − s1 ,
r=1

𝑛 𝑖 = 2 ∀𝑟 = 1, … ,

()7

r=1 j=1
𝑛

𝑗=1
𝑛 𝑛
∗

∑ ∑ 𝜆𝑗𝑟 𝑦𝑙𝑗 = 𝛾 ∑ 𝑦𝑙𝑟 ,
𝑟=1

𝑟∀

𝑠. 𝑡.

∑ 𝑥𝑖𝑗 𝜆𝑗𝑟 = 𝑥𝑖𝑟 ,

𝑛

𝑙=1

max

𝑟=1 𝑗=1
𝑛

∑ 𝜆𝑗𝑟 = 1,
𝑗=1

𝜆𝑗𝑟 ≥ 0

𝑠1 ≥ 0,

مززدل مرحلززهی  7یززک مسززئلهی برنامززهری ز ی اطززی ( )LPاسززت کززه دارای  n2+1متییززر و
 m+s+nمحززدودیت مززیباشززدب مقززدار بهینززهی بززهدسززتآمززده از مرحلززهی  0ب بززهعنززوان مقززدار
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اولیه در مرحلزهی  7مورداسزتفاده قزرار مزیگیزرد .ایز مرحلزه از مزدلب بزراالف مرحلزهی 0ب بزه
واحدهای اندازهگیری یکسزان احتیزاج دارد؛ مگزر اینکزهب یزک نهزادهی قابزمکنتزرل داشزته باشزیمب
کزه در ایز صزورت تزابع هزدفب شزامم یززک متییزر کمکزی ( ) s1مزیشزود و نیزازی بزه یکسززان
بودن واحدها نیست .توجزه کنیزد در ایز مزدل متییزر کمکزی سزتاده موردنیزاز نیسزت؛ زیزرا مزدل
مرحله اول ماک یمم اف ایش را برای مقادیر ستاده دارد.
∗
𝑙(𝜆1متنزاظر بزا هزر DMUlب
زمانی کزه مزدل مرحلزه دوم حزم مزیشزودب بزردار) 𝑙𝑛∗𝜆 , 𝜆∗2𝑙 , … . ,
تعری میشود .نهادهها و ستادهها برای ای نقاط بهصورت روابط  7محاسبه میشوند:
𝑛

∀𝑖,

∗
𝑟𝑗𝜆 ∑ = 𝑟𝑖̃𝑥
𝑥𝑖𝑗 ,
𝑗=1
𝑛

()7
𝑙∀

∗
𝑟𝑗𝜆 ∑ = 𝑟𝑙̃𝑦
𝑦𝑙𝑗 ,
𝑗=1

ای دو رابطهب مهمتری قسمت مدل پیشنهادی میباشد.
در مجمو ب با مدلهای مرحلزه  0و 7ب مزی تزوان مزاک یمم مجمزو تولیزد سزتاده راب بزرای هزر
یک از سزتادههزای واحزدهاب بزهدسزت آورد .بزهطزوریکزه مجمزو مصزرف نهزاده بزرای واحزدها
اف ایش نیابد.
برای درک بهتر مدلب شکم گرافیکی آن در شکم ( )0-7به نمایش گیاشتهشده است .در شکم
( )0-7مدل  DEAبا فرب بازدهی متییر نسبت به مقیاس با مدل  CDEAبا فرب بازدهی متییر
نسبت به مقیاس مقایسه شده است .همانطور که مشاهده میشود در مدل  CDEAام اینکه
ستاده کم نباید کاهش پیدا کندب هیچ محدودیت ممنوعهایب برای هیچیک از DMUهاب در کاهش
ستاده آنهاب وجود ندارد و هرکدام از واحدها ( هم واحدهای کارا و هم واحدهای ناکارا) بهطور مستقیم
و یا ریرمستقیم روی مرز کارا تصویر شدهاند .ولی در ارتباط با مدل  DEAبا فرب بازدهی متییر
نسبت به مقیاس چنی نمیباشد .در مدل  DEAهرکدام از واحدهای ناکارا بهصورت افقی و مستقیم
روی مرز کارا تصویر شدهاند.
فرق دیگر بی  DEAمعمول و CDEAب در ای واقعیت است که در  DEAمعمول هرکدام از
واحدها بهصورت جداگانه روی مرز کارا تصویر میشوندب ای در حالی است که در  DEAمتمرک همه
واحدها بهصورت یکجا روی مرز کارا تصویر میشوند .هرچند که شزبیه به هم عمم میکنندب اما
نمیتوان گفت که مصرف کم هر نهاده که از مدل مرحله  7به دست میآیدب ارورتاً کمتر از مجمو
نهادههایی است که در آن DMUها بهصورت جداگانه روی مرز نهادهمحور تصویر میشوند.
مواو مرتبط دیگرب ای است که هر  DMUکه روی نقطه کارای تکنیکی و پاراتو تصویر می-
شودب نشانگر ای است که اگر ای  DMUبه لحاظ تکنیکی کارا باشدب باید روی اودش تصویر شود.
البته ای وقتی معتبر است که هر یک از DMUها بهصورت جداگانه روی مرز تصویر شوند؛ نه
وقتیکه از تکنیک  DEAمتمرک استفاده میشود؛ چراکه تمرک ای مدلب بر کم مجموعه میباشد
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که هر  DMUکارا به لحاظ تکنیکی روی نقاط متفاوتی از مرز کارا تصویر میشود .البته ه ینههای
احتمالی چنی تیییری در نظر گرفته نمیشود.
از پاراگراف قبلیب میتوان پی برد که تکنیک تخصی منابع متمرک ب مستل م تبعیت هر یک از
واحدها از اهداف سیستم بهعنوان یک کم میباشد .توجه شود که واحدهای اجرایی بهعنوان DMU
(واحدهای تصمیمگیرنده) مناس به نظر نمیرسند؛ چراکه آنها استقالل اود را در انتخاغ نهادهها و
ستادههایشان از دست میدهند .تنهاتری تصمیمگیرنده واقعیب برنامهری مرک ی است .در مدل
 CDEAبهجای استفاده از یک مدل برنامهری ی مستقم  LPبرای هرکدام از DMUهاب همه
DMUها بهصورت یکجاب روی مرز کارا تصویر میشوند و بجای کاهش نهادههای هرکدام از
DMUهاب هدف ای مدل کاهش کم نهادههای مصرفیDMUها است.
 .5یافتههای تحقیق
در ابتدا الزم به اشاره است که نتایج بهدستآمده با توجه به تابع تولید که حداکثر می ان تولید را نسبت
به می ان نهادهها نشان میدهدب بهدستآمده است و ام توجه به عملکرد کارای هرکدام از منزاطق
اجرایی شهرداری به عملکرد آنها در کم نی پردااتهشده اسزت .بزه عبزارتی ابتزدا در مزدلب منزاطق
اجرایی ناکارا باید دارای عملکرد کارا بوده و روی تابع تولید قرار گیرد و سپس ای می ان عملکرد کارا
باید بیشتری می ان تولید در کم را به عمم آورد.
همان طور که قبالً نی به آن اشاره شدب ای مطالعه به تخصی بودجه توسزط شزهرداری مرکز ی
برای ارتقاء سطح عمران و آبادانی در سطح شهر میپزردازد .در ایز راسزتاب همزانطزور کزه در بیزان
تصریح مدل آورده شده استب درآمدها و پرسزنم منزاطق همزانطزور کزه در جزدول ( )7بزه نمزایش
گیاشتهشده استب می ان ه ینههای عمرانی در مناطق 0ب  2و  3تیییر نکرده است .ولی در حالت بهینه
پیشبینی میشود می ان ه ینههای عمرانی منزاطق 7ب  6و  5کزاهش پیزدا کنزد و در عزوب میز ان
ه ینههای عمرانی در مناطق 7ب 8ب  4و  01اف ایش پیدا کند که در کم می ان اف ایش در ه ینزههزای
عمرانی مناطق به مبلغ  748437314ه ار ریال از می ان کاهش در ه ینههای عمرانی مناطق بیشزتر
است.
اجرایی بهعنوان نهاده و ه ینههای عمرانی بهعنوان ستاده در نظر گرفتهشده است .با ای اوصزافب
در ادامه به بررسی نتایج بهدستآمده پردااته اواهد شد.
همانطور که در جدول ( )7نشان دادهشده استب با تخصی درآمد کارا توسط شهرداری مرکز ی
پیشبینی میشود که کم ه ینههای عمرانی به می ان  1/12اف ایش پیزدا کنزد و سزهم ه ینزههزای
عمرانی بهطور متوسط در سطح شهر از  27/8به  24/58اف ایش پیدا مزیکنزد و تقریبزاً بزی منزاطق
اجرایی همگ شده است (نوسانات سهم بودجزه عمرانزی از  64/65-47/30بزه  27/8-47/30رسزیده

فصلنامه علمی -پژوه ی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران

45

سال هارم -شماره  -14تابستان 1334

است)ب به عبارتیب پیشبینی میشزود میز ان ه ینزههزای عمرانزی از  8153311111هز ار ریزال بزه
 876827314ه ار ریال برسد.
جدول  :2میزان بودجه و هزینههای عمرانی در حالت موجود و کارا مناطق اجرایی دهگانه شهرداری تبریز
برای سال ( 1331هزار ریال)
هزینههای

منطقه

بودجه

عمران

پرسنل

بودجه بهینه

0

0711111111

372711111

763

0711111111

372711111

7
7
8
6
5
2
4
3
01
جمع

0611111111
606111111
611111111
854111111
771111111
040331111
811111111
711111111
761111111
6688331111

0023611111
765011111
715711111
774611111
705211111
061311111
717611111
088411111
085811111
8153311111

777
756
730
023
087
073
053
62
015
7171

0175777073
247387531
433177018
817735602
787366476
040331111
810164345
711111111
042287038
6672788866

401214778
506487620
218274526
770478223
034250274
061311111
770156677
088411111
084360743
8768237314

عمرانی بهینه

سهم بودجه

سهم بودجه

عمرانی از

عمرانی از

کل (موجود)

کل (بهینه)

24/0

24/0

24/57
53/08
50/75
21/03
56/52
47/30
26/426
27/8
64/65
27/8

24/78
24/65
24/73
23/41
40/82
47/37
41/16
27/8
23/74
24/58
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۱۴۰۰۰۰۰
۱۲۰۰۰۰۰

هزینه های عمرانی
در حالت کارا

۱۰۰۰۰۰۰
۸۰۰۰۰۰
( ل ن

هزینه های عمرانی
در حالت موجود

۴۰۰۰۰۰
۲۰۰۰۰۰

ل)

۶۰۰۰۰۰

۰

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
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حال به ای سؤال جواغ داده میشود که تخصی درآمد باید چگونه باشد؟
با توجه به نتایج بهدستآمده که در جدول ( )7به نمایش گیاشتهشده اسزتب بزا تخصزی درآمزد
توسط شهرداری مرک ی بی مناطق اجرایی دهگانه باهدف ارتقاء سطح عمران و آبادانی در سطح شهر
می ان کم بودجه تخصی یافته بهینزه از  6688331111هز ار ریزال بزه  6672788866هز ار ریزال
رسیده است که ااتالف ای دو ( 2286686ه ار ریال) در ااتیار شهرداری مرک ی قرار میگیرد.
بر ای اساسب از بودجه مناطق 7ب 6ب  5و  01به ترتی مبالغ  857255450هز ار ریزال ب 58217847
ه ار ریال ب  45188026ه ار ریال و  57765415ه ار ریال کسزر و بزه بودجزه منزاطق 7ب  8و  4بزه
ترتی مبالغ  754387531ه ار ریالب  733177018ه ار ریزال و  0164345اازافهشزده اسزت (ایز
نتایج در نمودار ( )2به نمایش گیاشتهشده است) .درای بی ب بودجه بهینه مناطق 0ب  2و  3ظابت مانزده
است و تیییری نسبت به حالت موجود نکرده است.
۲۰۰۰۰۰۰

ب
۱۵۰۰۰۰۰

( ل ن

بودجه در

۱۰۰۰۰۰۰

حالت بهینه
بودجه در
حالت موجود

ل)

۵۰۰۰۰۰
۰
۹ ۱۰

۸

۷

۶

۵

۴

۳

۲

۱

نمودار  :7مقایسه بودجه مناطق اجرایی دهگانه شهرداری تبریز در حالت موجود و بهینه برای سال 1331
منبع :یافتههای پژوهش

نتیجهگیری
در ای پژوهش سعی بر آن بود که نحوه تخصی بودجه توسط شهرداری مرک ی بزهصزورت علمزی
موردبررسی قرار گیرد که مطالعهای در ای اصو یافت نشد .در ایز راسزتاب بزا توجزه بزه اهمیزت
وظیفه عمران و آبادانی در سطح شهر شهرداریهاب هدف ای پژوهش نحوه تخصزی بودجزه اسزت
بهطوریکه م ی ان عمران و آبادانی در سطح شهر در واعیت بهینه و ماک یمم مقدار اود قزرار گیزرد.
برای بررسی ای مواو ب شهر تبری به عنوان مطالعه موردی انتخاغ شد .ای شهر تحزت ده منطقزه
مدیریتی اداره میشود که هرکدام از مناطق اجراییب بودجه مخصو به اود را دارد؛ ولیک شهرداری
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مرک ی میتواند در نحوه بودجه بندی مناطق اجرایی نظارت و داالت کند .برای بررسی ای واعیت از
مدل تحلیم پوششی متمرک داده ها استفاده شد که با استفاده از آن میتوان نحوه داالزت شزهرداری
مرک ی در امور بودجهبندی مناطق اجرایی را برنامه ری ی نمود .برای استفاده از ای مزدل دو نهزاده و
یک ستاده برای مناطق اجرایی ده گانه شهرداری تبری در نظر گرفتزه شزد؛ بزهطزوریکزه هرکزدام از
مناطق اجرایی از پرسنم و بودجه اود جهت اجرای پروژههای عمرانی استفاده مزیکننزد و شزهرداری
مرک ی از طریق تیییرات در می ان بودجه مناطق اجرایی میتواند در می ان اجرای پروژههای عمرانزی
مناطق اجرایی سهیم باشد که درنهایتب نتایج و یافتههای ای پژوهش بهصورت ذیم بیانشده است:
 -0با تخصی بودجه بهصورت کارا پیشبینی مزیشزود میز ان ه ینزههزای عمرانزی در کزم 1/12
اف ایش پیدا کند یا بهعبارتیب می ان ه ینههای عمرانی از  8153311111ه ار ریال به 8768237314
ه ار ریال برسد
 -7با توجه به یافتههای ای پژوهش تخصی بودجه بهگونهای است که از بودجه منزاطق 7ب 6ب  5و
 01به ترتیز مبزالغ  857255450هز ار ریزالب  58217847هز ار ریزالب  45188026هز ار ریزال و
 57765415ه ار ریال کسر و به بودجه مناطق 7ب  8و  4به ترتیز مبزالغ  754387531هز ار ریزالب
 733177018ه ار ریال و  0164345ااافهشده است و درای بی مبلیزی بزه میز ان  2286686هز ار
ریال در ااتیار شهرداری مرک ی قرار میگیرد.
 -7با تخصی بودجه به صورت کارا از طرف واحد مرک یب پیشبینی میشود که می ان ه ینزههزای
عمرانززی منززاطق اجرایززی 0ب  2و 3ظابززت بمانززد و منززاطق اجرایززی 7ب  6و  5بززه ترتی ز بززه می ز ان
 754230255ه ار ریالب  5556770ه ار ریال و  02374757ه ار ریال کاهش پیدا کنزد و در مقابزم
ستاده عمرانی مناطق اجرایی 7ب 8ب  4و  01به ترتی به می ان  763287620ه ار ریالب 734874526
ه ار ریالب  02656677ه ار ریال و  7660743ه ار ریال اف ایش پیدا میکند.
با توجه به مطال ذکرشده و یافتههای ای پژوهش پیشنهاد میشود که در پژوهشها و مطالعزات
آتی برای برنامهری ی عملیاتی جهت تخصی بودجه یا بودجهری ی بزرای منزاطق اجرایزی یزا سزایر
واحدهای اجرایی مشابهب محدودیتها و قیدهایی که در بودجهری ی برای مناطق یا واحدهای اجرایزی
وجود دارد در مدل برنامهری ی لحاظ شود و علم ناکارایی مناطق موردبررسی قرار گیرد.
در ادامهب الزم به اشاره است که پژوهش حاار شروعی جهزت مطالعزات در اصزو تخصزی
بودجه توسط شهرداری مرک ی بی مناطق اجرایی آن میباشد؛ لیاب به پژوهشگران آتی توصزیه مزی-
شود که در اصو ای مواو با نهادینه کردن مسائم مربوط به آنب تحقیقات علمی به عمزم آیزد
تا مسائم مربوط به توسعه متوازن در سطح شهر و راهحم مربوطه به شیوه علمی مطرح شوند.
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