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برندک 1

برآورد شاخص مالم کوئیست در ارزیابی تغییرات کارایی عمران شهری
(نمونه موردی :تبریز در سالهای  1391و )1393
تاریخ دریافت1394/07/30 :

تاریخ پذیرش1396/09/30 :

چکیده
امروزه بهمنظور ارزیابی کارایی سیستم های مورد نظر نظیر نظام مدیریت از مدل های ریاضی تحقیق در عملیات که
مجموعهای از فعالیتها را بهطور همزمان ،به عنوان شاخص های ورودی و خروجی در نظر می گیرند؛ استفاده میشود.
با در نظر گرفتن شاخص های درآمد ،هزینه های جاری و جمعیت مناطق شهری به عنوان مولفه های دارای ماهیت
منبع گونه و استفاده از شاخص هزینه های عمران شهری به عنوان شاخص توسعه و پیشرفت شهری ،پژوهش حاضر به
ارزیابی کارآیی و تغییرات نسبی آن در محدوده فضایی مناطق شهری تبریز در سال ( 1391و  ، )1393با توجه به اسناد
رسمی میپردازد .روش تحقیق حاضر از نوع تحلیلی -کاربردی بوده و جامعه آماری تحقیق حاضر را  10منطقه شهری
تبریز تشکیل میدهد .روش تحلیل داده ها نیز مبتنی بر تکنیک تحلیل پوششی دادهها و شاخص مالمکوئیست میباشد.
مطابق با نتایج کلی پژوهش ،مناطق شهری  2و  ، 9با ارزش عددی  ،1دارای کارآیی کامل بوده و مابقی مناطق به
صورت قابل قبولی ،ارزش کارآیی را دارا بوده اند .لذا منطقه ناکارآیی در هر دو محدوده زمانی قابل مشاهده نیست.
همچنین ،مطابق با شاخص مالم کوئیست ،تغییرات کارآیی  5منطقه شهری ،رشد مثبت و رو به جلوتری از خود بروز
دادهاند.
کلید واژهها :تحلیل پوششی دادهها ،شاخص مالمکوئیست ،کارآیی ،تبریز.

 -1کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه پیام نور رشت .

E-mail: Farhadbarandak20@gmail.co m
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در عصر حاضر ،با توجه به زندگی کردن بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها ( )Nazmfar et al, 2018: 2و
تحوالت اقتصادی ،تغییرات اجتماعی و پدیدههای ناشی از پیشرفت تکنولوژی عصر حاضر (Firoozi & Alizade,

 )2017: 266و ( )Sarvar et al, 2018: 88که بر کمیت و کیفیت شهرنشینی تاثیر دارد؛ یکی از نهادهای بسیار مهمی که
نقش بسزایی در اداره و خدماترسانی شهرها داشته و هر روز نقش آنها در اداره و مدیریت شهری و تامین نیازهای
توسعه شهری پررنگ تر میشود شهرداریها میباشند که با توجه به گستردگی خدماترسانی آنها و ارتباط نزدیک
شهرداری ها با سایر سازمانها (بهخصوص خود مردم) ،برای برنامهریزی و عملکرد بهتر شهرداریها؛ اندازه گیری
کارآیی این واحدها ،شناخت نقاط ضعف و قوت وضع موجود و فاصله آن تا وضعیت مطلوب ضروری به نظر می
رسد ( .(Mahmoudi Khoshro & Gasemi, 2010: 104وظیفه مدیریت بهصورت عام و به شکل سنتی در مسایلی
مانند برنامه ریزی ،هدایت ،رهبری ،کنترل ،بسیج منابع و ساماندهی خالصه میشد؛ ولی با گسترش تکنولوژیهای
جدید ،وظایف مدیریت بهطور عام و مدیریت شهری بهصورت ویژه به سمت مسائلی از قبیل کارآیی ،اثربخشی و در
نهایت ،بهرهوری نه تنها در ابعاد بخشی ،بلکه در ابعاد فضایی متمایل شده و موضوع مکان و زمان وارد مباحث مدیریتی
و جزء الینفک آن شده است ).)Rahnema & Razavi, 2012: 148
بررسی الگوهای مرسوم در جهان ،بیانگر ضرورت توجه به نحوه عملکرد و کارآیی و اثربخشی این عملکرد و توجه
به اثرات عملکرد سازمان ها و خصوصا در نظام شهری و شهرداریها می باشد .عالوه بر ضرورت توجه به ارزیابی
مطلوب عملکرد ،توجه به نظامی که در قالب آن هم ارزیابی بهصورت مطلوب انجام شود و هم نتایج حاصل از ارزیابی
به صورتی مطلوب و در یک سازوکار مناسب ،تاثیرگذار باشد ،یکی از مهم ترین ضروریات اثربخشی ارزیابی عملکرد
سازمان ها ،خصوصا شهرداریها میباشد ) .)Kazemi et al, 2013: 115-116لذا ،با توجه به نقش شهرداریها در
ساماندهی مدیریت شهری ،ضرورت بهره گیری از روش های علمی بهمنظور بهبود و ارتقاء مدیریت شهری در ابعاد
اقتصادی ،اجتماعی و فضایی در راستای توسعه پایدار شهری بیش از پیش مطرح شده است (Rahnema & Razavi,

 .)2012: 148امروزه نقش و جایگاه شهرداری ها در جهان تا بدان حد می باشد که کارشناسان بانک جهانی و سازمان
یونسکو ،طبق نتایج مطالعات انجام شده خود ،اعالم نمودهاند که نقش شهرداری ها در تامین امنیت روحی ،روانی و
شهری بیش تر از پلیس و دادگستریها می باشد .همچنین تجربه سالیان اخیر بهخوبی نشان داده است که شهرداریها
در خط اول تحوالت اقتصاد ملی قرار دارند .این نقش بیش از آن که ناشی از توسعه شهرنشینی باشد از آنجا ناشی شده
که بهطور کلی ،مدیریت شهری قالب اجرایی مدیریت ملی را یافته و شهرداری ها با [عملکرد و رفتار] گوناگون خود
به عنوان یکی از مهم ترین واسطه ها میان مردم و دولت عمل میکنند ). (Mahmoudi Khoshro & Gasemi, 2010: 104
لذا با توجه به موارد اشاره شده و اهمیت و ضرورت سنجش کارایی یکی از نهادهای مرتبط با زندگی شهروندان در
شهر تبریز ،مقاله حاضر با در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و فضایی در شاخصهای درآمد  ،هزینه جاری و
جمعیت شهری به عنوان مولفه های دارای ماهیت منبع گونه و استفاده از شاخص هزینه های عمران شهری به عنوان
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 )1393میپردازد .لذا ،هدف اصلی پژوهش حاضر ،ارائه رویکرد نوآورانه در ارزیابی تغییرات نسبی کارآیی مناطق
شهری مطابق با شاخص مالمکوئیست میباشد .گفتنیست که کارایی ،رسیدن به یک هدف با کمینه مصرف کردن منابع
است (.) Altamirano Corro, 2014: 63

کارایی در مفهوم عام به معنای درجه و کیفیت رسیدن به مجموعه اهداف مطلوب است .فارل پیشنهاد نمود که کارایی
یک بنگاه شامل سه جز است -1 :کارایی فنی 2؛  -2کارایی تخصیص 3؛  -3کارایی اقتصادی  .4فارل نظر یاتش را در
اندازه گیری کارایی بر مبنای کارهای انجام شده توسط کوپماس و دریو آغاز نمود و با توجه به نارسایی شاخصهای
بهره وری جزیی بر روی اندازه گیری شاخصهای بهره وری عوامل تولید تاکید نمود.
) Mahmoudi Khoshro & Gasemi (2010: 108-109برای اندازه گیری کارایی روش های متفاوتی وجود دارد که
بهطور کلی به دو دسته پارامتریک و ناپارامتریک تقسیم میشوند .رویکرد پارامتریک بیش تر در تجزیهوتحلیل مسائل
اقتصادی کاربرد دارد و برای تخمین تابع تولید از روش های تابع تولید از روش های آماری استفاده میکند .در مقابل
رویکرد ناپارامتریک که بیش تر در تجزیهوتحلیل مسائل مربوط به کارایی کاربرد دارد ،به جای استفاده از روشهای
آماری به استفاده از روش های ریاضی تاکید دارد .توجه این رویکرد بیش تر بر مرز تولید میباشد تا تابع تولید که روش
تحلیل پوششی داده ها از این تکنیک استفاده میکند ) .)Jahanshad et al, 2009: 111به موازات تالش اندیشمندان
مدیریت ،مهندسی و اقتصاد ،دانشمندان تحقیق در عملیات به طراحی مدلهای کمی برای اندازه گیری عملکرد پرداختند
که در این خصوص می توان از مدلهای مالمکوئیست  ،5تصمیم گیری چندمعیاره ،آنتروپی ،تاکسونامی عددی ،اعداد
شاخص ،فرآ یند سلسله مراتبی و تحلیل پوششی داده ها نام برد .ویژگی ها و قابلیت های اغلب مدلها و روشهای
اندازه گیری مزبور در تحلیل پوششی داده ها خالصه و یا تکمیل میشود ).)Azar & Motamani, 2003: 5

تحلیل پوششی دادهها یک روش خطی ) )Qazi & Yulin, 2012: 332برای تخمین کارایی فنی مجموعه ای از واحدهای
تصمیم گیری از یک پایگاه داده شامل ورودی-خروجی است ) .)Gonzalez et al, 2015: 375لذا ،روش  DEAدر
زمینه های مختلفی مثل سیستم های آموزشی ،بهداشتی ،محصوالت کشاورزی ،حمل ونقل و تدارکات نظامی کاربرد دارد
( )Bray et al, 2015: 188که مختصصان و صاحبنظران رشته های گوناگون در پی تکامل کاربردی آن هستند .در
سنجش کارایی محدوده های فضایی ،قلمرو وسیعی را ب رای ارزیابی عملکردها متصور هستیم.
) Worthington & Dollery (2001تحلیل پوششی داده ها را برای اندازه گیری کارایی فنی و مقیاسی در عرصه مدیریت
زباله های خانگی در دولت های محلی نیو ساوت ولز استرالیا بهکار می گیرند نتایج تحقیقات در ناکارآمدی مدیریت
زباله های خانگی شهرهای توسعه یافته ،به تراکم زیاد و جمعیت متراکمشان ارتباط می یابد در حالی که ناکارآمدی این
مدیریت در نواحی روستایی در نرسیدن این مناطق به مقیاس بهینه میباشد Yang et al (2014) .با روش تحلیل
2- Technical efficiency
3- Allocative efficiency
4- Economic efficiency
5- Malmquist
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میپردازد .تحقیقات آنها نشان داد که کارایی فنی بخش صنعت در منطقه شرقی ،منطقه مرکزی و منطقه غربی نامتعادل
است.
) Barandak & Karimi (2016با معرفی رویکرد  DEA-TOPSISبه عنوان تکنیک موثر برای ارزیابی پایداری توسعه،
به قابلیت این رویکرد برای سنجش مولفه های توسعه اشاره کردند Safari et al (2010) .با استفاده از روش تحلیل
پوششی داده ها به ارزیابی کارایی طرح سالمسازی دریای خزر در بابلسر در سال ( )1386پرداختند .منبع ورودی این
ارزیابی ،تعداد ناجیان و هزینه اجرای طرح و خروجی نیز ،تعداد غریق می باشد .نتایج تحقیق نشانگر عدم کارایی طرح
سالمسازی دریا در بابلسر میباشد.
) Mahmoudi Khoshro & Gasemi (2010به ارزیابی کارایی شهرداری استان کردستان با فرض بازدهی متغیر نسبت
به مقیاس و با رویکرد ستاده محور برای دوره ( )1387-1384پرداختند .ورودی مدل حاضر برای این ارزیابی ،مساحت
حوزه شهری ،تعداد کارکنان شهرداری و درآمد شهرداری و ستاده پژوهش نیز؛ هزینه های عمران شهری میباشد .بر
اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش در سال ( 47/62 ،)1384درصد ،در سال ( 27/27 ،)1385درصد ،در سال
( 31/82 ،)1386درصد و در سال ( 45 ،)1387درصد شهرداری های استان کارآ بودهاند.
) Rahnema & Razavi (2012در تحلیل کارآیی مناطق شهرداری مشهد با استفا ده از تحلیل پوششی دادهها ،به کارآ
بودن مناطق  12 ،9،11 ،8 ،2 ،1و ثامن در این تحلیل دست یافتند .نهاده های این ارزیابی ،تراکم جمعیت ،هزینه ،تعداد
پرسنل و زباله تولید شده و همچنین ستادهها شامل :درآمد و وسعت پروانه های ساختمانی میباشد.
) Kazemi et al (2013ن واحی شهرداری مشهد را در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس با  2رویکرد ورودی و خروجی
محور مورد ارزیابی قرار دادند .متغیرها و عوامل نهاده ای این پژوهش؛ هزینه نیروهای شرکتی ،هزینه نیروهای
غیرشرکتی ،میانگین سابقه کار ،مجموع ارزش ریالی و ارزش ریالی قراردادها و پیمانهای ناحیه و همچنین عوامل
ستاده ای شامل :درآمد جذب شده ،مجموع متراژ معابرآسفالت و خاکی ،ارزش ریالی عملیات عمرانی ،تعداد خانوار،
تناژ زباله جمعآوری شده و شاخصی با حاصلضرب تعداد پروانه صادره توسط ناحیه در متراژ پروانه صادره میباشد.
میانگین کارآیی  36ناح یه مورد بررسی در این پژوهش 84 ،درصد بوده و  55درصد از نواحی ،دارای کارآیی کامل می
باشند.
مواد و روشها
از لحاظ هدف تحقیق ،مطالعه از نوع کاربردی بوده که با روش توصیفی -تحلیلی و با اتکا به شیوه علی ،به ارزیابی
کارآیی مناطق شهری تبریز در سالهای ( 1391و  )1393و تغییرات نسبی ارزش کارایی مناطق مطابق با مدل
مالمکوئیست میپردازد .لذا جامعه آماری پژوهش حاضر ،مناطق ده گانه شهر تبریز و شیوه جمعآوری دادهها ،بهصورت
کتابخانه ای و رجوع به اسناد معتبر شهری ) (Statistics of Tabriz city, 2012می باشد .با توجه به پیشینههای مورد
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کارآیی شهرداری های تبریز ،به صورت نماگرهای منتخب در قالب  4گروه شاخص در  2ماهیت ورودی و خروجی
ارائه میشود.

شکل  :1محدوده مورد مطالعه
Figure 1: Study area

الف .نهادهها)
 -1درآمد کل شهرداریها -2 .هزینه جاری شهرداریها -3 .جمعیت ساکن در مناطق شهرداری :جمعیت مناطق
به عنوان ساکنان شهری ،نیازمندیها و حقوقهای فضایی را برای برآورد خواستههایشان دارا میباشند .از طرف دیگر،
پتانسیلی غیرقابل انکار برای مناطق شهرداری در راستای رشد و شکوفایی هر چه بیشتر شهر با همکاری همه جانبه
و دوستانه نظیر پرداخت عوارض و ...میباشند .لذا توجه به توزیع جمعیت بایستی در مرکز توجه به مقوله توزیع
هزینههای عمرانی قرار گیرد تا بدین وسیله در وهله اول عدالت اجتماعی برقرار گردد و در وهله دوم شاهد نابسامانیها
و معضالت شهری نباشیم.
ب :خروجی)
 -1هزینههای عمرانی :هزینههایی که از محل اعتبارات ،برای انجام امور عمرانی اختصاص مییابد .هزینههای عمرانی
شهری نظیر :برنامه حملونقل و بهبود عبور و مرور ،برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها ،برنامه بهبود محیط شهری،
 -6از اصول مدل تحلیل پوششی دادهها رعایت تعداد دادهها با توجه به تعداد واحدها می باشد .بر این اساس ،تعداد واحدهای تصمیمگیری (  )nو تعداد
ورودیها (  )mو خروجیها ( )sباید تابع رابطه ) n ≥ 3 (m + sباشند .عدم رعایت این اصل موجب می شود واحدهای زیادی بر روی مرز کارآیی قرار
گیرند.
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.)2010: 108

 مدل مالمکوئیستمدل مالمکوئیست مشتق شده از روش  ،DEAبه عنوان یکی از تکنیک های مطرح ریاضی در ارزیابی شاخصهای
تصمیم گیری ،قادر به تحلیل مولفه ها در بازه زمانی و بازگوی نحوه تغییر ارزش های مولفه ها در آن بازه میباشد .این
ویژگی تکنیک مالم کوئیست را به یک ابزار بسیار مفید برای درک تغییرات و روند آن تبدیل میکند .در ارزیابی تلفیقی
تحلیل پوششی داده ها و مالم کوئیست ،ابتدا شاخص کارآیی برای واحدها ارزیابی شده و سپس شاخص مالمکوئیست
برای هر یک برآورد میشود .لذا ابزار مالم کوئیست با استفاده از برآورد اولیه روش تحلیل پوششی دادهها ،ب ه روند
تغییرات آن در بازه زمانی مشخص اقدام می کند .لذا این کارآیی در قالب نماگر  DEAبرای واحدهای تصمیم گیری
ارائه میشود .اشکال عمومی آن در دو رویکرد ( CCRبازده ثابت) و ( BCCبازده متغیر) مطرح است CCR .یک
الگوی برنامهریزی خطی است و به دنبال حداکثر کردن امتیاز کارایی نسبی واحد  Pاز طریق انتخاب مجموعهای از
اوزان برای تمامی ورودی ها و خروجیها میباشد .این در حالی است که امتیاز هر واحد باید کوچک تر یا مساوی 1
شود .به سبب جلوگیری از تفضیلی شدن مباحث مربوط به ساختار شناسایی تحلیل پوششی دادهها ،از آوردن توضیحات
این بخش خودداری میشود .اما در مورد مدل مالمکوئیست می توان افزود که فار ،گروسکوف ،لیندگرن و رووس با
فرض بازده به مقیاس ثابت ،نشان دادند که اندیس مالم کوئیست نیز قابل تجزیه به دو مولفه مشابه تغییرات تکن ولوژی
و تغییرات کارایی است .در واقع فرمول شاخص مالم کوئیست را با عملیات ساده ریاضی بهصورت زیر در
آوردهاند):(Shoja et al, 2009: 165-167
1

dto (Yt , Xt ) dso (Yt ,X t ) dso (Ys ,X s ) 2
] = EC ∗ TC
mo (Ys, X s Yt ,Xt ) = s
[∗
∗
) do (Yt , Xt ) dto (Yt ,X t ) dto (Ys ,X s

این تجزیه به علت نام نویسندگان مقاله به نام تجزیه  FGLRمعروف است.
در این معادله کسر خارج از براکت ،تغییرات کارایی EC ،را در زمانهای  tو  Sاندازه گیری مینماید ،به عبارت دیگر،
تغییرات کارایی نشان دهنده نسبت کارایی در زمان  tبه کارایی در زمان  sاست و قسمت داخل براکت در معادله فوق
تغییرات تکنولوژیکی tc ،را اندازه گیری مینماید که برابر با میانگین هندسی تغییرات تکنولوژی در دو دوره  tو s

است .کسر اول داخل برکت نشان دهنده تکنولوژی زمان  tو کسر دوم مربوط به تکنولوژی زمان  sمیباشد.

1

) dto (Yt , Xt
) dso (Yt , Xt

= تغییرات کارایی

dso (Yt, Xt ) dso (Ys, X s ) 2
]
 = [ tتغییرات تکنولوژیکی
∗
) do (Yt, Xt ) dto (Ys, X s
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EC ˃1

← کارایی واحد مورد نظر بیش تر شده است

 ← EC˂1کارایی واحد مورد نظر کم تر شده است
 ← EC=1کارایی واحد مورد نظر تغییری نکرده است
 ← TC ˃1تکنولوژی در زمان  sنسبت به زمان  tپیشرفت نموده است.
 ← TC ˂ 1تکنولوژی در زمان  sنسبت به زمان  tپسرفت نموده است.
 ← TC =1تکنولوژی در زمان  sنسبت به زمان  tتغییری نکرده است.
واضح است که در ماهیت ورودی محور ، Mi ،برعکس نتایج فوق حاصل میشود.
اکنون ارزیابی تغییر بهرهوری  DMUها را با استفاده از  DEAو بهکارگیری شاخص مالم کوئیست در حالت کلی شرح
میدهیم.
فرض میکنیم  nواحد تصمیم گیری را داریم که هر کدام  mورودی را برای تولید  Sخروجی مصرف مینمایند .به
عالوه فرض می کنیم بردارهای ورودی و خروجی واحدهای مانند  )j=1, 2,…, n( DMUjبه صورت زیر نشان داده
شود:
) Xj = (X1j , X 2j , … , Xmj

,

) Yj = (y1j , y2j ,… , ysj

در ادا مه بردارهای ورودی و خروجی  DMUjرا در زمان  tبه صورت ( ) Xjt ,Yjtو در زمان  t+1به صورت () Xjt+1 ,Yjt+1

در نظر می گیریم .شاخص مالم کوئیست واحد تصمیم گیری  oدر ماهیت ورودی بهصورت زیر تعریف میشود:
1

t+1
t+1 t+1 t+1 2
Dto(X t+1
) o ,Yo ) Do (X o ,Yo
]
[ = MIo
∗
)Dto (Xot ,Yot
) Dot+1 (Xot ,Yot

که در آن ( Dot )Xot ,Yotکارایی تکنیکی واحد تصمیم گیری  oمی باشد که با استفاده ازمدل  CCRدر ماهیت ورودی و
با استفاده از داده های دوره  tنسبت به مرز کارایی دوره  tمحاسبه میشود.
کارایی تکنیکی ( Dot )Xot ,Yotبا استفاده از مدل زیر محاسبه میشود:
Dot (Xot ,Yot) = Min θo
n

i = 1,2, … , m

t
S. t: ∑ λj xijt − θo xio
≤0
j=1
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n

r = 1, 2, … , s

j=1

آزاد θo

λj ≥ 0

;j = 1, 2, … , n

بنابراین کارایی تکنیکی واحد تصمیم گیری  ، oمقدار بهینه مدل فوق میباشد :یعنی
Dot (Xot ,Yot ) = θ∗o

کارایی تکینیکی ( Dot )Xot+1 ,Yot+1برای واحد تصمیم گیری  oبا استفاده از مدل زیر محاسبه میشود:
Dot (Xot+1 ,Yot+1 ) = Min θo
𝑛

𝑚 𝑖 = 1, 2, … ,

𝑡
𝑡+1
𝑗𝑖𝑥 𝑗𝜆 ∑ 𝑆. 𝑡:
𝑜𝑖𝑥 𝑜𝜃 −
≤0
=1
𝑛
𝑡
𝑡+1
𝑗𝑟𝑦 𝑗𝜆 ∑
𝑜𝑟𝑦 ≥

𝑠 𝑟 = 1, 2, … ,

𝑗=1

آزاد 𝑜𝜃

𝜆𝑗 ≥ 0

; j = 1, 2, … , n

کارایی تکنیکی ( Dot+1 )Xot ,Yotبرای واحد تصمیم گیری  oبا استفاده از مدل زیر محاسبه میشود:
Dot+1 (Xot ,Yot) = Min θo
𝑛

𝑚 𝑖 = 1, 2, … ,

𝑡+1
𝑗𝑖𝑥 𝑗𝜆 ∑ 𝑆. 𝑡:
− 𝜃𝑜 𝑥 𝑡𝑖𝑜 ≤ 0
=1
𝑛

𝑠 𝑟 = 1, 2, … ,

𝑡+1
𝑡
𝑗𝑟𝑦 𝑗𝜆 ∑
𝑜𝑟𝑦 ≥
𝑗=1

آزاد 𝑜𝜃

;𝑛 j = 1, 2, … ,

کارایی تکنیکی ( Dot+1 )Xot+1 ,Yot+1برای واحد تصمیم گیری  oبا استفاده از مدل زیر محاسبه میشود:

𝜆𝑗 ≥ 0

Downloaded from geographical-space.iau-ahar.ac.ir at 10:09 IRDT on Thursday April 25th 2019

t
∑ λj yrjt ≥ y ro

259

برآورد شاخص مالم کوئیست در ارزیابی تغییرات کارایی عمران شهری ...

𝑛
𝑡+1
𝑗𝑖𝑥 𝑗𝜆 ∑ 𝑆. 𝑡:
− 𝜃𝑜 𝑥 𝑡+1
𝑖𝑜 ≤ 0

𝑚 i = 1, 2, … ,

=1
𝑛
𝑡+1
𝑡+1
𝑗𝑟𝑦 𝑗𝜆 ∑
𝑜𝑟𝑦 ≥

𝑠 r = 1, 2, … ,

𝑗=1

آزاد 𝑜𝜃

; j = 1, 2, … , n

𝜆𝑗 ≥ 0

بحث و یافتهها
در پژوهش حاضر ،برای ارزیابی کارایی دو مقطع زمانی ( 1393و  )1391و همچنین تغییرات عمران منطقهای شهر
تبریز در سال ( )1393نسبت به دوره زمانی ( )1391از رویکردهای تحلیل پوششی داده ها بهره گرفته شده است .
گفتنی ست برای ارزیابی کارایی مناطق در دو محدوده زمانی ،از تکنیک ( DEA )VRSو برای ارزیابی تغییرات آن ،از
شاخص مالم کوئیست بهره برده شده است .در این راستا ،برای پردازش دادهها ،از نرمافزار  DEAPاستفاده می گردد.
در مدل ( DEA )VRSکه کارآیی مناطق شهری در بازهای بین  0و  1تعریف میشود ،قرار گرفتن واحدی در مرز
کارآیی با عدد  1مشخص می گردد و به موازات فاصله گرفتن از این مقدار از کارایی واحدها کاسته میشود .گفتنیست
میانگین کارآیی مناطق در سال ( 0/867 ،)1391میباشد .در این میان ،مناطق  2و  ،9دارای کارآیی کامل بوده و بقیه
مناطق به موازات فاصله گیری از عدد  1از کارایی شان کاسته میشود (جدول  .)1در یک تقسیمبندی کارایی به  3گروه
کارآ= (ارزش ← ،)1کارآیی قابل قبول= (ارزش ← >  1و ≤  )0/7و ناکارآ= (ارزش ← > )0/7؛ می توان افزود که
کارایی همه مناطق شهری تبریز ،کامل و قابل قبول بوده و محدوده ناکارآ مشاهده نمی گردد.
جدول  -1کارایی مناطق شهری تبریز در سال ( )1391با مدل ( DEA ) VRS
)Table 1- Performance of the urban areas of Tabriz in (2012) with DEA Model (VRS

کارآیی

منطقه شهرداری
مقدار کمی

ارزش کیفی

1

0/986

قابل قبول

2

1

کامل

3

0/819

قابل قبول

4

0/745

قابل قبول

5

0/861

قابل قبول

6

0/838

قابل قبول

7

0/732

قابل قبول

8

0/952

قابل قبول

9

1

کامل

10

0/739

قابل قبول
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( )1391نشان میدهد.

شکل  :2کارآیی مناطق شهری تبریز در سال ()1391
)Figure 2: Performance of urban areas of Tabriz in (2012

شکل  :3ارزش کیفی کارآیی مناطق شهری تبریز در سال ()1391
)Figure 3: the quality value of Tabriz urban areas in (2012

در بررسی کارآیی در محدوده زمانی سال ( ،)1393میانگین کارآیی مناطق  0/882بوده و مناطق  2و  ،9همانند محدوده
زمانی قبل دارای کارآیی کامل می باشند و بقیه مناطق به موازات فاصله گیری از عدد  1از کاراییشان کاسته میشود.
منطقه یک شهر با کسب کارآیی  ،0/976سو مین رده از این تقسیم بندی کارآیی را دارا می باشد .همچنین ،در برآورد
کارآیی مطابق با طیف ارزش کیفی در روش ( ،DEA)VRSهمانند سال ( ، )1391همه مناطق دارای ارزش کیفی کامل
و قابل قبول ارزیابی شده است.
جدول  -2کارایی مناطق شهرداری تبریز سال ()1393
)Table 2- Efficie ncy of Tabriz municipality regions in (2014

کارایی

منطقه شهرداری
مقدار کمی

ارزش کیفی

1

0/976

قابل قبول

2

1

کامل

3

0/814

قابل قبول

4

0/850

قابل قبول

5

0/968

قابل قبول

6

0/802

قابل قبول

7

0/721

قابل قبول

8

0/865

قابل قبول

9

1

کامل

10

0/819

قابل قبول
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مشاهده است.

شکل  :4کارآیی مناطق شهری تبریز در سال ()1393
)Figure 4: Performance of urban areas of Tabriz in (2014

شکل  :5ارزش کیفی کارآیی مناطق شهری تبریز در سال ()1393
)Figure 5: The Q uality Value of Tabriz Urban Areas in (2014

در برآورد ارزش مالم کوئیست که به سنجش تغییرات نسبی در یک بازه زمانی اقدام مینماید ،گفتنیست که ارزشهای
کارایی شاخص مالم کوئیست الزاما در محدوده عددی  0و  1نبوده و می توان ارزش باالتر از  1را نیز متصور بود .در
این حالت و زمانی که ارزش کارایی باالتر از عدد  1باشد ،ارزش تغییرات مثبت قلمداد میشود .در این راستا ،مقادیر
ارزشی مناطق شهری  5 ،4و  10مثبت بوده ،مقادیر ارزشی مناطق  2و  9ثابت در عدد  1و بقی ه مناطق بهصورت هرچند
ناچیزی ،ارزش منفی داشتهاند (جدول .)3
جدول  -3ارزش مالمکوئیست
Table 3 - Malmquist Value

تغییرات کارایی

منطقه شهری
مقدار کمی

ارزش کیفی

1

0 /990

منفی (ناچیز)

2

1

ثابت

3

0 /982

منفی (ناچیز)

4

1 /138

مثبت

5

1 /141

مثبت

6

0 /912

منفی (ناچیز)

7

0 /947

منفی (ناچیز)

8

0 /928

منفی (ناچیز)

9

1

ثابت

10

1 /052

مثبت
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مثبت و ثابت بوده و  50درصد مابقی مناطق ،تغییرات اندک رو به پایینی را نشان میدهد( .شکل  )2نشاندهنده عملکرد
مناطق شهری تبریز در یک بازه عددی  0و  1/2بوده و همانطور که از نمودار پیداست مناطق  4و  5شهری ،دارای
بیش ترین جهش یا رشد عملکردی را با ارزش عددی  1/14دارا میباشند.
ارزش م ال م کوئیست
منطقه 1
منطقه 10
منطقه 9

1/5

1
0/5

منطقه 2
منطقه 3

0

منطقه 4

منطقه 8

منطقه 5

منطقه 7

منطقه 6
شکل  :6نمودار ارزش مالمکوئیست مناطق شهری تبریز
Figure 6: Chart the value of Malmquist in the urban areas of Tabriz

ارزش کمی و کیفی مقادیر بهدست آمده از شاخص مالم کوئیست در مناطق شهری تبریز ،در (شکلهای  7و  )8زیر
قابل مشاهده است.

شکل  :7ارزش مالم کوئیست مناطق شهری تبریز
Figure 7: Value of Malmquist in the urban areas of Tabriz

شکل  :8ارزش کیفی مالم کوئیست مناطق شهری تبریز
Figure 8: Qualitative value of Malmquist in the urban areas of Tabriz
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پژوهش حاضر با نوآوری در رویکرد پژوهش ،به ارزیابی تغییرات نسبی کارآیی مناطق شهری مطابق با شاخ ص
مالمکوئیست میپردازد؛ اما نتایج بهدست آمده از پژوهش حاضر در مقایسه با نتایج بهدست آمده از  3پژوهش مشابه
انجام شده در کشور؛ یعنی پژوهش ) Kazemi et al (2013مبنی بر وجود اختالف در کارآیی نواحی شهرداری مشهد؛
پژوهش ) Rahnama & Razavi (2012مبنی بر و جود اختالف کارآیی در مناطق شهرداری مشهد و پژوهش
) Mahmoudi Khoshro & Gasemi (2010مبنی بر وجود اختالف در کارآیی شهرداری های استان کردستان مطابقت
دارد .تحلیل پوششی داده ها یک روش برنامهریزی ریاضی و یک روش برنامهریزی خطی ناپارامتری بوده که تابع تولید
مرزی یا مرز کارایی را برآورد می کند و به هیچ گونه فرم تابعی خاصی (از جمله معادله رگرسیون یا تابع هزینه و یا
تولید) نیاز ندارد .از ویژگی های اساسی ارزیابی تحلیل پوششی داده ها ،ویژگی جبرانی الگوهای تحلیل پوششی دادهها
و حلوفصل چند ستاده -چند نهاده اشاره کرد و همچ نین ،برای محاسبه کارایی فنی تنها به اطالعاتی در مورد اندازه
ستاده و نهاده نیاز دارد و از اطالعات قیمتی بی نیاز است .این ویژگی ،تحلیل پوششی داده ها را برای تحلیل ارائهکنندگان
خدمات دولتی بهویژه ارائه کنندگان خدمات انسانی مناسب می کند .با توجه به نقش شهرداری ها در ساماندهی مدیریت
شهری ،ضرورت بهره گیری از روش های علمی بهمنظور بهبود و ارتقاء مدیریت شهری در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و
فضایی در راستای توسعه پایدار شهری بیش از پیش مطرح شده است .با توجه به هدف پژوهش حاضر که ارزیابی
کارآیی مناطق شهری تبریز در سال ( 1391و  )1393و ارزیابی تغییرات این ارزش میباشد ،از شاخص درآمد ،هزینه
جاری و جمعیت محدوده خدماتی مناطق شهری تبریز به عنوان منابع ورودی و از شاخص هزینه های عمرانی مناطق
شهری به عنوان منبع خروجی مدل بهره گرفته میشود .در این راستا ،ورودی مدل ،دربردارندهی ابعاد اجتماعی،
اقتصادی و فضایی مناطق شهری؛ و خروجی مدل ،بیانگر شاخصی از پیشرفت و توسعه شهری مطرح میشود .مطابق
با شاخص مالمکوئیست 5 ،منطقه شهری حاضر رشد مثبت و یا عملکرد ثابت و موثری از خود بروز داده و تغییرات
ارزش مالمکوئیست در  5منطقه دیگر ،هر چند به صو رت ناچیز ولی منفی دریافت شده است .نهایتاً پیشنهاد می گردد
مناطق شهری با دارا بودن سیاست های منعبث از دیدگاه های شهروندان ساکن ،به تنظیم چشم اندازهای رسیدن به عمران
منطقه ای بپردازند .همچنین پیشنهاد می گردد تا پژوهش های علمی و احیانا درون سازمانی در نهاد شهرداری و مدیریت
شهری ،برای مطابقت دادن عملکرد خود با سیاست های عمرانی صورت پذیرد.
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