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تاريخ دريافت 94/6/2 :تاريخ پذيرش94/10/16 :

چكيده
امروزه نقش مهم شهرداريها در اقتصاد ملي اجراي فنون مديريت هزينه در شهرداريها است و از آن جايي كه
مديريت هزينه از محورهاي اقتصاد مقاومتي است ،بدين جهت براي برنامه ريزي و عملكرد بهتر شهرداريها ،اندازه
گيري كارايي اين واحدها ضروري به نظر ميرسد بر اين اساس تحقيق حاضر كارايي هزينه  95شهرداري استان
اصفهان را از طريق تحليل مرزي تصادفي و به روش حداكثر درستنمايي مورد برآورد قرار ميدهد و عوامل مؤثر بر
كارايي هزينهاي شهرداريها را شناسايي مينمايد .الگوي مورد استفاده در اين پژوهش ،الگوي باتيس و كوئلي ()1995
است .نتايج آماري حاصل از برازش دادهها نشان ميدهند كه هزينه کل نسبت به ستانده شهرداريها با کشش و نسبت
به تغيير قيمتـ هکتار هر يک از وظايف خدمات شهري ،خدمات اداري و عمران شهري بيکشش است .از طرف ديگر
نسبتهاي هرينه جاري به هزينه کل و هزينه حقوق به درآمد کل رابطه مستقيم و ميزان تحصيالت رابطه منفي با
کارايي هزينه اي شهرداريها دارد .همچنين ميانگين كارايي هزينهاي شهرداريهاي استان اصفهان طي دوره -1390
 44/66 ،1388درصد ميباشد.
واژگان كليدي :شهرداري ،كارايي هزينهاي ،تحليل مرزي تصادفي
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سياستهاي توسعه شهري نيازمند توجه ويژه به
مديريت هزينه است به عبارتي مديريت در شهرداريها يك
مديريت دو وجهي است كه هم عهده دار درآمد و هم عهده
دار مديريت هزينه ميباشند و اينگونه ميتوان اقتصاد
مقاومتي را در جامعه نهادينه كرد .بدين جهت به منظور
جلوگيري از اتالف منابع و مديريت هزينه بايستي به اندازه
گيري و تحليل كارايي شهرداريها پرداخت.
انسان در همه قرون و اعصار با مشکلي به نام محدوديت
منابع و امکانات توليد مواجه بوده به گونهاي که حتي در
شرايط کنوني و با توسعه روز افزون علوم و فنون هنوز هم
محدود به امکانات موجود ميباشد .کوششهاي اقتصادي
انسان نيز همواره معطوف بر آن بوده که حداکثر نتيجه را از
امکانات و عوامل موجود به دست آورد و اين همان تمايل
انسان براي دستيابي به کارايي باالتر ميباشد .بدون افزايش
کارايي هيچ اقتصادي نمي تواند انتظار اعتالي سطح زندگي
مردم خود را داشته باشد زيرا کهيکي از عوامل تعيين کننده
رفاه جوامع ،ميزان برخورداري افراد از امکانات محدود جامعه
است (امامي ميبدي.)1384 ،
شهرداريها يکي از نهادهايي هستند که نقش زيادي در
اداره شهر و خدمت رساني به شهروندان دارند و عملکرد
بهينه و کاراي آنها نقش مؤثري در توسعه و افزايش رفاه
شهروندان خواهد داشت ،به عبارت ديگر شهرداريها نقشي
محوري در جهت باال بردن كيفيت زندگي در محيطهاي
شهري ،فراهم نمودن امكانات ،ارائه خدمات و مواردي از اين
قبيل را ايفا ميكنند .شهرداري يک مؤسسه مستقل و
عمومي است که به منظور اداره امور محلي از قبيل عمران،
آبادي ،بهداشت شهر ,تأمين رفاه و آسايش اهالي شهر به
عنوان زيستگاهي مطلوب براي شهروندان تأسيس شده است
و مردم در اداره اين امور مستقيماً شرکت و دخالت
دارند(جمشيدزاده،1382 ،ص ،29به نقل از بيدرام.)1390 ،
به عبارتي شهرداري با استفاده از درآمدهاي حاصله از
شهروندان وظيفه عرضه خدمات و كاالهاي عمومي را
برعهده دارد .هدف اين سازمان و سيستم مديريت شهري
تقويت فرآيند توسعه شهري است به نحوي که در سطح
متعارف جامعه و متناسب با ويژگيهاي اقتصادي و
اجتماعي ،محيط مناسبي براي زندگي راحت شهروندان
فراهم شود .به دنبال گسترش شهرها و افزايش جمعيت و به
تبع آن تنوع نيازها و احتياجات شهروندان ،وظايف و فعاليت
هاي شهرداريها نيز تنوع و گسترش بيشتري يافته به
گونهاي كه امروزه از شهرداريها به عنوان بزرگترين و
متنوعترين سازمان خدمات شهري نام برده ميشود ،بدين

منظور محاسبه و بررسي عوامل مؤثر بر کارايي اين سازمان و
ارائه راهکارهايي جهت افزايش آن ميتواند نقش به سزايي
در استفاده بهينه از منابع موجود و ارتقاء سطح خدمات به
شهروندان را داشته باشدبه عبارتي براي برنامه ريزي و
عملكرد بهتر شهرداريها ،اندازه گيري كارايي و مديريت
هزينه در مديريت شهري ضروري به نظرمي رسد.
 -2مباني نظري کارايي
شايد سادهترين و کليترين تعريف براي کارايي ،تعريف
پيتر دراکر 1باشد که ميگويد "کارايي عبارت است از انجام
درست کارها" .ولي در مورد مفهوم کارايي بنگاه ميتوان
اشاره نمود به شرط استفاده از يک تکنولوژي ثابت و اندازه
گيري دقيق تمام نهادهها و ستاندهها ،زماني يک بنگاه کارا
عمل مينمايد که حداکثر توليد ممکن را از مجموعه عوامل
معين به دست آورد (فارل .)1957
از آنجا که کارايي در زمينههاي مختلف مطرح بوده و
مفهوم آن گستردگي زيادي دارد ،لذا با توجه به نوع کارايي
مورد بررسي در اين مطالعه در ادامه تنها به ذکر مفاهيم سه
نوع کارايي فني ،تخصيصي و اقتصادي (هزينهاي) از ديدگاه
نهاده محور پرداخته خواهد شد.

شکل :1محاسبه کارايي به روش فارل
بر اين اساس فرض کنيد ،يک واحد توليدي دو
نهاده X2, X1را جهت توليد  qواحد محصول مورد استفاده
قرار ميدهد .همچنين فرض شود منحني AAدر شكل ()1
مکان هندسي بنگاه هايي باشد که به لحاظ فني کارا بوده و
داراي توليد يکساني باشند ،يعني ترکيبات مختلفي از نهاده
هاي X2, X1را جهت توليدqواحد محصول مورد استفاده قرار
ميدهند .حال اگر نقطهي Pنشان دهندهي ترکيب نهادهها و
عملکرد يک بنگاه خاص و  OPيک شعاع رسم شده از مرکز
به نقطه  Pباشد ،انواع کارايي را با اين توضيح مختصر
ميتوان شرح داد.
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کارايي فني که خود متأثر از عملکرد مديريت و مقياس
بنگاه مورد نظر ميباشد ،عبارت است از توانايي رسيدن يک
بنگاه به مقدار ستاندهاي معين با استفاده از کمترين داده با
تکنولوژي ثابت و يا رسيدن به باالترين سطح ستانده با
مقدار داده مشخص (باقرزاده .)1386 ،با توجه به اينکه در
شکل ( P ،)1نقطهاي است که بيانگر عملکرد يک بنگاه
خاص ميباشد .يعني نقطه  Pنشاندهنده ترکيباتي از X1و
 X2است کهيک بنگاه خاص جهت توليد  qواحد محصول
مورد استفاده قرار ميدهد ،آنگاه کارايي فني براي اين بنگاه
را ميتوان به صورت زير تعريف کرد.
()1

𝑅𝑂

𝑃𝑂=کارايي فني

به بعبارتي يک بنگاه را از نظر فني کارا گويند هرگاه
توليد اين بنگاه در مرز مجموعه ممکن توليد رخ دهد ،که
بيانگر توانايي بنگاه جهت کسب حداکثر ستانده از يک
مجموعه نهاده معين است .در اين حالت کارايي فني برابر
واحد است .حال در صورتي که بنگاهي خارج از مرز ممکن
توليد قرار گيرد ،از نظر فني ناکارا تلقي ميگردد .همان
طوري که در شکل ميبينيم بنگاهي که در نقطه  Rفعاليت
ميکند به لحاظ فني يک بنگاه کارا قلمداد ميشود ،زيرا در
اين حالت شعاع  ORبا شعاع  OPبرابر است.
 -2-2کارايي تخصيصي
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𝑆𝑂

( =𝑂𝑅 )2کارايي تخصصي
4

-2-3کارايي اقتصادي
اين نوع کارايي در واقع ترکيبي از دو نوع کارايي فوق
(فني و تخصيصي) است که با عنايت به شکل ( )1براي
همان بنگاهي که در نقطه  Pفعاليت ميکند ،به صورت زير
تعريف ميگردد.
()3

𝑆𝑂
𝑃𝑂

=درجه کارايي اقتصادي

و با توجه به روابط فوق ميتوان نوشت:
()4
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بنابراين نتيجه ميگيريم:
( )5کارايي فني×کارايي تخصيصي = کارايي اقتصادي
بايستي توجه داشت که کارايي اقتصادي چيزي جز
توانايي يک بنگاه اقتصادي در به دست آوردن حداکثر سود
ممکن با توجه به قيمت و سطوح نهادههاي مصرفي نيست
(باقر زاده .)1386 ،قابل ذکر است که در صورت وجود
شرايط بازار رقابتي (و يا شبه رقابتي) به علت مترادف شدن
شرايط حداکثر سازي سود با حداقل سازي مقيد هزينه،
کارايي هزينه اي نيز مترادف با کارايي اقتصادي خواهد بود.
-3شهرداري
 -3-1تعريف شهرداري
شهرداري سازماني عمومي غيردولتي و مستقل است که
در محدوده شهر براي رفع نيازهاي عمراني ،رفاهي و
خدماتي مردم شهر که جنبه محلي دارد و نيز براي ايجاد و
اداره پارهاي تأسيسات شهري که باز مربوط به نيازهاي مردم
همان محل است تشکيل ميگردد(طاهري ،1377 ،ص
 .)120در ضمن شهرداري تحت نظر شوراي شهر که
منتخب مردم ميباشد تأسيس ميشود و نظارت بر آن از
طريق دولت و وزارت کشور براي انجام وظايفي که در قانون
شهرداري آمده ،ميباشد (مرکز مطالعات و برنامه ريزي
شهري.)1381 ،
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اين نوع کارايي ،به تخصيص بهينه عوامل توليد با توجه
به قيمت اين عوامل اطالق ميشود و بيان ميکند که علت
تغيير ترکيب استفاده از عوامل توليد ،به علت تغيير قيمت
عوامل توليد ميباشد .کارايي تخصيصي صرفاً ناشي از اثرات
قيمتهاي نسبي عوامل توليد است ،بدين صورت که بنگاه
کامالً کارا از نظر فني ترکيبهاي مختلفي از عوامل توليد را
براي سطح معيني از توليد ميتواند داشته باشد ،که آن
ترکيبات داراي کارايي فني يکسان بوده اما هزينه توليد براي
اين ترکيبات متفاوت است .تفاوتهاي موجود به علت وجود
قيمتهاي عوامل توليد ميباشد (امامي ميبدي .)1384 ،از
آنجاييکه در شكل ( )1منحني AAمنحني توليد يکسان يک
بنگاه کامالً کارا است و کارايي فني روي تمام نقاط AA
برابر با واحد ( )%100است .پس اگر شيب خط  AAبرابر
نسبت قيمت عوامل توليد (شيب خط  )BBنباشد مالحظه
ميشود که با توجه به قيمتهاي موجود ،هزينههاي توليد
در نقاط مختلف  AAمتفاوت است ,به صورتي که هر چه به
نقطه ( Eنقطه برابري شيب  AAو  )BBنزديک تر ميشويم
هزينههاي توليد کاهش مييابد .به عبارتي تخصيص عوامل

توليد متناسب با نقطه  ،Eکارايي تخصيصي ناميده ميشود.
مالحظه ميشود که کارايي تخصيصي يک مفهوم تغيير
ناپذير است و به عوامل خارج از بنگاه بستگي دارد ،زيرا تنها
با قيمتهاي نسبي عوامل توليد تغيير ميکند.
حال با توجه به شکل ( )1ميتوان چنين گفت:
در صورتي که بنگاهي در نقطه  Rفعاليت داشته باشد
در آن صورت کارايي تخصيصي بنگاه برابر خواهد بود با:
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از آنجاييکه در کشورهاي مختلف ،تعريف نيازمنديهاي
عمراني و رفاهي تفاوت دارد و مرز امور محلي و ملي چندان
مشخص نيست ،در ايران وظايف شهرداريها بر طبق قوانين
مصوب مجلس تعيين شده است .به اين ترتيب در هر نقطه
اي که  5هزار نفر جمعيت داشته باشد و يا در چند نقطه
نزديک به هم شهرداري تشکيل ميشود .همچنين امکان
دارد در فصولي از سال شهرداري فصلي ايجاد نمود .قوانين
شهرداري ايران از زمان تصويب قانون بلديه چندين بار مورد
تجديد نظر قرار گرفته و واحد شهرداري بيشتر به معناي
سازمان محلي و نه حکومت محلي است (طاهري-1377
ص120تا.)121
اگر چه شهرداريها و سازمانهاي محلي ،منتخب مردم
هستند ،اما اين سازمانها از بدو شکل گيري تحت تأثير
سياستهاي وزارت کشور بوده اند .به هر حال اين وابستگي
به همراه کم شدن نقش مردم در انتخابات شهرداران
شرايطي را اتخاذ نموده که شهرداريها به عنوان يک
تشکيالت کامالً دولتي در اذهان عمومي شناخته شوند
(مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهري  ،1381ص.)38
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 -3-2وظايف شهرداري
در بسياري از کشورهاي پيشرفته جهان شهرداريها
وظايف بسيار گستردهاي دارند و به همين دليل نسبت به
شهرداريهاي ايران از اختيارات بيشتري برخوردار هستند و
بخش عمدهاي از امور شهر توسط آنان و با هماهنگي کامل
توسط ساير دستگاههاي ذيربط انجام ميشود
(طاهري ،1377ص.)76
به طور خالصه اهم وظايف شهرداريهاي ايران عبارت
است از :امور حمل و نقل ،ايجاد خيابانها و معابر ،تنظيف و
نگهداري معابر سطح شهر و فضاي سبز ،مراقبت در امور
بهداشت شهر ،جلوگيري از گدايي و جمع آوري تنگدستان،
تأسيسات مؤسسات فرهنگي ،بهداشتي و تعاوني مانند
پرورشگاه ،درمانگاه ،باغ وحش ،حوزهها و نمايشگاهها،
گورستانها و متوفيات ثبت مواليد و ازدواج ،حفاظت شهرها
در مقابل سيل و حريق ،امور صنفي و پيشه وري ،ايجاد
ميادين ميوه و تره بار ،نظارت بر قيمت و مرغوبيت مواد
غذايي ،جلوگيري از ايجاد مکانهاي مخالف اصول بهداشت و
سد معبر ،ساختمان سازي و صدور پروانه ساخت ،تفريحات
عمومي و مواردي از اين قبيل (طاهري ،1377 ،ص-138
.)121
گسترهي فعاليت شهرداريهاي كشور با توجه به شرح
وظايف و شرايط كنوني آنها به گونهاي است كه انجام هر
يك از وظايف اصلي و فرعي سرمايه گذاريهاي كالن بايد

توسط خود شهرداريها انجام گيرد .به عنوان مثال ،حفاظت
شهرها در مقابل حريق و سيل مستلزم مصرف هزينههاي
سنگين ارزي و ريالي ميباشد و به سخن ديگر ادارهي
شهرها و اعمال مديريت شهري كارا مستلزم در اختيار
داشتن منابع درآمدي مستمر ،مطمئن و بدون تبعات سوء
ميباشد و ميبايست به عنوان يكي از مهمترين مسائل
ادارهي شهرها مورد توجه قرار گيرد (مركز مطالعات و برنامه
ريزي شهري ،1381 ،ص.)85
 -3-3درآمدها و هزينههاي شهرداري ها
 -3-3-1درآمدهاي شهرداري
درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار شهرداريها به شرح
ذيل ميباشد:
 درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي
 درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي
 بهاي خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري
 درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال شهرداري
 کمکهاي اعطايي دولت و سازمانهاي دولتي
 اعانات ،هدايا و داراييها
 ساير منابع
 -3-3-2هزينههاي شهرداري
كل هزينههاي شهرداري به دو بخش هزينههاي عمومي
و هزينههاي سازمانها و مؤسسات وابسته تقسيم ميشود.
هزينههاي عمومي خود به سه بخش وظيفهي خدمات
اداري ،وظيفهي خدمات شهري و وظيفهي عمران شهري
تقسيم ميگردد .دو وظيفهي خدمات اداري و خدمات
شهري از محل اعتبارات جاري تأمين ميشود (مركز
مطالعات و برنامه ريزي شهري ،1381 ،ص .)169هركدام از
دو وظيفهي ذكر شده شامل هزينههاي پرسنلي ،هزينههاي
اداري ،هزينههاي سرمايهاي و هزينههاي انتقالي ميباشد .به
هر حال کليه هزينهها در قالب برنامه هاي زير انجام
ميپذيرند:
برنامه وظيفه خدمات اداري
 برنامه امور اداري
برنامههاي وظيفه خدمات شهري







برنامه رفت و روب و نظافت شهر
برنامه نگهداري و بهبود محيط شهري
برنامه امور آتش نشاني و خدمات ايمني و حفاظت شهر
برنامه بهبود ترافيک شهري
برنامه حمل و نقل شهري
برنامه شهرسازي و نظارت بر توسعه و عمران شهر
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 -4پيشينه تحقيق
 -4-1مروري بر مطالعات انجام شده خارجي
وندن ايکات ،تويكنز و جمر ،)1993( 5در مقالهاي با
عنوان " مطالعهاي از کارايي هزينه و بازدهي نسبت به
مقياس در  235شهرداري بلژيکي" به تجزيه و تحليل ارتباط
بين هزينه کل و اندازه خدمات ارائه شده پرداخته اند .در
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وظيفهي عمران شهري نيز از محل اعتبارات عمراني
تأمين مالي ميگردد و بايستي حداقل  %40درآمد به
پروژههاي عمراني تعلق گيرد .اجراي پروژههاي عمراني از
مهمترين وظايف شهرداري است ،از جمله اين پروژه ها؛
زيرسازي و آسفالت معابر ،ساخت ميادين و پلها ،احداث
پاركها و درختكاري و آب نماها ،تسطيح زمين جهت
پروژههاي ساختماني ،جدول گذاري معابر ،احداث كانالها،
زيباسازي شهر ،توسعهي فضاي سبز ،روشنايي معابر ،احداث
شبكه آب و فاضالب ،احداث كتابخانههاي عمومي ،احداث و
توسعهي گورستانها و  ...ميباشد .هركدام از پروژههاي
عمراني متنوع ،متعدد و پرهزينه بوده و به نحوي موجب
آباداني شهر و رفاه شهروندان ميشود اما بايد با توجه به
اعتبارات محدود ،درآمد و مشكالت مالي شهرداري از بين
پروژههاي عمراني آن هايي را كه حياتي هستند ،به ترتييب
اولويت انتخاب و جهت اجرا در بودجه منظور نمود .نحوهي
گزينش پروژههاي عمراني بدين شكل است كه پس از
مطالعهي شهر ،مشورت و هماهنگي با مسئول امور فني يا
شهرسازي ،فرماندار ،معاونين شهرداري ،بخشدار ،نمايندگان
شهرستان ،كارشناس امور عمراني ،شهردار و مسئول امور
مالي شهرداري به تنظيم و انتخاب و برآورد هزينهي اين
پروژهها ميپردازند .بعد از انتخاب ،پروژههاي عمراني ليست
شده و تحت عنوان برنامه مشخص ميشوند ،در وظيفهي
عمران شهري  8برنامه وجود دارد كه در هر برنامه تعدادي
طرح گنجانيده شده و هر طرح چند پروژه دارد (رحيمي
نژاد ،1378 ،ص.)42
برنامههاي وظيفه عمران شهري
 برنامه برنامه ريزي توسعه شهري
 برنامه هدايت و دفع آبهاي سطحي داخل شهري
 برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهري
 برنامه ايجاد تأسيسات حفاظتي شهرها
 برنامه بهبود محيط شهري
 برنامه ايجاد اماكن و فضاهاي ورزشي ،تفريحي
فرهنگي و توريستي
 برنامه ايجاد ساير تأسيسات و تسهيالت شهري
 برنامه ايجاد تأسيسات درآمدزا

اين مطالعه براي اندازه گيري کارايي از دو روش ناپارامتريک
دسترسي آزادانه به مرز )FDH( 6و تحليل پوششي دادهها
( )DEAاستفاده شده و اطالعات و دادههاي بکار رفته
مربوط به سال  1986ميباشد ،در روش  FDHاگر يک
شهرداري به وسيلهيک يا تعداد بيشتري شهرداري تحت
تسلط قرار گرفته باشد ،آن شهرداري از لحاظ هزينه
ناکاراست .نتايج کاربرد اين روش براي هر  235شهرداري
حکايت از ناکارايي  %20از کل شهرداريها دارد .همچنين
مشاهده شده که به طور قابل توجهي مقدار کارايي براي باال
بيشتر از شهرداريهاي با مخارج پايين است .از طرف ديگر
8
با استفاده از روش  DEAو مدل چارنز ،كوپر و رودس
( )CCRتنها  %7از مشاهدات کارا هستند ،در حالي که با
کاربرد مدل بانكر ،چارنز و كوپر )BCC( 9ميزان کارايي به
 %20افزايش يافته است .مقايسه دو روش  DEAو FDH
نشان ميدهد که در اين تحقيق نتايج روش  FDHقابل
اعتماد تر است.
10
ميکائيلف ،تومووا و نن كووا ( ،)1996تحت مطالعهاي
با عنوان " كارايي هزينه در شهرداريهاي بلغارستان" کارايي
هزينه توزيع خدمات عمومي به وسيله شهرداريها را در 24
شهرداري بلغارستان براي سالهاي  1999-2002اندازه
گيري و مقايسه کردند .نتايج ارزيابي کارايي با استفاده از
روش  DEAو مدل  CCRنشان ميدهد که  %62کل
شهرداريها ناکارا هستند و پس از دسته بندي مخارج کل
بيشترين نواحي ناکارا در پايينترين گروه مخارجي قرار
دارند .همچنين با مدل  BCCتعداد  5شهرداري بيشتر از
مدل  CCRکارا شده اند که اين نتيجه هم داللت بر وجود
ناکارايي مقياس دارد .در اين مدل نيز مانند مدل CCR
بيشترين تعداد واحدهاي ناکارا مربوط به پايينترين گروه
مخارجي ميباشد .لذا مولفين پيشنهاد مينمايند که براي
افزايش کارايي بهتر است ،شهرداريها مقياس خود را
افزايش دهند تا از موقعيت بازدهي نسبت به مقياس فزاينده
خارج گردند.
11
وارتينگتون و دولري ( ،)2001در تحقيقي با عنوان
"اندازه گيري كارايي در دولت محلي" با استفاده از روش
 DEAکارايي فني و کارايي مقياس را براي  103دولت
محلي (شهرداري) ايالت ويلز جنوبي استراليا اندازه گيري
كردند .تأکيد اين مطالعه بر روي مديريت جمع آوري زباله و
خدمات بازيافت به عنوان خدمات اصلي شهرداري بوده است.
نتايج نشان ميدهد که از  103شهرداري مورد مطالعه 42
شهرداري ( 41درصد آنها) داراي کارايي فني خالص هستند.
اين در حالي است که تنها  %36از شهرداريها داراي کارايي
مقياس بوده اند .نتايج کارايي فني خالص براساس سطح
7

 / 26همايون رنجبر و الهه صالحي
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موجود نهادهها در واحد مرجع (کامالً کارا) نشان ميدهد که
به طور متوسط نهادهها بايد تا ميزان  %67/12کاهش يابند،
در صورتي که نتايج کارايي مقياس  %15/47کاهش در
نهادهها را تعيين مينمايد.
12
سمپياديي سوزا و استوسيک ( ،)2003در مقالهاي
تحت عنوان "كارايي فني شهرداريهاي برزيل" کارايي فني
را براي  4796شهرداري برزيلي به روش  DEAو با استفاده
از هر دو مدل  BCCو  CCRبراي سال  1991تخمين
زدند .نتايج اندازه گيري کارايي تأييد مينمايد که بين اندازه
شهرداري و ميزان کارايي رابطهاي مستقيم وجود دارد ،يعني
در هر دو مدل شهرداريهاي کوچکتر نسبت به بزرگترها
کارايي کمتري دارند .بنا بر اين با افزايش اندازه شهرداريها،
کارايي آنها نيز افزايش مييابد .همچنين ناکارايي بسياري
از شهرداريها ميتواند به دليل وجود عوامل برونزاي
غيرقابل کنترل مانند عوامل طبيعي و اقليمي ،پيامدهاي
سياسي ويژگيهاي جمعيتي و اقتصادي و اجتماعي باشد.
آلتون و همکاران ،)2006( 13کارايي و بهره وري
شهرداريهاي فنالند را به عنوان بنگاههاي ارائه دهنده
آموزش فراگير ،با استفاده از دو روش تحليل پوششي دادهها
( )DEAو تحليل مرزي تصادفي )SFA( 14در طي دوره
زماني  1998-2004اندازه گيري نمودند .يافتههاي اين
تحقيق همگرايي بسيار نزديک دو روش ناپارامتريک DEA
و پارامتريک  SFAرا تأييد ميکند ،به طوري که متوسط
ناکارايي از روش  DEAبين  6تا  10درصد و از طريق روش
 SFAبين  8تا  10درصد در طي دوره مورد بررسي برآورد
شده است .ضمن آنکه نتايج تحقيق نشان دهنده وجود
رابطه قوي بين اندازه مدارس و کارايي آنها ميباشد.
گيز ،هاينمن و کالب )2010( 15با تکيه بر اين ايده که
مشارکت اجتماعي و سياسي ميتواند موجب يهيود عملکرد
بخش عمومي شود و نقصان در خودمختاري مالي به تقاضا
براي کاالهاي عمومي و مشارکت راي دهندگان صدمه
خواهد زد ،به بررسي اثر مشارکت راي دهندگان بر کارايي
عملکرد  987شهرداري ايالت بادن-وورتنبرگ 16آلمان در
محدوده سه سال  2002 ،1998و  2004پرداختند .ايشان
با استفاده از يک تابع هزينه مرزي تصادفي ترانسلوگ و
لحاظ عوامل موثر بر کارايي به اين نتيجه رسيدند که
مشارکت راي دهندگان اثر مثبت بر کارايي هزينه اي
شهرداريها ميگذارد و اين اثر به شدت تحت تاثير مثبت و
معني دار خودمختاري مالي شهرداريها قرار دارد.
برورسما ،ادزس و ديجک )2012( 17در مرحله اول به
بررسي تمرکز زدايي منابع مالي در بودجه بندي بر کارايي
هزينهاي  443شهرداري کشور هلند طي دوره  2001الي

 2007پرداختند .ايشان ابتدا با به کارگيري روش تحليل
پوششي دادهها به اين نتيجه دست يافتند که متوسط
کارايي در تمامي طول دوره بسيار باال بوده و از سال 2004
به بعد به خاطر شروع اجراي سند جديد کار و تامين
اجتماعي )WSA ( 18نسبت به دوره قبل از آن حدود 4
درصد افزايش يافته است .سپس در مرحله دوم کارايي را با
استفاده از روش تحليل مرزي تصادفي در حالت وجود عوامل
موثر بر کارايي و در قالب يک تابع هزينه بيانگر مخارج
معاونت اجتماعي شهرداريها براي دوره  2005-2007مورد
برآورد قرار ميدهند .نتايج اين مرحله از برآورد نيز نتايج
قبلي يعني متوسط کارايي حدود  95درصد بعد از اجراي
 WSAرا مورد تاييد قرار ميدهد.
الوارز ،پريتو و زوفيو )2014( 19به مطالعه خصوصيات
تکنولوژيکي و سطوح کارايي هزينهاي مرتبط با تهيه زير
20
ساختهاي عمومي  999شهرداري منطقه کاستيال ي لئون
اسپانيا در سال  2005با استفاده از تابع هزينه مرزي
تصادفي ترانسلوگ انعطاف پذير ميپردازند .ايشان با تکيه بر
تعاريف مرتبط با صرفه هاي حاصل از مقياس و تراکم شهري
حداقل کننده هزينه متوسط و با لحاظ متغيرهاي در
برگيرنده مشخصات شبکه آبرساني شهري در الگوي خود ،به
اين نتيجه ميرسند که صرفه جويي هاي هزينهاي بالقوه
حاصل از مقياس و تراکم شهري با سطوح بااليي از ناکارايي
مرتبط است .لذا مقامات شهري بايد در جهت تحوالت جديد
شهري و تخصيص بودجه هاي بيشتر به زيرساختها و
متراکم تر کردن اندازه شهرها به لحاظ هر دو مسکن و
جمعيت اقدام کنند.
21
آرسلوس و همکاران ( )2015به بررسي معيارهاي
تعيين کننده کارايي مخارج در  260شهرداري کوچک
منطقه ناوار 22در شمال اسپانيا در سال  2005با استفاده از
الگوي هزينه مرزي تصادفي در قالب يک تابع ترانسلوگ با
وجود اثرات ناکارايي پرداختهاند .نتايج اين مطالعه نشان
ميدهد که کارايي هزينه در تهيه خدمات شهري ميتواند با
ادغام تهيه خدمات در بين شهرداريها ،ارجحيت مالياتهاي
محلي بر کمکهاي منطقهاي در بودجهبندي عملياتي،
بکارگيري حسابرسان خبره خارج از سازمان ،و اهميت به
تراکم سرمايه گذاريهاي پيشين در زيرساختها افزايش يابد.
 -4-2مروري بر مطالعات انجام شده داخلي
اكبري ( ،)1382در مطالعهاي تحت عنوان "بررسي
کارايي فعاليت عمراني شهرداري اصفهان در مناطق شهري"
كارايي فني مناطق دهگانه شهرداري اصفهان در وظيفه
عمران شهري را با استفاده از روش  DEAاندازه گيري نمود.
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 -5روشهاي ارزيابي کارايي
روشهاي ارزيابي کارايي به دو روش کلي ناپارامتري و
پارامتري دسته بندي ميگردد ،در روش ناپارامتري عملكرد
هر بنگاه با بهترين عملكرد بنگاههاي موجود در آن صنعت
مقايسه و با استفاده از روش برنامه ريزي خطي ،با فرض
ناچيز بودن خطاهاي اندازه گيري در مورد همه متغيرها و
بدون تحميل فرم تبعي خاص بر فرايند توليد يا هزينه
بنگاههاي مورد بررسي ،تابع حدي مورد نظر تخمين زده
ميشود و كارايي محاسبه ميگردد .در صورتي كه اساس
محاسبه و تخمين در روش پارامتري ،مدلهاي اقتصاد
سنجي ميباشد كه در آن جزء اخالل رگرسيون به صورت
جزء ترکيبي شامل دو جرء خطاي تصادفي معمول الگوهاي
اقتصاد سنجي و خطاهاي ناشي از ناكارايي معموالً متکي بر
قسمت مثبت نوع خاصي از توزيع نرمال يا انواع مجانباً نرمال
در نظر گرفته ميشود .ضمن آنکه روش تحليل مرزي
تصادفي به خاطر در نظر گرفتن نقاط سرحدي و مرزي به
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بدين منظور درآمد و تعداد پرسنل به عنوان نهاده و
هزينههاي عمراني كه ميتواند شاخصي براي عمران شهري
باشد به عنوان ستانده در نظر گرفته شده و اطالعات اين
نهادهها و ستانده از متوسط سه سال  1379-1381استخراج
گرديده است .در اين تحقيق كارايي فني در دو وضعيت
بازده ثابت و متغير نسبت به مقياس اندازه گيري شده و
نتايج تحقيق حاكي از آن است كه ميانگين كارايي مناطق
دهگانه شهرداري اصفهان با فرض مدل  %51,6 ،CCRو با
فرض مدل  %65,8 ،BCCميباشد.
اکبري و بصيري پارسا ( ،)1384در مقاله خود تحت
عنوان «اندازه گيري کارايي فني فعاليت هاي عمران
شهري(با استفاده از روش  )DEAموردمطالعه استان
همدان» به محاسبه كارايي فني  20شهرداري استان همدان
در طي سالهاي  1377-1381ميپردازد .نتايج اين تحقيق
حکايت از آن دارد كه در سال  %95 ،1379از شهرداريها با
استفاده از مدل  CCRو در سال  1377با استفاده از مدل
 %73/68 ،BCCاز شهرداريها ناكارا بوده اند كه اين دو
سال بيشترين درصد ناكارايي را در بين سالهاي ديگر دارند.
همچنين مقايسه نتايج تحقيق نشان ميدهد كه درصدهاي
كارايي با استفاده از مدل  CCRهمواره كمتر از  BCCبوده
است.
صيادي( ،)1388در پايان نامه خود تحت عنوان " اندازه
گيري كارايي فني فعاليتهاي عمراني شهري شهرداريهاي
شيراز با استفاده از دو روش  DEAو  "SFAکارايي فني
فعاليتهاي عمراني شهري  8منطقه شهرداري شهر شيراز را
طي دوره زماني  1384-88به دو روش  DEAدر حالت
بازده ثابت و متغير نسبت به مقياس و روش  SFAبر پايه
طراحي تابع توليد مرزي و به کارگيري روشهاي اقتصاد
سنجي اندازه گيري و مقايسه كرده است .در اين تحقيق
درآمد كل  8شهرداري شهر شيراز به صورت عملكرد ساالنه،
تعداد پرسنل شهرداريهاي مناطق مختلف براي دوره زماني
مذكور ،مساحت محدوده خدماتي هر كدام از شهرداريها به
عنوان نهادهها وكل هزينههاي وظيفه عمران شهري به
صورت عملكرد ساالنه به عنوان ستانده در نظر گرفته شده
اند .نتايج تحقيق حاکي از آن است که در حالت به کارگيري
روش  DEAتحت حالت بازده ثابت و متغير نسبت به
مقياس ميانگين کارايي  ./79و  ./93و براساس نتايج روش
 SFAميانگين رتبه کارايي شهرداريها  ./99ميباشد .عالوه
بر اين ميانگين امتياز کارايي مناطق شهرداري مورد نظر در
طي دوره مورد بررسي با روند افزايشي و معناداري به لحاظ
آماري روبرو است .در نهايت با تعيين ميزان تغيير در نهادهها
و ستانده براي شهرداريهاي ناكارا مشخص شده است که

اين واحدها ميتوانند جهت افزايش كارايي و عملكرد بهينه
خود با همان درآمد ،پرسنل و محدوده خدماتي موجود،
هزينه وظيفه عمران شهري بيشتري را صرف عمران و
آباداني شهر نمايند.
افشاري ( ،)1389در رساله خود تحت عنوان "بررسي
كارايي هزينهاي در شهرداريها ،مطالعه موردي
شهرداريهاي استان ايالم" با استفاده از روش تابع هزينه
مرزي تصادفي به برآورد كارايي شهرداريهاي استان ايالم
در دوره زماني 1381-1388پرداخته است .در اين مطالعه
درآمد كل به صورت عملكرد و ساالنه ،تعداد پرسنل ،سرانه
مساحت محدوده خدماتي ،سرانه متراژ آسفالت شهري و
سرانه متراژ فضاي سبز شهري شهرداريها به عنوان نهاده و
كل هزينههاي وظيفه عمران شهري به صورت عملكرد
ساالنه به عنوان ستانده قرار گرفته است .نتايج حاصل از اين
تحقيق بيان ميدارد كه شهرداريهاي منتخب استان از
كارايي هزينهاي الزم برخوردار نبوده و شهرداري شهرستان
دره شهر ،ايالم و سرابله به عنوان كاراترين شهرداريها
شناخته شده اند .همچنين براي شهرداريهاي ناكارا ميزان
تغيير نهادهها و ستاندهها مشخص شده است ،به عبارتي اين
شهرداريها جهت افزايش كارايي و عملكرد بهينه خود با
همان درآمد ،پرسنل و محدوده خدماتي ،پاركها و ايجاد
خيابانهاي آسفالت ،هزينه عمران شهري بيشتري را صرف
عمران و آباداني شهر نمايند ،البته بعضي از شهرداريها به
دليل وجود مازاد نهادهاي الزم است عالوه بر افزايش هزينه
عمران شهري ،مقدار نهادهها را نيز كاهش دهند.

 / 28همايون رنجبر و الهه صالحي
جاي نقاط متوسط نسبت به الگوهاي معمولي اقتصاد سنجي
نيز برتري دارد .بر اين اساس در خصوص ارزيابي عوامل موثر
بر ناکارايي (يا کارايي) در ادبيات مربوط به روش مرزي
تصادفي دو حالت توزيع شرطي و توزيع آزاد براي جزء
ناکارايي وجود دارد که با توجه به روش مورد استفاده در اين
مطالعه ،در قسمت بعدي با تفصيل بيشتري به بيان روش
توزيع شرطي در قالب لحاظ توزيع نرمال منقطع براي جزء
ناکارايي پرداخته ميشود.
-6روش برآورد الگو
اين مطالعه براي برآورد كارايي هزينهاي شهرداريهاي
استان اصفهان و بررسي عوامل مؤثر بر ناكارايي روش تحليل
مرزي تصادفي معرفي شده به شرح زير توسط باتيس و
كوئلي ( )1995مبتني بر روش رگرسيوني حداكثر
درستنمايي تکراري را مورد استفاده قرار ميدهد.
شکل کلي يک تابع هزينه را در قالب الگوي مرزي
تصادفي زير در نظر بگيريد:
() 6

Cit  C (Yit , Wit ;  )  X it    it
با

 it  vit  uit

که در آن  t  1,2,..., Tو : Cit ، i  1,2,..., N
لگاريتم هزينهي بنگاه  iام در زمان  : X it ، tبردار لگاريتم
متغيرهاي توضيحي شامل بردار قيمت عوامل توليد  Witو
مقدار توليد يا درآمد  Yitبنگاه  iام در زمان  β ، tبردار
پارامترهاي ناشناخته vit ،خطاهاي تصادفي با توزيع





 iid .N 0,  v2و  u itمتغيرهاي تصادفي غير منفي و
بيانگر ناكارايي هزينهاي در توليد هستند که فرض ميشود
داراي توزيع مستقل نرمال منقطع در صفر و با ميانگين
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 Zitδو واريانس  ) N  zit  ,  2 (  2ميباشد .در اين
صورت:
()7

()8

exp cYit ,Wit ;    vit 
 exp  uit   exp  Z it  wit 
exp cYit ,Wit ;    vit  uit 

بر اساس اين الگو و طبق فروض توزيعي و نيز استقالل
متغيرهاي  u itو  ، vitتابع چگالي توأم اين دو متغير به
شکل زير خواهد بود:
()9
,u  0



 

f v, u  

 .تابع توزيع تراکمي متغير تصادفي نرمال استاندارد را نشان
ميدهد.
به اين ترتيب تابع چگالي نهايي  از طريق تابع چگالي

توأم  vو  uو با تعريف  v2 z   2
 v2   2
  2   2 v2 /  2   v2 ميشود:
()10



 

و





1
2
exp    z  /  v2   2
2
f   
1/ 2
2  2   V2 z /   /  /   





و تابع چگالي شرطي  uبا مفروض بودن  خواهد شد:
()11
1
2
exp  u    /  2
2
f u   
, u0
2   /   





اکنون ميتوان اميد شرطي  e uرا با مفروض بودن 
به عنوان معيار کارايي به صورت زير به دست آورد:



()12



/      /  /   

ميانگين صفر و واريانس   W2ميباشد و منطبق با آن،
كارايي هزينهاي بنگاه iام در زمان  tبه صورت نسبت هزينه
حداقل به هزينه مشاهده شده و به وسيله معادله زير تعريف
ميشود:



1 2 2
2
v /  v  u  z  /  2
2
2   v z /  

exp 

که انديسهاي  iو  tبراي سادهسازي در نمايش حذف شده و

uit  Z it  wit

که در آن  :Zitبردار ) (1×mمتغيرهاي است كه كارايي
يك بنگاه را تحت تأثير قرار ميدهد :δ .بردار)(m×1
پارامترهايي است كه بايد تخمين زده شوند : Wit .متغير
تصادفي داراي توزيع نرمال منقطع در نقطه ) (-Zitδبا

CEit 



 



2


   exp    1 / 2

U



Ee

از طرف ديگر ،ميتوان تابع چگالي هزينه،معرفي
شده در مرابطه ( )6را به راحتي با استفاده از رابطه ( )9به
شکل زير نمايش داد:

بررسي عوامل مؤثر بر کارايي هزينهاي شهرداريهای استان اصفهان :رهيافت تحليل مرزي تصادفي 29 /
ب) در مرحلهي دوم ،يک جستجوي نقطه اي دو مرحله
اي براي     2 /  s2و پارامترهاي موجود در بردار 

()13

1  c  X it   zit  
exp   it

2
 v2   2

f cit  
1/ 2
2  v2   2
zit /    it /  
2



 



انجام ميگيرد که در آن ،پارامترهاي  به استثناي  0



(عرض از مبدأ) مقادير حداقل مربعات معمولي حاصل از
مرحلهي قبل بوده و پارامترهاي   0و   s2بر اساس روش

که در آن

   v2 zit   2 cit  X it  /  v2   2 

it

ميباشد.
بنابراين مشروط بر وجود  Tiمشاهده براي  iامين بنگاه
(با  ،) 1  Ti  Tلگاريتم تابع درستنمايي براي مشاهدات

(با
نمونهاي
c  c1, c2 ,..., cT 
،) Ci  Ci1 , Ci 2 ,..., CiT 

بر

i

حسب

پارامترهاي

 s2   v2   2

    ,  , v2 , 2 بهصورت زير خواهد بود:
()14
   2 /  s2

و


 

1 N 
1 N Ti
2
L  ; c      Ti  ln 2  ln  s2   cit  X it   zit   /  s2
2  i 1 
2 i 1 t 1

cit  X it   
 



و

با

فرض

1/ 2





 
zit   
1 



1/ 2







N Ti 
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   ln   it 1 / 2   ln    
2
 s   
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براي حداکثر سازي تابع لگاريتم درستنمايي( )13مي-
بايست مشتقات جزيي مرتبه اول تابع را نسبت به پارامترهاي

معمولي ( )OLSتخمين زده ميشوند ،که تمامي برآوردگرها
به استثناي عرض از مبدأ نااريب ميباشند.

2ˆˆ s2



ˆ0  ˆ0( ols) 

که  NTتعداد کل مشاهدات و  Kتعداد متغيرهاي
توضيحي ميباشد .همچنين ساير پارامترها يعني   jها در
اين جستجو صفر فرض ميگردند .پس از انجام اين جستجو،
تقريب اوليهي پارامتر  تا دو رقم اعشار حاصل ميشود.
ج) در مرحلهي سوم ،براي به دست آوردن تخمينهاي
حداکثر درستنمايي نهايي ،مقادير انتخاب شده در
جستجوي نقطهاي مرحلهي قبل ،به عنوان مقادير شروع در
يک فرايند تکراري (متکي بر روش شبه نيوتني ديويدن،
فلتچر و پاول )25قرار ميگيرند و اين فرايند تکراري تا زمان
رسيدن به همگرايي (با تقريب  0/00001در مقدار لگاريتم
درستنمايي) ادامه مييابد.
 -7ارائه و برآورد الگو
با توجه به مزاياي گفته شده در روش پارامتري مبتني
بر تحليل مرزي تصادفي ،اين روش براي برآورد الگوي تابع
هزينه شهرداريها انتخاب ميشود .براين اساس با استفاده از
آمارهاي مربوط به شهرداريهاي استان اصفهان در دوره
زماني  1388-1390و نرمااليز کردن هزينه و قيمت نهادهها
به هزينه پرسنلي ) (W4براي اعمال فرض همگن از
درجهيک بودن تابع هزينه نسبت به قيمت نهادهها و مقدار
توليد ،تابع هزينه ترانسلوگ شهرداريها به شکل زير ارائه
ميگردد:

 

~
~    ln w
~    ln w
~    ln  y 2
ln C it   0  1 ln  y it    2 ln w
1it
3
2 it
4
3it
5
it
2
2
2
~
~
~
~ 
  ln w    ln w    ln w    ln  y  ln w
1it

()16

it

9

3it

8

2 it

7

1it

6

~    ln  y  ln w
~    ln w
~  ln w
~ 
10 ln  y it  ln w
2 it
11
it
3it
12
1it
2 it
~  ln w
~    ln w
~  ln w
~   t  u  v
13 ln w
1it
3it
14
2 it
3it
15
it
it

i  1,,95 , t  1,2,3
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ناشناخته (   , و  )  2بهدست آورده و آنها را برابر صفر
قرار داد .البته در مورد تابع لگاريتم درستنمايي مذکور ،شرايط
مرتبه اول به شدت غيرخطي بوده و قابل حل نميباشند .لذا
تابع درستنمايي ( )13ميبايست با يک روش بهينهيابي تکراري
همچون روش درستنمايي حداکثر گردد .به اين منظور از برنامه
کامپيوتري  Frontierنسخهي  4,1ارائه شده توسط تيم
کوئلي 23از دانشگاه نيوانگلند 24استفاده ميشود .اين برنامه
قابليت تطبيق با دادههاي تابلويي ،کارايي ثابت يا متغير در طول
زمان ،توابع توليد و هزينه ،توزيعهاي نرمال منقطع و نيمه
نرمال و روابط تبعي در شکل خطي و لگاريتم خطي را دارد .اين
برنامه يک روش سه مرحلهاي را براي تخمين پارامترهاي
حداکثر درستنمايي توابع مرزي تصادفي به شرح ذيل در نظر
ميگيرد:
پارامترهاي
اول،
مرحلهي
در
الف)
2
2
  s     v2 , تابع از طريق حداقل مربعات

حداقل مربعات معمولي اصالح شده ،به شکل زير تعديل
ميشوند:
()15
)  ( NT  K
2
ˆ s2  ˆ ols
(
)
) ˆNT (  2
و
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()17





w ~ N 0, w2

با
4

uit   0    jit z jit  wit
j 1

به طوري كه در رابطه ( C~it  Cit / W4it )11و
~
 ) j  1,2,3 ( Wميباشد.
jit  W jit / W4it
هزينه كل ( )Citهر شهرداري به صورت عملكرد
و ساالنه
در اين تحقيق هزينه كل هر شهرداري شامل سه وظيفه
خدمات شهري ،خدمات اداري و عمران شهري ميباشد البته
هزينه پرسنلي از وظايف خدمات شهري و اداري كاسته شده
است.
 ستانده كل ) (Yهر شهرداري به صورت عملكردساالنه
با تقسيم درآمد کل هر شهرداري بر شاخص قيمت
خدمات مصرفي کل کشور ( ،)1383=100درآمد به
قيمتهاي ثابت سال  1383هر يک از شهرداريها
استخراج ميشود.
 قيمت وظيفه خدمات شهري ) (W1براي هر هكتارتحت پوشش
ارزش واقعي اين وظيفه را از تقسيم وظيفه خدمات شهري
هر شهرداري به شاخص قيمت کاالها و خدمات
مصرفي کل کشور( ،)1383=100به دست ميآيد و
سپس با تقسيم بر مساحت شهر مرتبط قيمت وظيفه
خدمات شهري براي هر هكتار تحت پوشش شهرداري
حاصل ميگردد.

 قيمت وظيفه خدمات اداري ) (W2براي هر هكتارتحت پوشش
براي دستيابي به ارزش واقعي اين متغير نيز مشابه با
قيمت واقعي وظيفه خدمات شهري عمل کرده و
سپس با تقسيم آن بر مساحت شهر قيمت وظيفه
خدمات اداري حاصل ميگردد.
 قيمت وظيفه عمران شهري ) (W3براي هر هکتارتحت پوشش
وظيفه عمران شهري هر شهرداري را بر شاخص مرتبط
تقسيم كرده سپس با تقسيم آن بر مساحت شهر،
قيمت عمران شهري براي هر هکتار به دست ميآيد.
 دستمزد نيروي كار )(W4دستمزد نيروي كار از وظيفه خدمات شهري و وظيفه
خدمات اداري استخراج ميشود و با تقسيم بر شاخص قيمت
کاالها و خدمات مصرفي کل کشور( ،)1383=100ارزش
واقعي دستمزد نيروي كار به دست ميآيد.
همچنين  z jبه عنوان عوامل موثر بر متغير ناکارايي (
 ) uعبارتند از:
  :Z1اين متغير روند زماني است که معياري از تجربه ويا پيشرفت فني را نشان ميدهد.
  :Z2نسبت هزينه جاري به کل هزينه شهرداري(هزينه جاري شامل خدمات شهري و خدمات اداري
ميباشد).
  :Z3نسبت شاغالن با تحصيالت کمتر از ليسانس بهکل شاغلين شهرداري
 :Z4 -نسبت هزينه پرسنلي به کل درآمد شهرداري

جدول  :1تخمينهاي حداكثر درستنمايي پارامترهاي تابع هزينه مرزي تصادفي
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آماره t

ضرائب

18/356

2/103

پارامتر

آماره t

ضرائب

3/024

0/074

5/370

0/074

-0/231

-0/006

-0/885

-0/020
0/005

5/112

0/193

-13/240

-2/995

-1/784

-0/121

-6/133

-1/253

0
1
2
3
4

0/248

12/511

0/017



-1/661

-0/031

24/190

0/747

-1/817

-0/080

18/356

2/103

-0/869

-0/028

منبع :يافتههاي تحقيق

2
s


0

پارامتر

8
9
10
 11
12
 13
14
15

آماره t

ضرائب

-0/646

-0/651

1/760

0/330

-3/253

-0/358

2/353

0/511

-0/636

-0/120

0/468

0/005

5/436

0/025

1/770

0/044

پارامتر

0

1
2
3
4
5
6
7
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جدول  :2آزمون فرضيههاي مربوط به الگوي كاب داگالس ،فرضيههاي مركب مربوط به پارامترهايβ
و فرضيههاي مربوط به پارامترهاي ناكارايي
شماره فرضيه

فرضيه صفر

)Ln L(H0

)Ln L(H1

LR

مقدار بحراني

H0: β5=β6=…=β14=0

-56/615

-28/018

57/194

18/307

2

H0: γ= 0

197/540

178/778

37/522

9/48

3

H0:δ2=0

120/773

197/540

153/534

3/84

4

1

H0:δ3=0

195/392

197/540

4/296

3/84

5

H0:δ4=0

176/485

197/540

42/110

3/84

6

H0:β1=β5=β9=β10=β11=0

-85/384

-28/018

114/732

11/070

7

H0:β2=β6=β9=β12=β13=0

-36/387

-28/018

16/738

11/070

8

H0:β3=β7=β10=β12=β14=0

-40/366

-28/018

24/696

11/070

9

H0:β4=β8=β11=β13=β14=0

-92/930

-28/018

129/824

11/070

منبع :يافتههاي تحقيق

که در آن آماره  LRبه صورت مجانبي داراي توزيع  χ2با
درجه آزادي تعداد قيود ) (Jميباشد .بنابراين اگر مقدار
اندازه  LRاز مقدار بحراني ) χ2α (Jبزرگ تر شود ،فرضيه H0
در سطح معني دار  %100 αرد خواهد شد.
نتيجه آزمون فرضيه انتخاب شکل تبعي الگو در قالب
فرضيه صفر "شکل تبعي کاب داگالس در مقابل ترانسلوگ
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 -8نتايج تجربي
نتايج حاصل از برآورد دو الگوي تابع هزينه ترانسلوگ و
عوامل موثر بر ناکارايي بيان شده توسط معادالت ( )16و
( )17در جدول ( )1ارائه شده است .همان طور که مشاهده
مي شود اکثر ضرايب الگو تابع هزينه به همراه تمامي ضرايب
متغيرهاي توضيحي الگوي عوامل موثر بر ناکارايي (يعني )δj
در سطح خطاي  %1و  %5معني دار ميباشند ،به گونهاي که
با  δjمثبت و معني دار ،افزايش متغير  Zjمنجر به افزايش
ناکارايي هزينهاي و با  δjمنفي و معني دار ،افزايش متغير
 Zjمنجر به کاهش ناکارايي هزينهاي خواهد شد.
در الگوهاي مرزي تصادفي برآورد شده به روش حداکثر
درستنمايي معرفي شده ،براي آزمون كردن فرضيههاي
مركب درخصوص شكل تبعي الگو ،صحت استفاده از روش
مرزي تصادفي و وجود اثرات ناكارايي در الگو از روش آزمون
درستنمايي ( )LRقابل تعريف به صورت زير استفاده
ميگردد که در آن ) L(H0مقدار تابع حداكثر درستنمايي
مقيد (تحت محدوديتهاي مشخص شده به وسيله فرضيه
صفر) و ) L(H1مقدار تابع حداكثر درستنمايي نامقيد (تحت
محدوديتهاي مشخص شده به وسيله فرضيه مقابل)
ميباشد.
)(18
2
)LR=-2lnλ=2[lnL(H1)-lnL(H0)]~χ (J

براي تابع هزينه شهرداريها مناسب تر است ".اارائه شده در
سطر اول جدول ( )2حاكي از انتخاب تابع هزينه ترانسلوگ
به عنوان تابع مطلوب براي معرفي تابع هزينه شهرداريها در
اين پژوهش خواهد بود.
سطر دوم جدول بيانگر آزمون فرضيه بررسي وجود
شرايط مرزي تصادفي بر روي الگوي برآوردي است که از
طريق فرضيه  H0: γ= 0مبني بر اينکه " تابع هزينه
شهرداري از نوع مرزي تصادفي نيست " آزمون ميشود ،به
اين مفهوم که هرگاه پارامتر  γصفر باشد يعني واريانس
اثرات ناکارايي صفر بوده و الگو تحت شرايط مرزي تصادفي
قرار ندارد .لذا الگوي برآوردي بهيک تابع هزينه شامل
متغيرهاي معمول خود به همراه متغيرهاي  Z1تا  Z4و يک
جملهي خطاي تصادفي  Vitتبديل خواهد شد .همانگونه که
در نتيجه جدول ( )2مالحظه ميشود ،فرضيه  H0مبني بر
تصادفي نبودن اثرات ناکارايي با حداکثر پنج درصد خطا رد
ميشود.
رديف هاي سوم تا پنجم جدول ( ،)2به ترتيب آزمون
فرضيات عدم تأثير گذاري متغيرهاي نسبت هزينه جاري به
كل هزينه ،نسبت شاغلين با تحصيالت كمتر به كل شاغلين
و نسبت هزينه پرسنلي به ستانده را بر كارايي شهرداري
گزارش مينمايند که بيانگر تاثيرگذاري هر يك از اين عوامل
بر كارايي هزينهاي شهرداريها است.
همچنين با توجه به تاييد شكل تبعي انتخابي تابع
هزينه و روش برآورد آن بر مبناي نتايج آزمون فرضيات
مندرج در جدول ( )2از يك طرف و بي معنا بودن آماري
ضرايب برآوردي بعضي از متغيرهاي موجود در الگوي
انتخابي ارائه شده در جدول ( ،)1آزمون فرضيات گزارش
شده در رديف هاي ششم تا نهم جدول ( )2به ترتيب نشان
دهنده تاثيرگذار بودن متغيرهاي ستانده (درآمد) کل ،قيمت

 / 32همايون رنجبر و الهه صالحي
وظيفه خدمات شهري ،قيمت وظيفه خدمات اداري و قيمت
وظيفه عمران شهري بر هزينه شهرداريهاي شهرستانهاي
استان اصفهان در سطح خطاي پبج درصد است .براي مثال
فرضيه ششم مبني بر اين است که در تابع هزينه متغيرهاي
توضيحي مرتبط با ستانده (درآمد) کل (يعني متغيرهاي
)ln(Yit)×ln(w2it) ln(Yit)×ln(w1it)، ،(ln(Yit))2 ،ln(Yit

و ) )ln(Yit)×ln(w3itبه طور هم زمان داراي اثر معني داري
بر متغير وابسته ) ln(citنمي باشند و يا به عبارت ديگر
بيانگر فرضيه بيتاثير بودن متغير درآمد بر مقدار هزينه
است.
در نهايت با توجه به تاييد الگوي مورد براورد توسط
آزمون فرضيات گزارش شده در جدول ( )2و نتايج برآوردي
مندرج در جدول ( ،)1نتايج برآوردي کارايي هزينه اي
(اقتصادي) شهرداريهاي شهرهاي استان اصفهان در طول
سال هاي مورد يررسي در جدول ( )3ارائه شده است.
 -9محاسبه کشش
از آنجا كه شكل تابع هزينه انتخابي در اين پژوهش
ترانسلوگ است ميبايست تفسير نتايج تاثير هريک از
متغيرهاي موجود در تابع هزينه از طريق كشش ميانگين
هزينه كل نسبت به ميانگين مقدار طول دوره زماني آن
متغير انجام گيرد .براي نمونه کشش هزينه کل نسبت به
ستانده شهرداري هاي شهرهاي استان اصفهان عبارت است
از تغيير نسبي هزينه در نتيجه تغيير نسبي ستانده ،لذا با
توجه به نتايج آزمون فرضيهها ،براي محاسبه ميانگين
کشش هزينه کل شهرداريها نسبت به ستانده و قيمت
نهادهها (وظايف خدمات شهري ،خدمات اداري و عمران
شهري) ميتوان از فرمولهاي زير استفاده کرد:
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)(19

)(20

)(21

)(22

-10تحليل نتايج
نتايج مربوط به کشش هاي هزينه کل نسبت به ستانده
و قيمت نهادههاي شهرداري نشان ميدهد که هزينه کل
شهرداريها نسبت به ستانده آنها به طور متوسط با مقدار
 1/095گوياي با کشش بودن هزينه نسبت به ستاده
(درآمد) است .همچنين کشش هزينه نسبت به قيمت
هريک از وظايف خدمات شهري ،خدمات اداري و عمران
شهري به ترتيب با مقادير  0/47 ،0/36و  0/12براي هر
هکتار نشان از کم کشش بودن دارد .به اين ترتيب ميتوان
خاطر نشان نمود که شهرداريها در خصوص اتخاذ
تصميمات منجر به گسترش وظايف خود در حوزه وظايفشان
و مناطق تحت ارائه خدماتشان (گسترش عمودي و افقي
شهرها) بايد با احتياط و حساب شده عمل نمايند و نسبت
به کسب درآمدهاي خود و يافتن راهکارهاي درآمدزاي
جديد کوشا باشند .زيرا با توجه به حاصل ،هزينه شهرداريها
نسبت به تغييرات کمي منابع درآمدي فعلي آنها حساس
است.
از آنجايي که بسياري از وظايف اوليه و مهم شهرداريها
در برنامههاي وظيفه خدمات شهري قرار دارد و معموالً
وظيفه خدمات شهري و پاداشهاي پرداختي به کارکنان از
اعتبارات جاري هزينه ميشود ،حصول اين نتيجه دور از
انتظار نخواهد بود .در واقع با توجه به کمکشش بودن هزينه
کل نسبت به قيمت هر سه وظيفه شهرداريها ،افزايش
هزينههاي جاري ميتواند باعث افزايش نسبت هزينههاي
جاري به کل شود و چنين افزايشي از طريق افزايش کميت
و کيفيت خدمات شهري به همراه ايجاد انگيزه در کليه
کارکنان منجر به افزايش کارايي گردد.
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جدول  :3نتايج برآورد کارايي شهرداري هاي شهرهاي استان اصفهان
شهر

رديف

شهر

1389

1390

1388

45/17

48/01

66/40

84/06

56/77

1

آران و بيدگل

29/17

29/36

25/31

49

سفيد شهر

2

ابريشم

41/67

71/62

67/40

50

سجزي

90/84

94/31

3

ابوزيد آباد

16/68

31/25

26/94

51

سميرم

92/94

20/05
35/24

4

اردستان

84/21

95/55

57/71

52

شاهين شهر

24/24

22/04

5

اژيه

44/73

43/69

45/05

53

شهرضا

23/38

64/96

6

افوس

39/93

27/14

51/69

54

طالخونچه

21/60

35/33

23/67

7

انارک

46/66

39/08

99/06

55

عسگران

29/36

39/48

39/92

8

ايمانشهر

28/90

24/63

66/60

56

علويجه

58/72

71/06

97/81

9

بادرود

24/99

54/51

38/96

57

فريدونشهر

41/88

59/63

58/32

10

باغبادران

72/81

81/56

35/89

58

فالورجان

55/26

81/77

73/06

11

برزک

28/94

27/17

97/51

59

فوالدشهر

45/19

63/83

60/53

12

برف انبار

80/89

61/53

68/83

60

قمصر

29/82

37/95

35/58

13

بهاران

28/40

38/27

31/79

61

قهجاورستان

19/60

23/52

37/25

14

بهارستان

21/68

28/72

30/04

62

قهدريجان

80/55

47/88

55/49

15

بوئين مياندشت

30/61

39/33

74/08

63

كاشان

28/04

36/44

40/37

16

پيربکران

35/00

50/94

40/67

64

كركوند

17/30

18/63

19/24

17

تودشک

46/57

59/60

67/99

65

كليشاد و سودرجان

38/96

62/09

37/88

18

تيران

42/74

42/44

36/21

66

كمشچه

55/00

88/51

66/46

19

جندق

28/16

47/13

25/45

67

كمه

29/28

39/34

52/72

20

جوزدان

23/01

52/96

34/04

68

كهريزسنگ

24/19

53/31

56/67

21

جوشقان و کامو

12/45

29/94

19/49

69

كوشك

34/93

28/39

21/66

22

چادگان

69/33

98/21

95/12

70

كوهپايه

26/85

41/84

42/55

23

چرمهين

23/86

34/96

23/11

71

گرگاب

47/12

30/47

20/22

24

چمگردان

33/27

26/73

22/02

72

گـز

52/91

55/80

39/11

25

حبيب آباد

70/07

28/42

59/21

73

گلپايگان

33/35

24/52

23/88

26

حسن آباد

25/50

33/47

25/44

74

گلدشت

62/51

57/22

34/28

27

حنا

31/93

21/90

45/14

75

گلشهر

22/15

21/81

21/64

28

خالد آباد

15/37

13/62

14/49

76

گوگد

75/19

82/38

75/02

29

خميني شهر

49/79

46/85

44/46

77

الي بيد

30/70

41/35

26/03

30

خوانسار

34/28

32/30

24/65

78

مباركه

21/36

18/99

12/05

31

خور

43/20

29/55

27/81

79

محمدآباد

46/45

54/80

48/02

32

خوراسگان

33/85

32/98

42/48

80

مشكات

18/40

23/89

35/88

33

خورزوق

49/00

32/44

34/36

81

منظريه

95/72

67/10

26/48

34

داران

48/15

52/51

38/01

82

مهاباد

92/58

93/02

67/50

35

دامنه

16/01

17/67

17/98

83

ميمه

36/69

59/22

49/16

36

درچه

28/30

26/17

22/60

84

نائين

63/23

44/09

75/29

37

دستگرد

98/05

56/29

72/69

85

نجف آباد

70/39

93/01

88/62

38

دهاقان

20/10

35/18

25/61

86

نصرآباد

37/79

77/24

68/36

39

دهق

33/76

43/45

56/59

87

نطنز

31/01

20/76

48/45

40

دولت آباد

58/94

94/07

80/90

88

نوش آباد

37/21

33/88

36/24

26/39

41

ديزيچه

31/24

30/75

26/46

89

نياسر

80/96

67/89

87/17

42

رزوه

37/24

76/02

97/66

90

نيك آباد

40/92

33/03

36/05

43

رضوانشهر

56/40

74/43

84/38

91

هرند

36/59

37/86

45/13

44

زاينده رود

53/45

31/86

22/79

92

ورزنه

25/21

24/44

42/04

45

زرين شهر

41/26

25/51

22/47

93

ورنامخواست

39/20

22/55

32/26

46

زواره

45/66

88/16

92/38

94

وزوان

17/45

30/95

16/93

47

زيبا شهر

28/41

19/29

20/16

95

ونك

26/44

31/61

41/26

48

سده لنجان

53/48

27/57

30/28

متوسط کل

41/61

46/22

46/16
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تاثير غير مستقيم نسبت افراد پايين تر از ليسانس به
کل کارکنان شهرداري بر ناکارايي هزينه را ميتوان چنين
توضيح داد که اگر چه تحصيالت آکادميک و افزايش سطح
مدرک تحصيلي در بعضي از سازمانها منجر به افزايش
کارايي آن سازمان ميشود ،ليکن در شهرداريها با توجه به
نوع فعاليت كاركنان اجرايي مانند دفع زباله ،فضاي سبز و
نظافت شهري ،تجربه و آموزش هاي حين خدمت در باال
بردن كارايي آنها مؤثرتر از افزايش سطح تحصيالت
آکادميک است .چرا که نوع فعاليت اين دسته از کارکنان به
عنوان عمدهترين بخش کارکنان شهرداريها نياز به تخصص
علمي خاصي ندارد و تجربه کاري ميتواند اثر بيشتري بر
فرايند بهبود کارايي آنان داشته باشد .نتيجه تاثير
غيرمستقيم متغير روند زماني به عنوان متغير جانشين
تجربه کاري بر جزء ناکارايي نيز اين مدعا را مورد تاييد قرار
ميدهد.
از طرف ديگر افزايش نسبت هزينه نيروي کار به کل
درآمد منجر به کاهش ناکارايي هزينه ميشود .با توجه به
نتيجه مذكور به نظر ميرسد شهرداريها ميتوانند با
اختصاص بخشي از درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي خدماتي
خود (به خصوص در بخش خدمات شهري و عمراني) به
دستمزد کارکنان عملياتي از طريق ارتقاء سطح زندگي آنان
باعث افزايش انگيزه و دلبستگي اين کارکنان به شغل خود
شده و بهبود کارايي را تجربه نمايند .ضمن آنکه با ايجاد
انگيزه در کارکنان امکان گسترش فعاليتهاي خدماتي و
کسب درآمد بيشتر براي شهرداريها نيز فراهم خواهد
گرديد .زيرا از طريق افزايش ميزان پرداختي بابت جبران
خدمات ،انگيزه كار كردن در كاركنان خود را جهت ارتقاء
كارايي افزايش دهند.
در نهايت نتايج مربوط به مقادير برآوردي کارايي مندرج
درجدول ( )3حاکي از آن است که شهرداري هاي شهرهاي
انارک در سال  ،1390چادگان در سال  1389و دستگرد در
سال  1388به ترتيب با معيارهاي  98/21 ،99/06و 98/05
درصد کاراترين شهرداري هاي شهرهاي استان اصفهان بوده
اند .از طرف ديگر شهرداري هاي شهرهاي مبارکه در سال
 ،1390جوشقان و کامو در سال  1388و خالدآباد در سال
 1389نيز به ترتيب با معيارهاي  12/45 ،12/05و 13/62
درصد ناکاآمد ترين شهرداري هاي استان قلمداد ميگردند.
بر اين اساس و با توجه به پراکندگي شديد کارايي در بين
شهرداري هاي شهرهاي مختلف استان ،هر چند متوسط کل
کارايي هزينه اي شهرداريها در طول سه سال مورد بررسي
از يک رشد  4/5درصدي برخوردار بوده است .اما ميانگين
کل ساالنه کارايي هزينهاي شهرداريهاي استان به شدت

پايين بوده است به گونه اي که متوسط سالهاي -1390
 1388بالغ بر  44/66درصد ميباشد و يا در واقع
شهرداريهاي استان اصفهان طي سالهاي مذکور به طور
متوسط با  55/34درصد ناکارايي هزينه مواجه بوده اند ،به
اين معنا که شهرداريها بايستي کارايي هزينه خود را از
طريق کاهش هزينهها تا حد  55/34درصد افزايش داده تا
بر روي مرز کارايي عمل نمايند.
منابع
افشاري ،علي اصغر« ،)1389( ،بررسي كارايي هزينهاي در
شهرداري ها :مطالعه موردي شهرداريهاي استان ايالم»،
پاياننامه كارشناسي ارشد :دانشگاه آزاد واحد خميني شهر
اکبري ،نعمت اهلل ،)1382( ،بررسي کارايي فعاليـت عمرانـي
شهرداري اصـفهان در منـاطق شـهري .شـهرداريها ،سـال
پنجم ،شماره ،57صفحات .10-15
اکبري ،نعمـت اهلل و بصـيري پارسـا ،نيـره ،)1384( ،انـدازه
گيري کارايي فني فعاليت هاي عمران شهري (با اسـتفاده
از روش  )DEAموردمطالعــه اســتان همدان،فصــلنامه
پژوهشهاي اقتصادي،سـال پنجم،شـماره ،3صـفحات-156
.133
امامي ميبدي ،علي« ،)1384( ،اصول اندازه گيري کارايي و
بهره وري (علمي-کاربردي)» ،چاپ دوم ،انتشارات موسسه
مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني ،تهران 290 ،صفحه.
باقرزاده ،علي« ،)1386( ،نظريه توليد و كارايي اقتصادي و
كاربردهاي آن» ،چاپ اول ،مؤسسه انتشاراتي آراد كتاب،
 180صفحه.
بيدرام ،رسول )1390( ،بررسي زمينه هاي رانت جويي در
ساختار هزينه اي شهرداريها و ارتباط آن با کارايي ،نمونه
موردي :شهرداري هاي کالن شهرها ،مديريت شهري،
شماره ( 27ويژه نامه اقتصاد شهري) ،صفحات .61-82
رحيمي نژاد ،مرتضي« ،)1378( ،آشنايي با شهرداريها»،
شهرداري اصفهان ،اصفهان
صيادي (« ،)1388اندازه گيري كارايي فني فعاليتهاي
عمراني شهري شهرداريهاي شيراز با استفاده از دو روش
 DEAو  ،»SFAپايان نامه کارشناسي ارشد :دانشگاه
اصفهان
طاهري ،ابوالقاسم« ،)1377( ،اداره امور شهرداري ها»،
تهران :نشر قومس 316 ،صفحه
مركز مطالعات و برنامه ريزي شهري ،وزارت كشور،)1381( ،
«شيوههاي درآمد و كاهش هزينهي شهري» ،مجري
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كشور ،تهران
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