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چکيده
طرح مسکن مهر ،يکی از پروژههای عظیم عمرانی است که مقادير چشمگیری از منابع مادی و فیزيکیی و تدیداد بابی
توجهی منابع انسانی را به خود اختصاص داده و هدف آن رفع مشک مسکن هموطنان میباشد .اندازهگییری مییزان کیارايی
نسبی اين طرح میتواند مدیار مناسبی جهت ارزيابی آن باشد .از اينرو در تحقیق حاضیر ،مییزان کیارايی نسیبی شیهرهای
باالی  02هزار نفر استان سیستان و بلوچستان در اجرای پروژههای مسکن مهیر ،در فاصیله زمیانی ابتیدای سیا  2937تیا
انتهای سا  2932با استفاده از تکنیک تحلی پوششی دادهها ( )DEAو در بالب مد  BCCخروجیمحیور ،انیدازهگییری
شده است .در اين تحقیق ،متغیرهای مورد استفاده به عنوان ورودی ،عبارتند از :منابع انسانی ،منابع فیزيکی و منیابع میالی.
تدداد واحدهای مسکونی ساخته شده و میزان اشتغا زايی حاص از اين طرح نیز به عنوان خروجی در نظر گرفته شیدهانید.
يافتههای اين مطالده نشان میدهند که اجرای پروژههای مسکن مهر ،در شهرهای چابهار ،خاش ،زاهدان و کنارک ،کارا بوده
و در شهرهای ايرانشهر ،زاب و سراوان ،ناکارا بوده است.
واژههاي كليدي :مسکن مهر ،ارزيابی کارايی نسبی ،تحلی پوششی دادهها ،مد  ،CCRمد BCC

طبقهبندي .C5, C82, H43 :JEL

 -*2کارشناسی ارشد مديريت دولتی ،گرايش منابع انسانی ،گروه مديريت دولتی ،دانشکده مديريت و ابتصاد ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ايران ،مسئو
مکاتباتm.vafadar.a@gmail.com :
 -0دانشیار مديريت دولتی ،گرايش منابع انسانی ،گروه مديريت دولتی ،دانشکده مديريت و ابتصاد ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ايران
 -9دانشیار مديريت دولتی ،گرايش خطمشیگذاری عمومی ،گروه مديريت دولتی ،دانشکده مديريت و ابتصاد ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ايران
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ارزیابی کارایی نسبی پروژههای مسکن مهر با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی دادهها
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 -1مقدمه

از تولید و عرضه مسکن مصوب سیا  2937آمیده اسیت.

مسکن برای بسیاری از خانوادهها در سراسر جهان

بدين ترتیب ،طرح مسکن مهر بهعنوان پروژهای ملیی و بیا

حا برای تمامی خانوارها مهمترين عام تدیین کننیده

گرفت؛ پروژهای که ضمن اعتم فراخوان عمومی و بتنیام

کیفیت زندگی اسیت .گرچیه در بسییاری از کشیورهای

متقاضیان واجدالشرايط ،بسیاری از نهادها؛ از جملیه وزارت

توسده يافته و برخی از کشورهای با ابتصاد سرمايهداری،

راه و شهرسازی ،وزارت تداون ،کار و رفاه اجتمیاعی ،وزارت

مسکن مورد نیاز ،به تدداد کافی وجود دارد ،اما نسیبت

نیرو ،بانک مسکن ،ادارات ک

بت اسناد و  ...را بیهصیورت

باب توجهی از جمدیت جهان ،به مسکن مناسب و باب

مستقیم يا غیرمستقیم درگیر خود ساخت.

تهیه (از نظر مالی) دسترسی ندارند .با توجه به گیزارش

شايد بتوان گفت که مشک مسیکن در همیه جیای

مرکز اسکان سازمان مل  ،2تقريباً يیک میلییارد نفیر از

دنیا وجود دارد اما در کشورهای درحا توسیده بیه دلیی

جمدیت شهری جهان ،در محیتت فقییرنشیین زنیدگی

رشد سريع جمدیت و شهرنشینی ،مهیاجرتهیای داخلیی،

میکنند ).(Warnock & Warnock, 2008

فقدان منابع مالی کافی ،مشکتت مربوط به عرضیه زمیین،

مسکن ،در نظر مردم ايران عتوه بر ويژگیهای اصیلی

تأمین مصالح ساختمانی و کمبود نیروی انسانی متصصی

که هر سر پناه بايید داشیته باشید ،دارای کارکردهیا و فوايید

و مهمتییر از همییه نبییودن خییطمشییی ،سیاسییتگییذاری و

ديگری نیز میباشد .نوع مسکن (استیجاری يا ملکی بیودن)،

برنامههای مناسب در خصوص زمین و مسکن ،اين مشیک

به رغم محلهای که در آن وابع است و وسدت و امور جیانبی

بهصیورت حیاد و بحرانیی در آمیده اسیت .صیندتی شیدن

ديگر ،سرمايهای مادی برای فرد فراهم میسازد و بادر اسیت

شتابان ،جمدیت نواحی روستايی را به سوی شیهرها روانیه

به نوعی سرمايه فرهنگی نیز تبدي شود کیه بورديیو 0آن را

میکند .در اغلب موارد ،بُدد اجتمیاعی صیندتی شیدن ،بیه

سرمايه نمادين میخوانید (ريتیرز .)2971 ،سیرمايه نمیادين

تأمین مسکن ارزانبیمت ،خیدمات اجتمیاعی و همچنیین

اين توان را دارد که در خیت زنیدگی بیه سیاير سیرمايههیا

تأمین رفاه کارگران منجر نمیشود؛ در نتیجه همه روزه به

تبدي شود؛ بنابراين میتواند در زندگی افراد نقیش اساسیی

تدداد ساکنان مناطق زاغهنشیین و محیتت فقییر شیهری

داشته باشد (زنجانی و همکاران.)2932 ،

افزوده میشود (پورمحمدی.)2932 ،

بايد توجه داشت که بیمسکنی عمدتاً دامنگیر ابشار

در اين ببی کشیورها ،تصصیی

اعتبیار بیه بصیش

کییم درآمیید يییا ابشییار بییا درآمیید ابییت؛ ماننیید کییارگران و

مسکن مدموالً در مقايسه بیا سیاير بصیشهیای ابتصیادی،

کارمندان می باشد؛ بنابراين ،تأمین مسیکن مناسیب بیرای

پايینتر است و به اين وابدیت مهم کمتر توجه میشود که

اين ابشار ،از رکنهای حقوق اساسیی میردم اسیت کیه در

بصییش مسییکن ،نییوعی سییرمايهگییذاری در توسییده منییابع

اصو  92و  12بانون اساسی جمهیوری اسیتمی ايیران و

اجتماعی و انسانی میباشد و امکیان بیااليی بیرای اشیتغا

بانون چهارم توسده ابتصادی ،اجتماعی و فرهنگیی ،میورد

فراهم می آورد .بر اساس برآورد سیازمان ملی  ،بیه منظیور

تأکید برار گرفته است .همچنیین در بیانون بودجیه سیا

ح مشکتت مسکن در کشیورهای در حیا توسیده بايید

 2931به اين موضوع عنايت شده و در بنید «د» تبصیره 1

همه ساله به ازای هر هزار نفر جمدیت ،ده واحد مسیکونی

اين بانون ،تکالیف دستگاههای مرتبط و نحوه حمايت آنهیا

ساخته شود ،در حالی که به ازای هر هزار نفر به نیدرت دو

در زمینه تأمین مسکن برای ابشیار کیم درآمید ،مشیص

تا سه واحد مسکونی ساخته میشود (مدتمدی.)2972 ،

گرديده و بهصورت جامعتر در بانون سیاماندهی و حمايیت
1- UN-Habitat
2- Bourdieu

در راستای ح اين مشکتت در کشیورمان ايیران،
دولت با اتکا به ابزارهای موجود؛ يدنی پو و زمین ،طرح

Downloaded from iueam.ir at 15:16 +0330 on Friday January 22nd 2021

باالترين هزينه و مهمترين دارايی میی باشید و در عیین

هدف رفع مشک مسکن بیرای ابشیار کیم درآمید ،شیک

ارزيابی کارايی نسبی پروژههای مسکن مهر  /...میتد وفادار اصغری ،بابر کرد ،حبیباهلل ساالرزهی ییییییییییییییییییییییییییییییییی 3

همانگونه که رفع مشک مسیکن بیهعنیوان مهمتیرين و

بصش مسکن در کشور کره جنوبی مورد ارزيابی برار داده

اصلیترين خروجی اين پروژه ملی ،بسییار بحی برانگییز

و چنین نتیجهگیری کردهاند کیه سیاسیتهیای دولتیی،

مینمود ،در مقاب منابع ورودی و مورد نیاز اين طرح نیز

تأ یر باب توجهی بیر کیارايی بصیش مسیکن ندارنید ،در

میلیاردهیا ريیا از منیابع

حالیکه متغیرهیای حیوزه ابتصیاد کیتن؛ نظییر خییره

مادی ،دهها هزار تجهیزات و منیابع فیزيکیی و چنیدين و

پییولی ،بییازده اوراق برضییه شییرکتی و تدییداد مجوزهییای

و منیابع انسیانی ،گوشیهای از

ساخت وساز مسکن ،تیأ یر مدنیاداری بیر کیارايی بصیش

بسیار چشمگیر بود .تصصیی
چندهزار نیروی متصصی

مسکن داشتهاند ).(Ji Yu & Lee, 2010

نهادههای عظیم اين طرح ملی میباشد.
حا پس از گذشت چند سا از شروع اين طیرح و

تسنکووا )0220( 9در تحقیقی با به کیارگیری روش

مورد بهره برداری برار گرفتن تدداد زيادی از پیروژههیای

تجزيه و تحلی بیاسی ،به بررسی تغییر در کارايی مسیکن

مسکن مهر در سطح کشور ،مسأله اساسی اين اسیت کیه

در گذار از تصدیگری دولت بر بیازار مسیکن بیه میديريت

آيا نسیبت خروجییهیای ايین طیرح بیه ورودیهیای آن

بصش خصوصی بر اين بازار پرداخته و ا عیان مییدارد کیه

مدقو و باب ببو است؟

مدضتت موجود بر سر راه تحقق کارايی بصیش مسیکن ،از

بر اين اساس ،تحقیق حاضر بیا تمرکیز بیر ارزيیابی

ابداد چندگانهای نظیر بدد فنی ،بدد اجتماعی و بدد میالی،

کارايی فنی پروژه های مسکن مهر در اسیتان سیسیتان و

باب بررسی هستند .او در انتها چنین نتیجه میگییرد کیه

بلوچستان در فاصله زمانی ابتدای سا  2937تیا انتهیای

کاهش تصدیگری دولت بر بازار مسکن و واگذاری آن بیه

سا  ،2932به دنبا پاسصگويی به اين سؤا اسیت کیه

بصش خصوصی ،بیه کیاراتر شیدن بصیش مسیکن کمیک

آيا پروژه های مسکن مهر در استان سیستان و بلوچستان

خواهد نمود ).(Tsenkova, 2012

رِيد )0229( 1در مقالهای با بهیرهگییری از روشهیای

از کارايی نسبی الزم برخوردار هستند؟

مشاهده مستقیم ،مصاحبه حضیوری و پرسشینامهای شیام
 -2پيشينه تحقيق

پنج مؤلفه :آسیبپذيری محیطیی ،آسییبپیذيری سیاسیی،

از آنجا که تاکنون هیچ مطالده و پیژوهش میدون و

آسیبپذيری جامعگرايانه ،آسیبپذيری ابتصادی -اجتماعی

بت شده ای درباره موضوع ارزيابی کارايی طیرح مسیکن

و آسیبپذيری جغرافیايی ،ضمن مرور تاريصچه پیروژههیای

مهر صورت نگرفته است ،در ايین بصیش ،بیه میرور اهیم

خانهسازی در اياالت متحده آمريکا از انقتب صیندتی تیا بیه

تحقیقات صورت گرفته در سیا هیای اخییر در خصیوص

حا  ،به ارزيابی پیروژه سیاخت مسیکن دولتیی بیرای زنیان

ارزيابی کارايی بصش مسکن (به ويژه مسیکن دولتیی) در

بییبضیاعت و میادران سرپرسییت خیانوار در ايیاالت متحییده

خارج از ايیران و نییز کاربردهیای مصتلیف روش تحلیی

آمريکا پرداخته و چنین نتیجه مییگییرد کیه دخالیت دادن

پوششی داده هیا در راسیتای ارزيیابی عملکیرد و کیارايی

عام جنسیت در تجزيه و تحلی های مربوط به پیروژههیای

بصش های مصتلف دولتی ،صندتی ،بازرگانی ،تجاری ،فنی

اين چنینی ،تا حد باب توجهی مدضتت موجود بیر سیر راه

و  ...در داخ ايران خواهیم پرداخت.

تحقق کارايی مورد نظر در اجرای پروژههای ساخت مسیکن

جییی يییو 2و لییی )0222( 0در مطالدییهای بییا اتصییا

دولتی را تسهی خواهد نمود ).(Reid, 2013

روشهای آماری ،تأ یر سیاستهای دولتیی و متغیرهیای

گیلبییرت )0221( 2در پژوهشییی ،پییروژه سییاخت

1- Ji Yu
2- Lee

3- Tsenkova
4- Reid
5- Gilbert

Downloaded from iueam.ir at 15:16 +0330 on Friday January 22nd 2021

ملی مسکن مهر را پايهگذاری کیرد .امیا در ايین رهگیذر

مربوط به حوزه ابتصاد کتن را بیر بیی بیاتی و ناکیارايی
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مسکن دولتی برای صدهزار خانوار فقیر در کشور کلمبییا

واحد بوده و روی مرز کارايی برار گرفتیهانید (موحیدی و

توسط دولت اين کشور را میورد بررسیی بیرار داده و بیه

حسینی.)2933 ،

فرصتهای موجود جهت پیشبرد موفقیتآمیز اين پروژه

استفاده از دادههای  91شیرکت توزيیع بیرق ايیران و بیا

دولتی پرداخته است .او در اين مطالده ،ا ر بصشی ساخت

استفاده از رويکرد تحلی پوششی دادههای ورودیمحور،

و ساز دولتی جهیت رفیع مشیک مسیکن افیراد فقییر و

به موضوع مهم تحلی کارايی فنی بنگاهها نسبت به میرز

بی خانمان را مورد پرسش برار داده و متذکر میشود کیه

گروه و فرا مرز و بررسی عوام میؤ ر بیر کیارايی در پیی

پروژههای مشابه ببلی نتوانستهاند حلّیا مشیک میذکور

تجديد ساختار پرداختهاند .نتايج نشان مییدهنید کیه در

باشند ).(Gilbert, 2014

بین شرکت های گروه او  ،شرکت توزيع استان خراسیان

نلسون 2و همکیاران ( )0221در پیژوهش خیود بیا

و در بین شرکت های گروه دوم ،شرکت توزيع برق غیرب

بهره گیری از روش تحقیق آمیصته ،0بیه ارزيیابی اجیرای

استان تهران و شهرستان اصفهان ،بیشترين کیارايی را بیا

پروژه دولتی خانهسازی برای بیماران روانی بیخانمان در

توجه به فرا مرز دارند (سصنور و همکاران.)2932 ،

کشییور کانییادا پرداختییه و ضییمن ارزيییابی ايیین پییروژه در
مقیییاس کییتن بییه جسییتجوی عوامی مییؤ ر در راسییتای
کمکرسانی و پیشرفت پروژه و نیز عوامی محدودکننیده
آن ابدام نموده اند .يافتههای ايشان نشان مییدهنید کیه
عوام مساعدتکننده عبارت بودند از :مساعدتهای فنی
و آموزشی و ظرفیتهای ارتباطی و سازمانی و در مقابی ،
عوام محدودکننده نیز شام  :محدوديتهای مربوط بیه
ساماندهی خدمات و فقدان خدمات میورد نییاز بیودهانید
).(Nelson et al., 2014
آمیییاده و همکیییاران ( )2933در مطالدیییهای ،بیییه
رتبهبندی استانهای کشور از لحاظ کیارايی فنیی بصیش
صییندت بییا اسییتفاده از روش تحلییی پوششییی دادههییا
پرداخته اند .نتايج اين تحقیق نشان داد کیه اسیتانهیای
بوشهر ،خوزستان ،هرمزگیان و کرمیان ،بیاالترين کیارايی
فنی را دارا هستند (آماده و همکاران.)2933 ،
موحدی و حسینی ( )2933با اسیتفاده از تکنییک
خییاص تحلی ی پوششییی دادههییا ،کییارايی فنییی نییواحی
چهاردهگانه راه آهن جمهوری استمی ايران را اندازهگیری
و مقايسه نمودهاند .يافتهها نشان مییدهید کیه در سیا
 2937از مجموع چهیارده ناحییه میورد بررسیی ،نیواحی
تهران ،خراسان ،اصفهان ،هرمزگان و شرق دارای کیارايی
1- Nelson
2- Mixed Research Method

 -3مبانی نظري
ارزیابی كارایی نسبی

بی ترديد انسان در تمام دوران زندگی خیود همیواره
با مشکلی به نام محدوديت و کمیابی مواجه بوده و هسیت.
اين محدوديت و کمیابی در تمام زمینهها از جملیه عوامی
تولییید و بییه تبییع آن کاالهییا و خییدمات ،کییامتً محسییوس
میباشد .از اينرو بشر بیرای فیراهم نمیودن شیرايط بهتیر
زندگی ،چارهای جز استفاده هرچه بهتر از امکانات موجیود
جهت دسترسی به تولید بیشتر و با کیفیت بیاالتر را نیدارد
و درحیا حاضییر آنچیه بییه روشیینی پاسیصگوی ايیین نیییاز
میباشد ،مقوله کارايی است .انسیان همیواره سیدی بیر آن
داشته تا حداکثر نتیجیه را بیا کمتیرين امکانیات و عوامی
موجود به دست آورد .اين کوششها را میتیوان دسیتیابی
به کارايی باالتر نامید (استمخواه.)2933 ،
به منظور ارزيیابی کیارايی ،پژوهشیگران ،روشهیای
متفاوتی را ارائه کردهانید .ايین روشهیا را بیه طیور عمیده
میتوان بیه دو دسیته روشهیای پیارامتری 9و روشهیای
غیرپارامتری 1تقسیمبنیدی کیرد .روشهیای پیارامتری بیه
روشهايی اطتق میگیردد کیه در آنهیا ابتیدا يیک شیک
خاص برای تابع تولید در نظر گرفتیه مییشیود ،سیسس بیا
3- Parametric Methods
4- Non-Parametric Methods
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چرايی اتصا سیاست سیاخت مسیکن دولتیی و ارزيیابی

سیییصنور و همکیییاران ( )2932در مطالدیییهای بیییا
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مرسوم است ،ضرايب مجهو (پارامترهای) اين تابع برآورد

که توانايی اندازهگیری با چندين ورودی و خروجی را دارا

میشود .مهمترين اين روشها عبارتند از :تابع تولید مرزی

بود .اين مد تحت عنوان تحلی پوششی دادهها مدرفیی

بطدی ) ،1(DFPFتابع تولید مرزی بطدیی آمیاری ،0تیابع

شد و اولین بیار در رسیاله دکتیری رودز و بیه راهنمیايی

تولیید میرزی تصیادفی ) 9(SFPFو تیابع سیود( 1رضیايی،

کیییوپر تحیییت عنیییوان «ارزيیییابی پیشیییرفت تحصییییلی

 .)2932روش دوم ارزيابی کارايی ،روش های غیرپیارامتری

دانشآموزان مدارس آمريکا در سا  »2371در دانشیگاه

میییباشییند .در ايیین روشهییا بییا اسییتفاده از تکنیییکهییای

کارنگی 22مورد استفاده برار گرفیت و در سیا  2373در

برنامهريزی ،به ارزيابی کارايی بنگاههیا پرداختیه مییشیود.

مقالییهای تحییت عنییوان «انییدازهگیییری کییارايی نسییبی

عتوه بر اين ،در اين روشها ديگر نییازی بیه بیرآورد تیابع

واحدهای تصمیمگیرنده» ارائه شد (مهرگان.)2932 ،

تولید نمیباشید و چنانچیه بنگیاه میورد نظیر دارای چنید

از آنجا که چارنز ،کیوپر و رودز ايین مید را ارائیه

خروجی متفاوت باشد ،اين روشها در ارزيیابی کیارايی ،بیا

کردند ) ، (Charnes et al., 1978به مد  CCRکیه از

مشکلی مواجه نمی شیوند .روش تحلیی پوششیی دادههیا

حروف او نام سه فرد فوق تشکی شده اسیت ،مدیروف

) 2(DEAرا میییتییوان بییهعنییوان يکییی از روشهییای

گرديد .22در ايین مید  ،هیدف ،انیدازهگییری و مقايسیه

غیرپارامتری مدرفی کرد کیه در ايین روش ،بیا اسیتفاده از

کییارايی نسییبی واحییدهای سییازمانی؛ ماننیید مییدارس،

تکنیکهای برنامهريزی رياضی ،به ارزيابی واحدهای میورد

بیمارستانها ،شیدب بانیک ،شیهرداریهیا و  ...اسیت کیه

نظر پرداخته میشود (پورکاظمی و رضايی.)2930 ،

چندين ورودی و خروجی شبیه به هم دارند.
سییسس در سییا  2331بنکییر ،20چییارنز و کییوپر

تحليل پوششی دادهها
1

مقاله ای منتشر کردند که در آن مدلی بیه نیام BCC

سنگ بنای اولیه تحلی پوششی دادههیا را مییگذاشیت،

که مصفف اسامی ايشان است ،مطرح گرديد .29در اين

گمان نمیکرد که در کمتر از نیم برن ،اين شاخه از علیم

مد  ،بح

بازده به مقیاس نیز به مید  CCRاضیافه

چنان پیشرفتی کند که در بیشیتر شیاخههیای علیوم؛ از

شد ).(Banker et al., 1984

شايد هنگامی کیه حیدود نییم بیرن پییش ،فیار

رياضیات گرفتیه تیا علیوم فنیی و مهندسیی ،میديريت و

مدل CCR

ابتصاد بهعنوان يک تکنیک کارآمید در تحلیی عملکیرد

در اندازه گیری کارايی نسبی واحیدها ،فیار بیرای

واحدهای تصمیم گیرنده مطرح شود (علیرضیايی ،فتحیی

ساختن يک واحد مجیازی ،بیر مجمیوع میوزون واحیدها

هفشجانی.)2939 ،

تمرکز نمود و به عنوان يک وسیله سنجش متداو بیرای

فار  ،مد خود را برای تصمیین بصیش کشیاورزی
آمريکا نسبت به ساير کشورها ،مورد استفاده برار داد .بیا

اندازه گییری کیارايی فنیی ،رابطیه ( )2را پیشینهاد کیرد
):(Farrell, 1957

اين وجود او در ارائه روشی که در برگیرنیده ورودی هیا و
خروجی های متددد باشد ،موفق نبیود .چیارنز ،7کیوپر 3و
1- Deterministic Frontier Production Function
2- Deterministic Frontier Production Function Statistic
3- Stochastical Frontier Production Function
4- Profit Function Method
5- Data Envelopment Analysis
6- Farrell
7- Charnes
8- Cooper

رابطه ()2

مجموع موزون خروجیها
مجموع موزون ورودیها

= کارايی

9- Rhodes
10- Carnegi Mellon University
11- CCR: Charnes, Cooper, Rhodes
12- Banker
13- BCC: Banker, Charnes, Cooper
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يکی از روشهای برآورد توابع که در آمیار و ابتصادسینجی

رودز 3ديدگاه فار را توسده داده و مدلی را ارائه نمودنید

 6ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه اقتصاد و مديريت شهري /شماره پنجم ،زمستان 2931

در صورتی که هدف ،بررسی کیارايی فنیی  nواحید

میییینامنییید ،مییییباشییید .ايییین واحییید ،ورودیهیییای

که هر کیدام دارای  mورودی و  sخروجیی اسیت باشید،

)  (x10 , x20 , … , xm0را بیییرای تولیییید خروجییییهیییای

کارايی نسبی واحد  jاُم ) ،(j = 1,2, … , nبیا اسیتفاده

)  (y10 , y20 , … , ys0مصییرف میییکنیید .در صییورتیکییه
وزنهای تصصی

از رابطه ( )0محاسبه میگردد:

خروجیها) با )  (u1 , u2 , … , usو وزن تصصی

s

rj

u y

ij

v x
i

 کارايی واحد  jاُم

بیییه ورودیهیییا (يیییا هزينیییه خريییید ورودیهیییا) بیییا

i 1

) (v1 , v2 , … , vm

برای فهم بهتر متغیرهای موجیود در رابطیه فیوق،
شک  2را در نظر میگیريم:

…

y1j

بايد حداکثر گردد .اين روش را بیرای سیاير واحیدها نییز

واحد j

…

ys j

xij

کارايی واحد صفر است (واحد تحت

بررسی)=MAX Z0

بنابراين:

 ≤ 1کارايی تمام واحدها

…

…

نشان داده شوند ،آنگاه کسیر

s
 u r yr
0
r 1
m
 vi x i
0
i1

بايد انجام داد.

x 1j

y rj

داده شده

متغیرهای مسأله مذکور ،وزنهیا هسیتند و جیواب

x mj

مسییأله ،مناسییبتییرين و مسییاعدترين مقییادير را بییرای
وزن های واحد صفر (واحد تحت بررسی) ارائیه و کیارايی

شکل  -1وروديها و خروجیهاي واحد  jام
منبع( :مهرگان)1331 ،

آن را اندازهگیری میکند .به ايین ترتییب ،مید رياضیی
نسبت  CCRبهصورت زير میباشد:
s

u y

r r0

با توجه به شیک  ،2متغیرهیای موجیود در رابطیه

v x

مربوط به کارايی نسبی واحد  jاُم به صیورت زيیر تدريیف
میشوند:
 : x i jمییییییزان ورودی  iاُم بیییییرای واحییییید  jاُم

r 1
m

i i0

Max z 0 

i 1

بنابراين:
s

)(j = 1,2, … , n

1

 : y rjمییییزان خروجیییی  rاُم بیییرای واحییید  jاُم

u y

r rj

v x

i ij

)(j = 1,2, … , n

 : urوزن داده شییده بییه خروجییی  rاُم (بیمییت

r 1
m
i 1

برای هر واحد)𝑛 (𝑗 = 0,1,2, … ,

u r , vi  0

خروجی  rاُم)
 : viوزن داده شده به ورودی  iاُم (هزينه ورودی i

مدل  -1مدل نسبت CCR

در مد فوق اگر urها خیلی بزرگ و viها خیلیی

اُم)
کنیید  nواحید ،موجیود

کوچک باشند ،مقدار نسیبتهیا مییتوانید بیینهايیت يیا

است و هدف ،ارزيابی کارايی نسبی واحید تحیت بررسیی

نامحدود شود .برای جلوگیری از چنیین مشیکلی تمیامی

که آن را واحد صفر ،واحد تصمیمگیرنده يا  2 DMUنییز

نسبت ها (کارايی واحدها) را کوچک تر يا مساوی يیک در

برای ساختن مد  ،فیر

1- Decision Making Unit
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رابطه ()0

r

r 1
m

داده شده بیه خروجییهیا (يیا بیمیت
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نظر می گیرند و بهعنوان محدوديت ،وارد مد مییکننید

به کیار میی رود .ايین متغییر هماننید متغیرهیای  uو v

(مهرگان.)2932 ،

مقداری مجهو بوده و پس از ح مید و مدیین شیدن
مقدار آن ،نوع بیازده بیه مقییاس بیهصیورت زيیر تدییین

مدل BCC

میشود:

يکی از ويژگیهای مد تحلیی پوششیی دادههیا،
بیانگر ارتباط بین تغییرات ورودیها و خروجیهیای يیک
سیستم است که می تواند ابت ،کاهشی يا افزايشی باشد.
بازده به مقیاس ابت بدان مدناست که افزايش در مقیدار
ورودی ،منجییر بییه افییزايش بییه همییان نسییبت در مقییدار

کاهشی است.
ب) هرگاه  w = 0باشد؛ نیوع بیازده بیه مقییاس،
ابت است.
ج) هرگاه  w > 0باشید؛ نیوع بیازده بیه مقییاس،
افزايشی است (مهرگان.)2932 ،

خروجی می شود .در بازده بیه مقییاس کاهشیی ،افیزايش
خروجی کمتر از نسبت افزايش در ورودیهیا و در بیازده

 -4روش تحقيق

به مقیاس افزايشیی ،افیزايش خروجیی بیشیتر از نسیبت

تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی ،از نظیر روش

افزايش در ورودیهاست (مهرگان.)2932 ،

اجرا ،توصیفی و از نظر میزان دخالیت پژوهشیگر ،از نیوع

مد  CCRاز جمله مد های بازده ابت نسیبت بیه

همبسییتگی میییباشیید .در ايیین تحقیییق ،از روش تحلیی

مقیاس است .بنکر ،چارنز و کوپر با تغیییر در مید CCR

پوششی دادهها ( )DEAبرای اندازهگیری کیارايی نسیبی

مد جديدی را عرضه کردند .ايشان با اضیافه کیردن بیید

شهرهای باالی  02هزار نفر استان سیستان و بلوچسیتان

تحدب به مجموعه بیود مد  ،CCRبازدهی متغیر نسبت

در اجرای پروژه های طیرح مسیکن مهیر ،بهیره خیواهیم

به مقیاس را وارد مد نمودنید ).(Banker et al., 1984

گرفت .از میان مد های موجود در روش مذکور ،از مید

مد  BCCبرای ارزيیابی واحید تحیت بررسیی )(DMU

 BCCاستفاده میشود .به اين دلی مد  BCCبیه کیار

بهصورت زير میباشد:

میرود که بازده به مقیاس متغیرهای تحقییق حاضیر ،در

w

s

u y

r r0

حا تغییر است؛ برای مثا  ،هیچ تضمینی وجیود نیدارد

Max z 0 

r 1

m

v x

i i0

متغیرهای ورودی) ،مییزان واحیدهای مسیکونی سیاخته

i 1

شده نیز (به عنوان يکی از متغیرهیای خروجیی) دو برابیر

بنابراين:

 j  0,1,2,..., n 

w
1

s

rj

u y
r

r 1

m

ij

 Wآزاد در عتمت

که با دو برابر شدن تدداد منابع انسانی (بهعنوان يکیی از

v x
i

i 1

u r , vi  0

شود .همچنین از آنجايی که میزان منابع انسانی ،فیزيکی
و مالی (متغیرهای ورودی) چنیدان در حیطیه اختییارات
ادارات ک ی راه و شهرسییازی نیسییت و عمییدتاً از طريییق
مراجع بانون گیذار (مجلیس شیورای اسیتمی) و مجیری
(وزارت راه و شهرسازی) ،تصويب و بیه ادارات کی ابیت
میییشییود؛ میید  BCCاز ديییدگاه خروجیییمحییور مییورد

مدل  -2مدل نسبت BCC

بررسی برار خواهید گرفیت ،عیتوه بیر آن ،چیون تدیداد

تفاوت اين مد با مد  CCRدر وجود متغیر آزاد

محدوديت ها از تدداد متغیرها بیشتر اسیت ،حی مسیأله

در عتمت  wاست که برای تدیین بازده به مقیاس مید

انويه نیازمند حجم محاسبات کمتری میباشد؛ با توجیه
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ساختار بازده به مقیاس آن میباشید .بیازده بیه مقییاس،

الف) هرگاه  w < 0باشد؛ نوع بیازده بیه مقییاس،

 8ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه اقتصاد و مديريت شهري /شماره پنجم ،زمستان 2931

به اين مطلیب از مید  BCCدر فیرم پوششیی ( انويیه)

 ،2932در شهرهای باالی  02هزار نفر استان سیستان و

استفاده خواهد شد.

بلوچستان (واحد سنجش :نفر).
برای ايجاد درک بهتر از متغیرهای رياضی بیه کیار

در اين تحقیق ،ما دو نوع متغیر داريم:

میان آنها و متغیرهای تحقیق ،شک  0را که مربیوط بیه

الف) متغیرهای ورودی شام :

ارزيابی کارايی نسبی يکیی از واحیدهای تصیمیمگیرنیده

 -2منابع انسانی :تدداد کارکنان اداره ک مسکن و

میباشد ،در نظر میگیريم.

شهرسازی استان سیستان و بلوچستان در فاصله ابتیدای
سا  2937تا انتهای سا ( 2932واحد سنجش :نفر)
 -0منابع فیزيکی  :اراضی دولتی تصصی

جامعه آماري و روش گردآوري دادههاي تحقيق

داده شده

جامده آماری مورد استفاده در تحقیق حاضیر ،کلییه

در فاصله ابتدای سا  2937تا انتهای سیا  ،2932بیرای

پروژههای مسکن مهر شهرهای باالی  02هزار نفیر اسیتان

اجرای طرح مسکن مهر در شهرهای بیاالی  02هیزار نفیر

سیستان و بلوچستان (شام ايرانشهر ،چابهار ،خاش ،زاب ،

استان سیستان و بلوچستان (واحد سنجش :متر مربع)

زاهدان ،سراوان و کنارک) است که در فاصله ابتیدای سیا

 -9منابع مالی :تسهیتت اعطايی از سیوی دولیت در

 2937تا انتهای سا  ،2932در سیامانه میديريت مسیکن

فاصله ابتدای سیا  2937تیا انتهیای سیا  ،2932بیرای

مهر به بت رسیدهاند .برای جمعآوری اطتعات مربوط بیه

پیشبرد طرح مسکن مهر در شهرهای باالی  02هیزار نفیر

ادبیات و پیشینه تحقییق ،از پايگیاههیای اطتعیاتی و نییز

استان سیستان و بلوچستان (واحد سنجش :میلیون ريا ).

کتابصانههای تصصصی حوزههای مديريت ،تحلی پوششیی

ب) متغیرهای خروجی شام :

دادهها و مسکن و ساختمان استفاده شده است.

 -2واحییدهای مسییکونی سییاخته شییده در فاصییله

همچنین جهت جمع آوری آمار و اربام مربیوط بیه

ابتدای سا  2937تا انتهای سا  ،2932در بالب طیرح

وضدیت مسکن در شهرهای استان و متغیرهای ورودی و

مسییکن مهییر در شییهرهای بییاالی  02هییزار نفییر اسییتان

خروجی پروژههای مسیکن مهیر ،بیه ترتییب از آمارهیای

سیستان و بلوچستان (واحد سنجش :واحد مسکونی)

رسمی موجود در درگاه ملی آمار ايران و سامانه میديريت

 -0میییزان اشییتغا زايییی حاص ی از اجییرای طییرح

مسکن مهر ،بهرهبرداری شده است.

مسکن مهر در فاصله ابتدای سا  2937تا انتهیای سیا
ايرانشهر x1
ايرانشهر y1

ورودی او ايرانشهر :منابع انسانی

واحد مسکونی :خروجی او ايرانشهر
ايرانشهر x2
ايرانشهر y2

ایرانشهر

ورودی دوم ايرانشهر :منابع فیزيکی

اشتغا زايی :خروجی دوم ايرانشهر
ايرانشهر x3
ورودی سوم ايرانشهر :منابع مالی

شکل  -2ارتباط ميان متغيرهاي تحقيق و متغيرهاي ریاضی مدل
منبع( :یافتههاي نگارندگان)
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متغيرهاي تحقيق

رفته در مید هیای  CCRو  BCCو نییز ايجیاد ارتبیاط

ارزيابی کارايی نسبی پروژههای مسکن مهر  /...میتد وفادار اصغری ،بابر کرد ،حبیباهلل ساالرزهی ییییییییییییییییییییییییییییییییی 3

ابزار تجزیه و تحليل دادهها

پیشرفته برنامه ريزی خطیی ،بیه میديريت دادههیا و نییز

در اين تحقییق جهیت تجزيیه و تحلیی دادههیا و

تجزيه و تحلیی آمیاری عملییات و پیروژههیای مصتلیف

بهدست آوردن کارايی نسبی هر يک از شهرها (بهعنیوان

بسردازد.

يک واحد تصمیمگیرنده) ،از نرمافزار لینگو 2استفاده شده

مدل تحليلی تحقيق

است .اين برنامه که جزء نرمافزارهای تصصصی رشتههای

با توجیه بیه مطالیب مطیرح شیده ،مید تحلیلیی

فراهم آوردن محیطی مناسب جهت ح مید هیای

مد

شاخ ها

ويژگیها

تکنیک تحلی پوششی دادهها

BCC
خروجیمحور

منابع فیزيکی

ورودی

ارزیابی كارایی

منابع مالی

 -0تمرکز بر روی

تولید مسکن

خروجیها

اشتغا زايی

پروژههای مسکن مهر

منابع انسانی

 -2بازده به
مقیاس متغیر

متغیرها

خروجی

شکل  -3مدل تحليلی تحقيق
منبع( :یافتههاي نگارندگان)

 -5یافتههاي تحقيق

در دو دسته کلی آپارتمیانی و غیرآپارتمیانی طبقیهبنیدی

وضعيت مسکن در واحدهاي تصميمگيرنده

کرده و سسس بیا توجیه بیه متغیرهیای تدیداد اتیاقهیای

بییرای مدرفییی وضییدیت کلییی مسییکن شییهری در

واحدهای مسکونی و تدداد خانوارهای ساکن در هر واحید

شهرهای باالی  02هزار نفر استان ،با استناد به اطتعیات
موجود در درگاه ملی آمار ،واحدهای مسکونی هر شهر را

1- LINGO Software

مسکونی ،جدو  2ترتیب داده شده است.
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رياضی ،مديريت و صینايع مییباشید ،بیادر اسیت ضیمن

تحقیق ،بهصورت شک  9خواهد بود:
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جدول  -1وضعيت مسکن در شهرهاي باالي  25هزار نفر استان
نام شهر
تدداد خانوار ساکن= 2

27

12

1

11

تدداد خانوار ساکن= 0

2

2

2

2

7

تدداد خانوار ساکن = 9

2

9

2

2

2

2

تدداد خانوار ساکن =  1و بیشتر

2

1

0

2

9

2

2

تدداد خانوار ساکن = 2

039

902

13

933

9302

291

22

2201

تدداد خانوار ساکن = 0

1

2

2

90

201

2

2

213

تدداد خانوار ساکن = 9

0

2

2

29

09

9

2

11

دارای 2
اتاق

آپارتمانی

دارای 0
اتاق

2

22
3

تدداد خانوار ساکن =  1و بیشتر

2

2

2

2

3

2

2

02

تدداد خانوار ساکن = 2

233

317

229

2231

21990

022

32

تدداد خانوار ساکن = 0

1

11

7

222

017

1

7

120

تدداد خانوار ساکن = 9

2

22

2

03

23

9

2

222

تدداد خانوار ساکن =  1و بیشتر

2

1

2

7

03

2

2

12

تدداد خانوار ساکن = 2

122

231

019

330

3730

999

12

22322

تدداد خانوار ساکن = 0

13

93

22

227

122

03

29

132

تدداد خانوار ساکن = 9

22

00

1

03

211

2

1

002

تدداد خانوار ساکن =  1و بیشتر

1

21

9

27

21

22

0

221

تدداد خانوار ساکن= 2

219

119

010

331

0237

239

022

1393

تدداد خانوار ساکن= 0

72

03

07

232

012

03

1

120

تدداد خانوار ساکن = 9

92

21

27

93

39

92

9

072

تدداد خانوار ساکن =  1و بیشتر

03

99

2

7

92

29

1

201

تدداد خانوار ساکن= 2

0171

0932

2221

9122

3291

2211

207

02237

تدداد خانوار ساکن= 0

019

292

292

921

733

31

22

2771

تدداد خانوار ساکن = 9

39

39

27

22

229

07

7

102

تدداد خانوار ساکن =  1و بیشتر

10

13

2

22

22

22

0

233

تدداد خانوار ساکن= 2

0330

0137

2223

1232

02022

2391

722

91231

تدداد خانوار ساکن= 0

121

003

273

132

0201

021

77

9733

تدداد خانوار ساکن = 9

222

72

11

229

911

22

03

779

تدداد خانوار ساکن =  1و بیشتر

11

11

3

1

23

7

00

239

تدداد خانوار ساکن= 2

3190

9303

1732

21329

93710

3130

0323

39222

تدداد خانوار ساکن= 0

2322

133

392

2323

3230

2913

910

22013

تدداد خانوار ساکن = 9

712

930

900

992

0272

213

071

2237

تدداد خانوار ساکن =  1و بیشتر

033

932

221

21

319

011

927

0021

02392

29120

3330

90031

221009

22222

2122

022113

دارای 1
اتاق و
بیشتر

تدداد واحد مسکونی

2

2

29

27932

دارای 9
اتاق

دارای 2
اتاق

دارای 0
اتاق

غیرآپارتمانی

292

1

2

172

دارای 9
اتاق

دارای 1
اتاق و
بیشتر

جمع

منبع( :درگاه ملی آمار ایران)www.amar.org.ir.[16 Jan 2014] :
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ايرانشهر

چابهار

خاش

وضعيت مسکن

زاب

زاهدان

سراوان

کنارک

جمع

ارزيابی کارايی نسبی پروژههای مسکن مهر  /...میتد وفادار اصغری ،بابر کرد ،حبیباهلل ساالرزهی ییییییییییییییییییییییییییییییییی 11

ايییین دادههیییا در حقیقیییت همیییان ورودیهیییا و

دنبا آن هستیم تا کارايی نسبی هفت شهر مورد بررسی

خروجی های پروژه های مسکن مهر در هفت شیهر بیاالی

را در بهکارگیری بهینه منابع ورودی طیرح مسیکن مهیر

 02هزار نفیر اسیتان سیسیتان و بلوچسیتان (بیهعنیوان

(شام منابع انسانی ،فیزيکی و میالی) و تبیدي آنهیا بیه

واحدهای تصمیمگیرنده) میباشند .جدو  0مقیدار ايین

خروجیهای مدنظر اين طرح (شام واحدهای مسیکونی

دادههیییا و نحیییوه توزيیییع آنهیییا را در بیییین واحیییدهای

و اشتغا زايی) مورد محاسیبه بیرار دهییم .بیا توجیه بیه

تصمیمگیرنده نشان میدهد.

مفاهیم کارايی نسبی و نییز محیدوديتهیای موجیود در
مد رياضی  ،BCCکارايی نسیبی محاسیبه شیده بیرای

نتایج حاصل از بهكارگيري فررم پوششری مردل

شیییهرهای میییورد بررسیییی (بیییهعنیییوان واحیییدهای

 BCCخروجیمحور

تصمیمگیرنده) ،کوچکتر يا مساوی يک خواهد بود.

مد  BCCخروجیمحور ،کارايی نسبی هريیک از

از اينرو شهرهايی که پیس از حی مید  ،کیارايی

بازدهی متغیر نسیبت

نسبیشان برابر يک شود ،کارا خواهنید بیود و شیهرهايی

واحدهای تصمیم گیرنده را با فر

به مقیاس ،در ماهیت خروجی ،محاسبه مینمايد.

که کارايی نسبیشان کوچکتر از يک شیود ناکیارا بیوده و

در وابع ،در اين بصش به دنبا پاسصگويی به ايین

میزان ناکارايی شان به اندازه فاصله میزان کیارايی نسیبی

بیازدهی متغییر نسیبت بیه

محاسبه شده تا عدد يک است .جدو  9نتايج حاصی از

مقیاس ،کارايی نسبی هر يک از واحدهای تصیمیم گیرنیده

ح مد  BCCپوششی خروجیمحور برای هفت واحید

به چه میزان است؟

تصمیمگیرنده مورد نظر را نشان میدهد.

پرسش هستیم که بیا فیر

جدول  -2وروديها و خروجیهاي پروژههاي مسکن مهر
رديف

DMU

2
0
9
1
2
1
7

ايرانشهر
چابهار
خاش
زاب
زاهدان
سراوان
کنارک

منابع انسانی
(نفر)
21
23
3
29
33
27
7

ورودیها
منابع فیزيکی
(متر مربع)
022100
909219
71000
37723
702739
222223
00391

منابع مالی
(میلیون ريا )
31233
091112
11709
223392
2223103
203292
02907

خروجیها
اشتغا زايی
واحد مسکونی
(نفر)
(واحد)
212
133
717
0222
213
022
292
291
0213
7100
223
129
30
220

منبع( :سامانه مدیریت مسکن مهر)www.maskan.ir.[25 Apr 2013] :
جدول  -3نتایج حاصل از حل مدل  BCCپوششی خروجیمحور
رديف

DMU

اندازه کارايی

2
0
9
1
2
1
7

ايرانشهر
چابهار
خاش
زاب
زاهدان
سراوان
کنارک

2/32
2
2
2/13
2
2/23
2

منبع( :محاسبات نگارندگان)

واحد (واحدهای) مرجع
چابهار

چابهار
چابهار

کنارک
چابهار
خاش
زاهدان
زاهدان
زاهدان
کنارک

وزن (وزنهای) بهینه
2/921

کنارک

2/223

کنارک

2/911

2/131
2
2
2/221
2
2/207
2

2/302
2/123

مقدار بهینه خروجیها
خروجی دوم
خروجی او
033
799
717
0222
213
022
922
732
0213
7100
121
2293
30
220
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معرفی دادههاي مربوط به واحدهاي تصميمگيرنده

بنابراين در اين مطالده با استفاده از مد  BCCبه
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نتايج حاص از جیدو  9نشیان مییدهنید کیه بیا
بهکارگیری مد  BCCخروجیمحور ،از میان هفت شهر

وزنهای  2/221 ،2/223و  2/302در اسیتفاده از منیابع
ورودی خود الگو برار دهد.

توانسته اند نسبت به سايرين بهترين اسیتفاده از منیابع را

به میزان  0213نفر ،يکی از شیهرهايی اسیت کیه موفیق

داشته باشند و به باالترين حد کارايی نسیبی ،در اجیرای

شییده بییا اسییتفاده بهینییه از منییابع ورودی موجییود خییود

پروژههای طرح مسکن مهر در سطح استان دست يابند.

به صورت کارا عم کند و برای دو شیهر زابی و سیراوان
بهعنوان شهر الگو (مرجع) مدرفی گردد.
شهر سراوان با کارايی نسبی  ،2/23همچون زاب و

 -6نتيجهگيري و پيشنهاد
جدو  9نشان میدهد که شهر ايرانشهر بیا امتییاز

ايرانشهر از جمله شهرهای ناکارا اسیت و در صیورتی کیه

کارايی  2/32در مقايسه با ساير شهرهای کیارای اسیتان،

شهرهای چابهار با وزن  ،2/911زاهدان بیا وزن  2/207و

به طور نسبی بیه انیدازه  2/22ناکیارايی دارد .ايین شیهر

کنییارک بییا وزن  2/123را الگییوی خییود بییرار میییداد،

می توانسیت بیا اسیتفاده از همیین منیابع ورودی ،تدیداد

می توانست تدداد واحد مسیکونی و مییزان اشیتغا زايیی

واحدهای مسکونی و میزان اشتغا زايی را بیه ترتییب تیا

خود را تا سطح  2293و  121افزايش دهد.

مقادير  799و  033افزايش دهد و برای رسیدن بیه ايین

در نهايت ،شهر کنارک با توجه به استفاده صیحیح

هییدف بايیید شییهرهای چابهییار و کنییارک را بییا وزنهییای

و بهینه از منیابع ورودی خیود ،از جملیه شیهرهای کیارا

 2/921و  2/131الگوی خود برار دهد.

میباشد و موفق شده برای هر سه شهر ناکارای ايرانشهر،

شهر چابهار با  0222واحد مسکونی و اشتغا زايیی

زاب و سراوان بهعنوان شهر الگو مدرفی گردد.

به میزان  717نفر ،يکی از شهرهايی است که موفق شده

بنابراين ح مد  BCCخروجیمحیور نشیان داد

با استفاده بهینه از منابع ورودی موجود خیود بیهصیورت

که شهرهای چابهار ،خاش ،زاهیدان و کنیارک در اجیرای

کارا عم کند و برای سه شهر ايرانشهر ،زابی و سیراوان

طرح مسکن مهر در سطح استان ،از کیارايی نسیبی الزم

بهعنوان شهر الگو (مرجع) مدرفی گردد.

برخوردارند ،امیا شیهرهای ايرانشیهر ،زابی و سیراوان در

شییهر خیییاش نییییز بیییا  022واحییید مسیییکونی و

اجرای پروژههای مذکور ،کارا نیستند.

اشتغا زايی به مییزان  213نفیر ،يکیی از شیهرهای کیارا

شهرهای ناکارا در اجرای پروژههیای طیرح مسیکن

است ،اما موفق نشده برای هییچ يیک از شیهرهای ديگیر

مهر بايد شهرهای مرجع خود را در ترکیب ،نحوه استفاده

بهعنوان شهر الگو مدرفی گردد.

و مديريت منابع ورودی (با توجه به مندرجات جیدو )9

شهر زاب يکی از شهرهای ناکارا است که با امتییاز

الگو و سرمشق برار دهند .عتوه بر اين پیشنهاد میشیود

کارايی  2/13در مقايسه با ساير شهرهای اسیتان بیهطیور

که:

نسبی به اندازه  2/90ناکارايی دارد .بنابراين اين شهر بايد

 -2شهرهای ناکارا جهت استفاده بهینه از منابع انسانی

در ترکیب ،نحوه استفاده و میديريت منیابع ورودی خیود

موجود ،بهعنوان يکی از منابع ورودی ،توجه و تدهد

تغییر ايجیاد نمايید؛ بیه نحیوی کیه بتوانید تدیداد واحید

بیشتری به مقوله تصص گرايی داشته باشند .در کنار
2

منابع انسانی جهت جلوگیری از

مسکونی و میزان اشتغا زايی خود را به ترتیب به مقادير

اين امر ،اجرای تددي

 732و  922برساند .اين شهر میتواند جهت حصیو بیه

تورم منابع در برخی بصشها و در مقاب  ،کمبود آن در

چنین نتیجهای ،شهرهای چابهار ،زاهدان و کنیارک را بیا

ساير بسمتها ،کامتً ضروری به نظر میرسد.
1- Rightsizing
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مورد بررسی ،چهار شهر چابهار ،خاش ،زاهدان و کنیارک

شهر زاهدان با  7100واحد مسکونی و اشتغا زايی

ارزيابی کارايی نسبی پروژههای مسکن مهر  /...میتد وفادار اصغری ،بابر کرد ،حبیباهلل ساالرزهی ییییییییییییییییییییییییییییییییی 13

 -0شهرهای ناکارا جهت استفاده بهینه از منابع فیزيکیی

بررسی جنبههای اجتماعی مسکن مهر (مطالده موردی:

يییا همییان اراضییی دولتییی واگییذار شییده جهییت احییدا

شهرستان کرج) .نشريه ابتصاد تداون.221-33 ،)7(92 ،

پروژه های طرح مسکن مهر ،التزام بیشیتری بیه پیشیبرد

سییامانه مییديريت مسییکن مهییر ،وزارت راه و شهرسییازی،

طرح بر مبنای پروژههای انبوهسازی داشته باشیند .البتیه

( .) 2930گزارش تفکیکی پروژه های شیهرهای بیاالی

اين امر بايد با توجه به فرهنگ هر منطقیه ،بیومیسیازی

http://maskan.ir/213.207.199.172/reports/queryreport

سصنور ،محمد؛ صادبی ،حسین؛ عصاری ،عباس؛ ياوری ،کاظم

 -9انتصاب پیمانکاران و مجريیان در شیهرهای ناکیارا بیا

و مهرگان ،نادر .)2932( ،تدیین کارايی شرکتهای توزيع

تکیه بیشتری بر توان فنی اجرايیی و سیوابق کیاری آنهیا

برق ايران و عوام

صورت گیرد و از ايشان تدهدات رسمی در خصوص اتمام

پوششی دادهها و رويکرد دو مرحلهای .مجله تحقیقات

پییروژه در موعیید مقییرر اخییذ شییود؛ زيییرا در بسیییاری از
پروژه های اين شهرها ،عدم اتمیام پیروژه در موعید مقیرر
موجب تحمی افزايش تسیهیتت دولتیی و نییز افیزايش
سهم آورده متقاضیان شده است.

مؤ ر بر آن با استفاده از تحلی

ابتصادی.93-02 ،)33(17 ،
علیرضايی ،محمدرضا؛ فتحیی هفشیجانی ،کییامر .)2939( ،
ارزيابی کارايی واحدهای تصمیمگیری با استفاده از مید

پويای تحلی پوششی دادهها .فصیلنامه علمیی تصصصیی
مديريت.01-21 ،)2(22 ،
مرکز آمار ايران ،مداونت برنامهريزی و نظارت راهبردی رياست

 -7منابع
استمخواه ،مهدی .)2933( ،ارزيابی کارايی نسبی ناشی از

جمهوری .)2930( ،آمارهای موضوعی ساختمان و مسکن،

فناوری اطتعات به کار رفته در بنگاههای کوچک و

تدداد خانوارهای ساکن در واحد مسکونی ،برگرفته از

متوسط با استفاده از مد

تحلی

پوششی دادهها.

پاياننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه سیستان و بلوچستان.
آماده ،حمید؛ امامی میبدی ،علی و آزادی نژاد ،علی.)2933( ،

سايت www.amar.org.ir/default.aspx?tabid=106

مدتمدی ،مسدود .)2972( ،مسائ

و مشکتت مسکن در

ايران .مجله علمی مدماری و شهرسازی29 ،و.21

رتبهبندی استانهای کشور از لحاظ کارايی فنی بصش

موحدی ،محمد مهدی؛ حسینی ،سید محیی الیدين.)2933( ،

صندت با استفاده از روش تحلی پوششی دادهها .مجله

تدیییین و رتبییهبنییدی کییارايی نییواحی مصتلییف راهآهیین

دانش و توسده.232-210 ،)03(21 ،

جمهوری استمی ايیران بیا اسیتفاده از تحلیی پوششیی

پورکاظمی ،محمد حسین؛ رضايی ،جواد .)2930( ،ارزيابی
عملکرد نواحی سیزدهگانه راهآهن جمهوری استمی ايران

به روش تحلی پوششی دادهها .مجله تحقیقات ابتصادی،
.219-212 ،)22(19
پورمحمدی ،محمدرضا .)2932( ،برنامهريزی مسکن .تهران:
انتشارات سمت.

رضايی ،جواد .)2932( ،ارزيابی کارايی نواحی راهآهن
جمهوری استمی ايران ،پاياننامه کارشناسی ارشد،
دانشگاه شهید بهشتی.
ريترز ،جورج .)2971( ،نظريه جامدهشناسی در دوران مداصر.
ترجمه محسن ت ی ،تهران :نشر علمی.
زنجانی ،حبیب اهلل؛ گ کار ،زهرا و محمدی ،حامد.)2932( ،

دادهها .مجله رياضییات کیاربردی دانشیگاه آزاد اسیتمی
واحد الهیجان.11-13 ،)2(7 ،

مهرگییان ،محمدرضییا .)2932( ،تحلییی پوششییی دادههییا
(مد های کمّی در ارزيابی عملکرد سیازمانهیا) .تهیران:
نشر کتاب دانشگاهی.
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