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تعیین شاخص های ارزيابی عملکرد  فعالیتهای فنی وعمرانی وحمل ونقل 
وترافیک شهرد اری تهران وبررسی قابلیت سیستم حسابد اری موجود  جهت 
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چکید  ه
و  فعالیتهـای فنـی  ارزیابـی عملکـرد   تعییـن شـاخص های  هد فهـای پژوهـش حاضـر، 
عمرانـی وحمـل ونقـل وترافیک شـهرد اری تهران ، بررسـی کفایت و قابلیت شـاخص های 
موجـود  و همچنیـن  ارزیابـی قابلیت هـای سیسـتم حسـابد اری جهـت تحقق مسـئولیت 
پاسـخگویی عملیاتـی می باشـد . د رراسـتای تحقـق ایـن اهـد اف، ابتـد ا مبانـی نظـری 
وپیشـینه پژوهش هـای مربـوط بـه ارزیابـی عملکـرد  شـهرد اری های کشـورهای توسـعه 
یافتـه وقوانیـن ومقـررات مربوطـه مطالعـه وشـاخص های این نـوع ارزیابی تعییـن گرد ید  
و از طریـق بکارگیـری روش د لفـی فـازی ونظرخواهـی از خبرگان شـاخصهای شناسـایی 
شـد ه مـورد  اجمـاع قـرار گرفـت. پـس ازآن، بـه منظـور تعییـن شـاخص های بااهمیـت 
ازبیـن شـاخص های مـورد  اجمـاع از آزمـون »تحلیـل عاملـی تایید ی«اسـتفاد ه گرد ید .

افـزون بـر ایـن ،کفایـت وقابلیـت شـاخص هـای ارزیابـی عملکرد  موجـود  د ر شـهرد اری 
تهـران بـه منظـور تحقق مسـولیت پاسـخگویی عملیاتی، از طریق مقایسـه شـاخص های 
ارزیابـی عملکـرد  موجـود  با شـاخص های مـورد  اجماع جامعـه تخصصی ارزیابـی گرد ید . 
د ر نهایـت، قابلیتهـای سیسـتم حسـابد اری مـورد  عمـل شـهرد اری تهـران بـرای تامیـن 
اطالعـات مـورد  نیـاز جهـت بکارگیـری شـاخص هـای مورد  اجمـاع خبـرگان نیـز مورد  

ارزیابـی قـرار گرفت. 
نتایـج تحقیـق نشـان د اد کـه  از57شـاخص ارزیابـی عملکـرد  فعالیتهـای فنـی وعمرانـی 
شد ه،51شـاخص  انجـام  وپژوهش هـای  نظـری  ازمبانـی  مسـتخرجه  ونقـل  وحمـل 
اجمـاع اعضـای گـروه د لفـی راکسـب نمود امـا با انجـام تحلیـل عاملـی تاییـد ی تنها29 
شـاخص آن از اهمیـت باالتـری برخورد اربـود . ازسـوی د یگـر، نتایـج تحقیـق نشـان د اد ، 
شـاخص های ارزیابـی عملکـرد  موجود  د رشـهرد اری تهـران از قابلیـت مورد  انتظـار برای 
اند ازه گیـری عملکرد فعالیتهـای  فنـی وعمرانـی وحمـل ونقـل وترافیـک برخورد اراسـت. 
افزون برآن،سیسـتم حسـابد اری مورد اسـتفاد ه شـهرد اری تهران قاد ر بـه تأمین اطالعات 
ونقـل  وحمـل  وعمرانـی  فنـی  فعالیتهـای  عملکرد عملیاتـی  ارزیابـی  جهـت  مورد نیـاز 

وترافیـک می باشـد . 
عملکرد ،سیسـتم های  ارزیابـی  عملکرد ،شـاخص های  ارزیابـی  کلیـد  ی:  واژگان 

عملیاتـی. پاسـخگویی  مسـولیت  شـد ه،  تمـام  بهـای  حسـابد اری 
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Determination of  operational performance measurement 
indicators and accounting system capabilities for 
operational accountability In the field of  Technical and 
development , transportation and traffic activities in 
Tehran Municipality

Abstract
The purpose of  this study was to determine operational performance 
measurement indicators, assess the adequacy and capability of  existing 
indicators, and evaluate the capabilities of  the accounting system to fulfill 
the operational responsibility of  Tehran Municipality. In order to achieve 
the research goals, theoretical fundamentals and the literature related to the 
assessment of  the performance of  municipalities in developed countries 
and relevant laws and regulations were first studied; then the indicators were 
determined and agreed through the use of  the Fuzzy Delphi methodology 
and expert opinion polls. Subsequently, the “confirmatory factor analysis” 
test was used to determine the factor load of  each component’s indicators to 
establish that each of  the indicators related to each component plays a role in 
evaluating the operational performance of  Tehran Municipality. Additionally, 
the adequacy and capability of  performance measurement indicators in were 
assessed in order to fulfill the responsibility of  operational accountability 
by comparing the indicators with the consensus indicators in a specialized 
community. Finally, the accounting system capabilities of  Tehran Municipality 
were evaluated to. The results of  the study showed that out of  57 indicators 
derived, the Delphi group obtained 51 general consensus indicators, but only 
29 indicators were sufficiently important by doing a confirmatory factor 
analysis. The results of  the research showed that the indicators of  operational 
performance evaluation in Tehran’s municipality are indicators. In addition, 
the accounting system used by Tehran Municipality is able to provide the 
necessary information for evaluating the operational performance of  technical, 
development, transportation and traffic activities.
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مقد  مه 
فقد ان نظام ارزیابی و کسـب بازخـورد  د ر ابعاد  مختلف 
سـازمانی، امـکان انجـام اصالحـات الزم بـرای رشـد ، 
توسـعه و بهبـود  فعالیت هـای سـازمان را غیـر ممکـن 
و د ر نهایـت سـبب پد یـد ه مـرگ سـازمانی خواهـد  
شـد . سیسـتم ارزیابـی عملکـرد  مناسـب، بـه مد یران 
و سرپرسـتان کمـک می کنـد  تـا بتواننـد  بـه شـکل 
مشـهود تر و ملموس تـری نقـاط ضعـف و کمبود هـای 
عملیاتـی و اجرایـی را شناسـایی نماینـد  و مـوارد ی 
کـه نیـاز بـه توجه بیشـتر د ارنـد  را نیـز باز شناسـایی 
و اصـالح نماینـد . ارزیابـی عملکـرد ، خود  مسـتلزم د ر 
اختیار د اشـتن شـاخص هایی اسـت کـه با اسـتفاد ه از 
آنهـا بتـوان عملکـرد  را مـورد  ارزیابـی قـرار د اد . مـرور 
آراء صاحب نظـران نشـان می د هـد  کـه شـاخص های 
ارزیابـی عملکـرد  جـزء الینفـک سیسـتم های ارزیابی 
عملکـرد  می باشـد  و د ر حقیقـت راهنمـای عمـل از 
سـوی آنچه "هسـت" به سـوی "آنچه باید  باشـد " به 
شـمار مـی رود . به عبـارت د یگـر، تازمانی کـه معیاری 
مشـخص وجود  ند اشـته باشـد  ارزیابی عملکرد  د رهیچ 
سـطحی امـکان پذیـر نخواهد  بـود . )بابایـی و د یگران، 

)1376
بـا توجـه بـه محـد ود  بـود ن منابـع و تنـوع گسـتره 
مد یریـت  هـم  و  شـهروند ان  هـم  شـهری،  خد مـات 
عملکـرد   ارزیابـی  نظـام  وجـود   خواسـتار  شـهری 
می باشـند ، کـه بـه تخصیـص بهینـه منابـع و بهبـود  
خد مات رسـانی منجـر گـرد د . از طـرف د یگـر، تد ویـن 
چنیـن الگـوِي ارزیابـي عملکـرد ي خـأ موجـود  د ر 
سیسـتم پاسـخگویي شـهرد اري ها را کاهـش مي د هد ؛ 
و سـبب افزایـش پاسـخگویی شـهرد اری ها بـه عمـوم 
مـرد م می گـرد د  و ایـن اطمینـان را د ر آنـان ایجـاد  
مي کنـد  که شـهرد اري وظایـف و مسـئولیت هاي خود  
را بـه د رسـتي ایفـا مي نمایـد . ایـن تحقیـق د ر پی آن 
اسـت که بـا انجام مطالعـات تطبیقی، نظـری و قانونی 
بـرای پرسـش های بنیاد ین زیر پاسـخی مناسـب پید ا 

 . کند 
عملکـرد   ارزیابـی  شـاخص های  و  مولفه هـا  ابعـاد  

عملیاتـی فعالیت هـای فنـی و عمرانی و حمـل و نقل و 
ترافیـک شـهرد اری تهـران کـد ام اسـت؟

آیـا شـاخص های ارزیابـی عملکـرد  عملیاتـی موجـود  
فعالیت هـای شـهرد اری تهـران، از قابلیت هـای مـورد  
انتظـار بـرای تامیـن اطالعـات عملکـرد ی مـورد  نیـاز 
جهـت ارزیابـی فعالیت هـای فنـی و عمرانـی و حمل و 

نقـل و ترافیـک، برخـورد ار اسـت؟
آیا سیسـتم حسـابد اری مـورد  عمل شـهرد اری تهران، 
د سترسـی الزم بـرای تامیـن اطالعات مورد  نیـاز برای 
ایفای مسـولیت پاسـخگویی عملیاتی فعالیت های فنی 
و عمرانـی و حمـل و نقـل و ترافیک فراهـم می نماید ؟

یازد هـم  فصـل   83 تـا   81 مـواد   اسـت  گفتنـی 
قانـون مد یریـت خد مـات کشـوری )مصوبـه شـماره 
44327/4225 مـورخ 1389/1/14 هیـأت وزیـران( و 
د سـتورالعمل اجرایـی اسـتقرار نظام مد یریـت عملکرد  
)بخشـنامه شـماره 200/27911 مـورخ 1389/5/28 
معاونـت توسـعه مد یریـت و سـرمایه انسـانی رییـس 
پیـش  از  بیـش  را  موضـوع  ایـن  اهمیـت  جمهـور(، 

مـی د ارد .  مشـخص 
به منظـور یکپارچگـی د ر ارزیابـی عملکـرد  واحد هـای 
اثربخشـی  و  کارایـی  ارتقـای  راسـتای  د ر  و  اجرایـی 
رضایت منـد ی  افزایـش  و  اقد امـات  و  فعالیت هـا 
پنج سـاله  برنامـه  »ض«  بنـد   د ر  شـهروند ان 
ابالغـی بـه شـماره  مصـوب شـورای اسـالمی شـهر، 
728499/8810 مـورخ1388/12/10 بر ضرورت تهیه 
نظـام جامـع نظـارت و گزارش د هی عملکـرد  به منظور 
ارتقای پاسـخ گویی و شـفافیت مد یریت شـهری تأکید  

شـد ه اسـت. 
د ر مد یریـت شـهری، ارزیابی وسـیله ا ی برای تخصیص 
بهینـه منابع و تغییر سـاختار سـازمانی سیسـتم تحت 
خد مـات  د هنـد گان  ارائـه  همچنیـن  اسـت.  کنتـرل 
شـهری با اسـتفاد ه از چنین ابزاری می تواننـد  بازخورد  
مناسـبی از کـم و کیـف خد مـات ارائـه شـد ه بد سـت 
آورد ه و د ر جهـت بهبـود  اقد امـات جـاری اطمینـان 
مد یریتـی  نظـام  د ر  موضـوع  ایـن  نماینـد .  حاصـل 
ارزیابـی  آیین نامـه  تصویـب  بـا  نیـز  کشـور  اد اری  و 
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عملکرد  د سـتگاههای اجرایـی، بر پایه ارتقـای کارایی، 
اثربخشـی و تحکیم اصول شـفافیت، مسئولیت پذیری 
و پاسـخگویی مـورد  تاکیـد  قـرار گرفتـه اسـت. از این 
رو، شـهرد اری ها بایـد  بـرای حفـظ موجود یـت خـود  
ارتقـای سـطح  بـا  عمومـی،  یـک سـازمان  به عنـوان 
کارایـی و اثربخشـی، مسـولیت پاسـخگویی د ر قبـال 

منابـع عمومـی را سـرلوحه کار خـود  قـرار د هنـد .
پیشینه  تحقیق:

نظـام ارزیابی عملکرد  برای اولین بار به صورت رسـمی 
د ر سـطح فـرد ی و سـازمانی از سـال 1800میـالد ی 
توسـط رابـرت اون1 د راسـکاتلند  د ر صنعـت نسـاجی 
مطـرح گرد یـد  )هوشـمند ، 1390،21(. بـا گسـترش 
رو بـه رشـد  شهرنشـینی و مشـکالت مرتبط بـا آن د ر 
زمینـه ارزیابـی عملکـرد  تحقیقـات متعد د ی از سـوی 
محققـان د اخلـی و خارجـی نـگارش یافته اسـت، کـه 
بـه چنـد  نمونه  از ایـن تحقیقات به شـرح جـد ول )1( 

اشـاره شـد ه است. 
چارچوب  نظری:

تاریخچـه ارزیابـی عملکـرد  د ر ایـران بـه قـرن هفتـم 
هجری بر می گرد د . این موضوع نخسـتین بار از سـوی 
خواجـه رشـید الد ین فضـل اهلل مطرح شـد . قرن ها پس 
از آن د ر سـال 1349 د ر کشـور مقـرر شـد ، مد یریـت 
و نحـوه انجـام امور مـورد  ارزیابـی قرار گیرد . د ر سـال 
1352 بـا آغـاز برنامـه پنجـم عمرانـی بـه موجـب بند  
8 مـاد ه 5 فصـل سـوم قانـون برنامـه و بود جه کشـور، 
وظیفـه ارزیابی عملکـرد  د سـتگاه های اجرایی به عهد ه 
سـازمان برنامـه و بود جـه گذاشـته شـد  و بـه همیـن 
منظـور معاونت ارزشـیابی سـازمان های د ولتـی د ر این 

سـازمان تشـکیل شد  )هوشـمند ، 1390(. 
ارزیابـی عملکـرد ، اساسـاً فراینـد  تعامـل سـازمان بـا 
اهـد اف، راهبرد هـا و معیارهای خاص اسـت )محمد ی، 
 )1995( همـکاران  و  کـوک2  نـژاد ، 1390(.  جمالـی 
می توانـد   عملکـرد   ارزیابـی  سیسـتم  کـه  معتقد نـد  
مشـوق مد یـران د ر ابتـکار و پاسـخگویی باشـد  و د ر 
شفاف سـازی انتظـارات نیـز بـه مد یـران کمـک نماید . 

آنـان بـرای ارزیابـی عملکـرد  کارکرد های متعـد د ی را 
ازجملـه بود جه بنـد ی، تخصیـص منابـع، برانگیختـن 
پاسـخگویی  تقویـت  خد مـات،  بهبـود   کارکنـان، 
برشـمرد ه اند . کریلیـد و3 )2004( نیـز رسـالت ارزیابـی 
عملکـرد  را پاسـخگویی می د انـد  و بـه همیـن لحـاظ 
معتقد  اسـت کـه د ر ارزیابـی عملکرد ، شـاخص ها باید  

د ر راسـتای مسـولیت پاسـخگویی تنظیـم شـوند .
حسـابد اری  اسـتاند ارد های  هیئـت  پیمایـش  نتایـج 
د ولتی د ر سـال 2008GASB(4(   نیز نشـان می د هد  
شـهرهای  شـهرد اری های  د رصـد    75 از  بیـش  کـه 
آمریـکا از ارزیابـی عملکـرد  د ر اکثـر یـا همـه اد ارات 
خـود  اسـتفاد ه کرد ه انـد . همچنیـن  اظهـار می د ارنـد : 
»عملکـرد  هم اکنـوِن آن هـا با الگو هـای نویـن ارزیابی، 
ایـن  اسـت«.  بـود ه  آنـان  از عملکـرد  گذشـته  بهتـر 
موضـوع  ارتباطـات شـهرد اری ها بـا ذی نفعـان )اعم از 
قانونگذاران د ر شـوراهای شـهر، مد یران و شـهروند ان( 
را نیـز بهبود  بخشـید ه اسـت )نیلـی و والتـرز ، 2008: 
57(. از سـوی د یگـر، شـهرد اری ها، د ولت های محلی و 
سـازمان های عمومی فراتر از الزامـات قانونی و تقاضای 
ذی نفعـان برای نشـان د اد ن موفقیت های خـود ، اقد ام 
بـه تد ویـن سیسـتم های ارزیابـی عملکـرد  می نماینـد  

)منشـور حسـابد اران مؤسسـه کاناد ایـی ، 2004(. 
بکارگیـری سیسـتم ارزیابـی عملکرد  موضـوع امروزی 
و  اشـکال  د ر  مختلـف  سـالیان  طـی  د ر  و  نیسـت 
شـیوه های متفـاوت د ر تمـام نقـاط د نیا وجود  د اشـته 
و  تمـام کشـورهای عضـو سـازمان همـکاری  اسـت. 
توسـعه  اقتصـاد ی )OECD( سیاسـت هایی د ارنـد  
کـه از ارزیابـی عملکـرد  حمایـت می نمایـد . د ر ایاالت 
متحـد ه د ولـت فـد رال و بیـش از 30 ایالـت، قوانیـن 
مرتبـط با ارزیابـی عملکرد  را د ر واحد هـا، نمایند گی ها 
و نهاد هـای د ولتـی  اجرا می کنند . د ر کانـاد ا نیز د ولت 
فد رال و هشـت ایالت و د و قلمرو )مسـتعمره یا جزیره 
تحـت حاکمیـت(، سیسـتم رسـمی ارزیابـی عملکـرد  
د ارنـد  کـه اونتاریو  یکـی  از پیشـگامان، د ر این زمینه 
اسـت. د ر سـطح  شـهرد اری های بزرگ و  متوسط، نیز 
1.Robert Owen        2.Cook        3. Kyrilliodoy          4. Governmental Accounting Standards Board
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 خارجی و های داخلیپژوهش .1جدول
 نتیجه بررسی وموضوع مورد  ال س-نام نویسنده هایپژوهش

 همکاران مینوئی و داخلی 
-1392 

رانی ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد فعالیت عم"در تحقیقی با عنوان 
استفاده  سپس با های ارزیابی عملکرد شناسایی وابتدا شاخص "شهرداری تهران

 46تحلیل سلسله مراتبی فازی و تکنیک تاپسیس فازی  از روش تجزیه و
 .شدبندی رتبهشرکت عمرانی 

 ابطحی و همکاران
-1391           

 های ارزیابی عملکرد شهرداریبندی شاخصبه سنجش و رتبهی در تحقیق
نظام  یشیِتهران پرداختند. هدف از اجرای این پژوهش طراحی و استقرار آزما

و  AHP روش نوین ارزیابی عملکرد امور اجتماعی و فرهنگی با استفاده از
ه در بخش نشان داد ک ی تحقیقهاآنتروپی در شهرداری تهران بوده است. یافته

های مدیریتی، تخصصی، پشتیبانی و ستادی به ترتیب اهمیت شاخص
های تخصصی، مدیریتی، شهروندمداری و در بخش عملیاتی شاخص

 شهروندمداری و پشتیبانی بیشترین اولویت را دارند. 
رفیع پور و همکاران 

- 1389 
در این  .پرداختنددر تحقیقی به ارزیابی اثربخشی عملکرد شهرداری اصفهان 

ارت، عملکرد شهرداری در سه شاخص: عمرانی، خدمات شهری و نظبه تحقیق 
ملکرد، توجه شده است. نتایج مطالعه آنها نشان داد که بیشترین رضایت ع

ارت لکرد نظمربوط به خدمات شهری و کمترین میزان رضایت، متعلق به عم
 شهرداری بوده است. 

 - 5مورنو و ستتتوریز خارجی
2۰16 

ی با در مطالعات خود به ارزیابی عملکرد سطح مدیریت کیفیت خدمات شهر
دهد که یمدر شهرهای اسپانیا پرداختند. نتایج نشان  EFQMاستفاده از مدل 

توجهی بر بل سیاست و راهبردها، تعهد و منابع، فرایند و رضایتمندی نتایج قا
در  اساس این مدل سطح مدیریت کیفیت خدمات شهری عملکرد دارند که بر

 سطح خوبی از عملکرد قرار دارد.
کاران  6اگردین و هم

- 2۰16  
ملکرد، عبه بررستتی رابطه بین استتتفاده از ستتیستتتم ارزیابی در مطالعات خود 
 .ختندپرداهای دولتی پاسخگویی عملکرد سازمانی در بخش عوامل سازمانی و
رد دهد که تعهد مدیریت و ارتباط با پاستتتخگویی و عملکنتایج نشتتتان می

ملکرد ستتازمانی متبت بوده و همچنین رابطه متبت بین عوامل ستتازمانی و ع
 سازمانی وجود دارد.

                                                      
5 Moreno&Suarez 
6 Ahgaruddin  

 

 

 نتیجه بررسی وموضوع مورد  ال س-نام نویسنده هایپژوهش
-و همکاران 7آلپر 

2۰15       
ستفاده از تحلیل پوششی دادهدر تحقیقی   شهرداریِ  197 کارایی نسبیِ ها،با ا

عالوه  ونقل و ترافیک بررستتی کرده  زمینه حمل و رژیم اشتتغالگر قدس را در
فاده از متغیرهای ورودی و بر با استتتت یانی  عدادی متغییر م یل  خروجی ت تحل

 کردند.بندی همدترین رتبآمدترین تا ناکارآکار را از هاشهرداریها، پوششی داده
کاران 8گامس  و هم

- 2۰۰8 
ستفاده از کارت امتیازی متوازن به عنوان یدر مطالعات خود  ک ابزار عملی، با ا

شان می شهرداری برزیل پرداختند. نتایج ن دهد که ارزیابی به ارزیابی عملکرد 
 ار مناسب استیک استراتژی و ابز ،عملکرد با استفاده از کارت امتیازی متوازن

 .باشدتعامل کارکنان و مشارکت مردم می  ،نیازمند رهبری شهرداریو
-9اسکوچ وپررا

2۰۰7 
 45در بین  رویکرد کارت ارزیابی متوازن این تحقیق جهت ارزیابی عملکرد، در

رای شتتهر ب 3۰نشتتان داد که مدیران تحقیق نتایج . شتتهر آمریکا انجام شتتد
  .کنندا از کارت ارزیابی متوازن استفاده میهسنجش عملکرد شهرداری

 چارچوب  نظری:

گردد. این موضوع نخستین بار از سوی می به قرن هفتم هجری بر ایران در عملکردتاریخچه ارزیابی 
مدیریت و  ،کشور مقرر شد در 1349ها پس از آن در سال اهلل مطر. شد. قرنخواجه رشیدالدین فضل

 8مرانی به موجب بند با آغاز برنامه پنجم ع 1352نحوه انجام امور مورد ارزیابی قرار گیرد. در ستتتال 
ستگاه 5ده ما شور، وظیفه ارزیابی عملکرد د سوم قانون برنامه و بودجه ک صل  های اجرایی به عهده ف

سازمان شیابی  شد و به همین منظور معاونت ارز شته  های دولتی در این سازمان برنامه و بودجه گ ا
 (. 139۰ )هوشمند، سازمان تشکیل شد

)محمدی،  فرایند تعامل سازمان با اهداف، راهبردها و معیارهای خاص است ارزیابی عملکرد، اساساً
تواند مشوق معتقدند که سیستم ارزیابی عملکرد می (1995همکاران ) و 1۰کوک (.139۰جمالی نژاد، 
آنان برای  سازی انتظارات نیز به مدیران کمک نماید.در شفاف باشد و پاسخگویی ابتکار و مدیران در
بهبود  برانگیختن کارکنان، تخصیص منابع، بندی،لکرد کارکردهای متعددی را ازجمله بودجهارزیابی عم
رسالت ارزیابی عملکرد را پاسخگویی  ( نیز2۰۰4) 11کریلیدواند. برشمرده پاسخگوییتقویت  خدمات،

                                                      
7 Alper 
8 Gomes  
9 Schoch & Perera 

10 Cook 
11 Kyrilliodoy 

جد ول1. پژوهش های د اخلی و خارجی

5.Moreno&Suarez  6.Ahgaruddin    7.Alper        8.Gomes        9. Schoch & Perera
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نمونه های بسـیاری وجـود  د ارد  که از سیسـتم ارزیابی 
عملکـرد  بهـره می گیرند . شـهرد اری کالگـری  و وینی 
پـک  د ر کانـاد ا؛ سـیاتل   و سـانی والـه  د ر ایـاالت 
متحـد ه؛ بـه د لیل د اشـتن چنین سیسـتم های ارزیابی  
شـد ه اند .  شـناخته  و  معـروف  پیشـرفته ای  عملکـرد  
حتـی شـهرد اری های کوچک تـر هـم سیسـتم ارزیابی 
عملکـرد  را بـه کار بسـته اند . مثل مپل ریـچ   د ر ایالت 
آلبرتـا11 و  یـا گرنـد  پرییـری10 د ر  برتیـش کلمبیـا؛ 
والنـت کریـک12 د رکالیفرنیـا )برنامـه ارزیابـی عملکرد  
شـهرد اری ها، 2007 ،7(. لـذا سـال های طوالنی اسـت 
که شـهرد اری ها از شـیوه های مختلـف ارزیابی عملکرد  

بـه عنـوان یـک ابـزار مد یریتـی بهـره می گیرند . 
شـهرد اری بـه عنـوان یـک نهـاد  عمومـی کـه متولـی 
مد یریـت شـهری اسـت، خد مـات متنوع وگسـترد ه ای 
اهـد اف  تد ویـن  می د هـد .  ارائـه  شـهروند ان  بـه  را 
اثربخـش و ارزیابـی عملکـرد  یـک د رک متقابـل بیـن 
مد یـران، کارکنـان شـهری و شـورای شـهر را بوجـود  
مـی آورد ؛ کـه نتیجه این امر مشـارکت د رپاسـخگویی 
بـه شـهروند ان بیـن اعضای شـورای شـهر، مد یـران و 
کارکنـان شـهرد اری اسـت. بهبود  اثربخشـي همـراه با 
افزایـش کارایـي، صرفـه اقتصـاد ي را بـه همـراه د ارد . 
افـزون بر ایـن، ارزیابی عملکرد  به عنوان مشـوق باعث 
تحریـک خالقیـت و نـوآوری د رکارکنـان مـی شـود  و 
از ایـن طریـق بهـره وری افزایـش می یابـد . باتوجـه بـه 
محـد ود  بـود ن منابـع و تنوع گسـتره خد مات شـهری 
هم شـهروند ان و هم مد یریت شـهری خواسـتار وجود  
نظـام ارزیابـی عملکـرد  می باشـند ، کـه بـه تخصیـص 
بهینـه منابـع و بهبود  خد مات رسـانی منجر گـرد د . از 
طـرف د یگر، تد وین چنیـن الگوي ارزیابـي عملکرد ي، 
شـهرد اري ها  پاسـخگویي  سیسـتم  د ر  موجـود   خـأ 
پاسـخگویی  افزایـش  سـبب  مي د هـد ؛  کاهـش  را 
شـهرد اری ها بـه عموم مـرد م می گرد د  و ایـن اطمینان 
را د ر آنـان ایجـاد  مي کنـد  کـه شـهرد اري وظایـف و 

مسـئولیت هاي خـود  را بـه د رسـتي ایفـا مي نمایـد .

روش شناسی پژوهش:
ایـن پژوهـش از نظـر هد ف توصیفـی، ازد یـد گاه نتایج 
کاربـرد ي، به لحـاظ فرآیند  اجرای پژوهـش کیفی و از 
منظـر منطـق اجـرای پژوهش اسـتقرایی اسـت. قلمرو 
مکانی تحقیق مناطق 22گانه شـهرد اری تهران اسـت. 
قلمـرو موضوعی تحقیـق، تعیین شـاخص های ارزیابی 
عملکـرد  فعالیت هـای فنـی و عمرانـی و حمـل و نقـل 
و ترافیـک و قابلیـت سیسـتم حسـابد اری شـهرد اری 

تهـران؛ و قلمـرو زمانی سـال 1395بود ه اسـت.
روش تحقیق:

بـه منظور د سـتیابی بـه اهـد اف پژوهش، ابتـد ا مبانی 
نظـری و پیشـینه پژوهش هـای مربـوط بـه ارزیابـی 
عملکرد  مالی شـهرد اری های کشـورهای توسـعه یافته 
و قوانیـن و مقـررات مربوطـه مورد  مطالعه قـرار گرفت 
و 50 شـاخص از ایـن نـوع ارزیابـی، انتخـاب گرد یـد . 
بـرای غربال گری شـاخص ها و شناسـائی شـاخص های 
نهائـی از نظـرات خبـرگان مبتنـی بـر رویکـرد  د لفـی 
و  متخصصـان  از  نظرخواهـی  شـد .  اسـتفاد ه  فـازی 
صاحب نظـران، اعضـای گـروه د لفـی بـا رعایـت سـه 
متخصـص،  گروه هـای  نماینـد گان  حضـور  ویژگـی: 
آگاهـی عمیـق از موضـوع تحقیـق و وسـعت نظـر و 
آگاهـی، انتخـاب شـد ند  )باباجانـی ،1378بـه نقـل از 

هارمـن و پـرس(.
کارمـن13 )2009( معتقـد  اسـت کـه اگـر چـه افـراد  
خبـره از توانایی هـای ذهنی خـود  برای انجام مقایسـه 
اسـتفاد ه می نماینـد  امـا بایـد  بـه ایـن نکتـه توجـه 
د اشـت کـه فرآیند  سـنتی کمی سـازی د یـد گاه افراد ، 
امـکان انعـکاس سـبک تفکـر انسـانی را بطـور کامـل 
از مجموعه هـای  نـد ارد . بـه همیـن د لیـل، اسـتفاد ه 
و  زبانـی  توضیحـات  بـا  بیشـتری  سـازگاری  فـازی، 
بعضـاً مبهـم انسـانی د ارد  و بنابرایـن، بهتـر اسـت کـه 
بـا اسـتفاد ه از مجموعه هـای فـازی )بکارگیـری اعـد اد  
فـازی( تصمیم گیـری د ر د نیـای واقعـی انجـام پذیرد .

د ر ایـن مطالعه نیز برای فازی سـازی د یـد گاه خبرگان 
از اعـد اد  فـازی مثلثـی معـاد ل طیـف لیکرت به شـرح  
10. Grand prairie              11.Alberta            12.Walnut Creek          13. Kahraman

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
ur

m
.im

o.
or

g.
ir 

at
 1

3:
55

 IR
S

T
 o

n 
T

ue
sd

ay
 N

ov
em

be
r 

12
th

 2
01

9

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-2372-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 53 زمستان 97
No.53 Winter 2019 

64

جد ول 2. اعد اد  فازی مثلثی معاد ل طیف لیکرت 5 د رجه

 

 

صاحب صان و  ص ضمتخ سه ویژگینظران، اع ضور نمایندگان گروه :ای گروه دلفی با رعایت  های ح
صص، سعت نظر و  آگاهی عمیق از متخ ضوع تحقیق و و شدند )باباجانی ، ،آگاهیمو به 1378انتخاب 

 نقل از هارمن و پرس(.

های ذهنی خود برای انجام مقایستته توانایی معتقد استتت که اگر چه افراد خبره از (2۰۰9) 25کارمن
ستفاده می سنتی کمیا شت که فرآیند  سازی دیدگاه افراد، امکان نمایند اما باید به این نکته توجه دا

های فازی، ستتتانی را بطور کامل ندارد. به همین دلیل، استتتتفاده از مجموعهانعکاس ستتتبک تفکر ان
ستفاده از  ،سازگاری بیشتری با توضیحات زبانی و بعضاً مبهم انسانی دارد و بنابراین بهتر است که با ا

 گیری در دنیای واقعی انجام پ یرد.های فازی )بکارگیری اعداد فازی( تصمیممجموعه
شر.  سازی دیدگاه خبرگان از اعداد فازی متلبرای فازی در این مطالعه نیز تی معادل طیف لیکرت به 

 استفاده شده است.  (2)جدول 
 درجه 5. اعداد فازی مثلثی معادل طیف لیکرت 2جدول 

 اعداد فازی عبارات زبانی
 (1 , 1 , ۰.75) خیلی با اهمیت 

 (1 , ۰.75 , 5 .۰) بااهمیت 
 (۰.75 , 5 .۰ , ۰.25) اهمیت متوسط
 (۰.5 , ۰.25 , ۰) بی اهمیت 

 (۰.25 , ۰ , ۰) خیلی بی اهمیت 

سبه میانگین نظرات هر عد شده، نحوه محا سبه  د فازی متلتی درگام بعدی میانگین نظرات فازی محا
 اده شده است:ها به صورت زیرنمایش دیک از شاخص برای هر
 (1رابطه 

𝜏𝜏𝑗𝑗 = (𝐿𝐿𝑗𝑗, 𝑀𝑀𝑗𝑗, 𝑈𝑈𝑗𝑗)        𝐿𝐿𝑗𝑗 = min(  𝑋𝑋𝑖𝑖𝑗𝑗)      Mj = √∏ Xij
n
i=1

n  Uj = max(Xij) 

 :به فرد خبره اشاره دارد. به طوری که iاندیس 
𝑋𝑋𝑖𝑖𝑗𝑗  : مقدار ارزیابی خبرهi  ام از معیارj ؛ام 

                                                      
25 Kahraman 

جد ول )2( اسـتفاد ه شـد ه است. 
د رگام بعـد ی میانگیـن نظـرات فازی محاسـبه شـد ه، 
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اند یس i به فرد  خبره اشاره د ارد . به طوری که:
Xij : مقد ار ارزیابی خبره i ام از معیار j ام؛

Lj: حد اقل مقد ار ارزیابی ها برای معیار j ام؛

از  ارزیابـی  خبـرگان  مقـد ار  هند سـی  میانگیـن   :Mj

عملکـرد  معیـار j ام؛
Uj: حد اکثـر مقـد ار ارزیابی هـا برای معیـار j ام)چنگ، 

لی، تانـگ14 ،2009: 756-767(.
د ر واقـع ایـن روش هـای تجمیـع، روش هایـی تجربـی 
ارائـه  مختلـف  پژوهشـگران  توسـط  کـه  هسـتند  
شـد ه اند . بـرای نمونه یک روش مرسـوم بـرای تجمیع 
مجموعـه ای از اعد اد  فازی مثلثـی را کمینه l، میانگین 
m و بیشـینه u د ر نظـر گرفته انـد  )فانـگ15 ، 2011(.

رابطه 2(

 

 

Lj: ها برای معیار حداقل مقدار ارزیابیj ؛ام 
Mj: خبرگان از عملکرد معیار  میانگین هندسی مقدار ارزیابیj ؛ام 

Uj: ها برای معیار حداکتر مقدار ارزیابیj (.756-767: 26،2۰۰9ام)چنگ ،لی،تانگ 
شدههای تجمیع، روشدر واقع این روش اند. هایی تجربی هستند که توسط پژوهشگران مختلف ارائه 

سوم برای تجمیع مجموعه و  mمیانگین  ،lای از اعداد فازی متلتی را کمینه برای نمونه یک روش مر
 (.2۰11 ، 27)فانگ انددر نظر گرفته u بیشینه
  (2رابطه 

𝑭𝑭𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 = (𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎{𝐥𝐥}, {
∑ 𝒎𝒎

𝒎𝒎 } , 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎{𝒖𝒖} ) 

: 2۰11، 29، وو و فانگ91-112: 1993، 28استتتتفاده گردید )زنگ و تانگ (3زدایی از رابطه )برای فازی
751-768) 

    (3رابطه 

𝑫𝑫𝑭𝑭𝒎𝒎𝒊𝒊 =
[(𝒖𝒖𝒎𝒎𝒊𝒊 − 𝒍𝒍𝒎𝒎𝒊𝒊) + (𝒎𝒎𝒎𝒎𝒊𝒊 − 𝒍𝒍𝒎𝒎𝒊𝒊)]

𝟑𝟑 + 𝒍𝒍𝒎𝒎𝒊𝒊 
 ۰.7۰متیاز باالی باشد، مورد قبول است و هر شاخصی که ا ۰،7زدائی شده بزرگتر از مقدار فازی اگر

 پس ازد. نشواند ح ف میکسب کرده ۰.7ردی که امتیازی کمتر از شود. تمامی مواداشته باشد تائید می
استفاده  "تاییدی تحلیل عاملی"آزمون ها از یک از مولفه های هرآن، به منظور تعیین بارعاملی شاخص

کند. قدرت رابطه بین عامل )متغیر ها را ارزیابی میها با سازهتحلیل عاملی تائیدی ارتباط گویه گردید.
شود. حداقل بارعاملی قابل قبول در برخی پنهان( و متغیر قابل مشاهده بوسیله بار عاملی نشان داده می

باشد. چنانچه آماره آزمون می tست، اما معیار اصلی برای قضاوت آماره ذکر شده ا ۰.5۰منابع و مراجع 
  .شده معنادار است در اینصورت بارعاملی مشاهده ،باشد1.96بزرگتر از  t-valueیعنی 

                                                      
26. Cheng, Lee , Tang  
27. Fang 
28 zeng , Teng  
29 Wu, Fang 

بـرای فازی زد ایـی از رابطـه )3( اسـتفاد ه گرد ید  )زنگ 
 :2011 فانـگ17،  و  وو   ،112-91  :1993 تانـگ16،  و 

)768-751
رابطه 3(   

 

 

Lj: ها برای معیار حداقل مقدار ارزیابیj ؛ام 
Mj: خبرگان از عملکرد معیار  میانگین هندسی مقدار ارزیابیj ؛ام 

Uj: ها برای معیار حداکتر مقدار ارزیابیj (.756-767: 26،2۰۰9ام)چنگ ،لی،تانگ 
شدههای تجمیع، روشدر واقع این روش اند. هایی تجربی هستند که توسط پژوهشگران مختلف ارائه 

سوم برای تجمیع مجموعه و  mمیانگین  ،lای از اعداد فازی متلتی را کمینه برای نمونه یک روش مر
 (.2۰11 ، 27)فانگ انددر نظر گرفته u بیشینه
  (2رابطه 

𝑭𝑭𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 = (𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎{𝐥𝐥}, {
∑ 𝒎𝒎

𝒎𝒎 } , 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎{𝒖𝒖} ) 

: 2۰11، 29، وو و فانگ91-112: 1993، 28استتتتفاده گردید )زنگ و تانگ (3زدایی از رابطه )برای فازی
751-768) 
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[(𝒖𝒖𝒎𝒎𝒊𝒊 − 𝒍𝒍𝒎𝒎𝒊𝒊) + (𝒎𝒎𝒎𝒎𝒊𝒊 − 𝒍𝒍𝒎𝒎𝒊𝒊)]

𝟑𝟑 + 𝒍𝒍𝒎𝒎𝒊𝒊 
 ۰.7۰متیاز باالی باشد، مورد قبول است و هر شاخصی که ا ۰،7زدائی شده بزرگتر از مقدار فازی اگر

 پس ازد. نشواند ح ف میکسب کرده ۰.7ردی که امتیازی کمتر از شود. تمامی مواداشته باشد تائید می
استفاده  "تاییدی تحلیل عاملی"آزمون ها از یک از مولفه های هرآن، به منظور تعیین بارعاملی شاخص

کند. قدرت رابطه بین عامل )متغیر ها را ارزیابی میها با سازهتحلیل عاملی تائیدی ارتباط گویه گردید.
شود. حداقل بارعاملی قابل قبول در برخی پنهان( و متغیر قابل مشاهده بوسیله بار عاملی نشان داده می

باشد. چنانچه آماره آزمون می tست، اما معیار اصلی برای قضاوت آماره ذکر شده ا ۰.5۰منابع و مراجع 
  .شده معنادار است در اینصورت بارعاملی مشاهده ،باشد1.96بزرگتر از  t-valueیعنی 

                                                      
26. Cheng, Lee , Tang  
27. Fang 
28 zeng , Teng  
29 Wu, Fang 

اگـر مقـد ار فازی زد ائـی شـد ه بزرگتـر از 0،7 باشـد ، 
مـورد  قبـول اسـت و هـر شـاخصی کـه امتیـاز بـاالی 
0.70 د اشـته باشـد  تائیـد  می شـود . تمامـی مـوارد ی 
از 0.7 کسـب کرد ه انـد  حـذف  امتیـازی کمتـر  کـه 
می شـوند . پـس از آن، بـه منظـور تعییـن بارعاملـی 
شـاخص های هـر یـک از مولفه هـا از آزمـون "تحلیـل 
عاملـی  تحلیـل  گرد یـد .  اسـتفاد ه  تاییـد ی"  عاملـی 
تائیـد ی ارتبـاط گویه هـا با سـازه ها را ارزیابـی می کند . 
قـد رت رابطـه بین عامـل )متغیر پنهـان( و متغیر قابل 
می شـود .  د اد ه  نشـان  عاملـی  بـار  بوسـیله  مشـاهد ه 
و  منابـع  برخـی  د ر  قبـول  قابـل  بارعاملـی  حد اقـل 
مراجـع 0.50 ذکر شـد ه اسـت، امـا معیار اصلـی برای 
قضـاوت آمـاره t می باشـد . چنانچه آمـاره آزمون یعنی 
t-value بزرگتـر از 1.96باشـد ، د ر اینصورت بارعاملی 

مشـاهد ه شـد ه معناد ار اسـت. 
عملکـرد   ارزیابـی  شـاخص های  قابلیـت  و  کفایـت 
تحقـق  منظـور  بـه  تهـران  شـهرد اری  د ر  موجـود  
مسـولیت پاسـخگویی عملیاتـی نیز، از طریق مقایسـه 
شـاخص های ارزیابـی عملکـرد  موجود  با شـاخص های 
مـورد  اجماع جامعه تخصصی، ارزیابی شـد ه اسـت. د ر 

14.Cheng, Lee , Tang     15.Fang           16. zeng , Teng        17.Wu, Fang
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مرحلـه نهایـی، قابلیت های سیسـتم حسـابد اری مورد  
عمـل شـهرد اری تهـران بـرای تامیـن اطالعـات مورد  
اجمـاع  مـورد   بکارگیـری شـاخص های  نیـاز، جهـت 
خبـرگان، از طریـق آزمـون موفقیـت و آزمـون کای 

اسـکوئر تـک نمونـه ای مـورد  ارزیابـی قرارگرفـت.
آماره آزمون به شرح زیر می باشد :

 

 

های ارزیابی عملکرد موجود در شهرداری تهران به منظور تحقق مسولیت قابلیت شاخص کفایت و
سخگویی عملیاتی نیز شاخص از طریق ،پا سه  شاخصمقای های مورد های ارزیابی عملکرد موجود با 
های سیستم حسابداری مورد عمل در مرحله نهایی، قابلیت ارزیابی شده است. ،اجماع جامعه تخصصی

از  ،های مورد اجماع خبرگانجهت بکارگیری شاخص ،شهرداری تهران برای تامین اطالعات مورد نیاز
 قرارگرفت. ارزیابیای مورد کای اسکوئر تک نمونهطریق آزمون موفقیت و آزمون 

 آماره آزمون به شر. زیر می باشد:

z = p̅ − p

√pqn
 

نسبت موفقیت مشاهده شده  p̅ ؛نسبت شکست ادعا شده  ؛نسبت موفقیت ادعا شده  که در آن
 حجم نمونه است. نمونه و 

 آماره آزمون کای اسکوئر به شر. زیر است:

X2 =∑(Oi − Ei)2

Ei

k

i=1

 

 امین طبقه است. iتعداد مورد انتظار در  Eiام و  فراوانی مشاهده شده در طبقه  Oiکه در آن 
های سیستم حسابداری مورد عمل شهرداری تهران برای تامین اطالعات مورد قابلیت در مرحله آخر،

 صورت انجام آزمون  طریق پرسشنامه و های مورد اجماع خبرگان ازنیاز جهت بکارگیری شاخص
کارشناسان بهای تمام شده مناطق  مدیران و نفر از 5۰ای در اختیار پرسشنامه منظور،دین گرفت. ب

 اند. در نظر گرفته شده ایپنج رتبه ها در قالب طیف لیکرتِشهرداری تهران قرار داده شد. پاسخ
 شیوه گردآوری اطالعات:

توزیع پرستتشتتنامه از طریق  ای وکتابخانهدراین تحقیق، اطالعات مورد نیاز عمدتاً از طریق مطالعات 
ست ستی ا شیوه د ست یا  ضرروی نیز، و ؛پ ضوری انجام و در موارد  صاحبه ح اطالعات از آن طریق  م

 برای هر حوزه فعالیتدر بین اعضای گروه خبرگان  ها شاخص ها ومولفهگردآوری گردید. شر. کامل 
  .( ارائه گردیده است3در جدول )

 

کـه د ر آن p نسـبت موفقیـت اد عـا شـد ه؛ q نسـبت 
 نسبت موفقیت مشـاهد ه شد ه 

 

 

های ارزیابی عملکرد موجود در شهرداری تهران به منظور تحقق مسولیت قابلیت شاخص کفایت و
سخگویی عملیاتی نیز شاخص از طریق ،پا سه  شاخصمقای های مورد های ارزیابی عملکرد موجود با 
های سیستم حسابداری مورد عمل در مرحله نهایی، قابلیت ارزیابی شده است. ،اجماع جامعه تخصصی

از  ،های مورد اجماع خبرگانجهت بکارگیری شاخص ،شهرداری تهران برای تامین اطالعات مورد نیاز
 قرارگرفت. ارزیابیای مورد کای اسکوئر تک نمونهطریق آزمون موفقیت و آزمون 

 آماره آزمون به شر. زیر می باشد:

z = p̅ − p

√pqn
 

نسبت موفقیت مشاهده شده  p̅ ؛نسبت شکست ادعا شده  ؛نسبت موفقیت ادعا شده  که در آن
 حجم نمونه است. نمونه و 

 آماره آزمون کای اسکوئر به شر. زیر است:

X2 =∑(Oi − Ei)2

Ei

k

i=1

 

 امین طبقه است. iتعداد مورد انتظار در  Eiام و  فراوانی مشاهده شده در طبقه  Oiکه در آن 
های سیستم حسابداری مورد عمل شهرداری تهران برای تامین اطالعات مورد قابلیت در مرحله آخر،

 صورت انجام آزمون  طریق پرسشنامه و های مورد اجماع خبرگان ازنیاز جهت بکارگیری شاخص
کارشناسان بهای تمام شده مناطق  مدیران و نفر از 5۰ای در اختیار پرسشنامه منظور،دین گرفت. ب

 اند. در نظر گرفته شده ایپنج رتبه ها در قالب طیف لیکرتِشهرداری تهران قرار داده شد. پاسخ
 شیوه گردآوری اطالعات:

توزیع پرستتشتتنامه از طریق  ای وکتابخانهدراین تحقیق، اطالعات مورد نیاز عمدتاً از طریق مطالعات 
ست ستی ا شیوه د ست یا  ضرروی نیز، و ؛پ ضوری انجام و در موارد  صاحبه ح اطالعات از آن طریق  م

 برای هر حوزه فعالیتدر بین اعضای گروه خبرگان  ها شاخص ها ومولفهگردآوری گردید. شر. کامل 
  .( ارائه گردیده است3در جدول )

 

شکسـت اد عا شـد ه؛ 
نمونـه و n حجـم نمونه اسـت.

آماره آزمون کای اسکوئر به شرح زیر است:

 

 

های ارزیابی عملکرد موجود در شهرداری تهران به منظور تحقق مسولیت قابلیت شاخص کفایت و
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نسبت موفقیت مشاهده شده  p̅ ؛نسبت شکست ادعا شده  ؛نسبت موفقیت ادعا شده  که در آن
 حجم نمونه است. نمونه و 

 آماره آزمون کای اسکوئر به شر. زیر است:

X2 =∑(Oi − Ei)2

Ei

k

i=1

 

 امین طبقه است. iتعداد مورد انتظار در  Eiام و  فراوانی مشاهده شده در طبقه  Oiکه در آن 
های سیستم حسابداری مورد عمل شهرداری تهران برای تامین اطالعات مورد قابلیت در مرحله آخر،

 صورت انجام آزمون  طریق پرسشنامه و های مورد اجماع خبرگان ازنیاز جهت بکارگیری شاخص
کارشناسان بهای تمام شده مناطق  مدیران و نفر از 5۰ای در اختیار پرسشنامه منظور،دین گرفت. ب

 اند. در نظر گرفته شده ایپنج رتبه ها در قالب طیف لیکرتِشهرداری تهران قرار داده شد. پاسخ
 شیوه گردآوری اطالعات:

توزیع پرستتشتتنامه از طریق  ای وکتابخانهدراین تحقیق، اطالعات مورد نیاز عمدتاً از طریق مطالعات 
ست ستی ا شیوه د ست یا  ضرروی نیز، و ؛پ ضوری انجام و در موارد  صاحبه ح اطالعات از آن طریق  م

 برای هر حوزه فعالیتدر بین اعضای گروه خبرگان  ها شاخص ها ومولفهگردآوری گردید. شر. کامل 
  .( ارائه گردیده است3در جدول )

 

کـه د ر آن Oi فراوانـی مشـاهد ه شـد ه د ر طبقـه i ام و 
Ei تعـد اد  مـورد  انتظـار د ر i امیـن طبقه اسـت.

حسـابد اری  سیسـتم  قابلیت هـای  آخـر،  مرحلـه  د ر 
مـورد  عمـل شـهرد اری تهـران بـرای تامیـن اطالعات 
مـورد  نیاز جهت بکارگیری شـاخص های مـورد  اجماع 
خبرگان از طریق پرسشـنامه و انجـام آزمون T صورت 
گرفـت. بد ین منظـور، پرسشـنامه ای د ر اختیار 50 نفر 
از مد یـران و کارشناسـان بهـای تمـام شـد ه مناطـق 

شـهرد اری تهـران قـرار د اد ه شـد . پاسـخ ها د ر قالـب 
طیـف لیکـرِت پنـج رتبـه ای د ر نظـر گرفته شـد ه اند . 

شیوه گرد آوری اطالعات:
د رایـن تحقیـق، اطالعـات مـورد  نیـاز عمد تـاً از طریق 
مطالعـات کتابخانـه ای و توزیـع پرسشـنامه از طریـق 
پسـت یـا شـیوه د سـتی اسـت؛ و د ر مـوارد  ضـرروی 
نیـز، مصاحبـه حضوری انجـام و اطالعـات از آن طریق 
گـرد آوری گرد یـد . شـرح کامـل مولفه ها و شـاخص ها  
د ر بیـن اعضـاي گروه خبـرگان برای هر حـوزه فعالیت 

د ر جـد ول )3( ارائـه گرد یـد ه اسـت. 
براسـاس مطالعـات مبانی نظری و مطالعـه ویژگی های 
محیطـی شـهرد اری تهـران، 57 شـاخص بـه عنـوان 
شـاخص های پیشـنهاد ی محقق، جهـت نظرخواهی از 
خبـرگان از طریـق روش د لفی فـازی بـه شـرح جد ول 

)4( ارائه شـد .
يافته های  تحقیق:

یافته هـای هـر یـک از مراحـل تحقیق به اختصـار و به 
شـرح زیر ارائـه می گرد د :

مبانـی  ابتـد ا  ای:  کتابخانـه  مطالعـه   )1 مرحلـه 
نظـری و پیشـینه پژوهش هـای مربـوط بـه ارزیابـی 
عملکـرد  شـهرد اری های کشـورهای توسـعه یافتـه و 
قوانیـن و مقـررات مربوطـه مـورد  مطالعه قـرار گرفت. 
براسـاس این مطالعـات و مطالعـه ویژگی های محیطی 
ارزیابـی  بـا  تهـران، 57 شـاخص مرتبـط  شـهرد اری 

 

 

 
 

 اعضای گروه دلفی، هاو شاخص مولفه .3جدول

تعداد  اعضای دلفی
 حوزه مولفه هاشاخص

مدیرکل اداره هماهنگی فنی و عمرانی امور مناطق و 
معاونین فنی عمرانی و روسای ادارات )دفتر فنی، 

رسیدگی فنی، اداره توسعه و نگهداشت ساختمان ابنیه 
 گانه شهرداری تهران22فنی( و کارشناسان فنی مناطق 

 فنی و عمرانی 8
فنی و 
 عمرانی

معاونین وروسای ادارات وکارشناسان حمل ونقل  ترافیک 
 گانه شهرداری تهران 22مناطق 

 اتوبوسرانی 3

حمل و نقل 
 و ترافیک

 تاکسیرانی 5
 مهندسی ترافیک 13
 امور اجرایی 24
 امور مناطق 4

شتاخص به عنوان  57 ،محیطی شتهرداری تهرانهای مطالعه ویژگی براستاس مطالعات مبانی نظری و
شنهادی محقق،شاخص شر. جدول خبرگان از طریق روش دلفی جهت نظرخواهی از های پی فازی به 

 ارائه شد. (4)
 
 
 
 
 
 
 
 

جد ول3. مولفه و شاخص ها، اعضای گروه د لفی

10. Grand prairie              11.Alberta            12.Walnut Creek          13. Kahraman
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 های مورد بررسی جهت اجماع خبرگانشاخص .4جدول
 ردیف حوزه مولفه های پیشنهادی به خبرگانشاخص

 اجرای طر. های ستادی 

 فنی و عمرانی فنی و
 عمرانی

1 
 2 وضعیت نیروی انسانی متخصص وبهره گیری ازسامانه های اطالعاتی 

 3 امتیاز نظارت مدیریتی 
 4 شایستگی وعملکرد شخص معاون فنی وعمرانی منطقه 

 5 ارزیابی فرایند بودجه ریزی عملیاتی 
 6 عملکرد منطقه در راهبری عامل چهارم وآزمایشگاه مقیم 

 7 نحوه ارجاع کار براساس مناقصات 
 8 کیفیت پروژه ها ومحصول نهایی 

 طر. های مصوب قبل از اجرا

مهندسی 
 ترافیک

 حمل و
 نقل و
 ترافیک

9 
اجرا نمودن مصوبات کمیته طر. های هندسی ومطابقت طر. اجرایی با نقشه 

 1۰ های مصوب

 11 همکاری درخصوص اجرای طر. های هوشمند سازی
اجرایی موارد ابالغی در خصوص رفع نقض عالئم وتابلوها ایستگاهها و بی آر 

 تی و حمل ونقل عمومی )خطوط معمولی ومسیر(
12 

 13 حضور در کمیته ایمنی و برخورد با تخلفات
رعایت دستورالعمل های فنی ابالغی و استاندارد سازی درتابلوهای هدایت 

 مسیر و خط کشی معابر
14 

ای راهکارهای ایمنی ابالغ شده به مناطق )مصوبات کمیته ایمنی و اجر
 درخواست های مناطق(

15 

اجرا نمودن اسناد نظام فنی و اجرایی در حوزه حمل و نقل و ترافیک در 
 مناقصه ها و قراردادها

16 

 17 حضور منظم و موثر در جلسات تخصصی اداره کل
 18 اداره کل پیگیری و پاسخ مناسب به نامه های

همکاری درخصوص طر. های استقبال از بهار مهرماه و پروژه های خاص 
 )نظیر شهرآفتاب(

19 

جد ول4. شاخص های مورد  بررسی جهت اجماع خبرگان

عملکـرد  فعالیت هـای فنـی و عمرانـی و حمـل و نقـل 
و ترافیـک شناسـایی و به عنـوان شـاخص پیشـنهاد ی 
محقـق، جهـت نظرخواهـی از نظـرات خبـرگان ارائـه 

گرد یـد .
مرحلـه 2( نظـر خواهـی از خبـرگان بـا روش 
از  متخصصـان  از  نظرخواهـی  جهـت  د لفی فـازی: 
رویکـرد  د لفی فـازی اسـتفاد ه شـد . نتایـج بـار اول، بـا 
توجـه بـه مطالـب پیـش گفتـه، د ر جـد ول )5( ارائـه 

شـد ه اسـت. 

د ر بـار اول پـس از انجـام غربال سـازی تمامی موارد ی 
کـه امتیـازی کمتـر از 0/70 کسـب کرد ه انـد  حـذف 
شـد ه اسـت. د ر حـوزه فنی و عمرانی شـاخص شـماره 
1 بـا عنـوان )اجـرای طـرح هـای سـتاد ی(؛ د ر حـوزه 
مهند سـی ترافیک شـاخص شـماره 9 با عنـوان )طرح 
هـای مصـوب قبـل از اجـرا(؛ د ر حـوزه تاکسـیرانی، 
جلسـات  )برگـزاری  باعنـوان   28 شـماره  شـاخص 
محلـی و منطقـه ای( و همچنیـن د ر حوزه امـور اجرای 
شـاخص های شـماره 41، 52 و 53 به ترتیب با عناوین 
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 ردیف حوزه مولفه های پیشنهادی به خبرگانشاخص
تهیه موافقت نامه و اسناد مربوط به قراردادها و ارسال منظم مهندسی ترافیک 

مستندسازی و کنترل اداره کل مهندسی و ایمنی  حوزه ترافیک  حوزه  -
 ترافیکمعاونت حمل و نقل و 

2۰ 

مستند سازی و ارائه گزارشات منظم پروژه ها و طر. های اجرا شده)اصال. 
حمل ونقل  -عالئم تابلوها وتجهیزات ترافیکی -طر. های ایمنی -هندسی

 عمومی(
21 

 نگهداشت پایانه ها
 اتوبوسرانی

22 
 23 نگهداشت خطوط عادی 
 24 نگهداشت خطوط تندرو

 با پلیس راهورجلسات و هماهنگی 

 تاکسیرانی

25 
 26 نگهداشت پایانه ها و پهلوگاههای ایستگاه تاکسی

 27 همکاری در طر. های ابالغی و سیاست های سازمان تاکسیرانی
 28 برگزاری جلسات محلی و منطقه ای

 29 احداث و توسعه پایانه ها،ایستگاههای تاکسی و تجهیز آن
نگهداشت المان ها و تجهیزات ترافیکی در سطح وضعیت  -امور مناطق 

 منطقه

 امور مناطق

3۰ 

 31 ایمن سازی نقاط حادثه خیز در سطح منطقه-امور مناطق 
 32 توسعه سیستم های حمل و نقل عمومی-امورمناطق 

های مصوب معاونت حمل و های ابالغی و برنامهاجرای سیاست -امور مناطق 
 نقل و ترافیک

33 

تعامل،هماهنگی و پیگیری جهت اخ  مجوزهای الزم از ارگانهای ذیربط قبل 
 از اجرا

 امور اجرایی

34 

 35 همکاری و حضور فعال ناظرین منطقه حین اجرای عملیات
 36 ارائه گزارش جامع از اقالم تحویلی از معاونت اجرایی به منطقه مربوطه

ایمنی وانواع تابلوهای هشداری و کیفیت نگهداشت انواع عالئم و المان های 
 انتظامی در سطح معابر

37 

 38 رعایت نرخ مصوب
 39 نحوه برخورد با شهروندان
 4۰ نحوه صدورکارت پارک
 41 وضعیت ظاهری پارکبان
 42 رعایت حریم توقف
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 ردیف حوزه مولفه های پیشنهادی به خبرگانشاخص
 43 کیفیت نگهداشت مسیرخطوط اتوبوسرانی

 44 وضعیت آسفالت مجاور ایستگاههای مسیر

 45 نگهداشت ایستگاهها )کفپوش،صندلی،سرپناه، شیشه ها، اتصاالت، روشنایی(
 46 نگهداشت پایانه های حمل و نقل عمومی
 47 احداث یا تکمیل پایانه های سطح منطقه

 48 میزان توسعه خطوط اتوبوسرانی سطح منطقه
 49 کیفیت اجرای ایستگاهها در خطوط جدید

 5۰ اجرای مسیرهای خطوط ویژهکیفیت 
 51 ارسال ساختار شکست و انجام پروژه مطابق با برنامه زمان بندی

 52 کیفیت اجرای عملیات
 53 ارسال به موقع صورت وضعیتها با مستندات کامل و ج ب اعتبارات تخصصی

 54 انطباق فعالیتهای ارائه شده با موضوع تفاهم نامه
 55 تجهیزات آسیب دیدهتعویض به موقع 

 56 کیفیت تعمیر و نگهداری
 57 کیفیت مصالح مورداستفاده

 

 های  تحقیق:یافته

 گردد:ارائه می به شر. زیر های هر یک از مراحل تحقیق به اختصار ویافته
عملکرد های مربوط به ارزیابی پیشتتینه پژوهش ابتدا مبانی نظری و :مطالعه کتابخانه ای (1مرحله 

سعه یافته وشهرداری شورهای تو ساس  .قرار گرفتمطالعه مورد مقررات مربوطه  قوانین و های ک برا
شتتاخص مرتبط با ارزیابی عملکرد  57 ،های محیطی شتتهرداری تهرانمطالعه ویژگی این مطالعات و

سایی و نقل و حمل و عمرانی و فنی وهای فعالیت شنا شنهادی به ترافیک  شاخص پی  ،محققعنوان 
 نظرات خبرگان ارائه گردید.جهت نظرخواهی از 

جهت نظرخواهی از متخصصان از رویکرد  فازی:نظر خواهی از خبرگان با روش دلفی (2مرحله 
 ( ارائه شده است. 5توجه به مطالب پیش گفته، در جدول ) فازی استفاده شد. نتایج بار اول، بادلفی

 

 

 

 

 

 

 (اول بارها ). میانگین فازی و غربالگری فازی شاخص5جدول
L M U mean Crisp Resul های پژوهششاخص

t 

 فنی وعمرانی

Q1 ۰.42 ۰.67 ۰.88 (۰.88.۰.67.۰.42) ۰.66 رد 

Q2 ۰.65 ۰.9۰ ۰.96 (۰.96.۰.9.۰.65) ۰.84 پ یرش 

Q3 ۰.6۰ ۰.85 ۰.96 (۰.96.۰.85.۰.6) ۰.8۰ پ یرش 

Q4 ۰.6۰ ۰.83 ۰.92 (۰.92.۰.83.۰.6) ۰.78 پ یرش 

Q5 ۰.58 ۰.83 ۰.96 (۰.96.۰.83.۰.58) ۰.79 پ یرش 

Q6 ۰.5۰ ۰.75 ۰.9۰ (۰.9.۰.75.۰.5) ۰.72 پ یرش 

Q7 ۰.6۰ ۰.85 ۰.96 (۰.96.۰.85.۰.6) ۰.8۰ پ یرش 

Q8 ۰.65 ۰.9۰ ۰.96 (۰.96.۰.9.۰.65) ۰.84 پ یرش 

 مهندسی ترافیک

Q9 ۰.48 ۰.71 ۰.85 (۰.85.۰.71.۰.48) ۰.68 رد 
Q1
 پ یرش ۰.77 (۰.94.۰.81.۰.56) ۰.94 ۰.81 ۰.56 ۰

Q1
 پ یرش ۰.74 (۰.92.۰.77.۰.52) ۰.92 ۰.77 ۰.52 1

Q1
 پ یرش ۰.76 (۰.94.۰.79.۰.54) ۰.94 ۰.79 ۰.54 2

Q1
 پ یرش ۰.8۰ (۰.96.۰.85.۰.6) ۰.96 ۰.85 ۰.6۰ 3

Q1
 پ یرش ۰.8۰ (۰.94.۰.85.۰.6) ۰.94 ۰.85 ۰.6۰ 4

Q1
 پ یرش ۰.77 (۰.94.۰.81.۰.56) ۰.94 ۰.81 ۰.56 5

Q1
 پ یرش ۰.76 (۰.9.۰.81.۰.58) ۰.9۰ ۰.81 ۰.58 6

Q1
 پ یرش ۰.8۰ (۰.94.۰.85.۰.6) ۰.94 ۰.85 ۰.6۰ 7

Q1
 پ یرش ۰.79 (۰.96.۰.83.۰.58) ۰.96 ۰.83 ۰.58 8

Q1
 پ یرش ۰.73 (۰.9.۰.77.۰.52) ۰.9۰ ۰.77 ۰.52 9

Q2
 پ یرش ۰.82 (۰.96.۰.88.۰.63) ۰.96 ۰.88 ۰.63 ۰

Q2
 پ یرش ۰.78 (۰.94.۰.83.۰.58) ۰.94 ۰.83 ۰.58 1

 
 اتوبوسرانی

 

Q2
 پ یرش ۰.77 (۰.92.۰.81.۰.58) ۰.92 ۰.81 ۰.58 2

Q2
 پ یرش ۰.76 (۰.92.۰.79.۰.56) ۰.92 ۰.79 ۰.56 3

Q2
 پ یرش ۰.75 (۰.9.۰.79.۰.56) ۰.9۰ ۰.79 ۰.56 4

Q2 تاکسیرانی
 پ یرش ۰.72 (۰.9.۰.75.۰.52) ۰.9۰ ۰.75 ۰.52 5

جد ول5. میانگین فازی و غربالگری فازی شاخص ها )بار اول(
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وضعیـت ظاهـری پارکبـان، کیفیـت اجـرای عملیات، 
ارسـال بـه موقع صـورت وضعیتهـا با مسـتند ات کامل 
و جـذب اعتبـارات تخصصـی، حـذف شـد ند . تحلیـل 
د لفی فـازی بـرای 51 شـاخص باقـی ماند ه د ر بـار د وم 
اد امـه پیـد ا کـرد . نتایـج بـار د وم جهـت جلوگیـری از 

اطالـه کالم ارائـه نگرد یـد .
مرحلـه 3( تحلیـل عاملـی تايیـد ی: بـه منظـور 

تعییـن بارعاملـی شـاخص های هـر یـک از مولفه هـا 
از آزمـون "تحلیـل عاملـی تاییـد ی" اسـتفاد ه گرد ید  
اجمـاع  از 51 شـاخص مـورد   تامشـخص شـود  کـه 
بیشـتری  اهمیـت  از  شـاخص هایی  چـه  خبـرگان 

برخورد ارنـد . 
 LV16 تـا LV04 متغیرهـای پنهـان  بـا نماد هـای
نمایـش د اد ه شـد ه اسـت )جـد ول 7(. بـرای ارزیابـی 

 

 

L M U mean Crisp Resul های پژوهششاخص
t 

Q2
 پ یرش ۰.82 (۰.96.۰.88.۰.63) ۰.96 ۰.88 ۰.63 6

Q2
 پ یرش ۰.79 (۰.94.۰.83.۰.6) ۰.94 ۰.83 ۰.6۰ 7

Q2
 رد ۰.68 (۰.85.۰.71.۰.48) ۰.85 ۰.71 ۰.48 8

Q2
 پ یرش ۰.72 (۰.9.۰.75.۰.52) ۰.9۰ ۰.75 ۰.52 9

 مناطقامور 

Q3
 پ یرش ۰.89 (1.۰.96.۰.71) 1.۰۰ ۰.96 ۰.71 ۰

Q3
 پ یرش ۰.88 (1.۰.94.۰.69) 1.۰۰ ۰.94 ۰.69 1

Q3
 پ یرش ۰.86 (1.۰.92.۰.67) 1.۰۰ ۰.92 ۰.67 2

Q3
 پ یرش ۰.85 (1.۰.9.۰.65) 1.۰۰ ۰.9۰ ۰.65 3

 امور اجرایی

Q3
 پ یرش ۰.74 (۰.92.۰.77.۰.52) ۰.92 ۰.77 ۰.52 4

Q3
 پ یرش ۰.71 (۰.85.۰.75.۰.52) ۰.85 ۰.75 ۰.52 5

Q3
 پ یرش ۰.74 (۰.94.۰.77.۰.52) ۰.94 ۰.77 ۰.52 6

Q3
 پ یرش ۰.75 (۰.9.۰.79.۰.56) ۰.9۰ ۰.79 ۰.56 7

Q3
 پ یرش ۰.76 (۰.92.۰.79.۰.56) ۰.92 ۰.79 ۰.56 8

Q3
 پ یرش ۰.76 (۰.9.۰.81.۰.58) ۰.9۰ ۰.81 ۰.58 9

Q4
 پ یرش ۰.76 (۰.94.۰.79.۰.54) ۰.94 ۰.79 ۰.54 ۰

Q4
 رد ۰.67 (۰.85.۰.69.۰.46) ۰.85 ۰.69 ۰.46 1

Q4
 پ یرش ۰.79 (۰.94.۰.83.۰.6) ۰.94 ۰.83 ۰.6۰ 2

Q4
 پ یرش ۰.77 (۰.92.۰.81.۰.58) ۰.92 ۰.81 ۰.58 3

Q4
 پ یرش ۰.79 (۰.92.۰.85.۰.6) ۰.92 ۰.85 ۰.6۰ 4

Q4
 پ یرش ۰.8۰ (۰.94.۰.85.۰.6) ۰.94 ۰.85 ۰.6۰ 5

Q4
 پ یرش ۰.85 (۰.96.۰.92.۰.67) ۰.96 ۰.92 ۰.67 6

Q4
 پ یرش ۰.8۰ (۰.92.۰.85.۰.63) ۰.92 ۰.85 ۰.63 7

Q4
 پ یرش ۰.78 (۰.94.۰.83.۰.58) ۰.94 ۰.83 ۰.58 8

Q4
 پ یرش ۰.77 (۰.9.۰.83.۰.58) ۰.9۰ ۰.83 ۰.58 9

Q5
 پ یرش ۰.84 (۰.96.۰.9.۰.65) ۰.96 ۰.9۰ ۰.65 ۰

Q5
 پ یرش ۰.72 (۰.92.۰.75.۰.5) ۰.92 ۰.75 ۰.5۰ 1

Q5
 رد ۰.69 (۰.83.۰.73.۰.52) ۰.83 ۰.73 ۰.52 2

Q5
 رد ۰.6۰ (۰.77.۰.63.۰.4) ۰.77 ۰.63 ۰.4۰ 3

Q5
 پ یرش ۰.76 (۰.96.۰.79.۰.54) ۰.96 ۰.79 ۰.54 4

Q5
 پ یرش ۰.78 (۰.94.۰.81.۰.58) ۰.94 ۰.81 ۰.58 5

Q5
 پ یرش ۰.74 (۰.9.۰.79.۰.54) ۰.9۰ ۰.79 ۰.54 6

 

 

L M U mean Crisp Resul های پژوهششاخص
t 

Q5
 پ یرش ۰.77 (۰.92.۰.81.۰.58) ۰.92 ۰.81 ۰.58 7

اند ح ف کسب کرده 7۰/۰تمامی مواردی که امتیازی کمتر از  در بار اول پس از انجام غربال سازی
طر. های ستادی(؛ در حوزه عنوان )اجرای  با 1عمرانی شاخص شماره  در حوزه فنی وشده است. 

عنوان )طر. های مصوب قبل از اجرا(؛ در حوزه تاکسیرانی،  با 9مهندسی ترافیک شاخص شماره 
همچنین در حوزه امور اجرای  و ای(باعنوان )برگزاری جلسات محلی و منطقه 28شاخص شماره 

 کیفیت اجرای عملیات،ترتیب با عناوین وضعیت ظاهری پارکبان،  به 53و  52، 41 های شمارهشاخص
. تحلیل ندح ف شد، ارسال به موقع صورت وضعیتها با مستندات کامل و ج ب اعتبارات تخصصی

دوم جهت جلوگیری از اطاله  بارج ینتا شاخص باقی مانده در بار دوم ادامه پیدا کرد. 51فازی برای دلفی
 کالم ارائه نگردید.

ها از آزمون یک از مولفه های هرتعیین بارعاملی شاخصبه منظور : تحلیل عاملی تاییدی( 3مرحله 
شاخص مورد اجماع خبرگان چه  51استفاده گردید تامشخص شود که از  "تحلیل عاملی تاییدی"

 هایی از اهمیت بیشتری برخوردارند. شاخص
یر برای ارزیابی متغ .(7نمایش داده شده است )جدول  LV16تا  LV04متغیرهای پنهان  با نمادهای 

 4تاکسیرانی از  ؛گویه 3اتوبوسرانی از   ؛گویه 13مهندسی ترافیک از  ؛گویه 6عمرانی از  پنهان فنی و
 استفاده شده است.  گویه 21و امور اجرایی از  گویه 4امورمناطق از  ؛گویه

 متغیرهای پژوهش ها وهای سنجش سازه. توزیع سواالت و گویه6جدول 
 تعداد گویه ها  متغیرهای پنهان و نماد آنها

 LV04 7 عمرانی فنی و
 LV12 12 مهندسی ترافیک 

 LV13 3 اتوبوسرانی 
 LV14 4 تاکسیرانی

 LV15 4 مناطق امور
 LV16 21 امور اجرایی 

 ( منعکس شده است.7درجدول )  Tآماره و نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی
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L M U mean Crisp Resul های پژوهششاخص
t 

Q5
 پ یرش ۰.77 (۰.92.۰.81.۰.58) ۰.92 ۰.81 ۰.58 7

اند ح ف کسب کرده 7۰/۰تمامی مواردی که امتیازی کمتر از  در بار اول پس از انجام غربال سازی
طر. های ستادی(؛ در حوزه عنوان )اجرای  با 1عمرانی شاخص شماره  در حوزه فنی وشده است. 

عنوان )طر. های مصوب قبل از اجرا(؛ در حوزه تاکسیرانی،  با 9مهندسی ترافیک شاخص شماره 
همچنین در حوزه امور اجرای  و ای(باعنوان )برگزاری جلسات محلی و منطقه 28شاخص شماره 

 کیفیت اجرای عملیات،ترتیب با عناوین وضعیت ظاهری پارکبان،  به 53و  52، 41 های شمارهشاخص
. تحلیل ندح ف شد، ارسال به موقع صورت وضعیتها با مستندات کامل و ج ب اعتبارات تخصصی

دوم جهت جلوگیری از اطاله  بارج ینتا شاخص باقی مانده در بار دوم ادامه پیدا کرد. 51فازی برای دلفی
 کالم ارائه نگردید.

ها از آزمون یک از مولفه های هرتعیین بارعاملی شاخصبه منظور : تحلیل عاملی تاییدی( 3مرحله 
شاخص مورد اجماع خبرگان چه  51استفاده گردید تامشخص شود که از  "تحلیل عاملی تاییدی"

 هایی از اهمیت بیشتری برخوردارند. شاخص
یر برای ارزیابی متغ .(7نمایش داده شده است )جدول  LV16تا  LV04متغیرهای پنهان  با نمادهای 

 4تاکسیرانی از  ؛گویه 3اتوبوسرانی از   ؛گویه 13مهندسی ترافیک از  ؛گویه 6عمرانی از  پنهان فنی و
 استفاده شده است.  گویه 21و امور اجرایی از  گویه 4امورمناطق از  ؛گویه

 متغیرهای پژوهش ها وهای سنجش سازه. توزیع سواالت و گویه6جدول 
 تعداد گویه ها  متغیرهای پنهان و نماد آنها

 LV04 7 عمرانی فنی و
 LV12 12 مهندسی ترافیک 

 LV13 3 اتوبوسرانی 
 LV14 4 تاکسیرانی

 LV15 4 مناطق امور
 LV16 21 امور اجرایی 

 ( منعکس شده است.7درجدول )  Tآماره و نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی
 

جد ول 6. توزيع سواالت و گويه های سنجش سازه ها و 
متغیرهای پژوهش

 

 

 

 

 

  T آماره نتایج تحلیل عاملی تاییدی و .7جدول 
 متغییر شماره گویه بار عاملی استانداد  tآماره  وضعیت گویه

 Q2 ۰.61 11.86 پ یرش

 فنی وعمرانی

 Q3 ۰.49 9.21 رد

 Q4 6.۰۰ 11.49 پ یرش

 Q5 ۰.66 12.95 پ یرش

 Q6 ۰.72 14.53 پ یرش

 Q7 ۰.59 11.34 پ یرش

 Q8 ۰.66 12.95 پ یرش

 Q10 ۰.52 1۰.1۰ پ یرش

 مهندسی ترافیک

 Q11 ۰.61 12.۰8 پ یرش

 Q12 ۰.61 12.1۰ پ یرش

 Q13 ۰.55 1۰.8۰ پ یرش

 Q14 ۰.64 12.8۰ پ یرش

 Q15 ۰.53 1۰.21 پ یرش

 Q16 ۰.41 7.74 رد

 Q17 ۰.47 8.99 رد

 Q18 ۰.47 8.83 رد

 Q19 ۰.41 7.69 رد

 Q20 ۰.45 9.۰5 رد

 Q21 ۰.47 8.85 رد

 Q22 ۰.56 6.44 پ یرش

 Q23 ۰.57 9.18 پ یرش اتوبوسرانی

 Q24 ۰.56 8.5۰ پ یرش

 Q26 ۰.68 11.3۰ پ یرش تاکسیرانی Q25 ۰.6۰ 1۰.24 پ یرش

 T جد ول 7. نتايج تحلیل عاملی تايید ی و آماره
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 متغییر شماره گویه بار عاملی استانداد  tآماره  وضعیت گویه
 Q27 ۰.67 11.17 پ یرش

 Q29 ۰.55 1۰.21 پ یرش

 Q30 ۰.6۰ 11.14 پ یرش

 امور مناطق
 Q31 ۰.75 14.24 پ یرش

 Q32 ۰.72 13.74 پ یرش

 Q33 ۰.55 1۰.21 پ یرش

 Q34 ۰.24 4.47 رد

 امور اجرایی

 Q35 ۰.36 6.82 رد

 Q36 ۰.32 5.99 رد

 Q37 ۰.35 6.51 رد

 Q38 ۰.38 7.18 رد

 Q39 ۰.47 9.۰7 رد

 Q40 ۰.49 9.6۰ رد

 Q42 ۰.59 11.93 پ یرش

 Q43 ۰.54 1۰.71 پ یرش

 Q44 ۰.58 11.46 پ یرش

 Q45 ۰.5۰ 9.7۰ رد

 Q46 ۰.34 6.26 رد

 Q47 ۰.33 6.21 رد

 Q48 ۰.56 11.68 پ یرش

 Q49 ۰.52 1۰.25 پ یرش

 Q50 ۰.53 1۰.36 پ یرش

 Q51 ۰.51 9.87 پ یرش

 Q54 ۰.52 1۰.1۰ پ یرش

 Q55 ۰.32 6.۰۰ رد

 Q56 ۰.45 8.55 رد

 Q57 ۰.43 8.26 رد

 
متغیـر پنهـان فنـی و عمرانـی از 6 گویـه؛ مهند سـی 
ترافیک از 13 گویه؛  اتوبوسـرانی از 3 گویه؛ تاکسیرانی 
از 4 گویـه؛ امورمناطـق از 4 گویه و امـور اجرایی از 21 

گویه اسـتفاد ه شـد ه اسـت. 
  Tنتایـج حاصـل از تحلیـل عاملـی تاییـد ی و آمـاره

اسـت. منعکـس شـد ه   )7( د رجـد ول 
نتایـج حاکـی از آن اسـت کـه ازبین51 شـاخص مورد  
انجـام تحلیـل عاملـی  از  بعـد   اجمـاع گـروه د لفـی، 
تاییـد ی، 29 شـاخص مـورد  تاییـد  قـرار گرفـت؛ کـه 
مالک انجام بررسـی سیسـتم حسـابد اری قـرار گرفته 

ست.  ا
مرحلـه 4( ارزيابی کفايت وقابلیت شـاخص های 
ارزيابـی عملکرد  عملیاتی موجـود : د ر این مرحله 
از تحقیـق بـه منظـور تعیین ایـن که آیا شـاخص های 
و  عمرانـی  و  فنـی  فعالیت هـای  عملکـرد   ارزیابـی 
حمـل و نقـل و ترافیـک موجـود  د ر شـهرد اری تهران 
از قابلیـت مـورد  انتظـار بـرای اند ازه گیـری عملکـرد  
عملیاتـی برخورد ار اسـت یاخیـر، از نسـبت موفقیت و 
آزمـون کای اسـکوئر اسـتفاد ه گرد یـد . به ایـن منظور، 
شـاخص های ارزیابـی عملکـرد  موجـود  باشـاخص های 
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مـورد  اجمـاع اعضـای خبـرگان گـروه د لفـی مـورد  
مقایسـه قـرار گرفـت، آن د سـته از شـاخص های مورد  
اجمـاع خبـرگان کـه بـا شـاخص های موجـود  قابـل 
تطبیـق بـود ، بـا امتیـاز "یـک" و مابقی شـاخص های 
انطبـاق  بـا شـاخص های موجـود   مـورد  اجمـاع کـه 
ند اشـته اند ، بـا امتیاز "صفر" مشـخص گرد یـد . نتایج 

ایـن بررسـی د ر جـد ول )8( ارائه شـد ه اسـت.
نتایـج آزمـون موفقیت و کای اسـکوئر د ر جد اول 10 و 

11 نشـان د اد ه شد ه است.
نتایـج آزمـون موفقیت نشـان می د هد  که بیـش از 90 
د رصـد  شـاخص های عملیاتـی فنی عمرانـی و حمل و 
نقـل و ترافیک موجود  د ر شـهرد اری تهـران منطبق بر 

شـاخص های مـورد  اجمـاع اعضا گروه د لفی هسـتند .
و نتایـج آزمـون کای اسـکوئر نیـز تفاوت معنـی د اری 
بیـن تعـد اد  شـاخص های منطبق بـر عملکـرد  و تعد اد  
شـاخص های غیـر منطبـق نشـان می د هـد . بنابرایـن 
بطـور کلـی می تـوان نتیجـه گرفـت کـه شـاخص های 
عملیاتـی فنـی عمرانـی و حمل و نقـل و ترافیک مورد  
اجمـاع، بـا شـاخص های موجـود  د رشـهرد اری تهران، 

منطبق هسـتند .
مرحله 5( ارزيابی قابلیت سیسـتم حسـابد اری 
مـورد  عمـل شـهرد اری تهـران: د راجـرای ایـن 
مرحلـه از تحقیـق، پرسـش نامه ای حاوی شـاخص های 
عملکـرد ی مـورد  اجمـاع خبـرگان تنظیـم و جهـت 
نظرخواهـی د ر اختیار 50 نفر از مد یران و کارشناسـان 
بهـای تمام شـد ه مناطق شـهرد اری تهران قـرار گرفت. 
د رخواسـت  پاسـخ د هند گان  از  پرسشـنامه  ایـن  د ر 
گرد یـد  تـا بـا توجـه بـه شـرایط و امکانات موجـود  د ر 
شـهرد اری تهـران، میزان د سترسـی به اطالعـات مورد  
نیـاِز شـاخص های عملکـرد ی مـورد  اجمـاع اعضـای 
د لفـی را تعییـن نماینـد . اطالعـات جمع آوری شـد ه از 

طریـق آزمـون  Tمـورد  ارزیابـی قـرار گرفت.
آیـا  پاسـخ می د هیـم کـه  ایـن سـوال  بـه  اد امـه  د ر 
سیسـتم حسـابد اری موجود ، زمینه الزم برای محاسبه 
بهـای تمـام شـد ه فعالیـت حمـل و نقـل و ترافیـک و 
فنـی و عمرانـی را فراهـم مـی کنـد ؟ برای ایـن منظور 
آزمـون T اسـتفاد ه شـد  کـه نتیجـه د ر جـد ول )12( 

نشـان د اد ه شـد ه اسـت.

 

 

، بعد از انجام تحلیل عاملی تاییدی ،شاخص مورد اجماع گروه دلفی 51نتایج حاکی از آن است که ازبین
 که مالک انجام بررسی سیستم حسابداری قرار گرفته است.  ؛گرفت مورد تایید قرار شاخص 29

این مرحله  : درموجود عملیاتی( ارزیابی کفایت وقابلیت شاخص های ارزیابی عملکرد 4مرحله 
 حمل و مرانی وع های فنی وفعالیتهای ارزیابی عملکرد از تحقیق به منظور تعیین این که آیا شاخص

 عملیاتی گیری عملکرداز قابلیت مورد انتظار برای اندازه شهرداری تهران در موجود ترافیک نقل و
های شاخص، به این منظور ید.از نسبت موفقیت و آزمون کای اسکوئر استفاده گرد برخوردار است یاخیر،

های مورد اجماع اعضای خبرگان گروه دلفی مورد مقایسه قرار گرفت، ارزیابی عملکرد موجود باشاخص
 "یک"های موجود قابل تطبیق بود، با امتیاز های مورد اجماع خبرگان که با شاخصآن دسته از شاخص

مشخص  "صفر"با امتیاز  نطباق نداشته اند،های موجود اهای مورد اجماع که با شاخصمابقی شاخص و
 .( ارائه شده است8نتایج این بررسی در جدول ) گردید.

 شهرداری تهرانموجود های های مورد اجماع خبرگان با شاخص. بررسی انطباق شاخص8جدول

باشاخص 
موجود 

 انطباق دارد
 ردیف حوزه مولفه شاخص  مورد اجماع خبرگان

متخصص وبهره گیری وضعیت نیروی انسانی  1
 ازسامانه های اطالعاتی

 فنی و
 عمرانی

 فنی و
 عمرانی

1 

 2 ارزیابی فرایند بودجه ریزی عملیاتی 1
عملکرد منطقه در راهبری عامل چهارم وآزمایشگاه  1

 مقیم
3 

 4 نحوه ارجاع کار براساس مناقصات 1
 5 کیفیت پروژه ها ومحصول نهایی 1
مصوبات کمیته طر. های هندسی اجرا نمودن  1

 ومطابقت طر. اجرایی با نقشه های مصوب

مهندسی 
 ترافیک

 حمل و
 نقل و
 ترافیک

6 

 7 همکاری درخصوص اجرای طر. های هوشمند سازی ۰
اجرایی موارد ابالغی در خصوص رفع نقض عالئم  1

و حمل ونقل عمومی  BRTوتابلوها ایستگاهها و 
 )خطوط معمولی ومسیر(

8 

 9 حضور در کمیته ایمنی و برخورد با تخلفات 1

جد ول8. بررسی انطباق شاخص های مورد  اجماع خبرگان با شاخص های موجود  شهرد اری تهران

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
ur

m
.im

o.
or

g.
ir 

at
 1

3:
55

 IR
S

T
 o

n 
T

ue
sd

ay
 N

ov
em

be
r 

12
th

 2
01

9

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-2372-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 53 زمستان 97
No.53 Winter 2019 

73

 

 

باشاخص 
موجود 

 انطباق دارد
 ردیف حوزه مولفه شاخص  مورد اجماع خبرگان

اجرای راهکارهای ایمنی ابالغ شده به مناطق  1
 )مصوبات کمیته ایمنی و درخواست های مناطق(

1۰ 

رعایت دستورالعملهای فنی ابالغی واستاندارد سازی  1
 درتابلوهای هدایت مسیر وخط کشی معابر 

11 

 نگهداشت پایانه ها 1
 اتوبوسرانی

12 
 13 نگهداشت خطوط عادی 1
 14 نگهداشت خطوط تندرو 1
 نگهداشت پایانه ها و پهلوگاههای ایستگاه تاکسی 1

 تاکسیرانی

15 
همکاری در طر. های ابالغی و سیاست های  1

 سازمان تاکسیرانی
16 

احداث و توسعه پایانه ها،ایستگاههای تاکسی و  1
 تجهیز آن

17 

وضعیت نگهداشت المان ها و  -امور مناطق  1
 تجهیزات ترافیکی در سطح منطقه

امور 
 مناطق

18 

ایمن سازی نقاط حادثه خیز در سطح -امور مناطق  ۰
 منطقه

19 

 2۰ توسعه سیستم های حمل و نقل عمومی-امورمناطق  1
های ابالغی و اجرای سیاست -امور مناطق  1

 حمل و نقل و ترافیکهای مصوب معاونت برنامه
21 

 رعایت حریم توقف 1

امور 
 اجرایی

22 
 23 کیفیت نگهداشت مسیرخطوط اتوبوسرانی 1
 24 وضعیت آسفالت مجاور ایستگاههای مسیر 1
 25 میزان توسعه خطوط اتوبوسرانی سطح منطقه 1
 26 کیفیت اجرای ایستگاهها در خطوط جدید 1
 27 خطوط ویژهکیفیت اجرای مسیرهای  1
ارسال ساختار شکست و انجام پروژه مطابق با برنامه  ۰

 28 زمان بندی

 29 انطباق فعالیتهای ارائه شده با موضوع تفاهم نامه 1

 

 

 نشان داده شده است. 11 و 1۰نتایج آزمون موفقیت و کای اسکوئر در جداول 
های مورد اجماع موجود با شاخص هایطباق شاخصنآزمون موفقیت برای بررسی ا .10جدول

 خبرگان

 پ یرش و یا رد سطح معنی داری نسبت آزمون نسبت مشاهده شده
 پ یرش ۰.565 ۰.9 ۰.9۰

شان می شاخص 9۰دهد که بیش از نتایج آزمون موفقیت ن صد  های عملیاتی فنی عمرانی و حمل و نقل و در
 مورد اجماع اعضا گروه دلفی هستند.های ترافیک موجود در شهرداری تهران منطبق بر شاخص

شاخص های موجود با شاخص نتایج آزمون کای اسکوئر برای بررسی انطباق  .11جدول
 های مورد اجماع خبرگان

نسبت  شاخص ها
مورد 
 انتظار

نسبت 
مشاهده 
 شده

مقدار کای 
 دو

سطح 
معنی 
 داری

پ یرش و 
قابل  یا رد

 استخراج
غیرقابل 
 استخراج

 مجموع

 رد ۰.۰۰۰ 18.241 9۰% 5۰% 29 3 26

های منطبق بر عملکرد و تعداد و نتایج آزمون کای اسکوئر نیز تفاوت معنی داری بین تعداد شاخص
های توان نتیجه گرفت که شاخصدهد. بنابراین بطور کلی میهای غیر منطبق نشان میشاخص

 ،های موجود درشهرداری تهرانبا شاخص ،مورد اجماععملیاتی فنی عمرانی و حمل و نقل و ترافیک 
 منطبق هستند.

اجرای این مرحله در ( ارزیابی قابلیت سیستم حسابداری مورد عمل شهرداری تهران:5مرحله 
جهت نظرخواهی  های عملکردی مورد اجماع خبرگان تنظیم وای حاوی شاخصنامهپرسش از تحقیق،

این  در شده مناطق شهرداری تهران قرار گرفت.کارشناسان بهای تمام مدیران و نفر از 5۰اختیار  در
 امکانات موجود در شهرداری تهران، تا با توجه به شرایط و دهندگان درخواست گردیدپاسخ پرسشنامه از

 تعیین نمایند. های عملکردی مورد اجماع اعضای دلفی راشاخص نیازِ میزان دسترسی به اطالعات مورد
 مورد ارزیابی قرار گرفت.T  زمونآوری شده از طریق آاطالعات جمع

زمینه الزم برای محاسبه بهای  ،دهیم که آیا سیستم حسابداری موجودمیدر ادامه به این سوال پاسخ 
 Tبرای این منظور آزمون  فراهم می کند؟را تمام شده فعالیت حمل و نقل و ترافیک و فنی و عمرانی 

 نشان داده شده است. (12) که نتیجه در جدول استفاده شد

 

 

 نشان داده شده است. 11 و 1۰نتایج آزمون موفقیت و کای اسکوئر در جداول 
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مقدار کای 
 دو

سطح 
معنی 
 داری
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غیرقابل 
 استخراج
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های منطبق بر عملکرد و تعداد و نتایج آزمون کای اسکوئر نیز تفاوت معنی داری بین تعداد شاخص
های توان نتیجه گرفت که شاخصدهد. بنابراین بطور کلی میهای غیر منطبق نشان میشاخص

 ،های موجود درشهرداری تهرانبا شاخص ،مورد اجماععملیاتی فنی عمرانی و حمل و نقل و ترافیک 
 منطبق هستند.

اجرای این مرحله در ( ارزیابی قابلیت سیستم حسابداری مورد عمل شهرداری تهران:5مرحله 
جهت نظرخواهی  های عملکردی مورد اجماع خبرگان تنظیم وای حاوی شاخصنامهپرسش از تحقیق،

این  در شده مناطق شهرداری تهران قرار گرفت.کارشناسان بهای تمام مدیران و نفر از 5۰اختیار  در
 امکانات موجود در شهرداری تهران، تا با توجه به شرایط و دهندگان درخواست گردیدپاسخ پرسشنامه از

 تعیین نمایند. های عملکردی مورد اجماع اعضای دلفی راشاخص نیازِ میزان دسترسی به اطالعات مورد
 مورد ارزیابی قرار گرفت.T  زمونآوری شده از طریق آاطالعات جمع

زمینه الزم برای محاسبه بهای  ،دهیم که آیا سیستم حسابداری موجودمیدر ادامه به این سوال پاسخ 
 Tبرای این منظور آزمون  فراهم می کند؟را تمام شده فعالیت حمل و نقل و ترافیک و فنی و عمرانی 

 نشان داده شده است. (12) که نتیجه در جدول استفاده شد

جد ول10. آزمون موفقیت برای بررسی انطباق شاخص های موجود  با شاخص های مورد  اجماع خبرگان

جد ول11. نتايج آزمون کای اسکوئر برای بررسی انطباق شاخص های موجود  با شاخص های مورد  اجماع 
خبرگان
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 های فنی و عمرانی و حمل و نقل و ترافیکبرای شاخص t آزمون. نتایج حاصل از 12جدول 
سطح معنی  درجه آزادی Tمقدار  انحراف معیار میانگین تعداد

 داری
29 2.5471 ۰.719۰6 3.392- 28 ۰.۰۰2 

کوچکتر است و  ۰.۰5که از  ،به دست آمده ۰.۰۰2آزمون برابر  داریِسطح معنی ،دهدنتایج  نشان می
 تفاوتیبطور معناداری کوچکتر از مقدار بی،  2.54میانگین سواالت برابر مقدار  که توان نتیجه گرفتمی

فنی و عمرانی و حمل های فعالیتهای شاخص :که پاسخگویان معتقدند است این معنی ؛ و بهاست 3
 . است شهرداری تهران شدهقابل استخراج از سیستم بهای تمام ،مورد اجماع خبرگانو نقل و ترافیک 

 نتیجه گیری

مطالعه مبانی نظری ارزیابی عملکرد به منظور تعیین عوامل کلیدی  ابتدا به بررسی و پژوهش حاضر، در
تهران پرداخته شهرداری  فنی و عمرانی و حمل و نقل و ترافیکهای فعالیت ارزیابی عملکرد موثر در و

های مربوط به ارزیابی پژوهشگیری از تجارب بهره ای واستفاده از روش کتابخانه این مرحله با در شد.
اقدامات انجام شده توسط  و مقررات مربوطه قوانین و های کشورهای توسعه یافته وعملکرد شهرداری
براساس این  بررسی قرار گرفت. ها، موردهای ارزیابی عملکرد شهرداریشاخص ،دارمراجع صالحیت

شاخص مورد بررسی ارزیابی عملکرد  57از  ،های محیطی شهرداری تهرانویژگی مطالعه مطالعات و
که بعد از انجام  ؛شاخص مورد اجماع اعضاء خبرگان گروه دلفی قرار گرفت 51 ،مناطق شهرداری تهران

 بیشتری بوده است. شاخص دارای اهمیت  29 ،روش تحلیل عاملی تأییدی معین شد
موجود  عملیاتیهای ارزیابی عملکرد با شاخص های مورد اجماع جامعه تخصصی،شاخص پس از آن،

 ،دهد کههای به عمل آمده نشان مینتایج حاصل از آزمون در شهرداری تهران مقایسه گردید.
گیری عملکرد برای اندازهشهرداری تهران از قابلیت مورد انتظار  های ارزیابی عملکرد موجود درشاخص
 است. های فنی و عمرانی و حمل و نقل و ترافیک برخوردارفعالیت

جهت تامین  های سیستم حسابداری مورد عمل شهرداری تهران،قابلیتبه منظور ارزیابی  افزون برآن،
گرفت.  های مورد اجماع خبرگان مورد ارزیابی قراربکارگیری شاخص در ،مورد نیاز عملیاتیاطالعات  

حال حاضر دسترسی به اطالعات مورد  بیانگر آن است که در های انجام شده،آزمون حاصل از  نتایج
شهرداری تهران  ازسیستم حسابداری موجود در مورد اجماع خبرگان، عملیاتی هایشاخصنیاز 

جد ول 12. نتايج حاصل از آزمون t برای شاخص های فنی و عمرانی و حمل و نقل و ترافیک

آزمـون  معنـی د ارِی  می د هـد ، سـطح  نشـان  نتایـج  
برابـر 0.002 بـه د سـت آمـد ه، کـه از 0.05 کوچکتـر 
اسـت و می تـوان نتیجـه گرفت کـه میانگین سـواالت 
از  کوچکتـر  معنـاد اری  بطـور   ،  2.54 مقـد ار  برابـر 
مقـد ار بی تفاوتـی 3 اسـت؛ و بـه ایـن معنـی اسـت 
کـه پاسـخگویان معتقد نـد : شـاخص های فعالیت هـای 
فنـی و عمرانـی و حمل و نقـل و ترافیک مـورد  اجماع 
خبـرگان، قابـل اسـتخراج از سیسـتم بهای تمام شـد ه 

شـهرد اری تهـران اسـت. 
نتیجه گیری

د ر پژوهـش حاضـر، ابتـد ا به بررسـی و مطالعـه مبانی 
نظـری ارزیابـی عملکـرد  بـه منظـور تعییـن عوامـل 
فعالیت هـای  عملکـرد   ارزیابـی  د ر  موثـر  و  کلیـد ی 
فنـی و عمرانـی و حمـل و نقـل و ترافیـک شـهرد اری 
تهـران پرد اختـه شـد . د ر ایـن مرحلـه بـا اسـتفاد ه از 
روش کتابخانـه ای و بهره گیـری از تجارب پژوهش های 
مربـوط بـه ارزیابی عملکرد  شـهرد اری های کشـورهای 
توسـعه یافتـه و قوانیـن و مقـررات مربوطـه و اقد امات 
انجام شـد ه توسـط مراجـع صالحیت د ار، شـاخص های 
قـرار  بررسـی  مـورد   شـهرد اری ها،  عملکـرد   ارزیابـی 
گرفـت. براسـاس ایـن مطالعـات و مطالعـه ویژگی های 
مـورد   شـاخص   57 از  تهـران،  شـهرد اری  محیطـی 
بررسـی ارزیابـی عملکرد  مناطق شـهرد اری تهران، 51 
شـاخص مـورد  اجماع اعضـاء خبرگان گـروه د لفی قرار 
گرفـت؛ کـه بعد  از انجـام روش تحلیل عاملـی تأیید ی 
معیـن شـد ، 29 شـاخص د ارای اهمیت بیشـتری بود ه 

ست.  ا
پس از آن، شـاخص های مـورد  اجماع جامعه تخصصی، 
بـا شـاخص های ارزیابـی عملکـرد  عملیاتـی موجود  د ر 
حاصـل  نتایـج  گرد یـد .  مقایسـه  تهـران  شـهرد اری 
از آزمون هـای بـه عمـل آمـد ه نشـان می د هـد  کـه، 

شـاخص های ارزیابـی عملکـرد  موجـود  د ر شـهرد اری 
اند ازه گیـری  بـرای  انتظـار  مـورد   قابلیـت  از  تهـران 
عملکـرد  فعالیت هـای فنـی و عمرانـی و حمـل و نقـل 

و ترافیـک برخـورد ار اسـت.
افـزون بـرآن، به منظـور ارزیابـی قابلیت های سیسـتم 
جهـت  تهـران،  شـهرد اری  عمـل  مـورد   حسـابد اری 
تامیـن اطالعـات  عملیاتـی مـورد  نیـاز، د ر بکارگیـری 
ارزیابـی  شـاخص های مـورد  اجمـاع خبـرگان مـورد  
انجـام  آزمون هـای  از   حاصـل  نتایـج  گرفـت.  قـرار 
شـد ه، بیانگـر آن اسـت کـه د ر حـال حاضر د سترسـی 
بـه اطالعـات مـورد  نیـاز شـاخص های عملیاتـی مورد  
اجمـاع خبـرگان، ازسیسـتم حسـابد اری موجـود  د ر 
بنابرایـن،  امکان پذیرمی باشـد .  تهـران  شـهرد اری 
سیسـتم حسـابد اری مورد  اسـتفاد ه شـهرد اری تهران، 
قـاد ر بـه تأمیـن اطالعـات مـورد  نیـاز، جهـت ارزیابی 
عملکـرد  عملیاتـی فعالیتهای فنـی و عمرانی و حمل و 

نقـل و ترافیـک می باشـد .
منابع:

 ،)1390( سـید یعقوب.  حسـینی،  و  احمـد   ابارشـی، 
تهـران،  ناشـر:  سـاختاری،  معـاد الت  مد ل سـازی 

.21 جامعه شناسـان:  انتشـارت 
ابطحی، سـید  حسـین؛ تیموری نـژاد ، کاوه؛ سـنجری، 
بنـد ی  رتبـه  و  سـنجش   "،  )1391( احمد رضـا. 
و  اجتماعـی  امـور  عملکـرد   ارزیابـی  شـاخص های 
علمـی-  فصلنامـه  تهـران"،  شـهرد اری  فرهنگـی 
پژوهشـی مطالعـات مد یریـت )بهبـود  و تحـول( سـال 

 .96-65 شـماره67:   ،22
احسـانی فـرد ، علـی اصغـر واحسـانی فـرد ، مهـد ی. 
)1392( ،" ارائـه مـد ل راهبـرد ي سـنجش، مد یریـت 
د ومـد ل  باتلفیـق  عملکرد موثرشـهرد اریها  وارزیابـي 
EFQM و BSC، مناطق 3 و 18 شـهرد اري تهران"؛ 
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