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Abstract
The spatial organization of urban habitats is a direct 
result of social, economic, and political processes. 
The organization of the internal component of a 
spatial dispersal can be affected. The location of 
each component is shaped together with each other 
in conjunction with spatial organization. The main 
functions of man, especially the economic, social, 
commercial, and service functions, are through 
their activities, the vision of the environment takes 
shape, form and system of its own. Following 
the prevalence of the ideas of ecosystemism and 
sustainable development in the world, this attitude 
gradually penetrated into public opinion and 
planning that land is not a private commodity. It 
is also the most important commonwealth and the 
mainstay of all the activities of citizens and the means 
necessary to research the aspirations and aspirations 
of humanity in the present and future. In this regard, 
the purpose of this research is to analyze and evaluate 
the utilization of urban lands of the region based on 
the city’s physical divisions and to determine the 
degree of adaptation of applications. The research 
methodology is descriptive-analytical And using 
the documentary and library method to collect 
information Finally, using multi-criteria modeling 
techniques, the information is analyzedThe criterion 
of the relative relative contribution of construction 
activities due to the destruction and renovation in 
the whole construction area and the consequences of 
it with a score of 0.4270 can be ranked first.

Keywords: Urban land use, Changes, District 3 of 
Tehran, Multi-criteria model technique

چکیده
ايــن تحقیــق از نظــر هــدف، کاربــردی و توســعه ای و از نظــر 
ــیوه  ــه ش ــه ب ــد ک ــتگی می باش ــوع همبس ــی از ن روش، توصیف
تحقیقــات میدانــی و اســناد و مــدارک بــه جمــع آوری داده هــا 
ــهرداری  ــامل 27 ش ــق ش ــن تحقی ــاری ای ــه آم ــردازد. جامع می پ
ــام  ــورت تم ــه ص ــه ب ــوی ک ــان رض ــتان خراس ــتان های اس شهرس
ــهرداری ها  ــود ش ــرد خ ــی عملک ــه ارزیاب ــد ک ــت می باش ــماری اس ش
در نظــر گرفتــه شــده اســت. ابــزار جمــع آوری داده هــا اطالعــات 
ثبــت شــده نظــام نامــه اســتاندارد شــده ســازمان شــهرداری ها 
و دهیاری هــای کشــور کــه دارای 187 ســؤال در هفــت بعــد بــوده 
ــناد و  ــوی و اس ــان رض ــتان خراس ــال 95 اس ــاری س ــالنامه ام و س
ــواع  ــای از ان ــل داده ه ــه و تحلی ــرای تجزي ــد. ب ــدارک می باش م
ــده  ــتفاده ش ــتنباطی اس ــای اس ــی و آماره ه ــای توصیف آماره ه
اســت. کلیــه تجزيــه و تحلیل هــای آمــاری بــا اســتفاده از نــرم 
ــان دهنده  ــج نش ــت. نتای ــده اس ــام ش ــزار SPSS و amos انج اف
تأثیــر مثبــت و معنــا دار خدمــات شــهري و امــور اداري، نیــروي انســاني 
بــا عملکــرد شــهرداری های اســتان خراســان رضــوی در گــروه توســعه 
پاییــن، تأثیــر مثبــت و معنــادار شهرســازی، امــور مالــي، قراردادهــا و 
ــروي  ــور اداري، نی ــک، ام ــل و ترافی ــي، حمل ونق ــاي عمران پروژه ه
ــا عملکــرد  ــات شــورا مســائل عمومــي و مدیریتــي ب انســاني و مصوب
ــط  ــعه متوس ــروه توس ــان رضــوی در گ ــتان خراس ــهرداری های اس ش
ــرد  ــا عملک ــانی ب ــروي انس ــور اداري، نی ــادار ام ــت و معن ــر مثب و تأثی
شــهرداری های اســتان خراســان رضــوی در گــروه توســعه بــاال اســت.
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مقدمه 
و  پايداری  در  اساسی  نقشی  شهری  مديريت  امروزه 
اثرگذاری  اين وجود  با  دارد.  زندگی شهری  توسعه يافتگی 
مثبت مديريت شهری مستلزم فراهم آوردن شرايطی است که 
مهم ترين آن ها را می توان داشتن اختیار و مسئولیت، توانايی 
تأمین منابع مالی پايدار و مشارکت عمومی دانست. تجارب 
موفق جهانی نشان می دهد که با وجود تفاوت در جايگاه، 
وظايف و اختیارات مديريت شهری و تطبیق جايگاه آن ها 
با نظام سیاسی و اداری حاکم بر اداره امور کالِن کشورها، 
امور محلی و مديريت شهری در قالب يک سیستم ويژه و 
نسبتاً مستقل انجام می شود. در ايران ، سامانه مديريت شهرها 
از حداقل ساختارهای نظام مند و متناسب با نیازهای امروز 
شهرها برخوردارند. نیازهای وسیع شهروندان در همه زمینه ها 
دستگاه های  متضاد  و  متفاوت  سیاست های  و  سو  يک  از 
خدمات رسان شهری برای پاسخگويی به اين نیازها از سوی 
ديگر، فضايی را فراهم کرده که به دلیل ناهماهنگی دستگاه ها 
و چرخه معیوب مديريت شهر، اثربخشی سیاست ها را به 
حداقل ممکن کاهش داده است )ناظمی و همکاران، 1388(.

  ضرورت انجام امور محلی توسط مديريت شهری و 
لزوم تفکیک آن از امور ملی داليل مختلف اجتماعی، سیاسی، 
حِق  می توان  را  آن  مهمترين  که  دارد  فرهنگی  و  اقتصادی 
تصمیم گیری و مشارکت فعال در امور محلی توسط شهروندان 
و نهادهای منتخب آن ها ضمن پايبندی به اصول کلی حاکم 
بر کشور دانست. هدف  سیستم  مديريت  شهری  به مثابه  جزئی  
از سیستم  حکومتی، اداره  امور شهرهاست. و نقشی  که  دولت  
برای  اين  سیستم  قائل  می شود، تعريف  اين  هدف  را روشن  
می سازد. ترديدی  نیست  که  اين  تعريف، هرچه  باشد، هدف  
سیستم  مديريت  شهری  در جهت  اهداف  ملی  بوده  و با آن  
همسوست  و از کلیات  آن  تبعیت  می کند. به همین  دلیل  است  
که  برنامه های  اين  سیستم  برای  ساماندهی  امور شهر، به طور 
کلی  در چارچوب  برنامه های  کالن  و قوانین  جاری  کشور 
تدوين  می گردد و اقدامات  اين  سیستم  ناقض  مقررات  قانونی  
تطبیقی  اداری  مطالعات  فر، 1373(.  )زاهدی  نیست  کشور 
کشورهای  اداری  نظام های  در  سیری  تطبیقی(  )مديريت 
مختلف و تجارب عملی جوامع ديگر است. برای مطالعه ی 
آنکه  بسیاری موجوداست: نخست  تطبیقی داليل  مديريت 
ما در دنیايی وابسته به هم زندگی می کنیم. در اين وابستگی 
دولت ها و به تبع آن مديريت دولتی کشورها نقش عمده ای 
ايفا می کنند. از سوی ديگر بخش خصوصی نیز تابع قوانین 
و مقررات دولتی بوده و رفتارهای آن با سیاست های دولتی 

تنظیم می شود. در اين حال هم مديران دولتی و هم مديران 
تفکر و نگرشی جهانی  بايد  بخش خصوصی و غیردولتی 
داشته باشند. دوم آنکه مطالعه ی فرهنگ ها يا نظام های مختلف 
محدوديت های فکری ناشی از محصورشدن در قالب فرهنگ 
آن سوق  از  فراتر  ادراکی  به سوی  را  ما  و  را می زدايد  ملی 
می دهد. سوم آنکه تجزيه وتحلیل تطبیقی مديريت با گسترش 
تعداد متغیرهای سازمانی در يک زمینه ی مطالعاتی به افزايش 
آنکه تجزيه وتحلیل  آگاهی می انجامد. چهارم  مبانی علم و 
تطبیقی مديريت با خارج ساختن ما از چارچوب مفروضاتی 
که معموالً بستر عمل ما را تشکیل می دهند به گسترده شدن 
آگاهی ما از امکانات مديريت کمک می کند. و پنجم اينکه 
مهم ترين دلیل مطالعه ی مديريت تطبیقی اين است که به فرد 
کمک می کند شناخت و درک صحیحی از محیط و فرهنگ 

خود به دست آورد )الوانی و همکاران، 1392، ص 47(.
مسئله ارزيابی عملکرد از ديرباز به عنوان يکی از عوامل 
مهم موفقیت در نظام های مختلف مطرح بوده است. تالش 
صاحب نظران همیشه بر اين بوده است که از ابزار سنجش 
معتبر در امر ارزشیابی بهره جسته و با استفاده از نتايج آن 
پايه مبنايی در جهت برنامه ريزی ، رفع نواقص و  به عنوان 
و  اهمیت  امروزه  کنند.  بهره برداری  نظام ها  اين  پیشرفت 
ضرورت ارزيابی عملکرد آن چنان محرز گرديده که در هر 
نظام و دستگاه اداری به عنوان امری ضروری و اجتناب ناپذير 
پويا بشمار می رود  مطرح و الزمه يک مديريت صحیح و 

)امیری، 1382، ص 7(.
ارزشیابی  نوع  اين است که هر  آنچه مسلم است  ولی 
ارزشیابی  آن  بلکه  باشد،  توسعه  موجب  و  مفید  نمی تواند 
می تواند به تحقق اهداف سازمان کمک نمايدکه دارای فلسفه 
مشخص، اهداف دقیق، مبانی نظری کامل، معیار دقیق، معتبر 
و مناسب، طرح و ابزار مناسب از همه مهم تر، اجرای صحیح 
باشد؛ چراکه اجرای ناقص و نادرست ارزشیابی ضرر و زيانش 

بیش از عدم اجرای آن است )مظلومیان، 1386، ص 100(.
ارزيابي و مديريت عملکرد، منتج از برنامه های استراتژيک 
و برنامه های عملیاتي سازمان است. اگرچه تدوين برنامه هاي 
استراتژيک و عملیاتي، فرايندي پیچیده و دشوار است ولي 
اجراي موفقیت آمیز آن ها به مراتب دشوارتر است. در مديريت 
اطالعات  صورت  به  سازمان  فعالیت های  بايستی  عملکرد 
عینی و قابل اندازه گیری برای مديريت و سیاست گذاری 
به کارگیری شود تا منجر به بهبود نتايج سازمانی شود )ماچا، 
2009(. مديريت عملکرد به عنوان يکی از راهبردهای توسعه 
و به روز آوری منابع انسانی و در نتیجه بهره وری نیروی کار 
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به شمار می رود )اکبری، 2008(.
درصد  که 80  دريافته اند  به خوبی  امروزي  سازمان های 
ارزش افزايي آن ها از طريق دارايی های نامشهودشان شامل 
سرمايه های انساني )دانش و مهارت های کارکنان(، سرمايه های 
و  آن(  بر  حاکم  ارزش های  و  سازمان  )فرهنگ  سازماني 
آماري(  داده های  و  اطالعاتي  )منابع  اطالعاتي  سرمايه های 
ايجاد می شود و ديگر نمی توانند صرفاً با اتکاء به دارايی های 
مشهود، ارزيابي عملکرد و در پي آن مديريت عملکرد جامعي 

انجام دهند )کاپالن و نوتون، 2008(.
بالندگی  و  رشد  حیات،  در  عامل  مهم ترين  مديريت 
يا مرگ يک جامعه است و روند حرکت از وضع موجود 
به سوی وضع مطلوب را کنترل می کنند )افخاری و همکاران، 
2007، ص 7( و هدف آن سیاست گذاری و اجرای آن است 
)کومار رائوت،2001، ص 9( شهر به عنوان يک سیستم و نظام 
اجتماعی پیچیده و متنوع نیازمند به مديريت سازمان يافته ای 
برای تعیین دستیابی به اهداف و هماهنگی فعالیت های مرتبط 

می باشد.
با طرح پارادايم مديريت دولتی نوين يا مديريت گرايی، 
سازمان های محلی با مفهوم پردازی جديد اهمیت مضاعفی 
يافتند. سازمان های محلی نقطه تالقی و برخورد دو جريان 
عمده فلسفی هستند که عبارت است از خودگردانی و مديريت 
مطلوب؛ بنابراين با توجه به اهمیت فوق العاده سازمان های 
محلی در فرايند مديريت دولتی نوين و شناختی که از جايگاه، 
عناصر و ويژگی های تشکیل دهنده آن حاصل شد، البته به نظر 
می رسد که در کشور ما از اين سازمان های محلی به درستی 
استفاده نمی شود و سازمان های محلی در ايران حائز تمامی 
شرايط سازمان های محلی واقعی نیستند. بنابراين الزم است 
متناسب با ساختار دولت در ايران، اختیارات الزم در اختیار 
ويژگی های  تا  گردد  اعطا  محلی  خودگردان  نهادهای  اين 
سازمان های محلی نوين در اداره امور شوراها و شهرداری ها 
)مقیمی،  گیرد  قرار  محلی  سازمان های  اقدامات  سرلوحه 

1380، ص 71(.
رشد سازمان و تعالی کارکنان در گرو وجود نظام ارزيابی 
اثر بخش و به کارگیری نتايج آن خواهد بود. ارزيابی عملکرد 
می تواند از طريق به وجود آوردن فرصت هايی برای بررسی،  
به برنامه های کاری فرد در تعیین مسیر شغلی آينده وی کمک 
نمايد. همچنین به مدير اين امکان را می دهد  که برای رفع 
نقص ها اقداماتی به عمل آورد و اجازه ندهدکه عیب يا ضعف 
در سازمان ريشه بدواند و کارهای نیکو و درست را تقويت 

می کند )دسلر1، ترجمه فارسی، 1378، ص 200(.
در  تفکیک ناپذير  بخش  يک  عملکرد  ارزيابی  بنابراين 
فرايند  اجرای  و  توسعه  طبیعتاً   سازمان هاست.  از  بسیاری 
خود  اهداف  به  دستیابی  در  را  سازمان  می تواند  ارزشیابی 
مثال  .برای  کند  کارمندان کمک  اثربخشی  افزايش  به وسیله 
مهم ترين هدف مدرسه آماده کردن بچه هايی متعادل و افزايش 
فرصت های يادگیری است. مهم ترين منبعی که يک مدرسه 
تا به اين هدف برسد، دانش و مهارت های معلمانش  دارد 
است و مهم ترين راهبرد برای حفظ و نگهداری بهبود اين منبع، 
فرايند ارزيابی عملکرد مناسب و توسعه بهبود شغلی است. 
در اين صورت است که می توان به اين هدف دست يافت و 
اين امر اهمیت ارزيابی عملکرد را به صراحت نشان می دهد 

)اودهیامو2، 2013، ص 2(.
توسعه يکي از مفاهیمي است که بعد از جنگ جهاني 
در مباحث علمي، اقتصادي، اجتماعي و سیاسي و کشوري 
و همچنین در مسائل بین الملل جايگاهي ويژه پیداکرده است 
)Frazier1997:187(؛ بنابراين توسعه میرا توان فرايندي همه 

جانبه دانست که در نتیجه آن می بايست جامعه به سمت از میان 
برداشتن عوامل توسعه نیافتگي )مثل گرسنگي، فقر، بیماري، 
آسیبپذيري اجتماعي و بیکاري در( جهت مثبت با و سرعت 
معین به پیش رود و منجر به پايداري جوامع گردد )قره باغیان، 
1372، ص 16( که اين پايداري فرآيندي منطقه ای آگاهانه، 
اکولوژيک  تعادل طلب است در يک محدوده  مشارکتي و 
به صورت متوازن عمل کند و منجر به توسعه پايدار جوامع 
شود. سؤال اصلی پژوهش اين است که الگوی مديريت واحد 
شهری مبتنی بر ارزيابی تطبیقی عملکرد مديريت شهری در 

استان های ايران کدام است؟

پیشینه تحقیق
مربوط  مباحث  که  است  علمی  رشته ای  دولتی  مديريت 
نوع  با  متناسب  و  نموده  مطرح  را  عمومی  امور  اداره  به 
جريان  حکومتی  مختلف  سطوح  در  دولت ها،  ساختار 
می يابد. رهايی از تصدی گری، تقويت مشارکت مردمی و 
از مشخصه های مديريت دولتی  ايجاد خودگردانی محلی 
نوين در عصر حاضر بوده و ايجاد و توسعه سازمان های 
الزاماتی  چنین  تحقق  در  قابل توجهی  نقش  دارای  محلی 
معنای  به  ارزشیابی  و  اندازه گیری  )مقیمی، 1380(.  است 
حاجی  و  )امیران  است  کردن  کمی  فرايند  يا  و  سنجش 

1.  Desler
2.  Odhiambo
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نصیری، 1384، ص 7(.
همچنین ارزيابی عبارت است از سنجش نسبی عملکرد 
فرد در رابطه با نحوه انجام کار مشخص در يک دوره زمانی 
معین، در مقايسه با استاندارد انجام کار و تعیین استعداد و 
به  جهت  در  برنامه ريزی  به منظور  فرد  بالقوه  ظرفیت های 
فعالیت درآوردن آن ها )دعائی، 1381، ص 151(. بیبای3 1978 
ارزشیابی را چنین تعريف می کند: فرايند جمع آوری و تفسیر 
با  نظام دار شواهدی است که درنهايت، به قضاوت ارزشی 
چشم داشت به اقدامی معین بیانجامد )اردبیلی، 1386، ص 
15(. عملکردها همان نتايجی هستند که در اثر صرف منابع به 
وجود آمده اند و بايد مورد اندازه گیری قرار گیرند. اندازه گیری 
عملکرد، علم سنجش نتايج بر اساس شاخص های مشخص 
طبق اهداف تعیین شده و در محدوده زمانی معین است )امیران 

و حاجی نصیری، 1384، ص 7(.
شهرداری در کشور ايران، يک نهاد اجرايی محلی است 
که زير نظر شهردار اداره می شود، در شهرهای کوچک کلیه 
خدمات توسط خود شهرداری انجام می شود؛ ولی با رشد 
با هدف  و تخصصی شدن خدمات، شهرداری ها  جمعیت 
انجام وظايف تخصصی و خدماتی و تسريع در انجام امور 
اقدام به تأسیس مؤسسات و سازمان های تابع می کنند )عمادی، 

1394، ص 64(.
علی رغم اينکه ارزيابی عملکرد مفهوم بسیار روشنی دارد، 
اما از مقوله هايی است که در نظام مديريت کشور به شدت از 
آن غفلت شده و در دو دهه بعد از انقالب نظام های کالن 
و حتی نظام های خرد بنگاهی نیز نظام نظارت و ارزيابی را 
به درستی اجرا نکرده اند. پس می توان به اين نتیجه رسید که 
اهمیت مقوله نظارت و ارزيابی ازآن رو می باشد که نظارت و 
ارزيابی عامل اصلی افزايش خردمندی مديريت است که از 
آن طريق سازمان می تواند توان سازمانی و اداری خود را ارتقا 
دهد. بهره وری و ارتقای آن در سازمان اتفاق نمی افتد مگر اينکه 
نهايی ترين مأموريت حوزه راهبری، يعنی نظارت و ارزيابی 
محقق شود )باقريان، 1381، ص 183(. سلیمی و همکاران 
)1390(، در مقاله ای با عنوان رويکرد مشارکتی، توسعه شهری 
و توانمندسازی مديريت شهری ضمن واکاوی نظام مديريت 
شهری و چالشهای موجود در آن، نیاز به ديدگاهی نوين در 
نظام مديريت شهری را بعنوان واقعیتی انکار ناپذير مطرح و 
در چارچوب يک مديريت نوين شهری به ضرورت نیاز به 

رويکردی مشارکتی در توسعه و مديريت شهری پرداخته اند.
قوانین  تطبیقی  بررسی  با  همکاران)1391(،  و  بنگدار 
3.  Bibay

شهرداری ها در ايران و انگلستان نشان دادند، تفرق عملکردی 
در  اجرايی  نهادهای  و  کننده  تهیه  قانون گذار،  نهادهای  در 
حوزه اختیارات و تصمیم گیری، نبود هماهنگی و همکاری 
بین بخشی در دستگاه های ذيربط، فقدان سیاستهای مشخص 
در برنامه توسعه ای، ضعف در نهادهای مطالعاتی و تحقیقی 
ايران و  برنامه ريزی  نظام  تفاوت در  اساسی ترين  به عنوان 

انگلستان می باشد.
همافر و همکاران)1394(، در پژوهش خود با عنوان تحلیل 
تطبیقی ساختار برنامه ريزی و مديريت مناطق شهری مطالعه 
موردی: تهران، سیدنی، تورنتو به نتايج زير دست يافتند: علی 
رغم گذشت بیش از دو دهه از تصويب مصوبه ی مجموعه های 
دانشگاهی،  متعدد  پژوهش های  و  طرح ها  تهیه ی  و  شهری 
نهادهای مسئول برنامه ريزی کالن کشور از دستیابی به يک 
الگوی برنامه ريزی و مديريتی مطلوب برای مجموعه های 

شهری ناکام مانده اند.
گوتیرز4 و همکاران)2009(، در مقاله ای به بررسی رابطه 
بین کیفیت خدمات، رضايت مردم و اعتبار حکومت محلی بر 
اساس گزارش رضايت شهروندان از سنجش کیفیت خدمات 
دولت محلی پرداخته اند. در اين تحقیق سعی شده با تجزيه و 
تحلیل اجزاي کیفیت، ارتباط بین کیفیت خدمات، رضايت و 
اعتبار ارزيابی شود. نتايج پژوهش نشان داد ارتباط بین کیفیت 
خدمات و رضايت ارتباط مستقیم در حالی که ارتباط میان 
کیفیت و اعتبار غیر مستقیم است. هم چنین رضايت و اعتبار 

ارتباط محکمی با هم دارند.
عنوان  با  تحقیقی  در  همکاران)2013(،  و  آکروس5 
بخش  اثر  بهبود  چگونگی  يونان،  عمومی  اداره  اصالحات 
تغییرات استراتژيک، با استفاده از مدل هشت مرحله ای کاتر 
بین  ائتالف  ايجاد  احساس ضرورت، 2-  ايجاد  شامل: 1- 
مديران کلیدی، 3- تدوين چشم انداز و استراتژی، 4- گفتگو 
در مورد چشم انداز، 5- توانمند سازی کارکنان و رفع موانع، 
6- خلق دستاوردهای کوتاه مدت، 7- حفظ دستاورهای کوتاه 
مدت و ايجاد تغییرات بیشتر، 8- تثبیت رويکردهای جديد را 
مورد آزمون قرار داد تا میزان اثربخشی اصالحات اداری يونان 
را مورد ارزيابی قرار دهد.اين تحقیق نشان داد که همبستگی 
اساس مدل  بر  استراتژيک  تغییرات  میان  معناداری  مثبت و 
هشت مرحله ای کاتر با عملکرد سازمانی کارکنان بعد از اجرای 

اصالحات مديريتی و تغییرات ناشی از آنها وجود دارد.

4.  Gutierrez
5.  - Acros
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سؤاالت تحقیق
1ـ وضعیت عملکرد شهرداری استان خراسان رضوی 

چگونه است؟ 
استان  شهرداری های  يافتگی  توسعه  وضعیت  2ـ 

خراسان رضوی چگونه است؟ 
استان خراسان رضوی  بین عملکرد شهرداری  آيا  3ـ 

تفاوت وجود دارد؟ 
يافتگی در شهرداری های  بین وضعیت توسعه  آيا  4ـ 

استان خراسان رضوی تفاوت وجود دارد؟

طرح تحقیق، ابزار و روش گردآوری داده ها
اين تحقیق از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای است و از نظر 
روش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد که به شیوه تحقیقات 

میدانی و اسناد و مدارک به جمع آوری داده ها می پردازد.
جامعه آماری اين تحقیق شامل 27 شهرداری شهرستان استان 
خراسان رضوی)جدول شماره 1( که به صورت تمام شماری يا 
سرشماری است که ارزيابی عملکرد خود شهرداری ها در نظر 
گرفته شده است.که با درجه های توسعه يافتگی و جمعیت و 

مساحت مختلفی وجود دارند.

مدل مفهومی تحقیق

جدول 1. جامعه آماری تحقیق

جمعیتمساحت )كیلومتر مربع(شهرستان

1896/6553582باخزر

3815/5730664بجستان

7117/4072626بردسکن

1185/2658483بینالود

2929/7108424تايباد

8167/82262712تربت جام

3671/80210390تربت حیدريه

1717/1847920جغتای
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جمعیتمساحت )كیلومتر مربع(شهرستان

1656/0554139جوين

3080/04125601چناران

1135/7849111خلیل آباد

9796/73121859خواف

1770/6637914خوشاب

3765/2774326درگز

3597/6160632رشتخوار

2574/4771677زاوه

12558/00319893سبزوار

5394/9089956سرخس

3353/7293930فريمان
1605/0542739فیروزه)تخت جلگه(

3854/98179714قوچان
3349/96157149کاشمر
3502/9238232کالت
5767/7980783گناباد
9142/243069941مشهد

3323/3448900مه والت
6763/14433105نیشابور

جدول 2. ابعاد نظام نامه ارزیابی عملکرد

شماره سؤاالتبعد یا حوزهردیف
از سؤال 1 تا 32شهرسازی1
از سؤال 1 تا 32امور مالی2
از سؤال 1 تا 32خدمات شهری3
از سؤال 1 تا 32امور قراردادها و پروژه های عمرانی4
از سؤال 1 تا 32حمل و نقل و ترافیک5
از سؤال 1 تا 32امور اداری و نیروی انسانی6
از سؤال 1 تا 32مصوبات شورا و مسائل مديريتی7
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با توجه به موضوع و روش تحقیق حاضر، ابزار جمع 
آوری داده ها اطالعات ثبت شده نظام نامه استاندارد شده 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور که دارای 187 
اماری سال 95  سالنامه  و  بعد)جدول 2(  در هفت  سؤال 

استان خراسان رضوی و اسناد و مدارک است. 

روش تجزیه و تحلیل داده ها
طريق  از  آمده  دست  به  داده های  تحلیل  و  تجزيه  برای 
جداول  مثل:  توصیفی  آماره های  انواع  از  پرسشنامه ها، 
و  میانگین  نمودارها،  فراوانی،  درصد  فراوانی،  توزيع 
میانه برای توصیف وضعیت شاخص های دموگرافیکی و 
سؤاالت تحقیق استفاده شده است. برای بررسی سؤاالت 
از  دموگرافیکی  شاخص های  با  آن ها  ارتباط  و  تحقیق 
آزمون  جمله ای،  دو  آزمون  نظیر:  استنباطی  آماره های 
نمودار  با  همراه   T آزمون  رگرسیون،  پیرسون،  اسپیرمن، 
 ANOVA جعبه ای برای مقايسه دو نمونه مستقل و آزمون
)تحلیل واريانس يک طرفه( همراه با نمودار جعبه ای برای 
مقايسه چند نمونه و مستقل استفاده شده است. کلیه تجزيه 
و   SPSS افزار  نرم  از  استفاده  با  نیز  آماری  تحلیل های  و 
amos انجام شده است. ضمنًا سطح معنی داری آزمون نیز 

α = 0/05 در نظر گرفته شده است. در اين پژوهش برای 
بررسی توسعه يافتگی شهرستان های استان خراسان رضوی 
شهری،  خدمات  مالی،  امور  )شهرسازی،  متغیر  هفت  از 
قراردادها و پروژه های عمرانی، حمل ونقل و ترافیک، امور 
عمومی  مسائل  شورا  مصوبات  و  انسانی  نیروی  اداری، 
متغیرها  از  برای هر يک  استفاده شده است.  مديريتی(  و 
است  الزم  اين رو  از  و  شده  منظور  شاخص  تعدادی 
تلفیق  برای  شوند.  تلفیق  يکديگر  با  مذکور  شاخص های 
شاخص ها روش های متعددی وجود دارد که در پژوهش 
شاخص  روش  و  استانداردشده6  امتیاز  روش  از  حاضر 

ناموزون موريس7 استفاده شده است.

یافته هاي حاصل از این پژوهش
در اين پژوهش برای بررسی توسعه يافتگی شهرستان های 
امور  )شهرسازی،  متغیر  هفت  از  رضوی  خراسان  استان 
عمرانی،  پروژه های  و  قراردادها  شهری،  خدمات  مالی، 
و  انسانی  نیروی  اداری،  امور  ترافیک،  و  حمل ونقل 
شده  استفاده  مديريتی(  و  عمومی  مسائل  شورا  مصوبات 

6. . Standardized Score
7. . Maurice’s Inconsistent Index

است. برای هر يک از متغیرها تعدادی شاخص منظور شده 
و از اين رو الزم است شاخص های مذکور با يکديگر تلفیق 
وجود  متعددی  روش های  شاخص ها  تلفیق  برای  شوند. 
دارد که در پژوهش حاضر از روش امتیاز استانداردشده8 و 

روش شاخص ناموزون موريس9 استفاده شده است.
و  میانگین  روش  اين  در  استانداردشده:  امتیاز  الف. 
انحراف معیار شاخص ها در هر منطقه محاسبه شده و برای 

هر يک از مشاهدات به صورت زير عمل می کنیم:

در روش شاخص ناموزون موريس برای تقسیم بندی 
نواحی از نظر توسعه يافتگی طبق جدول  3 عمل می کنیم.

ب. شاخص ناموزون موريس: اين روش با استفاده از 
داده های توصیفی هر منطقه در مقايسه با منطقه های ديگر 
و با بهره برداری از پارامترهای زير سطح توسعه يافتگی را 

با استفاده از فرمول زير تعیین می کند:

پس از محاسبه برای هر ناحیه، اعداد مربوط را با هم 
شده  گرفته  نظر  در  فاکتورهای  تعداد  بر  و  نموده  جمع 
برسیم.  ناحیه  هر  برای  نهايی  عدد  به  تا  می کنیم  تقسیم 
تقسیم بندی  برای  موريس  ناموزون  شاخص  روش  در 
نواحی از نظر توسعه يافتگی به صورت زير عمل می کنیم. 
مقدار اين شاخص بین صفر تا يک متغیر است هرچقدر 
نشان دهنده  باشد  بیشتر  موريس  ناموزون  شاخص  مقدار 
درجه توسعه يافتگی باالتر و هرچقدر مقدار آن کمتر باشد 

نشان دهنده درجه توسعه کمتر است )جدول4(.

8. . Standardized Score
9. . Maurice’s Inconsistent Index

جدول 3. رده بندی شاخص امتیاز استانداردشده

مقدار امتیاز رديف
نوع توسعه يافتگیاستانداردشده

ناپايدار )محروم(کمتر از 1-1

نیمه ناپايداربین 0/25 تا 2-1

بینابینبین 0/25- تا 30/25

نیمه پايدار )نیمه بین 0/25 تا 41
برخوردار(

پايداربزرگ تر از 51
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استان  شهرداری های  عملکرد  وضعیت  اول:  سؤال 
خراسان رضوی چگونه است؟

با توجه به نتايج جدول5، بر اساس وضعیت عملکرد 
امتیاز  اساس  بر  رضوی  خراسان  استان  شهرداری های 
فیروزه  رشتخوار،  شهرستان های  ترتیب  به  شده  استاندار 
ناموزون  شاخص  اساس  بر  و  باخزر  و  جلگه(  )تخت 
موريس به ترتیب شهرستان های رشتخوار، فیروزه )تخت 
برنامه ريزی  جهت  اولويت بندی  در  باخزر  و  جلگه( 

توسعه يافتگی قرار گرفته اند.

جدول4. رده بندی شاخص ناموزون موریس

مقدار شاخص ناموزون رديف
نوع توسعه يافتگیموريس

توسعه پايین )محروم(10/0-0/5

توسعه متوسط20/5-0/8

توسعه باال 30/8-1/0
)توسعه يافته(

جدول 5. رتبه بندی شهرستان های استان خراسان رضوی بر حسب عملکرد شهرداری

امتیاز استاندار نام شهرستاناولویت
شاخص ناموزون نام شهرستاناولویتشده

موریس

0/315رشتخوار1/3581-رشتخوار1

فیروزه )تخت 2
جلگه(

فیروزه )تخت 0/4422-
جلگه(

0/518

0/543باخزر0/3653-باخزر3
0/550جغتاي0/3374-جغتاي4
0/555زاوه0/2945-زاوه5
0/557چناران0/2626-چناران6
0/564بجستان0/2567-فريمان7
0/567فريمان0/2558-بجستان8
0/601قوچان0/0949-قوچان9
0/612گناباد0/07510-گناباد10
0/625درگز0/03811-درگز11
0/625بردسکن0/01112-بینالود12
0/625بینالود0/00113بردسکن13
0/641خلیل آباد0/01614خلیل آباد14
0/657تربت حیدريه0/09915تربت حیدريه15
0/661سبزوار0/13116خواف16
0/670خواف0/13617سبزوار17
0/674کالت0/15818کالت18
0/685نیشابور0/21219فیض آباد19
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سؤال دوم: وضعیت توسعه يافتگی شهرداری های استان 
خراسان رضوی چگونه است؟

نتايج جدول 4، وضعیت توسعه يافتگی شهرداری های 

و  استاندار شده  امتیاز  براساس  را  استان خراسان رضوی 
شاخص ناموزون موريس مورد بررسی قرار گرفته است. 
اطالعات حاصل از جدول6، بیان کننده اين موضوع است 

جدول 6. وضعیت توسعه یافتگی شهرداری های استان خراسان رضوی

شاخص ناموزون موریسامتیاز استاندار شده

وضعیت توسعه یافتگینام شهرستانوضعیت توسعه یافتگینام شهرستان

توسعه متوسطکالتبینابینکالت

توسعه باالمشهدنیمه پايدارمشهد

توسعه متوسطتايبادنیمه پايدارتايباد

توسعه متوسطنیشابوربینابیننیشابور

توسعه متوسطتربت جامنیمه پايدارتربت جام

توسعه متوسطچناراننیمه ناپايدارچناران

توسعه متوسطخوافبینابینخواف

توسعه متوسطخلیل آبادبینابینخلیل آباد

توسعه متوسطدرگزبینابیندرگز

توسعه پايینرشتخوارناپايداررشتخوار

توسعه متوسطسرخسبینابینسرخس

توسعه متوسطفريماننیمه ناپايدارفريمان

توسعه متوسطجغتاينیمه ناپايدارجغتاي

توسعه متوسطفیروزه )تخت جلگه(نیمه ناپايدارفیروزه )تخت جلگه(

توسعه متوسطفیض آبادبینابینفیض آباد

توسعه متوسطقوچانبینابینقوچان

توسعه متوسطکاشمرنیمه پايدارکاشمر

توسعه متوسطگنابادبینابینگناباد

توسعه متوسطزاوهنیمه ناپايدارزاوه

توسعه متوسطبجستاننیمه ناپايداربجستان

توسعه متوسطتربت حیدريهبینابینتربت حیدريه

توسعه متوسطبردسکنبینابینبردسکن

توسعه متوسطسبزواربینابینسبزوار

توسعه متوسطجوينبینابینجوين

توسعه متوسطباخزرنیمه ناپايدارباخزر

توسعه متوسطخوشابنیمه پايدارخوشاب
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توسعه يافتگی  وضعیت  شده  استاندار  امتیاز  اساس  بر  که 
رضوی  خراسان  استان  شهرستان های  از  درصد(   3/7(
ناپايدار، )25/9 درصد( نیمه ناپايدار، )51/9 درصد( نیمه 

پايدار و )18/5 درصد( نیمه پايدار است.
وضعیت  موريس،  ناموزون  شاخص  اساس  بر 
توسعه يافتگی )3/7 درصد( از شهرستان های استان خراسان 
و  متوسط  سطح  درصد(   92/6( پايین،  سطح  در  رضوی 

)3/7 درصد( در سطح باال قرار گرفته است.
استان  شهرداری های  عملکرد  بین  آيا  سوم:  سؤال 

خراسان رضوی تفاوت وجود دارد؟
آزمون  از  شهرداری ها  عملکرد  تفاوت  بررسي  جهت 

حاصل  نتايج  به  توجه  با  است.  شده  استفاده  دو10  کای 
از جدول 8، مشاهده می شود طبق شاخص امتیاز استاندار 
رضوی  خراسان  استان  شهرداری های  عملکرد  شده 
متفاوت است )p <0/05-مقدار(. اين تقاوت در عملکرد 
شاخص  اساس  بر  رضوی  خراسان  استان  شهرداری های 

ناموزون موريس نیز مشاهده می شود )p <0/05-مقدار(.
در  توسعه يافتگی  وضعیت  بین  آيا  چهارم:  سؤال 
10.  Chi square test

شهرداری های استان خراسان رضوی تفاوت وجود دارد؟
چندگانه11  رگرسیون  از  فرضیه  اين  بررسي  براي 
استفاده می کنیم. در مدل پیش رو شاخص توسعه موريس 
به عنوان متغیر وابسته و امتیازات عاملي عوامل چهارگانه 
)اجتماعی، اقتصادي، زيستی و نهادي- کالبدي( به عنوان 
متغیرهاي مستقل در نظر گرفته شده اند.  براي اين منظور، 
می دهیم.  قرار  بررسي  مورد  را  رگرسیون  فرضیات  ابتدا 
مانده ها تقريبًا داراي توزيع نرمال هستند و میانگین آن ها 
تقريبًا صفر و انحراف استاندارد آن ها نزديک به 1 است و 
واريانس مانده ها تقريبًا ثابت است. براي انجام رگرسیون 

از روش هم زمان12 استفاده شده است.

با توجه به نتايج جدول 9، عوامل اجتماعی و زيستی 
در سطح )0/05( و عوامل اقتصادی و نهادی-کالبدی در 

سطح )0/1( بر توسعه پايدار مؤثر هستند.
 0/01 سطح  **در   ،)p<0/1( معنی دار   0/05 سطح  *در 

)p<0/05( معنی دار

11.  Multiple Regression
12. Enter

جدول 7. فراوانی و درصد فراوانی وضعیت توسعه یافتگی شهرداری های استان خراسان رضوی
شاخص ناموزون موریسامتیاز استاندار شده

وضعیت 
درصد فراوانیتوسعه يافتگی

فراوانی
وضعیت 

درصد فراوانیتوسعه يافتگی
فراوانی

13/7توسعه پايین13/7ناپايدار
2592/6توسعه متوسط725/9نیمه ناپايدار

13/7توسعه باال1451/9بینابین
518/5نیمه پايدار

27100کل27100کل

جدول 8. تفاوت عملکرد شهرداری های استان خراسان رضوی
شاخص ناموزون موریسامتیاز استاندار شده

وضعیت 
آماره کای تعدادتوسعه یافتگی

وضعیت p-مقداردو
آماره کای تعدادتوسعه یافتگی

p-مقداردو

1ناپایدار

13/1480/004

1توسعه پایین
42/6670/001 25توسعه متوسط7نیمه ناپایدار

1توسعه باال14بینابین

5نیمه پایدار
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نتیجه گیری و جمعبندی
در  شهری  مديريت  تأثیرگذار  عناصر  تحلیل  و  تجزيه 
و  وزارتخانه ها  اختیارات  و  )وظايف  مختلف  سطوح 
مديريت  سطوح  تغییرات  و  گوناگون(  سازمان های 
در  موازی کار  وجود  نمايانگر  زمان،  با  رابطه  در  شهری 
است.  کشور  سطح  در  ريزی  برنامه  و  تصمیم گیری  امر 
و  شهرداری ها  اختیارات  و  وظايف  توسعه  رو،  اين  از 
شهرهای  از  بسیاری  است.  اجتناب ناپذير  شهر  شوراهای 
جهان مسائل و چالش های اساسی مانند ترافیک و تراکم 
تغییر  سکنه،  از  خالی  و  متروک  ساختمان های  زمین، 
از  کاربری زمین، آلودگی صوتی، آلودگی آب و بسیاری 
موضوعات زيست محیطی ديگر موضوع پايداری شهرها 
که  به مسائل و مشکالتی  توجه  با  لذا  را مطرح می کنند. 
پايدار  توسعه  اصول  و  ابعاد  به  بايستی  دارند  کالنشهرها 
شهری توجه نمود و برای رسیدن به توسعه پايدار انسانی، 
شهر پايدار و پايداری شهری، بايد برنامه ريزان، شهرسازان 
و مديران شهری، با مديريت صحیح و سالم بتوانند فضايی 
سالم و درخور برای مردم ايجاد کنند. از طرفی با مهاجرت 
شهروندان،  اسکان  مانند  مباحثی  کالنشهرها،  به  رويه  بی 
عمده ای  بخش  می گردد.  مطرح  بیکاری  و  نشینی  حاشیه 
از گسترش افقی شهرها به اين دلیل رخ می دهد که بافت 
در  ساکن  جمعیت  انتظارات  و  نیازها  پاسخگوی  موجود 
آن نیست و اجتماع ساکن درجستجوی محیط پاسخگوتر 
بستری  در  را  جديدی  ساخت  انسان  محیط  مناسب تر  و 
جديد بنیان است. انديشه توسعه شهری پايدار از جنبه های 
به  توجه  است.  توسعه  امور  در  مطالعات  گسترده  بسیار 

موجود  دانش  کیفیت  و  حجم  می شود  باعث  تحوالت 
علم  جمله  از  يابد؛  افزايش  شهری  زيست  محیط  درباره 
شناسايی و رفع آلودگی هوا، گازهای گلخانه ای، تغییرات 
جهانی آب و هوا و موارد ديگری از اين قبیل در اين رابطه 
با  نیز  اجتماعی  علوم  زمینه  در  پیشرفت  می شوند.  مطرح 
کمک دستور کارهای تحقیقی مختلف درباره توسعه پايدار 
بر  شهری   ساختار  در  پايدار  طراحی  می گیرند.  صورت 
مبنای سه اصل اساسی شکل می گیرد: اصل اول را می توان 
صرفه جويی در مصرف منابع دانست که در صدد است تا 
با مصرف بهینه منابع، میزان کاربرد ذخاير تجديد ناپذير را 
در سخت و کارکرد بناهای شهری پايین آورد. اصل دوم 
نتايج  که  است  مبتنی  اساس چرخه حیات  بر  طراحی  بر 
منابع ساخت  تبعات زيست محیطی کل چرخه حیات  و 
و ساز شهری را از مرحله تدارک تا بازگشت به طبیعت 
که  می دانند  انسانی  را طراحی  اصل سوم  می گیرد.  بر  در 
ريشه در نیاز به حفظ عناصر زنجیره ای نظام های زيستی 
دارد و تداوم حیات و بقای انسان را در پی دارد. بر اين 
اساس طرحی شهری و معماری پايدار می بايستی کیفیت 
محیط های کار و زيستی را بهبود بخشد که موجب افزايش 
بهره وری و کاهش فشارهای روانی انسانی و بهبود شرايط 
زيستی می گردد که همان مفهوم رفاه اجتماعی و شهروندی 
را به ذهن متبادر می کند، برهمین اساس در تحقیق حاضر 
تالش شد با  استخراج شاخص های مديريت واحد شهری 
استان  در  شهری  مديريت  عملکرد  تطبیقی  ارزيابی  به 

خراسان رضوی پرداخته شد.
براساس نتايج بدست آمده به عملکرد شهرداری های 

جدول 9. وضعیت توسعه یافتگی در شهرداری های استان خراسان رضوی

ضريب بتا متغیر
غیراستاندارد1

ضريب بتا 
عامل تورم واریانس3آماره tاستانداردشده2

-9/749-1/563عرض از مبدأ
3/2512/213**0/2080/253اجتماعی
0/0460/0670/6863/452اقتصادي
2/2113/756**0/1540/225زیستی

0/0130/0200/2003/572نهادي- کالبدي

)p<05/0( در سطح 01/0 معنی دار** ،)p<1/0( در سطح 05/0 معنی دار*
1 . Unstandardized Coefficients
2 . Standardized Coefficients
3 . Variance Inflation Factor
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استان خراسان رضوی مطلوب نبوده است و  شهرستان های 
ديگر  به  نسبت  باخزر  جلگه(و  فیروزه)تخت  رشتخوار، 
در  که  صورت  اين  به  داشته اند.  بهتری  وضعیت  شهرای 
خدمات  آن،  مديريت  و  امورمالی  شهرسازی،  حوزه 
شهری، امور قرار دادها و پروژه های عمرانی، حمل و نقل 
و ترافیک، امور اداری و نیروی انسانی، مصوبات شورا و 
فیروزه و  مسائل عمومی و مديريتی؛ شهرهای رشتخوار، 
باخزر دارای وضعیت مناسب تری نسبت به ديگر شهرهای 
اساس  براين  هستند،  برخوردار  رضوی  خراسان  استان 
می توان گفت که از عملکرد شهرداری های استان خراسان 
از نظر الويت يکسان نبوده و شهرهايی همچون رشتخوار، 
فیروزه و باخزر در اولويت های اول تا سوم و شهرهايی 
همچون مشهد، تربت جام و کاشمر در اولويت های آخر 
قرار گرفته است، که اين نتايج با يافته های موسوی)1395( 
شهرستانهای  در  شهرداری ها  عملکرد  داد  نشان  که 
در  ثامنی)1390(،  است،  بوده  متفاوت  ايران  در  مختلف 
در  شهری  مديريت  که  رسید  نتیجه  اين  به  خود  تحقیق 
و  است،  نبوده  مطلوب  شهرها  کالن  در  بخصوص  ايران 
يافته های قنبری)1390( که نشان داد توسعه يافتگی نقاط 
شهري استان های ايران با هم متفاوت بوده است، همچنین 
يافته های سولیوان)2003(، نشان داد شاخص های عملکرد 
بوده  متفاوت  آمريکا  شهرداری های  با  تهران  شهرداری 
براين اساس می توان گفت که  است، همسو است است. 
منابع  تأمین  نوع شهرسازی و مديريت آن و نحوه  ازنظر 
نحوه  و  میزان  نظر  از  همچنین  منابع،  اين  مديت  و  مالی 
تأمین  و  عمران  پروژه های  اجرای  شهری،  خدمات  ارائه 
مختلف  شهرداری  بین  در  آنها  اجرای  زمان  و  اعتبارآنها 
و  دارد  وجود  محسويی  تفاوت  رضوی  خراسان  استان 

اکثريت شهرداری ها دارای وضعیت نامطلوب هستند.

پیشنهادها •
پیشنهادهاي كاربردی حاصل از نتایج تحقیق •

عملکرد  داد  نشان  تحقیق  نتايج  که  اين  به  توجه  با 
شهرداری های استان خراسان رضوی در شهرستان مختلف 
از وضعیت مطلوبی بر خوردار نبوده است پیشنهادهای زير 

جهت تقويت عملکرد شهرداری های استان داده می شود:
تصمیم  - در  سازی  شهر  اصول  به  بیشتر  توجه 

گیری های مديريتی
تعامل بیشتر شورای شهر با شهرداری ها -
تقويت شايسته ساالری در شهرداری های استان -

ناوگان  - نوسازی  و  عمومی  نقل  و  حمل  توسعه 
شهری

خیابان  - همچون  شهری  ساخت های  زير  توسعه 
تجاری  و  اموزشی  فرهنگی،  مراکز  توسعه  کشی، 

و توسعه فضای سبز
بین  داد:  نشان  تحقیق  نتايج  که  اين  به  توجه  با 
رضوی  خراسان  استان  شهرداری های  توسعه  و  عملکرد 
رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد، پیشنهاد می شود 
براساس  و  شهری  پیشرفته  مدل های  براساس  شهرسازی 
اصول پذيرفته شده شهرسازی و معماری های نوين باشد، 
به فضای سبز، امکانات و خدمات حمل و نقل عمومی، 
زيست  محیط  مدريت  به  جدی  توجه  شهر،  سازی  زيبا 
شهری و پیشگیری از آلودگی شهری و توسعه فضای سبز 
و همچنین مديرت مالی درست شهرداری و کسب درآمد 
از طريق ارائه خدمات و اخذ مالیات بر ارزش افزوده، و 
پیشگیری از فساد اداری در شهرداری ها و مراودات بیشتر 
ازجمله  شهری  مديريت  سازمانهای  ديگر  با  شهرداری ها 
شورای شهر و ارگانهای نظامی و انتظامی و شاسته ساالری 

در شهرداری ها گسترش يابد 

 پیشنهادهای پژوهشی برای محققین آينده •
انجام تحقیقاتی درباره تأثیر ديگر عوامل فرهنگی،  -

سازمانی و مديريتی بر ارتقاء عملکرد شهرداری ها 
و توسعه شهری

مقايسه  - و  ديگر  استانهای  در  تحقیق  چنین  انجام 
نتايج آن با اين تحقیق.

انجام چنین تحقیقی بصورت روش تحقیق پديدار  -
شناسانه برای تفهیم بهتر و دقیق تر الگوی مديريت 

واحد شهری.
 محدوديت ها و تنگناهاي تحقیق •
يکي از مشکالت مهم فرا روي يک پژوهشگر جلب . 1

همکاري و اعتماد و اطمینان افراد در سازمانها است، 
به خصوص که تحقیق براي بسیاري از افراد پديده ای 
ناشناخته بوده و مزاياي آن را جدي تلقي نمی کنند و 

اين پژوهش نیز از اين امر مستثني نبود.
و . 2 بوده  لیست  چک  فقط  که  تحقیق  ابزار  محدويت 

ممکن است در بعضی موارد پاسخگويان واقعیات را 
درباره خود و سازمان منعکس نکنند.
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