چکیده
میزان پاسخگویی اثربخخ

خبوروک رامدمرع لیا یری مراو مشهروا یرببکامون یا مهرع

ام یاخی اسی .ا طبلی خا توجه خه رمووک مهاخع امکا ات کم سا مانما خراخص

کم

یببکامو مان اسشفاکه مهاسب خببه م ا این مهاخع اممیی خاخیی پیعا مریرهرع خرعین
مهظوم معیبان جبی خبمسی ضییی احعماو سا ما ی خایسرشی خشوا هرع خره ام یراخی
خه امایه م ش تلفیقی ام یاخی عملکبک خرا

ک مه او دن خپبکا ع .ذا محقق کم این پژ م

اسشفاکه ا م ش تحلیل پویشی کاکه ما ام یاخی سبیع پبکاصشه اسری .خرعین مهظروم
کم اخشعا خا اسشفاکه ا ظبصوامی ا صوبگانن خه تییین یاص
یببکاموما پبکاصشه

مراو ام یراخی سربیع کم

کم اکامه خرا اسرشفاکه ا مرع مراو تحلیرل پویشری کاکهمرا خره

ارائه روش تلفيقي ارزيابي سريع با
تحليل پوششي دادهها جهت ارزيابي
عملکرد شهرداريها
(مورد مطالعه :در شهرداري اصفهان )

ام یاخی عملکبک دن ما پبکاصشه یعن سپس خا تحلیل حساسیی خب م و م کو ماو مع
مراو ام یراخی سربیع کم ا شبرا خرا

تحلیل پویشی کاکه ما ن خه ا ویی خهعو یراص

اسشفاکه ا م ش یوامی خه گزیهه ایعهد ا ویی خهعو مهاطق یرببکامو ا اراگ گبکیرع.
کم پایان خباو خبمسری ااخلیری اجبایری م ش پیشرهباکو کم ایرن پرژ م ن یرببکامو
اصفبان خه عهوان مطا یه مومکو ا شخاب یع .پرس ا ا اراگ مباحرل لرورن کم ام یراخی
عملکبک مهاطق یببکامو اصفبان خا تحلیرل پویشری کاکه مرا خره م ش خری سری سری
م کومحومن تیعاک مهاطق رامان یر

مهطقرهو 4ن 5ن 8ن 31ن  35 34کم م ش حرل

مسأ ه خه م ش تبریوی خا خا که خه مقیاس مشغیب تیعاک مهاطق رامان چبام مهطقره یرامل
4ن 5ن 8ن 31ن  35 34تییین گبکیع پس ا تحلیل حساسیی کم مشغیبمراو م کو کم
م ش خی سی سی ن تاثیب مشغیب معیبیی پیچیعگی تهوا م یبا خبوروک مسرشمب کم
خیششب ا سایب مروامک خروکه اسری .شرایج

م ش اس خی اگ یز مشغیب معیبیی اثب خخ

حاصل ا ا ویی خهعو احعماو سا ما ی خا م یکبک ام یاخی سبیع خره م ش یروامی
خه گزیهه ایعهد

یز شان کاک ره مهطقه  33متوه ا
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مقدمه
یببکامو باکو اسی عمومین مسشقل
ره ظیفه اکامه یبب

غیبک شی خا مامیی حکومشی

عملکبک محلی

صعمی مسا ی خه یبب عان گبکیگبان ما خه عبعه کامک

خه

عهوان یکی ا امران اساسی معیبیی یبب خا پبکاصشن خه ظایف صوک سیی کم اکامه
مب چه خبشب یبب
گسشبکگی

تهوا

تأمین مضاییمهعو

ملاه خیششب خباو یبب عان کامک].[3

ظایف کم یببکامو خسیام

یببکامومان مشو ی ا ااگ خی

یاک می خایع خه گو ه او ره

ا سیصع ظیفه مخشلف می خایهعن ذا چهان چه

سا مان یببکامو خشوا ع خا اسشفاکه ا یاص

ماو مشهاسب خا یا مهعو ماو صوک کم

لواصل ما ی مهاسب یببکامو ماو مهاطق ما ام یاخی مایعن خع ن یکن میهه
مولقیی

توسیه معا گ ما خباو صوک لبامم

می توا ع مضایی

صشهوکو ذیهفیان

ما ایااک مایع .یکن خباو کسشیاخی خه یک ام یاخی مطلوب خا توجه خه ساصشام سا ما ی

ظایف گسشبکه یببکامون یک م ش ام یاخی

مهاسب یا می خایع ره خشوا ع خا صومک خ گ ما کم صصوص میزان پیشبلی کم جبی امعاف تییین یعهن مضایی رامرهان

یبب عانن
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یهاسایی میهه مایی ره معیبیی خایع توجه خیششبو خه د با خهمایع

ایااک اطالعات خباو معیبان کم تصمیمگیبوماو معیبیشی ما لبامم

سا ک ].[2
سا مانماو خسیامو میرویهع تا مفامیم اب ما کم رسب
ضییی موجوک تا ضییی اب

ایعهد

رام صوک پیاکهسا و رههع اما خباو خسیامو ا سا مانماو سهشی لاصلهن

یاک میخایع] . [1خه مهظوم رم ربکن این لاصلهن سا مان میتوا ع خا ا ااگ یک ام یاخی مؤثبن
خباو لبصیماو اصالح

کیع ااع خیها ه او ا عملکبک صوک خعسی د مکه

خبووک عملکبک خه کمسشی خب امهمیزو مایع .ام یاخی سبیع

رامصا هن یکی ا اخزامماو تو یع اب اسی ره معیبان می توا هع خا اسشفاکه ا دن خه صومت سبیع ضییی موجوک سا مان صوک ما
ام یاخی ربکه خباساس دن خباو پیشوبک اسشباتژو ماو مطلوب ااعاگ مایهع .م ش ام یاخی سبیع رامصا ه ا ین خام کم ا ایل کمه 3881
توسط میمو ع گوکسان 3اسشاکیام کا شگاه میشیگان مطبح یع  ..و این م ش ما خباساس تابخهرامو صوک کم سا ماو مشماکو ره
م و اعمت ضیف یبری ماو مشیعکو تحقیق موکه خوکن ایااک ربک خب این خا م خوک ره خباو یک چشم خیها (دمو ش کیعه)ن حشی یک
گبکش سبیع

روتاه  11کایقهاو کم رامصا ه میتوا ع کات خسیامو ا دن ما خبمال رهع .اطالعاتی ره این اخزام خا معف عامضه یاخی

سا ما ی کم اصشیام ما ابام میکمع مهاب خه یهاسایی قاط ضیف
سا مان ما تقویی ربکه
ظاگمهع

اوت رامصا ه مییوک ره اگب صوب معیبیی یوک میتوا ع عملکبک

ضییی سا مان ما امتقا خخشع .لبدیهع ام یاخی سبیع رامصا ه خع ن یک جایگزیهی خباو سایب م شماو

ژمف گب خبووک عملکبک سا مانما یسین خلکه یک تالش موا و

مکمل دنماسی  .تیمماو اجبا رههعه این م ش ا ک

وا

اخزام ام یاخی اسشفاکه میرههع .ا ین اخزامن خبگه متوهخهعو ام یاخی سبیع رامصا ه اسی ره  33لارشوم ما خباو ام یاخی اب رامصا ه امایه
میکمع .اخزام ک گن پبیسهامه ام یاخی سبیع رامصا ه اسی ره یامل  21سوا خه یکل جوابماو خله -صیب میخایع .پس ا خا کیع ا
رامصا هن اعضاو تیم خا کیع رههعه خایع مشامعات یالشهماو صوک ما خه ایشباك گذایشه این خبگهما ام یاخی ما تکمیل مایهع ].[4
یکی کیگب ا م شماو ام یاخی عملکبک رمین م ش تحلیل پویشی کاکهما32می خایع .این م ش تکهیکی اسی ره مب رعاگ ا مشامعات ما
کم مقایسه خا مب راما خبیهه میرهع

خا اسشفاکه ا مع خب امه میزو صطی

مبجع خه ام یاخی رامدیی احعما میپبکا ک

ساصی یک احع لبضی خباساس تماگ احعماو گب ه

عملکبک مب احع تصمیمگیب عه 1ما سوی خه عملکبک تماگ احعماو تصمیمگیب عه کیگب

ا عا هگیبو میرهع] .[5خا اسشفاکه ا تحلیل پویشی کاکهما می توان میزان رامدیی مب یک ا
خه مم مقایسه ربک

سپس خا اسشفاکه ا م شماو متوه خهعو احعماو راما

احعما ما مشخ

ربک

احعما ما سوی

تحلیل حساسیی د با م یکبکو امائه کاک ره معف دن خاخ

خبکن رامدیی سا مان می خایع.
یکی کیگب ا م یباو متوه خهعو ن م ش یوامی خه گزیهه ایعهد  2می خایع .کم این م ش  mگزیهه خوسیله  nیاص
ابام میگیبک خه طومو ره گزیهه ا شخاخین خایع رمشبین لاصله ما خا گزیهه ایعهد (خبشبین حا ی ممکن)

ن مومک ام یاخی

خیششبین لاصله ما خا گزیهه

ضعایعهد (خعتبین حا ی ممکن) کایشه خایع ].[6
کم پژ م

حاضبن خه امایه م ش تلفیقی ام یاخی عملکبک خا اسشفاکه ا م ش تحلیل پویشی کاکه ما ام یاخی سبیع پبکاصشه یعه اسی

 .خعین مهظوم اخشعا یاص

ماو ام یاخی سبیع خباو ام یاخی مهاطق یببکامو اصفبان تع ین

خا تبیه چک یسی خه ام یاخی سبیع

مهاطق یببکامو اصفبان پبکاصشه یع .سپس خا تشکیل مع تحلیل پویشی کاکه ما خه ام یاخی عملکبک سوی مهاطق یببکامو پبکاصشه
امش یا رامایی مب مهطقه تییین گبکیع .کم اکامه خا تحلیل حساسیی خب م و م کو ماو مع تحلیل پویشی کاکه ما ن خه ا ویی خهعو
یاص

ماو ام یاخی سبیعن کم ا شبا خا اسشفاکه ا م ش یوامی خه گزیهه ایعهد ا وییخهعو مهاطق یببکامو ا ااگ گبکیع.
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ارائه روش تلفيقی ارزیابی سریع با تحليل پوششی دادهها جهت ارزیابی عملکرد شهرداريها

 .1پیشینه تحقیق
کم موضوا ام یاخی سبیع رامصا ه تا رهون چهعین مطا یه ا ااگ یعه اسی  .اوسی

ممکامان( ) 3182کم پژ مشی امایه اخزام ام یاخی

خبووک این اخزام ما مومک خحث

این اخزام خه مهظوم اعشوام

سبیع رامصا ه

اصالحات پیشهباکو خباو توسیه

سهاین کم یک رامصا ه تو یع وا گ صا گی خه رام گبلشه یعه

خبمسی ابام کاکه ا ع

شایج حاصل ا دن خا شایج خعسی دمعه ا مع ا یهن مومک مقایسه ابام

گبلشه اسی].[7
کم تحقیق کیگبو مارویی ممکامان( ) 2133کم صصوص مطا یه مومکو ام یاخی سبیع رامصا ه کم صهایع ایبانن ک یبری تایب خام
ا وب خا اسشفاکه ا خبگه متوه خهعو تیبیف رامصا ه

پبسشهامه ام یاخی سبیع رامصا ه ا ااگ گبکیع .کم این تحقیق اخشعا اعضا تیم خا

اسشفاکه ا خبگه متوه خهعو رامصا ه ما کم  33کسشه ام یاخی ربک عن مقیاس متوه خهعو این  33کسشه خصومت 3ن 1ن 5ن 7ن  33 8تییین یعه
خوک ره پس ا ام یاخی این ک یبر ی توسط تیم امیاخی سبیع رامصا ه امشیا مب ک یبری مشخ
کم پژ مشی کیگب مارویی

گبکیع].[8

ممکامان()2134ن ام یاخی سبیع جامع خه عهوان یک اخزام ام یاخی کم تو یع

سا مانماو تو یعو میبلی

یعه اسی .این م ش جعیعن ام یاخی سبیع رامصا ه ما توسیه کاکه خا دن مقایسه میگبکک چهع کسشه جعیع اضاله یعه اسی ره خاعث
الزای

توا ایی ام یاخان خه ام یاخی راملی کم تماگ جهوهماو سا مان مییوک .کسشهما کم سه سطح خه طوم یکسان طوقهخهعو یعها ع.
خزمگ می-

کسشهماو مخشلف خباو سا مانمایی خا ا عا هماو مخشلف کاماو اممییماو مشفا تی خباو سا مانماو روچکن مشوسط
خایهع .این م ش جعیعن اخزام جامع کایقتبو خباو ام یاخی سبیع سا مانماو مخشلف کم اخیاک مخشلف میخایع].[8

کم موضوا تحلیل پویشی کاکهما ن ااکمو ممکامان ( )3188کم مقا ه و صوک خه خبمسی عوامل مؤثب خب مهاخع ا سا ی پبکاصشهع سپس
خا اسشفاکه ا م ش تحلیل پویشی کاکه ما خه ام یاخی عملکبک مهاخع سا ما ی کم خا ک پبکاصشهع
سپس خه متوهخهعو دن پبکاصشهع مقاکیب ما اک یاص
ییوه ا خا ک مومک مطا یه مشخ

ماو م کون مقاکیب رمووک یاص

رامدیی مب خا ک ما مشخ

ماو صب جی یاص

ربک ع .خا توجه خه ععگ اطییی کاکهماو مبخوط خه یاص

ماو مهایع ا سا ی

تحلیل پویشی کاکه ما لا و اسشفاکه ربک ع .خباو مقایسه شایج متوهخهعو یز ا ک م ش ( DEAاطیی)

ربکه

ماو خحبا ی ما کم مب
ریفی خوکن د با ا

 Fuzzy DEAاسشفاکه یعه

اسی].[31
ی )2118( 1کم مقا هو صوکن ا مع  DEA/AHPخباو خبمسی اممیی امتواط خین محبكماو مهاخع ا سا ی مشغیبماو عملکبک

تسهگ

سا ما ی اسشفاکه ربک ع .د با کم  328یبری کم صهیی ا کشب یک تایوان

 332ییوه کم چین ا مع  DEA/AHPخباو شان کاکن

مقایسه تاثیب محبكماو مهاخع ا سا ی خب عملکبک سا ما ی اسشفاکه ربک ع .کم این مطا یه پهج مشغیب مهاخع ا سا ی

مفی مشغیب عملکبک

سا ما ی کم ظب گبلشه یعه اسی .شایج د با شان می کاک ره کمصواسی راممهعان خباو مشامری کم لیا ییماو یبری کم مب ک
یبریماو تایوا ی چیهی ا ااگ می یعه اسی ممچهین اممیی م اخط خین رامرهان کم لبم هگ مهطقی سلسله مباتوی سوی خه لبمهگ
توسیهاو لبمهگ مشامرشی خیششب اسی].[33
رام وسی

ییما )2118( 4کم مقا هو صوک خه امائه و یک مع جبی مشخ

این رام د با ا لبدیهع تحلیل یوکهاو 5اسشفاکه ربک ع
کا

ربکن

ام یاخی ام ش کا

کم سا مان پبکاصشهع .خباو

توا سشهع خا اسشفاکه ا  ANPخه خبمسی اخسشگیماو کم ی

امتواط کامایی

کم کسشیاخی خه امعاف عملکبک سا مان خپبکا ع .کم پایان خباو شان کاکن رامخبک مع صوکن یک یبری مبهعسی کم جهوب ایشا یا

ما خه عهوان مطا یهو مومکو ا شخاب ربک ع].[32
ی )2133( 6کم مقا هو صوک خه ام یاخی رامدیی صب جی مهاخع ا سا ی کا شگاه خا اسشفاکه ا تحلیل پویشی کاکهما پبکاصشه اسی .کم این
مقا ه خا اسشفاکه ا کاکهماو دمامو سا 2118

خا اسشفاکه ا م ش تحلیل پویشی کاکهما خه ام یاخی رامایی صب جی مهاخع ا سا ی
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کا شگاهما

ممچهین ام یاخی مقیاس دن پب کاصشه یعه اسی .شایج این پژ م

شان کاک ره کا شگاهما خایسشی سیی کم خاخخبکن

صب جی مهاخع ا سا ی صوک ا حاظ ریفیی تیعاک کایشه خایهع].[31
ممچهین را گ
تایوان پبکاصشهع

لو ) 2132( 7کم پژ مشی خا اسشفاکه ا تحلیل پویشی کاکه ک مبحلهاو خه ام یاخی عملکبک کا شگاهماو ک شی کم
دمو ش

رامدیی مزیهه

پب مش ما کم این کا شگاه ما مومک ام یاخی ابام کاک ع

عال ه خب دن خا اسشفاکه ا

مگبسیون خه خبمسی امتواط سبمایه لکبو خا خببه مو کا شگاه پبکاصشهع .شایج د با شان کاک ره رامدیی مزیهه کا شگاهما کم مقایسه خا
رامدیی دمو ش

پب مش خاختب اسی .عال ه خب دن تازیه

تحلیل مگبسیون خیان رههعهو امتواط مبم سبمایه لکبو خب خببه مو

دمو ش پب مش اسی].[34
کیگبو دماک

کم پژ م

ممکامان )2132( 8کم مقا هو صوک خه توسیه و یک چامچوب مفبومی خا معف ام یاخی احعماو تصمیم-

گیب عه پبکاصشهع .خعین مهظوم خا اسشفاکه ا رامت امشیا و مشوا ن

م ش اپامامشبیک تحلیل پویشی کاکهما م یی خباو ام یاخی

عملکبک احعما امائه ربک ع .د با خباو شان کاکن مع صوکن چهعین یبری ملی ما مومک مطا یه ابام کاک ع خه ام یاخی عملکبک یبریما
خا اسشفاکه ا تحلیل پویشی کاکه ما

چبام مهظب رامت امشیا و مشوا ن (یامل ما ین مششبیانن لبدیهعماو کاصلی

یاکگیبو

میع)

پبکاصشهع مامکاممایی ما خباو خبووک د با امایه ربک ع].[35
تورلی

ممکامان ( ) 2134کم پژ مشی کم ام یاخی عملکبک خا م یکبک معیبیی سبمایه ماو ا سا ی پبکاصشهع

پویشی کاکه ما جبی ام یاخی اسشفاکه موک ع.کم این پژ م
کاکه ما کم ظب گبلشه یع

تیبع سا ما ی صب جی دن خوک

پهج یاص

خعین مهظوم ا تحلیل

معیبیی سبمایه ا سا ی خه عهوان م کو تحلیل پویشی

شایج شان کاک ره اجباو این م ش کم یبری لوخک تکهیک شان کاک ره

تیعاک ه احع سا م ا ی کاماو سطح خاختبو ا معیبیی سبمایه ا سا ی می خایهع] .[36
اسشا میهیعس )2111(8کم مقا هاو تحی عهوان " مع تحلیل پویشی کاکهما خباو ریفیی صعمات مششبو کاصلی کم ییب

سوتبیو

خا کما" مع ی خباو ام یاخی ریفیی صعمات مششبو کم ییب خا کما خا تحلیل پویشی کاکهما امائه ربک ع .د با عواملی ممچون ساعات
حضوم رامرهانن ساعی حضوم رامرهان معیبیشین ساعات رام مایا ه مبرزون لضان یمامه حسابماو یخصین یمامه حساب پسا عا ن
یمامه حسابماو تاامو یمامه حساب ماو بگ الزامماو اعشوامو ما خه عهوان م کو کم ظب گبلشهع ریفیی صعمات خه عهوان تهبا
صب جی کم ظب گبلشه یع .کم این مقا ه د با اثب عوامل م کو ما خب ریفیی صعمات امائه یعه

خببه مو مب ییوهو خا ک ما خبمسی

ربک ع].[37

 .1 .1ارزيابی عملکرد
ام یاخی عملکبک خه ماموعه ااعامات

اطالعاتی اطالر می گبکک ره خه مهظوم الزای

کسشیاخی خه معلبا خه ییوه او ااشصاکو تودگ خا رامایی
ا مهاخع" اساساً کم اا ب یاص

اثب خخشی صومت میگیبکن خطومیکهن ام یاخی عملکبک کم خیع " حوه اسشفاکه

ماو رامایی خیان می یوک .اگب کم ساکه تبین تیبیف سوی کاکه خه سشاکه ما رامایی خعا یمن ظاگ

ام یاخی کم ااع میزان رامایی تصمیمات معیبیی کم صصوص اسشفاکه ا مهاخع
یاص

سطح اسشفاکه خبیهه ا امکا ات

مهاخع کم جبی

امکا ات ما مومک سها

ابام میکمع ره عمعهتبین

دن صبله ااشصاکو یا خبیهه خوکن لیا ییما می خایع .ا سوو کیگب ام یاخی عملکبک کم "خیع سا ما ی" میموخً مشیامف اثب

خخشی لیا یی ماسین مهظوم ا اثب خخشین میزان کسشیاخی خه امعاف
رلی ظاگ ام یاخی عملکبک ما می توان لبایهع سها

خب امهما خا یژگی راما خوکن لیا ییما

ا عا ه گیبو مقایسه میزان

010

عملیات اسی .خه طوم

حوه کسشیاخی خه ضییی مطلوب کا سی ].[38
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 .2 .1ارزيابی سريع
م ش ام یاخی سبیع رامصا ه ا ین خام کم ا ایل کمه  3881توسط میمو ع گوکسان اسشاکیام کا شگاه میشیگان مطبح یع .و این م ش
ما خباساس تابخهرامو صوک کم سا ماو مشماکو ره م و اعمت ضیف یبری ما رام ربکه خوکن ایااک ربک خب این خا م خوک ره خباو
یک چشم خیها (دمو ش کیعه)ن حشی یک گبکش سبیع روتاه  11کایقهاو کم رامصا ه میتوا ع کات خسیامو ا دن ما خبمال رهع.
اطالعاتی ره این اخزام کم اصشیام ما ابام میکمع مهاب خه یهاسایی قاط ضیف
توا ع عملکبک سا مان ما تقویی ربکه
م شماو ظاگمهع

اوت رامصا ه مییوک ره اگب صوب معیبیی یوک می-

ضییی سا م ان ما امتقا خخشع .لبدیهع ام یاخی سبیع رامصا ه خع ن یک جایگزیهی خباو سایب

ژمف گب خبووک عملکبک سا مانما یسین خلکه یک تالش موا و

ا اات اطالعات کیعامو ما اکیعه میگیب ع

دنما ما لعاو اععاک

مکمل دنماسی .امان خسیامو ا معیبان کم اغلب

امااگ میرههعن کم شیاه لبصیماو مطلوب خباو یهاسایی قاط

ضیف اوت صوک ما ا کسی میکمهع .
تیم ماو اجبا رههعه این م ش ا ک وا اخزام ام یاخی اسشفاکه می رههع .این وا ام یاخی خا اسشفاکه ا ک اخزام رلی ااخلیی اجبایی پیعا می-
رهع :ا ین اخزامن خبگة متوهخهعو ام یاخی سبیع اسی ره  33کسشه خباو ام یاخی امایه می کمع

اخزام ک گ یز پبسشهامة ام یاخی سبیع

اسی ره خا  21سوا خه صومت جوابماو خله  -صیب خه سها

تیمما می پبکا ک .کم ام یاخی سبیع خه طوم رلی ام یاخی کم  33کسشهو

رلی یامل مضایی مششبو؛ ایمهین محیط یسی ن تمیزون ظم

تبتیب؛ سیسشم معیبیی کیعامو؛ سیسشم خب امه میزو ؛ اسشفاکه ا لضان

حبری مواک جبیان صط تو یع؛ سطوح موجوکو راخو کم جبیان تو یع ؛رام تیمی ا گیزش؛ ضییی تیمیب
اخزامدخت؛ معیبیی پوچوعگی

تغییبپذیبو ؛ یکپامچگی

ایبه تامین

گبعامو تابیزات

تیبع خه ریفیی ا ااگ مییوک .پس ا خا کیع ا رامصا هن اعضاو

تیم خا کیع رههعه خایع مشامعات یالشهماو صوک ما خه ایشباك گذایشه این خبگهما ام یاخی ما تکمیل مایهع.[4] .

 .2تحلیل پوششی دادهها
تحلیل پویشی کاکهمان یک م ش اپامامشبیک مب و خباو ام یاخی رامدیی می خایع ره خباو ام یاخی رامدیی سوی عملکبک یک ماموعه
ا موجوکییماو ااخل مقایسه اسشفاکه مییوک .این موجوکییماو ااخل مقایسه ما احعماو تصمیمگیب عه
م کوما خه صب جی مومک اسشفاکه ابام میگیبک .این م ش خع ن تییین لبضی ا یکل تاخع تو یع
اسشفاکه ابام می گیبک .این م ش خا اسشفاکه ا اطالعات مبخوط خه میزان م کوما

می امهع ره خباو توعیل

خا حل مع ماو خبیههسا و مومک

صب جیماو اایی احعماو تصمیمگیب عهن یک

تاخع مب و اطباف عوامل م کو صب جی کم ظب میگیبک.
این مب یامل خخ ماو صطی اسی ره ه تهبا راماتبین احعماو راماو لیلین خلکه تحلیلی کمخامهو احعماو اراما لبامم میرهع .مزیی
م ش تحلیل پویشی کاکهمان این اسی ره "مب رامدیی" می توا ع تیمیم کاکه یوک

خه عهوان یک ا گو خباو سا مانماو مشاخه خکام

گبلشه یوک ].[38
کم سا  3857لام ن خا اسشفاکه ا م یی ره یامل یک م کو
م ک  31کیعگاه لام ما توسیه کاک ع
م کو
م ک

یک صب جی خوک خه ا عا هگیبو رامدیی پبکاصی .سپس چام زن روپب

ا گویی ما امائه ربک ع ره توا ایی ا عا هگیبو رامدیی احعماو

صب جی مششبك ما کایی .این ا گون تحی عهوان تحلیل پویشی کاکهمان اگ گبلی
خه مامهمایی روپبن تحی عهوان ام یاخی پیشبلی تحصیلی کا

گبلی ].[21
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ا د اا ره این ا گو توسط چام زن روپب م ک امائه گبکیعن خه ا گوو سی سی دم 33ره ا حب ف ا
اسین میب ف گبکیع

اگ سه لبک یاک یعه تشکیل یعه

کم سا 3878ن کم مقا هاو خا عهوان ا عا هگیبو رامدیی احعماو تصمیمگیب عهن امائه یع .مع اصلی تحلیل

پویشی کاکه ما ن خه صومت یب اسی ].[23

() 1

s.t

کم ایهاا  xijخباخب مقعام م کو  ithمیخایع  yrjخباخب مقعام صب جی  rthمیخایع  Ur Viخه تبتیب

ن کاکه یعه خه م کو ith

صب جی  rthمیخایع  kیز تیعاک احع تصمیم گیب عه اسی ره رامدیی دنما سهایعه مییوک .مفبوگ رلی م ش تحلیل پویشی کاکه
ما کم یکل  3شان کا که یعه اسی .کم این م ش خه رامدیی تیعاکو احعماو تصمیمگیب عه پبکاصشه مییوک ره کاماو م کو
صب جی یکسا ی می خایهع .موهاو محاسوه رامدیی احعماو تصمیم گیب عه کم م ش تحلیل پویشی کاکه ما ن م کوما ) (Iiصب جی-
ماو ) (Oiمششبك د با اسی ].[22
I1

O1

DMU

O2

I2
I3

O3

شکل( )1نمای کلی مدل تحلیل پوششی داده ها

یکی ا محع کییماو مع رسبو تحلیل پویشی کاکه ما ن ا یطافپذیبو خی
اجا ه میکمع یک تبریب امحشمل ا

ا حع

نماو دن اسی یبا خه یک احع تصمیم گیب عه

ن ما ما اصشیام رهع ره تیعاکو ا مشغیبما ما اکیعه میگیبک

یا تبریوی مشهااض خا ظب تصمیم-

گیب عه کم ظب می گیبک .خباو ملع این مشکلن لبگ اصالح یعه مع تحلیل پویشی کاکه ما توسط چام ز

روپب

م ک امائه یعه

خا

اگ مع سی سی دم خیان مییوک .این مع خه عهوان پایهاون خباو یکلگیبو سایب ا گوما کم تحلیل پویشی کاکه ما ن مطبح میخایع.
این ا گون کاماو خا که خه مقیاس ثاخی اسی

کم ک مامیی م کو

صب جی

کم سه یکل رسبون مضبخی

پویشی مطبح یعه

اسی.
مبگاه خا که سوی خه مقیاس ثاخی وایعن مع سی سی دم توا ایی محاسوهو رامایی

خببه مو ما عامک .خه ممین علی خهکبن چام ز

روپب کم سا  3884خباو ملع این مشکلن مع خی سی سی ما ره کم دن خا که سوی خه مقیاس ممکن اسی مشغیب (الزایشین ثاخی یا
رامشی) خایعن خه یبح ذیل مطبح ربک ع ]: [21

()2
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تفا ت عمعه این مع خا مع سی سی دم ن ایع جعیعو اسی ره خه مسأ ه الز که یعه اسی

وا خا که خه

ا دن میتوان خباو تشخی

مقیاس اسشفاکه ربک.
مبگاه خا که سوی خه مقیاس ثاخی وایعن

خه صومت مشغیب (الزایشین ثاخی یا رامشی) خایع

امکان تغییب کم م کو

صب جی خه

صومت مم مان جوک کایشه خایع ا ا گوو اس خی اگ اسشفاکه مییوک .ا گوو اس خی اگ کم سا  3885توسط چام زن روپبن گوخ ین
سیفومک اسشو س میبلی گبکیع ] .[24کم یب خه ساصشام میاضی مع مذرومن ایامه مییوک:

()3

آزاد در عالمتW

 .1 .2روش شباهت به گزينه ايدهآل
کم م شماو تصمیمگیبو چهعمییامهن خا اسشفاکه ا چهعین مییام خه ام یاخی تیعاکو ا گزیههما پبکاصشه مییوک .معف ا این م شمان
حمایی ا تصمیمگیب عه کم لبدیهع ا شخاب خین چهعین گزیهه میخایع .کم این م شما ممکن اسی جواب بایی خا جواب مب یک ا مییامما
مشهااض خایع

میچ گزیههاو شوا ع خه امضا ممهو گزیههما خپبکا ک ] [25تاپسیس 32یکی ا خبشبین

گیبو چهع یاصصه اسی ره خباساس یک مهطق ساکه
اسی ره یک گزیهه ایعهد مثوی

پبرامخبکتبین م یباو تصمیم-

ماحی توسط موا گ کم سا  3883امائه یع .مهطق این م ش خه این صومت

یک گزیهه ایعهد مهفی تشکیل میکمع

گزیههماو ا شخاب ما خباساس رمشبین لاصله ا گزیهه ایعهد

ا وییخهعو میرهع] [26گزیهه ایعها ن گزیههاو اسی ره کاماو حعارثب مهالع

مثوی

خیششبین لاصله ا گزیهه ایعهد مهفی خبمسی

خایع

گزیهه ضعایعهد ن گزیههاو اسی ره کاماو حعاال مهالع خایع] . [27خه عوامت کیگبن گزیهه ایعهد مثوین مییامماو سوکد مو ما
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حعارثب میرهع مییامماو مزیهه ما خه حعاال می مسا ع ن کم حا ی ره ماهحل ایعهد مهفی مییامماو مزیهه ما حعارثب میرهع مییامماو
سوک ما خه حعاال میمسا ع ] .[28تاپسیس خه ک یل مقایسه گزیههما خا خبشبین

خعتبین گزیههن یکی ا مهاسبتبین م شما خباو طبح

ماو صعماتی میخایع .خعین صومت ره می توان مشکالتی ره کم خلهع معت خباو مششبو کم اثب ععگ امائه صعمات ایااک مییوک ما
خوسیلهو تییین رامربکماو پایینن مشخ

ربک ].[28

خباو حل مسا هو تاپسیس خایسشی مباحل یب ما ا ااگ کاک]:[11

قدم اول :تعیین ماتريس تصمیمگیری بی وزن
کم اخشعا ماتبیس تصمیمگیبو ( )Nما تشکیل کاکه خا توجه خه این ره یاص
خا اسشفاکه ا لبمو

ما کاماو مقیاسماو مشفا تی مسشهعن ماتبیس تصمیمگیبو

یب خی مقیاس ( )NDمییوک.

()4

قدم دوم :تعیین ماتريس تصمیم گیری بی مقیاس موزون ()V
کم این مبحله اخشعا

ن مب یک ا یاص

ما مشخ

مییوک خوسیلهو ضبب ماتبیس

نما کم ماتبیس تصمیمگیبو

خیمقیاسن

ماتبیس تصمیمگیبو خی مقیاس مو ن خعسی میدیع.

() 5

قدم سوم :مشخص کردن گزينه ايدهآل و گزينه ضد ايدهآل
] خبکام خبشبین مقعام مب یاص

() 6
()7

] خبکام خعتبین مقعام مب یاص

ماتبیس= [Vگزیهه ایعهد )

(

)

(

ماتبیس= [Vگزیهه ضعایعهد

خباو یاص

ماو مثوین خبشبین مقعام ممان خیششبین مقعام اسی خعتبین مقعامن ممان رمشبین مقعام اسی.

خباو یاص

ماو مهفین خبشبین مقعام ممان رمشبین مق عام اسی خعتبین مقعامن ممان خیششبین مقعام اسی.

قدم چهارم :بدست آوردن فاصله هر گزينه از گزينه ايدهآل و گزينه ضدايدهآل.
خباو خعسی د مکن لاصله مب گزیهه ا گزیهه ایعهد

ضعایعهد ا م اخط یب عمل مییوک.

()8

i= 1, 2, …………., m
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i=1, 2, …………, m

()9

قدم پنجم :محاسبه نزديکی نسبی هر گزينه با گزينه ايدهآل و رتبهبندی نهايی.
خباو این مهظوم زکیکی سوی( )CLخا اسشفاکه ا ماخطه یب خعسی میدیع مب گزیههاو ره  CLخاختبو کایی خبشب اسی.

()01

 .3روش تحقیق
پژ م

حاضب ا ظب معف ظبو-رامخبکو اسی ا ظب مامیی کاکه ما رمی -ریفی اسرین ا ظرب مران گربکد مو کاکه مرا مقطیری

اسی خاخصبه ا ظب وا پژ م

مقایسه او -مموسشگی اسی .قشه ماه تحقیق خه صومت رامل کم یکل 2یبح کاکه یعه اسی.

شرو

منا
ش ه رد ا ر ی
اص هان

پایان

شکل( :)2نقشه راه تحقیق

012
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قدم اول  :تعیین شاخص های ارزيابی سريع
کم ا ین گاگ جبی ا ااگ ام یاخی سبیع کم یببکامو اصفبان یا خه خومی سا و خبگه متوه خهعو ام یاخی سبیع رامصا ه مطاخق خا
یبایط ن یا ما مسایل مبتوط خا یببکامو می خایع  .ذا خا م طا یه مقاخت مخشلف کم میهه یاص
سا مان ما ن  33یاص
یع

ما مییامماو مبتوط ام یاخی کم

اصلی جبی خبگه متوه خهعو  51سوا مبخوط خه پبسشهامه اسشخباج گبکیع

سپس خباساس ظبات صوبگان یببکامون یاص

ما

سواخت مومک خا گبو ابام گبلی

این ک کم یک لبگ یکسان کمج

کم بایی تیعاک  6یاص

مطاخق

یکل  1بایی گبکیع .

شکل ( :)3شاخصهای ارزیابی سریع در شهرداری ها

قدم دوم  :سنجش شاخص های ارزيابی سريع
جبی ام یاخی این یاص
پژ م

ما تیعاک  12سوا جبی چک یسی ام یاخی سبیع کم یببکامو اصفبان مطاخق جع

خباو خبمسی اجزا تشکیل کمهعه پبسشهامهما

 3تبیه گبکیع .کم این

خباو مطمئن یعن ا میبف خوکن یژگیماو خ گ ره پژ م گب اصع ا عا ه-

گیبو دن ما ما کامکن ا م ایی محشوایی اسشفاکه گبکیع .خعین مهظوم پبسشهامه ام یاخی سبیع مطاخق خا یاص

ماو ام یاخی سبیع کم

یببکاموما طباحی یع .خباو امتواط اجزاو تشکیل کمهعه خا مشغیبمان ماخطه محشوایی د با خا یکعیگبن اضح خوکن
مهطقی خوکن چیعمان دن ما ا ظبات صوبگان اسشفاکه گبکیع م ایی پبسشهامه مومک تاییع ابام گبلی.
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ارائه روش تلفيقی ارزیابی سریع با تحليل پوششی دادهها جهت ارزیابی عملکرد شهرداريها
جع ( :)3تبریب سواخت پبسشهامه
سواالت پرسشنامه

متغیرهای پژوهش

قدرت رهبری و هدایت کارکنان
تصمیم گیری های مناسب و توانایی باال در حل مسئله
برقراری تعامل و ارتبا ات سازمانی مورد نیاز و ا ال رسانی های مناسب و ضروری و تولید اخبار
ث

ش

ب

وع

دارا بودن نگرش فرآیندی  ،سیستمی و استراتژیك و بهره گیری از فرصتها
تشوی وقدردانی از تالش زیر دستان و ایجاد انگیزه و محیط پر شور کاری
مشورت و جلب مشارکت همكاران
نظارت مستمر بر عملكرد فردی کارکنان
ا ال رسانی نحوه انجام کار ،فرم ها و مدارک مورد نیاز و ..به ارباب رجو
تمایل کارکنان برای انجام سریع کارها

ک

برخورد خوب و رعایت ادب
فضای مناسب اداری برای حضور مراجعین
عدالت در توزیع خدمات به شهروندان
پاکیزگی و نظافت فضای اداری

گ

مرتب بودن کارکنان

ط

به روز بودن و جذابیت امكانات فیزیكی منطقه
مرتب بودن میزها ،ق سه ها و کشو ها
مراجعه برای انجام کار خاص به یك واحد و تشكیل گلوگاه های کاری
نحوه است اده از سیستم مكانیزه و اتوماسیون و نرم افزارهای مختلف

چ

وع

و

نحوه تكمیل فرم ها و است اده از آنها
برگشت به عقب و دوباره کاری ها
اختیار کارکنان در تصمیم گیری در خصوص فعالیت ها ی مربو ه
است اده از کار تیمی برای بهبود فرایند

و

مشارکت کارکنان در فعالیت های مربوط به بهبود
ارتبا ات و تعامالت بین واحدها با کارکردهای مت اوت
درصد تحق درآمد منطقه
درصد مشارکتها به کل عملكرد منطقه
بدهی های مالی منطقه
نسبت پروژه های عمرانی به کل بودجه منطقه
درصد انحراف از برنامه
میزان شكایت های مردمی

نتایج

رتبه شاخص های خدمات شهری در بین سایر منا
میزان تقدیر ،تشكر از عملكرد منطقه( ، 031رح تكریم و )...
سرانه ن ر ساعت آموزشی کارکنان
سرانه پیشنهادهای کارکنان
تعداد مالقات مردمی برگزار شده

قدم سوم  :ارزيابی مقادير شاخص ها و اجرای روش در شهرداری اصفهان
کم اکامه خه ام یاخی عملکبک مهاطق مخشلف یببکامو اصفبان پبکاصشه می یوک .جامیه دمامو این پژ م

کم امتواط خا تییین یاص

-

ماو ام یاخی سبیع کم یببکامومان خباخب خا معیبان امیع میا ی یببکامو اصفبان می خایع کم امتواط خا ام یاخی عملکبک یز کم این
پژ م

یز خا م ش سبیمامو تماگ الباک جامیه دمامو ره خباخب مهاطق پا زکهگا ه یببکامو اصفبان میخایهعن مومک خبمسی ابام

گبلی .کم اکامه خا حضوم تیم ممیزو ام یاخی سبیع کم مب مهطقه ن موضوا اجبایی گبکیع ره جع
جع

 2می خایع:
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جع ( :)2جع
متغیرها

شایج ممیزو ام یاخی سبیع کم مهاطق

تکریم

آراستگی محیط

ارباب رجوع

کار

منطقه 1

1.91

.99

مدیریت اثر بخش
واحد سازمانی

مدیریت پیچیدگی
و تنوع روشها و
بهبود مستمر

آموزش کارکنان و

جمع کل امتیاز هر

نتایج

کار تیمی

منطقه

99.

198

592

1899

5.95

منطقه 2

1395

.99

.98

198

592

139.

5.98

منطقه 3

.99

1195

99.

.99

995

1191

5291

منطقه 9

1395

999

599

195

995

1191

5598

منطقه 5

1395

999

599

195

391

1191

9.93

منطقه 9

1.91

1891

99.

195

593

1191

939.

منطقه 5

1992

1292

599

1891

391

139.

9295

منطقه 1

1292

592

99.

59.

592

1392

9199

منطقه .

1595

195

99.

1891

995

1593

9392

منطقه 18

1595

198

599

195

995

.99

5391

منطقه 11

1598

1891

1191

.99

59.

.98

9392

منطقه 12

1595

1891

99.

195

59.

139.

9392

منطقه 13

195

1195

1899

1195

299

1191

5992

منطقه 19

.99

198

993

195

391

1999

5895

منطقه 15

1395

999

992

198

391

.95

9591

قدم چهارم  :ب ی مقیاس کردن متغیرهای ورودی و خروجی
ممانطوم ره کم جع
پیچیعگی

تهوا م یبا

 2شان کاکه یعن سطح یاص
خبووک مسشمبن دمو ش رامرهان

ماو معیبیی اثب خخ

ن تکبیم امخاب مجوان دماسشگی محیط رامن معیبیی

رام تیمین شایج کم مب یک ا مهاطق یببکامو اصفبان مشخ

حا کم این مبحله خایسشی مقاکیب مب یک ا مشغیبما ما بما یزه (خی مقیاس) ربک .خباو این مهظوم ا

یعه اسی.

خیمقیاسسا و صطی اسشفاکه

مییوک .خباو بما یزه ربکن مشغیبمان مارزیمم مقعام دنما ما کم خین مهاطق یببکامو یالشه ممهو مشغیبما خب دن تقسیم مییوک.

قد م پنجم :تبیین مدل پیشنهادی و ارزيابی عملکرد
مع پیشهباکو ره کم این پژ م

م کومحوم خا خا که خه مقیاس مشغیب کم حا ی اصالح یعه خی سری

مومک اسشفاکه ابام میگیبکن مع

سی مع تبریوی اس خی اگ می خایع .اسشفاکه ا ک مع خه این ک یل اسی ره رامدیی مهراطق یرک خرام خرا لرب
سهایعه یوک یکوام مم خا حا ی تبریوی ره خا لب

تغییب کم م کوما صب جی اسین خعسی دیع

ثاخری خروکن صب جری

شایج ک م ش خا یکعیگب مقایسه

گبکک .خعین مهظومن خا اسشفاکه ا م ش خی سی سی م کو محوم رامدیی خا لب

ثاخی گبعایشن صب جی محاسوه مییوک سیی کم

م کو ما کامک .کم حا ی ره کم م ش اس خی اگ رامدیی کم حا ی لب

م کو صب جی مشغیب محاسوه مرییروک خرعین

جبی رام

صومت میتوان تاثیب یاص

ماو معیبیی اثب خخ

ن تکبیم امخاب مجوان دماسشگی محریط ررامن مرعیبیی پیچیرعگی تهروا م یربا

خبووک مسشمبن دمو ش رامرهان رام تیمی ما خب شایج مهاطق مشخ

002
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جدول( :)3حل مساله به روش بی سی سی و اس بی ام اصالح شده
واحدها

کارآیی به روش بی سی سی

کارآیی به روش اس بی ام

منطقه 1

8915

15959

منطقه 2

891.

1898.

منطقه 3

89..

.983

منطقه 9

1988

8988

منطقه 5

1988

8988

منطقه 9

8918

2891.

منطقه 5

89.2

13911

منطقه 1

1988

8988

منطقه .

8911

11913

منطقه 18

891.

19929

منطقه 11

8955

29935

منطقه 12

8919

19992

منطقه 13

1988

8988

منطقه 19

1988

8988

منطقه 15

1988

8988

کم م ش خی سی سی م کومحومن یبط رامدیی مهاطق یببکامو این اسری رره عرعک ررامدیی  3کایرشه خایرهع .شرایج حاصرل ا ایرن
پژ م

شان میکمع کم م ش حل مسا ه خه م ش خی سی سی م کومحومن تیعاک مهاطق رامان ی

4ن 5ن 8ن 31ن  35 34مییو ع .این شایج خیان رههعهو دن اسی ره خا لب

احع میخایهع رره یرامل مهراطق

ثاخی گه کایشن سطح صب جیمان این ی

مهطقه خرا رمشربین

م کو میتوا هع خه سطح مومک ظب ا شایج کسی پیعا رههع.
خا توجه خه ایهکه یبط رامایی کم م ش تبریوی ن ععک رامایی صفب می خایع ن ذا شایج شان کاک کم م ش حل مسأ ه خه م ش تبریوی خرا
خا که خه مقیاس مشغیب تیعاک مهاطق رامان ی

احع میخایع ره یامل مهاطق 4ن 5ن 8ن 31ن  35 34میخایع .کشه ااخرل توجره کم حرل خره

ک م ش خی سی سی تبریوی این اسی ره شایج احعماو راما کم مب ک م ش یکسان میخایع .این مسأ ه خیانگب این اسری رره شرایج
این احعما کم مب ک م ش کاماو ثوات میخایع.

قدم ششم  :اولويتبندی و احدهای سازمانی با استفاده از روش شباهت به گزينه ايده آل با رويکرد ارزيابی سريع
کم این مبحله ا پژ م

خه ا ویی خهعو احعماو سا ما ی خا م یکبک ام یاخی سبیع خا اسشفاکه ا م ش یوامی خه گزیهه ایرعه د خره

یبح یب پبکاصشه یعه اسی:
کم اخشعا جبی ا وییخهعو احعم او سا ما ی خا م یکبک ام یاخی سبیع خا اسشفاکه ا م ش یوامی خه گزیهه ایعه د ن اخشعا خه جمرع د مو
کاکه کم مب یک ا  35مهطقه یببکامو اصفبان پبکاصشه یع ماتبیس تصمیمگیبو بایی ایاراک یرع رره کم جرع

 2شران کاکه یرعه

اسی.
سپس خباو تییین

ن مییامما ا ظب تیعاکو ا صوبگان کم حو هو معیبیی مبهعسی صهایع اسشفاکه یرع

طبیق میا گین اطالعات جمع د مو یعه ا ظبات صوبگان خعسی دمعه اسی .خباو این مهظومن پبسشهامهو مقایسه
ربکن

ن یاص

اصفبان تو یع یع

ن خرین مییاممرا ا
جی خباو مشرخ

ماو ام یاخی سبیع طباحی یع خین تیرعاکو ا صوبگران حرو ه مرعیبیی مبهعسری صرهایع مرعیبان یرببکامو
ن یاص

ما تییین یع .شایج حاصل ا تییین

001

ن مییامماو ا وییخهعو کم جع  4شان کاکه یعه اسی.
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جدول( :)4وزن معیارها
معیارها

مدیریت اثر بخش

وزن معیارها

8911

تکریم ارباب

آراستگی محیط کار

رجوع
8915

مدیریت پیچیدگی و تنوع روشها و

آموزش کارکنان و کار

بهبود مستمر

تیمی

8915

8915

8919

کماکامهن ا ویی خهعو احعماو سا ما ی خا اسشفاکه ا یوامی خه گزیهه ایعه د ا ااگ گبلی
د ن لاصلهو مب گزیهه تا گزیهه ایعهد

ضعایعه د خعسی دمع

محاسوه یع خب موهاو دن ا وییخهعو ا ااگ گبلی ره کم جع

 5مشخ

8915

پس ا تییین گزیههو ایعهد

سپس خباو تییین متوه مب یک ا

نتایج

احعماو سا ما ین یاص

ضعایعه-
یوامی

یعه اسی.

جدول( :)5اولویت بندی به روش شباهت به گزینه ایده آل

منطقه 1

89899

89851

89535

5

منطقه 2

8983.

89891

89555

9

منطقه 3

89853

89893

89991

.

منطقه 9

89853

89891

89933

18

منطقه 5

89891

89825

89385

19

منطقه 9

89835

89895

89995

2

منطقه 5

89893

89852

89591

9

منطقه 1

8985.

89839

89395

12

منطقه .

89898

8989.

89551

5

منطقه 18

89859

8983.

89928

11

منطقه 11

89839

89899

89952

1

منطقه 12

89835

89855

89913

3

منطقه 13

89898

89859

89955

1

منطقه 19

8985.

89831

89395

13

منطقه 15

89895

89823

89259

15

شایج حاصل ا ا ویی خهعو احعماو سا ما ی خا م یکبک ام یاخی سبیع خره م ش یروامی خره گزیهره ایرعه د
یببکامو اصفبان خا یاص
ا

یوامی  15652کاماو رمشبین لاصله خا گزیهه ایعهد

ما خعسی د مکه اسی .پس ا دن مهطقه  6خا یاص

شران کاک رره مهطقره 33

خیششبین لاصله خا گزیهه ضعایعهد میخایع متوره

یوامی  15647متوه ک گ ما رسب ربک.

نتیجهگیری
یببکامو باکو عمومین مسشقل غیبک شی خا مامیی حکومشی عملکبک محلی اسی ره خه عهوان یکی ا امران اساسی معیبیی یبب
خا اسشفاکه ا مهاخع

امکا ات محلی ظایف مشیعکو ما کم اکامه یبب

طبلی میزان پاسخگویی اثبخخ
عملکبک کم یببکامو ن کماین پژ م

صعمی مسا ی خه یبب عان

گبکیگبان ما خه عبعه کامک .ا

خبووک رامدمع لیا یی ماو مشهوا یببکامون یا مهع ام یاخی اسین ذا خا توجه خه اممیی ام یاخی
خه امایه م ش تلفیقی ام یاخی عملکبک خا اسشفاکه ا م ش تحلیل پویشی کاکه ما
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پبکاصشه یعه اسی  .خعین مهظوم کم اخشعا خامطا یهو اکخیات پژ م
ظبصوامی ا صوبگان یببکامو اصفبانن خه خومیسا و یاص

یاص

ماو ام یاخی سبیع خعسی دمع

کم اکامه خا اسشفاکه ا

ماو ام یاخی سبیع کم یببکامو اصفبان پبکاصشه یع

سپس

خباساس چک یسی تبیه یعهن ممیزو ام یاخی سبیع کم مهاطق پا زکهگا ه یببکامو اصفبان ا ااگ گبکیع .کم مبحلهو خیع یز خا
اسشفاکه ا م ش تحلیل پویشی کاکه مان ام یاخی عملکبک احعماو سا ما ی ا ااگ گبلی .جبی ا وییخهعو احعماو سا ما ی یز ا
م ش یوامی خه گزیهه ایعه د

یز اسشفاکه یعه اسی.

شایج حاصل ا ا ویی خهعو احعماو سا ما ی خا م یکبک ام یاخی سبیع خه م ش یوامی خه گزیهه ایعهد خا م یکبک ام یاخی سبیع یز
شان کاک ره مهطقه  33یببکامو اصفبان خا یاص
ضعایعه د میخایع

متوه ا

یوامی  15652کاماو رمشبین لاصله خا گزیهه ایعه د

ما خعسی د مکه اسی .پس ا دن مهطقه  6خا یاص

د اایی ره یالشهماو تحقیق لقط محع ک خه معت مان جمعد مو کاکه ماسی

خیششبین لاصله خا گزیهه

یوامی  15647متوه ک گ ما رسب ربک.

یکن ا

اعشوام دن محع ک خه ک مه ما ی روتاه معت اسی؛گذیی

مان ممکن اسی خب سطح شایج رسب ی عه کم ام یاخی سبیع مهاطقن ممچهین شایج حاصل ا ام یاخی عملکبک احعماو سا ما ی خا
اسشفاکه ا تحلیل پویشی کاکهما

شایج حاصل ا ا ویی خهعو احعماو سا ما ی خا اسشفاکه ا م ش یوامی خه گزیهه ایعه د خا

م یکبک ام یاخی سبیع تاثیب خگذامک ره موجب تغییب شایج می یوک .ا طبلی خا توجه خه ایهکه مطا یه مومکو یببکامو اصفبان کم ظب
شایج حاصل ا این تحقیق مهحصب خه یببکامو اصفبان خوکه

گبلشه یعه اسی

خا تغییب مکان تحقیق  ...شایج مشقا تی خعسی می-

دیعن ذا تیمیم یالشهما خه سایب سا مانما امکانپذیب یسی .ا سویی کیگب یبایط حارم خب لضاو معیبیشی

سا ما ی

وا گاه

ا عیشه معیبان رامرهان خه موضوا تحقیق ا جمله محع کیی ماو جعو تحقیق می خایع.
ذا خا توجه خه این ره این تحقیق کم یک محع که ما ی مشخ

ا ااگ گبلشه اسین میتوان ا شایج حاصل ا تازیه تحلیل یالشهماو

دن خه صومت اطیی ممیشگی اسشفاکه ربک .خهاخباین پیشهباکات امائه یعه یز خباساس شایج حاصل ا خا هو ما ی تحقیرق مطا یره
مومکو مشخ

میخایع.

شایج حاصل ا تحلیل حساسیی کم مشغیبماو م کو یز شان می کمع ره تاثیب مشغیرب مرعیبیی پیچیرعگی تهروا م یربا خبوروک
مسشمب ا سایب موامک خیششب خوکه اسی کم م ش اس خی اگ مشغیب معیبیی اثب خخ

ا سایب موامک خیششب خوکه اسی .ذا خرا توجره خره

این شایجن معیبیی مهاطق ارامان خباو خاخخبکن رامدیی احع صوک خایسشی خه این مومک توجه خیششبو کایرشه خایرع ترا خشوا هرع خرا توجره
خیششب خه این مشغیبن اح ع صوک ما ا حا ی اراما خه راما خبسا هع .ا طبلی خا توجه خه اینره کم ممه م شما مهطقه  6یببکامو اصرفبان
خاختبین متوه کم خین پا زکه مهطقه یببکامو خوک ن خهاخباین احعماو سا ما ی خباو خب امهماو خبووک صوک مریتوا هرع ایرن احرع ما خره
عهوان ا گو ابام کاکه خب موهاو ااعامات دن خه خبووک عملکبک صوک خپبکا ع.
ا مبمشبین شایج این پژ م

خباو معیبان سا مان می توان خه ا یطاف پذیبو م ش تلفیقی ام یاخی سبیع خا تحلیل پویشی کاکهما جبی

ام یاخی عملکبک یببکامو ما خباو گبیز ا پاسخماو اطیی خلی

صیبن مهاسب خوکن یاص

ماو ام یاخی خباو یببکامو ماو رالن

یببماو رشوم خه عهوان یک سیسشم پششیوا ی تصمیم خباو یببکامان معیبان امیع یببکامو ایامه موک.
کم تحقیقات دتی یز میتوان ن م ش پیشهباکو ما کم ک مهماو مخشلف مومک اسشفاکه ابام کاک خا ا ااگ اصالحات میزان خبوروکو رره
حاصل مییوک م ا خبمسی ربک .ا سویی کیگب می توان م ش پیشهباکو ما کم یببکامو ما رالن یبب ماو رشوم سا مانما صعماتی
کیگب یز اجبا ربک

شایج دن ما مقایسه ربک .ممچهین کم تحقیقات دتی میتوان خا توجه خه اینره یاص

ریفی میخایعن ام یاخی سبیع ما خا اسشفاکه ا کاکهماو لا و غیباطیی یز ا ااگ کاک.
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