چکیده
این پژوهش به دنبال طرحریزی نظام پایش عملکرد برای حملونقل شهری پس از ترسیم
چشمانداز مطلوب آن است .با بررسی روش های مختلف ارزیابی عملکرد ،طراحی نظام
پایش عملکرد برای حملونقل شهری با استفاده از کارت امتیازی متوازن صورت
پذیرفت .اولویتبندی وجوه و شاخصهای کارت امتیازی متوازن نیز با استفاده از روش
تحلیل فرآیند شبکه ای انجام گرفت .به منظور تعیین محتوا و تایید نتایج و تکمیل

تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد
مدیریت حملونقل شهری با ترکیب

پرسشنامهها توسط تیم خبرگان ،از روش گروههای اسمی استفاده گردید .برای تعیین

روش کارت امتیازی متوازن و تحلیل

اهداف و همچنین شاخصهای ارزیابی عملکرد ،ادبیات موضوع ،مطالعات داخلی و

فرآیند شبکهای

خارجی ،سیاستهای کلی و اسناد باالدستی کشور در حملونقل بررسی گردید .در
نهایت حمل ونقل پایدار ،عادالنه ،ایمن ،اقتصادی ،سریع ،راحت و با حداکثر بهرهوری و
حداقل اثرات نامطلوب بر روی انسان و محیط زیست مهمترین ارزشها و اهداف تعیین
شد .آموزش و فرهنگ سازی ،مدیریت تقاضای سفر و متوسط سطح سواد و تجربۀ
مدیران نیز به ترتیب ،به عنوان مهم ترین معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت حملونقل
در شهرهای کشور انتخاب شدند.
کلید واژه:

سیدعلی سرکشیکیان (نویسنده مسئول)

دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت

s_sarkeshikian@pgre.iust.ac.ir

ارزیابی عملکرد ،حملونقل شهری ،کارت امتیازی متوازن ،ماموریت و چشم انداز

مقدمه
طبق اظهارات مسئولین شهرداریهای کشور ،نظام حملونقل در شهرها "ناکارآمد"

علیرضا معینی

دانشیار دانشگاه علم و صنعت
علیرضا علیاحمدی

moini@iust.ac.ir

است .به طور نمونه تا کنون راهکار اولیه و ابتدایی برای پاسخ به نیاز سفر مردم ،توسعۀ

استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

چون کاهش نیاز به سفر و کاهش طول و زمان آن ،راهحلهایی"بدون متولی" و

میرسامان پیشوایی

راهها بوده است .عواقب اجتماعی توسعه معابر نیز در نظر گرفته نشده است .راهحلهایی
راهبردهایی چون توسعه حملونقل همگانی در اولویتهای بعدی مسئوالن بودهاند.
"بحران ترافیک شهری کشور" در حال گسترده شدن است .بحران ترافیک و آلودگی در
ایران ،ابتدا در تهران ،سپس در شهرهایی مانند اصفهان ،کرج ،تبریز ،مشهد ،قم ،ارومیه

PE@iust.ac.ir

استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
ms-pishvaee@iust.ac.ir

و شیراز ایجاد شده و در صورت عدم تغییر روند حال حاضر به تدریج در سایر شهرها
سرایت خواهد کرد .مصرف باالی سوخت ،یارانه های غیر هدفمند و غیر معقول ،واردات
سوخت ،تعداد باالی تصادفات فوتی و جرحی و سهم باالی هزینه های آن از تولید
ناخالص داخلی ،آثار سوء زیست محیطی شامل آلودگی هوا ،آلودگی صوتی ،آلودگی
بصری ،صدمات زیست محیطی و سایر هزینههای ناشی از نظام نامطلوب حملونقل
شهری ،سالیانه هزاران میلیارد ریال خسارت به کشور تحمیل میکند .مسئولین
شهرداری شهرهای تهران و مشهد بودجۀ مستقیم بخش حملونقل را حدود  40درصد
و مسئولین شهرداری تبریز بودجههای مستقیم و غیر مستقیم حملونقل را  70درصد
از کل بودجۀ شهرداری ذکر نمودهاند .با وجود بحران قابل توجه و بودجه چشمگیر در این بخش ،برنامهریزی راهبردی مناسب و تعیین
روش ارزیابی عملکرد آن در این بخش تا کنون صورت نگرفته است.
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بررسی گسترۀ وظایف ،منابع انسانی و بودجۀ سالیانه بخش حملونقل درون شهری کشور ایران در جدول  1نیز ،اهمیت مدیریت راهبردی
و ارزیابی عملکرد این بخش را به وضوح بیان مینماید .وجود نظام ارزیابی به منظور اطمینان از هماهنگی ابعاد مختلف سازمان ،اعم از
منابع و امکانات ،کارکنان ،اهداف و استراتژیها به سوی چشم انداز تعیین شده ،اخذ بازخوردهای الزم ،انجام اصالحات مورد نظر ،رشد،
توسعه و بهبود فعالیتهای سازمان ،ضروری است .به منظور جلوگیری از این چالشها ،نظام حملونقلی کارا ،اقتصادی و دوستدار محیط
زیست نیاز عصر مدرن است .حملونقل درونشهری کشور نیز نیازمند تدوین نظام ارزیابی عملکرد متناسب با این چشمانداز است.
شاخصهای ارزیابی عملکرد مناسب برای تامین نیازهای منحصر به فرد مجموعۀ مورد نظر و با توجه به زیرساختهای موجود و اهداف
آن انتخاب میشوند.
جدول  1خالصه اطالعات حملونقل درون شهری و حومهای در سال ( 94منبع :محاسبات با استفاده از گردآوری اطالعات شهرها  -سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور)
ساختار و سازمان فعلی

منابع انسانی

وزارت کشور ،شهرداریها و  ...با بودجه  100هزار میلیارد ریالی مصرف شده در حملونقل

 5هزار مدیر و متخصص حملونقل 5 ،هزار شرکت فعال 500 ،هزار تاکسیران 500 ،هزار وانتی،
 100هزار اتوبوسران و مینیبوسران 150 ،هزار کارکنان وابسته

میزان حملونقل بار سالیانه

 4میلیارد تن و  50میلیارد تن کیلومتر

میزان حملونقل مسافر

 80میلیون جابه جایی روزانه شخصی و عمومی

ناوگان عمومی فعال

25هزار اتوبوس و مدیبوس35 ،هزار مینیبوس12 ،هزار ون 320،هزار تاکسی 7 ،خط قطار
شهری فعال در  4شهر و  15خط در حال احداث

زیرساختهای حملونقلی

 100هزار کیلومتر شبکه معابر شهری و حومهای

اتحادیه ها

اتوبوسرانی ،تاکسیرانی ،پایانه ،قطارشهری ،همگانی

بنابراین این تحقیق در پی پاسخ این سوال است که آیا می توان یک مدل کاربردی جهت تعیین اهداف و ارزیابی عملکرد حملونقل شهری
ارائه نمود؟ کدام چارچوب نظاممندی برای ارزیابی حملونقل شهری در شهرهای ایران مناسب است؟ چه شاخصهایی در ارزیابی عملکرد
مورد نظر اولویت دارد؟

پیشینۀ پژوهش

در این بخش ابتدا ادبیات مربوط به ارزیابی عملکرد ،ویژگیهای الزم شاخصهای ارزیابی عملکرد مناسب و شاخصهای ارزیابی عملکرد
حملونقل مرور خواهند شد .دالیل و مستندات مربوط به انتخاب روش کارت امتیازی متوازن ،مشخص شده و مطالعات علمی مربوط به
این روش نیز ارائه میشود.

پیشینۀ نظری

مطالعات مربوط به استفاده از سیستمهای ارزیابی عملکرد از دهۀ  70میالدی به دلیل عدم رضایت از روش سنتی حسابداری و به منظور
طراحی ،پیادهسازی و استفاده از سیستم های ارزیابی مالی آغاز شد (ناداروپاتی و بیتیتسی و کامار و چان .)2011 ،اما استفاده از
سیستمهای ارزیابی عملکرد که تنها بر شاخصهای مالی متکی هستند میتواند موجب بروز مشکالتی مانند عدم ارتباط با استراتژیهای
سازمان ،توجه به نتایج کوتاه مدت و عدم توجه به کیفیت یا مشتریان برای سازمان شود(گالیینی و نابل و کرو .)1997 ،در سالهای اخیر
نیز ،دانشمندانی همچون کارل مانهایم ،یورگن هابرماس ،اریک وگلین و بوخولز هر کدام به گونهای فقدان تعقل جوهری و ارزشی و رعایت
اصول اخالقی در زندگی انسان را بیان داشته و لزوم ارائه نظریههای علوم انسانی بر پایه تعقل جوهری و ارزشی را گوشزد کردهاند.
فلسفه امروز مدیریت ،مسئولیت در مقابل جامعه و مردم را بخشی مهم از منشور هر سازمان دانسته و به مدیران توصیه میکند که مسائل
اجتماعی را در نظر داشته باشند (مجیبی و محمدی و چنگیزی و چنگیزی .)2014 ،بنابراین لزوم اضافه نمودن شاخصهای مربوط به
مسئولیتهای اجتماعی به سیستمهای ارزیابی عملکرد نیز احساس میشود .اما برای ایجاد عملکرد مناسب ضروری است که تعداد
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تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیریت حملونقل شهری با ترکیب روش کارت امتیازی متوازن
شاخصهای عملکرد محدود باشند تا نیاز به زمان برای تحلیل کاهش یابد .گردآوری دادههایی ضروری است که برای یک هدف خاص
کاربرد دارند و هزینه گردآوری آنها از مزایای مورد انتظارشان بیشتر نیست (برنوالک.)1997 ،

پیشینۀ تجربی

تا کنون تالشهایی به منظور تعیین شاخصهای حملونقل انجام شده است .به طور نمونه ،کمیته تحقیقات شاخصهای حملونقل پایدار
شاخصهای مختلف حملونقل پایدار را با توجه به اهمیت و نوع طبقهبندی نموده است(لیتمن .)2009 ،حق شناس و وزیری نیز مطالعات
مختلف و شاخصهای مختلف ارزیابی عملکرد حملونقل شهری را گردآوری نمودهاند (حقشناس و وزیری .)2012 ،کاستیلو و همکاران
برای حملونقل پایدار شاخصهایی مانند قابلیت زندگی در شهر ،رعایت موارد زیست محیطی ،حداقل کردن مصرف منابع غیرقابل تجدید،
استفاده مجدد و بازیافت اجزا ،حداقل سازی استفاده از زمین ،حفاظت از سالمتی اکوسیستم ،عدالت ،اطمینان از دسترسی عادالنه ،کارایی
بهره برداری ،تسهیل آموزش و مشارکت عمومی ،تقویت دسترسی به کار و فعالیت ها ،حداکثرسازی دسترسی به حملونقل عمومی ،تامین
فرصتها ،نگهداری سرمایه های مولد برای نسل های بعد ،افزایش کیفیت زندگی ،تضمین عدالت در توزیع کیفیت زندگی ،کاهش وابستگی
به سفر با خودرو ،سالمتی و ایمنی ،پویایی و رشد اقتصادی تعریف نموده است(کاستیلو و پیتفیلد .)2010 ،لیتمن نیز شاخصهای حملونقل
پایدار را در محورهای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی مطابق 0جدول  2ارائه مینماید(لیتمن:)2009 ،
جدول  2شاخصهای حملونقل پایدار در محورهای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی (منبع :لیتمن ())2009
زیست محیطی
آلودگی هوا
تغییرات آب و هوا
آلودگی صوتی و آب
خسارت حوادث
از دست دادن زیستگاه
اثرات هیدرولوژیک
مصرف منابع تجدیدناپذیر

اجتماعی

اقتصادی

عدالت  /انصاف

هزینه های زیرساخت

اثرات در محرومان از جابه جایی

تراکم ترافیک

اثرات سالمت انسان

موانع تحرک

انسجام جامعه

هزینه های مصرف کننده

سرزندگی جامعه

هزینه های تصادفات

زیبایی شناسی

مصرف منابع تجدیدناپذیر

عالوه بر تعیین شاخصها ،تعیین مدل مناسب ارزیابی عملکرد حملونقل شهری نیز اهمیت قابل توجهی دارد .سازمان ها باید مدلی برای
ارزیابی موفقیت یا شکست و بررسی پیشرفتهای کلیدی خود انتخاب نمایند(سیرسی .)2012 ،عواملی مانند اندازه گیری شفاف و عملی،
قابل فهم بودن شاخص ها برای همه ،منجر شدن شاخصها به ارزیابی موارد مقرر ،قرارگیری اهداف اندازه گیری در راستای اهداف
سازمان ،وجود امکان انجام اقداماتی براساس داده ها ،مناسب بودن مقیاس و واحدها ،شفافیت در تفسیر نتایج ،سرعت تحلیل دادهها به
اندازۀ وجود زمان برای انجام اقدامات متناسب ،ثابت بودن اندازهگیری بدون توجه به زمان ،کافی بودن تناوب اندازهگیری ،امکان انتقال و
فهم سریع داده ها و کافی بودن تناوب بازنگری در اهداف موجب افزایش اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد میشود (براز و اسکاواردا و
مارتینز .)2011 ،پشتیبانی مدیریت ارشد ،استفاده از سیستم ارزیابی چند بعدی ،ارتباط نتایج ارزیابی عملکرد با پاداش های مالی و غیر
مالی ،آموزش و مشارکت کارکنان را نیز از جمله موارد مهم در اثربخشی این سیستم ها معرفی می نمایند (تونگ و بیرد و اسکوچ.)2011 ،
رابطۀ روشن بین تخصیص منابع و دستاوردها از مهم ترین راهکارهای افزایش اثربخشی ارزیابی عملکرد است (اسپکل و وربیتین.)2014 ،
در این راستا یکی از مشهورترین و شناخته شده ترین مدل های سیستم ارزیابی عملکرد مدل کارت امتیازدهی متوازن است که توسط
«کاپلن و نورتن» در سال  1992ایجاد و سپس گسترش و بهبود یافته است .مدل ارزیابی متوازن تاکید بر ارزیابی حوزههای مختلف
سازمان دارد .از جمله ویژگیهای این مدل سازگاری سیستم ارزیابی عملکرد با اهداف سازمان(تانگن .)2004 ،مقاومت در مقابل بهینهسازی
بخشی ،عدم گردآوری اطالعات اضافی(برنوالک )1997 ،و تمرکز مدیران بر روی تعداد محدودی از شاخصهای حیاتی و بحرانی تمرکز
(کاپالن و نورتون) است.
طبق بررسیهای نگارنده تالشهای بسیاری به منظور ارائهی شاخصهای ارزیابی عملکرد در حملونقل انجام شده است .اما پژوهشی به
منظور ارائهی یک مدل ارزیابی عملکرد در حمل ونقل شهری به ویژه مدل بومی برای کشور ایران ،صورت نگرفته است .مطالعات به منظور
ایجاد یک روش و چارچوب نظاممند برای ارزیابی عملکرد شهرها در این زمینه کافی نبوده و نظام جامع و یکپارچۀ ارزیابی عملکرد نیازمند
مطالعات بیشتر و عمیقتر و همچنین بومیسازی آن در هر کشور است.
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با این وجود تعداد مطالعات و مقاالت مربوط به استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد سایر حوزهها قابل توجه است .در
سالهای اخیر نیز استفادۀ ترکیبی از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره به همراه روش کارت امتیازی متوازن مطرح شده است .در جدول
 3تعداد  30مقاله از سال  2010تا  2016که روش کارت امتیازی متوازن را به همراه یکی از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره ،استفاده
نمودهاند ،به همراه موضوع و همچنین روش مورد نظر ارائه شده است.
جدول  3استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد بخشهای مختلف و ارائۀ روش رتبهبندی معیارهای آن (منبع :جستجوهای نگارنده)
نویسندگان و سال انتشار مقاله

سال انتشار

موضوع استفاده از کارت امتیازی متوازن

AHP

Galankashi et al.

2016

انتخاب تامین کننده

✓

Lee et al.

2016

مدل برای انتخاب سرویس ابری

✓

N. Ramasamy et al.

2016

ارزیابی تحصیالت تکمیلی

✓

Jeh-Nan Pan et al.

2015

افزایش رضایت مشتری در کارخانجات

Rostami et al.

2015

بانکداری

✓

Kazemi et al.

2015

چابکی شرکتهای تولیدی

✓

Taghipour et al.

2015

ارزیابی لجستیک در صنعت IT

✓

Tjader et al.

2014

برون سپاری  ITدر شرکت ها

✓

Bhattacharya et al.

2014

زنجیره تامین سبز

✓

Zhang-lin et al.

2014

ارزیابی ریسک

✓

Senvar et al.

2014

صنعت خودرو

✓

Pan , R. et al.

2014

ارزیابی تامین کنندگان

Taghizadeh et al.

2014

ارزیابی ارتباط با مشتریان

Kamfiroozi et al.

2014

انتخاب ERP

✓

Kiarazm

2014

ارزیابی صنعت بیمه

✓

Lin Liu et al.

2014

شبکه هوشمند خدمات

✓

Jia Juan Chen et al.

2014

ارزیابی تامین سوخت راه آهن

✓

Hong et al.

2013

ارزیابی عملکرد زنجیره تامین

✓

Valashjerdi et al.

2013

ارزیابی عملکرد ارگانهای دولتی

✓

Hashemkhani Zolfani et al.

2013

ارزیابی دانشگاه های خصوصی

✓

Atafara et al.

2013

ارزیابی دانشگاه ها

✓

Poveda-Bautista et al.

2012

تعیین شاخصهای رقابتی

✓

Shaverdi et al.

2011

بانکداری

Wu et al.

2011

ارزیابی دانشگاه ها

ANP

سایر روشها

Fuzzy Delphi

✓

DEMATEL , Delphi

ELECTRE

✓
✓

Delphi-TOPSIS

✓

DEMATEL, VIKOR

TOPSIS, VIKOR, ELECTRE

✓

DEMATEL,VIKOR

Amiran et al.

2011

صنایع استیل

✓

Fuzzy TOPSIS

Fouladgar et al.

2011

ارزیابی عملکرد در بخش معدن

✓

Fuzzy TOPSIS

Feili et al.

2010

ارزیابی تکنولوژی اطالعات در صنعت

✓

İhsan Yüksel et al.

2010

شرکت های تولیدی

✓

Tseng

2010

ارزیابی دانشگاه

✓

DEMATEL

طبق این جدول و با توجه به سایر جستوجوهای نگارنده ،در بین مقاالتی که شاخصهای ارزیابی عملکرد خود را با نظر خبرگان و با
استفاده از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره ،اعتبارسنجی و رتبهبندی نمودهاند ،بیشترین فراوانی با روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی1
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و فرایند تحلیل شبکه ای2به ویژه با رویکرد فازی بوده است .در بخش مربوط به روش تحقیق با استفاده از نتایج بررسیها علت انتخاب
روش فرایند تحلیل شبکهای در این مقاله بیان خواهد شد.

جمع بندی مرور ادبیات و ارائه مدل پژوهش

جمعبندی مرور ادبیات نشان دهنده عدم وجود مدل مناسب ارزیابی عملکرد حملونقل شهری است .مدل مناسب باید با استفاده از رویکردی
مناسب مانند کارت امتیازی متوازن توسعه یافته و همچنین با در نظر گرفتن اهداف و شرایط کشور ایران باشد .بنابراین دستیابی به این
مدل ارزیابی عملکرد به عنوان هدف این مقاله قرار گرفت .استخراج الزامات دستیابی به شاخص و مدلهای مناسب برای ارزیابی عملکرد،
استخراج برخی شاخصهای مناسب برای استفاده در مدل ارزیابی عملکرد حملونقل شهری و همچنین آشنایی با مدلهای ارزیابی عملکرد
با کارت امتیازی متوازن در سایر زمینهها ،از دیگر نتایج مرور ادبیات بود.
تالش این پژوهش ایجاد یک روش و چارچوب نظاممند برای ارزیابی عملکرد حملونقل شهرها است .نظام جامع و یکپارچۀ ارزیابی عملکرد
با استفاده از کارت امتیازی متوازن نیازمند متناسب کردن ابعاد آن با ماهیت حملونقل شهری و همچنین بومیسازی آن با توجه به شرایط
کشور است .ابع اد اصلی و شناخته شدۀ کارت امتیازی متوازن ،شامل رشد و آموزش ،فرآیندها ،مشتری و مالی است .هدف توسعۀ
حملونقل در کشورها ،مالی (درآمدزایی) نیست .حمل ونقل شهری در کشورهای مختلف ،زیرساخت توسعۀ سایر فعالیتها بوده و عموما
توسط نهادهای عمومی توسعه مییابد .از طرف دیگر ،با توجه به ماهیت و اهداف حمل ونقل ،این ابعاد نیازمند تغییر خواهند بود .با نظر
خبرگان مدل کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد حملونقل شهری اصالح شد .حملونقل دارای "کاربر" بوده و لفظ "مشتری"
برای آن تعریف نمیشود .از طرف دیگر ،هدف نهایی توسعۀ حملونقل در کشورها ،مالی نیست .حملونقل در کشورهای مختلف ،زیرساخت
توسعۀ سایر فعالیتها بوده و توسط نهادهای عمومی توسعه مییابد .با توجه به شرایط حملونقل و ادبیات موضوع ،بهبود
"زیرساخت"های کشور ،شرط الزم پیشرفت حملونقل است .با توجه به مقاالت بررسی شدهی مشابه ،وجوه مالی ،مشتری و زیرساخت
را میتوان به وجوه "اهداف حاکمیتی"" ،اهداف خدمترسانی" و "زیرساخت"ها تغییر داد(علیاحمدی .)1394 ،اهداف حاکمیتی اهدافی
هستند که ذیل ماموریتهای دولتها و نهادهای عمومی تعریف شدهاند .اهداف خدمترسانی نیز ،اهدافی هستند که تحقق آنها موجب
رضایت مردم میشود .اهداف خدمت رسانی همان اهداف مربوط به مشتریان در سطح بنگاه است .اهداف حاکمیتی نیز در سطح ملی با
اهداف مالی در سطح بنگاه ها متناسب است .زیرا در یک بنگاه مهمترین هدف ،دستاوردهای مالی هستند .زیرساختها نیز شامل
زیرساختهای سختافزاری مانند فناوریهای مورد نیاز و نرمافزاری مانند فرهنگ حاکم در سازمان ها و در جامعه است .در نهایت این
تغییرات پیشنهادی ،توسط خبرگان تایید شد.
طراحی سیستم ارزیابی عملکرد بر اساس اهداف و استراتژیهای سازمان است .بنابراین ارزشها ،ماموریتها و چشمانداز حملونقل
شهری نیز باید در مدل تعیین میشدند .در هر برنامهریزی باید نظام ارزشی مورد قبول جامعه در نقشه استراتژی مورد نظر قرار گیرد.
مأموریت یا رسالت هر نظام ،سازمان یا سیستم ،فلسفه وجودی و یا نقشی است که یک مجموعه در جامعه بر عهده گرفته تا با ایفای آن
خدمات مورد نظر را ارائه دهد و نیازهای جامعه را برآورده سازد .منظور از چشم انداز نیز در واقع همان اهداف استراتژیک حوزههای
مورد نظر برای برنامهریزی است(علیاحمدی .)1394 ،در ادامهی این پژوهش چارچوپی از ارزشها و اهداف ،وجوه و شاخصهای ارزیابی
عملکرد با استفاده از جمع بندی مطالعات و مرور ادبیات و در جلسات تیم خبرگی تحقیق با روش "گروه اسمی" تعیین گردید که در شکل
 1ارائه شده است.
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روششناسی پژوهش
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GDP

(

)

شکل  .1مدل ارزیابی حملونقل شهری با کارت امتیازی متوازن

حوزه تخصصی این پژوهش برنامه ریزی راهبردی و ارزیابی عملکرد است .تحقیق از نوع کاربردی بوده و برای مدلسازی و تجزیه و
تحلیل دادهها از کارت امتیازی متوازن و روش فرآیند تحلیل شبکهای استفاده شده است .رویکرد تحقیق کمی و کیفی (ترکیبی) است .روش
جمع آوری داده مطالعات کتابخانهای و تحقیقات میدانی و اینترنتی و در پایان استفاده از پرسشنامه و تحلیل و اعتبارسنجی آن با نرم
افزار سوپردیسیژن3است.
در این تحقیق پس از مرور منابع علمی در مورد شاخصهای ارزیابی حمل ونقل شهری و همچنین منابع مربوط به الگوها و روشهای
ارزیابی عملکرد ،با هدایت تیم خبرگی تحقیق روش مناسب برنامه ریزی راهبردی و ارزیابی عملکرد مشخص ،شاخصها غربالگری و با
روش فرآیند تحلیل شبکهای اولویتبندی میشوند .مراحل مختلف تحقیق در شکل  2بیان شده است.
برای تعیین مدل مناسب ارزیابی عملکرد ،نقاط ضعف و قوت تمام روش های شناخته شده بررسی شده و در نهایت با توجه به مزیتهای
مدل کارت امتیازی متوازن ،از این روش استفاده شد .به منظور تعیین و تایید نهایی مدل ،از روش گروههای اسمی و همچنین از روش
تحلیل فرآیند شبکهای (یکی از روشهای تصمیمگیری چندگانه) برای اولویت بندی استفاده شده است .گروه های اسمی4،روشی است که
نتایج کیفی حاصل از بحثهای اعضای گروه دربارۀ موضوع مورد نظر ،در نهایت با استفاده از روشی کمی ،اولویتبندی نیز میشود .در
این تحقیق از نظرات یک گروه خبرگی  15نفری شامل در جلسات متعدد استفاده و در نهایت  11پرسشنامه نیز از بین آنان گردآوری شد.
خبرگان مورد نظر عمدتا از میان مدیران با تجربه ستادی وزارت کشور و وزارت راه و دارای سوابق علمی مناسب و سابقه تدریس در
دانشگاهها انتخاب شدند (که در بخش قدردانی مقاله اشاره شده است).
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()ANP

شکل  .2مراحل و ساختار انجام تحقیق

تعیین تعداد محدود اما جامعی شاخص ارزیابی عملکرد حملونقل شهری ،با بررسی و جمعبندی صدها شاخص مختلف در مطالعات
مختلف محقق شده و شاخصهای نهایی در منظرهای چهارگانۀ مدل کارت امتیازی متوازن تفکیک شدند .شاخصها به صورت همه جانبه
تعیین شده و هریک جوانب بسیاری را در برمیگیرد .به طور نمونه شاخص "بهرهوری استفاده از خودروهای همگانی و شخصی" که در
منظر فرآیندها بیان شده است می تواند با ضریب اشغال صندلیهای وسایل نقلیه همگانی و شخصی سنجیده شود و بهبود این شاخص
می تواند موجب بهبود مواردی مانند متناسب بودن میزان تقاضا با وسیله نقلیه همگانی تخصیص داده شده ،استفاده بهینه از امکانات
موجود (افزایش بهرهوری) ،افزایش همپیمایی ،یکپارچهسازی حملونقل و شهرسازی و توسعه سیاستهای استفاده از خودروهای بهینه
شود.

استفاده از فرآیند تحلیل شبکهای برای اولویتبندی شاخصها

طبق جستوجوهای نگارنده در بین مقاالتی که شاخصهای ارزیابی عملکرد خود را با نظر خبرگان و با استفاده از روشهای تصمیمگیری
چندمعیاره ،اعتبارسنجی و رتبهبندی نمودهاند ،بیشترین فراوانی با روش تحلیل سلسله مراتبی به ویژه با به کارگیری تحلیل سلسله مراتبی
فازی بوده است .اما با توجه به وجود ارتباط بین وجوه کارت امتیازی مورد نظر ،استفاده از روش تحلیل شبکهای مناسبتر به نظر میآید.
از طرفی نتایج استفاده از روش تحلیل شبکهای به همراه کارت امتیازی متوازن ،بهتر از نتایج روش تحلیل سلسله مراتبی بوده است
(هاشمخانی زلفانی و صفایی قادیکالیی .) 2013 ،فرآیند تحلیل شبکهای که توسط ساعتی معرفی شده است ،بسط فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی با در نظر گرفتن روابط پیچیدهتری بین سطوح تصمیمگیری و معیارها است .در تحلیل شبکهای بجای سلسله مراتب ،شبکهای از
ارتباطات وجود دارد (مید و سرکیس .)1999 ،به این معنا که مطابق اصل همبستگی در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی عناصر هر سطح صرفا
به عناصر سطح باالتر وابسته اند ،یعنی ضرایب اهمیت عناصر هر سطح لزوما بر اساس سطح باالتر مشخص می شود ،در حالی که در
بیشتر اوقات بین گزینه های مختلف تصمیم گیری با یکدیگر و یا معیارهای تصمیم گیری با یکدیگر ،روابط و همبستگی متقابل وجود دارد.
فرآیند تجزیه و تحلیل شبکه ای می تواند به عنوان ابزاری سودمند و البته واقعی تر در مقایسه با فرآیند تجزیه تحلیل سلسله مراتبی در
مسائلی که تعامل بین عناصر سیستم تشکیل ساختار شبکه ای دهد به کار گرفته شود (کارساک و سوزر و الپتکین .)2003 ،فرآیند تحلیل
شبکهای را میتوان به سه مرحله تقسیم کرد:
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مرحله اول :مقایسات زوجی و تخمین وزن نسبی
موضوع مساله بطور آشکار و روشن و از طریق طوفان مغزها و یا هر روش مناسب دیگری چون روش دلفی یا روش گروه اسمی به یک
یک شبکه تبدیل میشود .سپس تمام روابط بین خوشهها و عناصر بین خوشهها با مقایسات زوجی سنجیده میشوند .ارزش متقابل به
مقایسۀ معکوس تخصیص داده می شود .به محض تکمیل مقایسههای دو به دو ،فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یک بردار اولویت موضعی
 Wبه عنوان برداری از اهمیت نسبی عناصر مقایسه شده با حل معادله ( )1محاسبه میشود:
رابطۀ )1

AW1 =  max .W1

که در آن  Aماتریس مقایسات زوجی و  Wضرایب اهمیت و

 max

بزرگترین مقدار مشخصه ماتریس مقایسه زوجی  Aمی باشد.

در این مرحله برای هر ماتریس مقایسات زوجی ابتدا از هر ردیف میانگین هندسی گرفته می شود و سپس مقادیر بدست آمده نرماالیز
می شوند یعنی هر مقدار تقسیم بر جمع کل مقادیر می شود تا ضرایب یا همان مقادیر ویژه بدست آیند.

مرحله دوم :شکل دهی سوپر ماتریس ناموزون

سپس تمام بردارهای اولویت بدست آمده ،نرمال می شوند تا بردار اولویت موضعی را نشان دهند .برای به دست آوردن اولویتهای کلی،
بردارهای اولویت موضعی در ستون های مناسبی از ماتریس حاصل از تاثیر بین عناصر قرار میگیرند که این ماتریس به عنوان سوپر
ماتریس شناخته می شود .ماتریس ابتدایی باید به ماتریسی تغییر یابد که در آن هرکدام از ستونهایش جمع شده و یکی میشوند .به این
منظور ،این ماتریس باید با استفاده از وزن خوشهای برای دستیابی به ستونهای واحد ،نرمال شود .بنابراین سوپر ماتریس موزون به
دست میآید.
 W21برداری نمایانگر تاثیر هدف بر معیارها است و  W32برداری است که نمایانگر تاثیر معیارها روی هر یک از گزینههاست ،و I
ماتریس واحد است W .یک سوپر ماتریس در نظر گرفته میشود زیرا دادههای آن ماتریسی هستند .به عتوان مثال ،اگر معیارها به یکدیگر
وابسته باشند ،دادههای ) W(2،2که به شکل  W22نشان داده شده غیرصفر خواهند بود .این وابستگی با حضور عنصر ماتریس W22
از سوپر ماتریس  Wبه شکل رابطۀ ( )2نمایش داده میشود:

0
0
0
W 21 W 22 0

رابطۀ )2

W 32 1

مرحله سوم :آزمایش حد سوپر ماتریس و سوپر ماتریس وزن دهی شده

0

=W

در مرحله قبل ،در خوشۀ هر ستون ،به  Wوزن دهی شده است و نتیجه که به عنوان سوپر ماتریس وزن دهی شده شناخته میشود،
اتفاقی است .از آنجایی که  ، Wیک ماتریس اتفاقی ستونی است ،ترکیب تمام تعامالت بین عناصر این سیستم توسط ∞𝑾 نشان داده می
شود.
𝒌𝑾 𝒎𝒊𝒍

رابطۀ )3

∞→𝒌

به توان رساندن  wمنجر به تاثیرات نسبی بلند مدت عناصر بر یکدیگر می شود .برای دستیابی به همگرایی مقادیر وزن دهی شده ،سوپر
ماتریس موزون ،به توان می رسد .این عمل به توان رساندن انقدر انجام می شود تا اعداد هر ردیف تقریبا با یکدیگر مساوی شوند .این
ماتریس ،سوپر ماتریس حد نامیده میشود .اگر سوپر ماتریس تشکیل شده در مرحله سوم ،کل شبکه را در نظر گرفته باشد یعنی گزینهها
نیز در سوپر ماتریس لحاظ شده باشند ،اولویت کلی گزینهها از ستون مربوط به گزینهها در سوپر ماتریس حد نرمالیزه شده قابل حصول
است .اگر سوپر ماتریس فقط بخشی از شبکه که وابستگی متقابل دارند را شامل شود و گزینهها در سوپر ماتریس در نظر گرفته نشوند،
محاسبات بعدی الزم صورت بگیرد تا اولویت کلی گزینه ها به دست آید .زبردست در سال  1389این روش را برای انتخاب گزینۀ با
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بیشترین اولویت کلی ،به عنوان برترین گزینه برای موضوع مورد نظر ،معرفی کرده است(زبردست .)2011 ،برای انجام محاسبات فوق بر
روی مدل مورد نظر این تحقیق ،از نرمافزار سوپردیسیژن5استفاده شد.

یافتههای پژوهش

با توجه به جمعبندی بخش های قبل و پس از برگزاری جلسات متعدد خبرگی با روش گروه اسمی ،مدلی نهایی طراحی و تایید شده در
شکل  1مشاهده میشود .به منظور ایجاد شبکۀ ارتباطات مدل ارزیابی عملکرد در روش تحلیل شبکهای ،روابط بین وجوه کارت امتیازی
به شکل  3مورد تایید قرار گرفت.

شکل  .3شبکۀ ارتباطات در مدل  ANPبین وجوه کارت امتیازی

بدیهی است روابط بین شاخصها نیز مشابه همین روابط بین وجوه کارت امتیازی خواهد بود  .به طور مثال تمام شاخص های وجه
زیرساخت ،بر تمام شاخصهای فرآیندها و اهداف خدمترسانی و اهداف حاکمیتی تاثیرگذار است .زیرا وجه زیرساخت ماهیتی تاثیرگذار
بر همۀ وجوه دیگر دارد و در نتیجه شاخصهای آن نیز همین عملکرد را دارند .به همین دلیل و همچنین به منظور افزایش سواالت
پرسشنامه و پیچیدگی مدل و امکان عدم پاسخ توسط خبرگان ،از در نظر گرفتن ارتباطات بین شاخصها صرف نظر شد .مدل نهایی ترسیم
شده در 0شکل  4آمده است:

P4

P3

P2

P1

I4

I3

I2

S4

I1

S3

S2

S1

G4

G3

G2

G1

شکل  .4مدل نهایی شبکۀ ارتباطات وجوه و معیارهای مدل کارت امتیازی متوازن

در این مرحله شبکۀ ارتباطات و وابستگی معیارها به یکدیگر در نرمافزار ترسیم میشود .برای تکمیل ماتریسهای مقایسهای از نتایج
پرسشنامه طراحی شده برای این منظور استفاده گردید .برای تشکیل یک ماتریس مقایسه ای ،از میانگین هندسی نظرات برای هر خانه
ماتریس استفاده شد .سازگاری پاسخها نیز کنترل می شود که میزان نرخ سازگاری کمتر از  0.1و مناسب بود .برخی تصاویر نرمافزار
در شکلهای  5تا  ،7ارائه شده است.
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شکل  5نمونهای از ماتریس مقایسات در نرمافزار Super Decision

شکل  6نتایج نهایی مقایسۀ معیارهای مدل

شکل  7نتایج نهایی مقایسۀ زیرمعیارهای مدل
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نتیجهگیری
با وجود برخورداری کشور از قوانین الزم به منظور ارزیابی عملکرد حملونقل شهرها ،تا کنون مدل ساده ،جامع و دارای یکپارچگی با
اهداف برای این ارزیابی تایید نشده است .نوآوری این مطالعه ،تعیین و تایید مدل و شاخصهای ارزیابی عملکرد ،با بررسی مطالعات
داخلی و خارجی ،جهتگیریهای بینالمللی ،سیاستهای کلی و اسناد باالدستی کشور در حملونقل به ویژه سیاستهای اقتصاد مقاومتی
و کسب نظر خبرگان در جلسات متوالی بوده است(مطابق شکل  .)1معیارها و زیرمعیارهای این مدل کارت امتیازی متوان با روش فرآیند
تحلیل شبکهای اولویتبندی شده و نتایج نهایی اولویتبندی و وزندهی در جدول  4ارائه شده است .همان طور که مشاهده میشود اهداف
زیرساخت با وزن  0.23دارای بیشترین اهمیت و بعد از آن اهداف فرآیندها با  0.19و اهداف حاکمیتی با  0.06و اهداف خدماتی با 0.01
قرار میگیرند .همچنین آموزش و فرهنگسازی ،مدیریت تقاضای سفر و متوسط سطح سواد و تجربۀ مدیران ،به ترتیب ،مهمترین معیارهای
ارزیابی هستند .آموزش و فرهنگ سازی ،مدیریت تقاضای سفر و متوسط سطح سواد و تجربۀ مدیران ،به ترتیب ،مهمترین معیارهای
ارزیابی هستند .آموزش و فرهنگسازی پیش نیاز هر پیشرفت دیگری است .همچنین مدیریت تقاضای سفر ،بهترین (کم هزینه و پر
بازده ترین) راهکار مدیریت ترافیک است .از طرفی پیشبرد اهداف در هر زمینه نیز ،نیازمند حضور افراد توانمند و شایسته در آن حوزه
است.
جدول  4نتایج نهایی اولویتبندی معیارها توسط خبرگان
رتبه

وزن

منظر /معیار

()3

0/09

حاکمیتی

12

0/01

کاهش هزینۀ سالیانه حملونقل به ازای GDP

G1

9

0/07

سالمت جسمى و روحى شهروندان

G2

10

0/02

حداقل آلودگی هوا ،آب ،خاک ،صوتی ،دیداری و خسارات به منابع طبیعی و میراث فرهنگی
ناشی از حملونقل شهری

G3

11

0/02

حداقل مصرف منابع (به ویژه منابع تجدیدناپذیر)

G4

()4

0/04

خدماتی

14

0/007

عدالت و تساوی حقوق و فرصتهای شهروندان (در رابطه با حملنقل شهری)

S1

13

0/009

تامین نیاز دسترسی و تحرک با قابلیت اطمینان مناسب

S2

15

0/005

کاهش تعداد ،زمان و طول سفر مورد نیاز روزانه

S3

16

0/002

آمادگی (حملونقل شهری) به منظور مدیریت بحران

S4

()2

0/42

فرآیندها

7

0/6

رعایت استانداردهای معتبر در فرآیندها ،زیرساخت و ناوگان

P1

4

0/1

یکپارچهسازی حملونقل و شهرسازی

P2

5

0/1

بهرهوری استفاده از خودروهای عمومی و شخصی

P3

2

0/17

مدیریت تقاضای سفر

P4

()1

0/45

زیرساخت

1

0/2

آموزش و فرهنگسازی

I1

6

0/08

استفاده از فناوری و نوآوری در حملونقل

I2

3

0/11

متوسط سطح سواد و تجربۀ مدیران

I3

8

0/6

تولید دانش و فناوری مربوط به حملونقل

I4

اهمیت سایر معیارها نیز در پیشرفت حمل ونقل شهری ،مشخص شده است .مدل ارزیابی عملکرد تعیین شده میتواند بیانگر مهمترین
اولویت ها برای مدیران شهری بوده و همچنین مسئولین کشور را قادر به ارزیابی عملکرد مدیران محلی نماید .تعیین "سنجههای دقیق
برای اندازهگیری شاخصها و معیارهای تعیین شده" و "بررسی نحوۀ اخذ اطالعات خام مورد نیاز برای ارزیابی عملکرد حملونقل شهری
به صورت اتوماتیک و بدون دخالت عامل انسانی" مهمترین پیشنهادها برای مطالعات آتی است.
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