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از  یکیعملکرد به عنوان  تیریو مد یابیارز يها مدل گاهیو جا تیبر اهم تیریمد ي حوزه شمندانینظران و اند امروزه صاحب

 ابعاد تحقق اهداف توسعه در یاتیح دیکل ي منزلهبه  زیها و ن جوامع و سازمان شرفتیپمیزان  گیريِ اندازه يها شاخص نیمعتبرتر

عملکرد و کنترل،  یابیو استقرار نظام ارز یها، طراح يشهردار رینظ یعموم يها در سازمان .ورزند یم دیتأک یو اجتماع يفرد

مطلوب نسبت به  ییو پاسخگو ها تیفعال یاثربخشو  ییتحقق اهداف، کارآ يدر راستا رانیمد حیصح تیتواند منجر به هدا یم

 .شهروندان گردد

شهرداري  1 منطقهدر  شهروندان مستقرنفر از  326 ،با استفاده از فرمول کوکران نمونه آماريحجم  

ه . انتخاب شدند یهاي منطقه مذکور به طور تصادف گیري متناسب با حجم از سطح محله نمونهکه به روش  دین گردییتعساري  ب

ي از طریق ضریب آلفاو پایایی آن  آن به صوري که روایی شد عیاعضاي نمونه آماري پرسشنامه توز نیها، ب منظور گردآوري داده

وضعیت  ، بر پایه سنجش رضایت مردم از خدمات شهري،دهد نتایج بررسی نشان می. مورد سنجش و تأیید قرار گرفتکرونباخ 

فنی و  ،ي وظایف اجتماعی و فرهنگی، خدمات شهري شاخص عمده 3شهرداري ساري از نظر ارزیابی میزان عملکرد در  1منطقه 

بین وضع موجود ن فاصله یاز کمتر يخدمات شهر یشاخص اصل نیباشد؛ همچن می مطلوبیعمرانی شهرداري به طور نسبی در حد 

  .نه موفق عمل کرده استین زمیدر اتقریبا  يسار 1منطقه  يتوان گفت شهردار یبرخوردار بوده و م آل دهیو ا

  

  . هاي فازي ، نظرسنجی از شهروندان، مجموعهعملکرد یابیارز شهرداري،

                                                   
 .يواحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسالم ،یمال شیگرا ،یصنعت تیریارشد مد یکارشناسدانش آموخته  -  1
 .یبهشت دیدانشگاه شه ک،یکار الکترون  و کسب   شیاطالعات، گرا يفناور تیریارشد مد یکارشناس يدانشجو -  2
 .يواحد تهران مرکز ی، دانشگاه آزاد اسالمی، همکار پژوهشیت بازرگانیریکارشناس مد -  3
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تا  ،باشد یم 2و ارزیابی 1نظارت ،يزیر برنامه و یسازمانده چون یات، عالوه بر موضوعيران شهریف مدیاز وظا یکی

مورد استفاده  آکار يا وهینکه منابع به شیدارند و ا یگام بر م اهدافن یبخش در جهت تأم تیرضا يا وهیابند که به شینان یاطم

، ییگرا تیفیک ،يمحور يشامل مشتر( تیریمد سازمان و دیجد يها هینظرحاکم بر  نینو يکردهایرو .ردیگ یقرار م

 یابیکه نظارت و ارزیبطورسازد؛  یرا خاطر نشان م یابیمفهوم و موضوع ارز بهتوجه  ضرورت مضاعف زین...) و  يساز يمجاز

به طور  .شده است دانسته یسازمان تیریمد ي در حوزه یو تعال ییایرشد، پو ي کننده لیتسه نیتر و هدفمند مهم جامع ق،یدق

 يها طیدر محج عملکرد خود یها و نتا تیفعال یو اثربخش ییآکار ،يور زان بهرهیاز م یآگاه يبرا ت هر سازمانیریمد یکل

ر یا غیم و یبه صورت مستق يمتعدد يبوده و فاکتورها یطیاز عوامل مح یت آن تابعیریمدژه شهر که یو  به(ا یده و پویچیپ

ه عنوان ین ها يشهردار. مستمر عملکرد است یابیند کنترل و ارزیفرا يریازمند بکارگین )اثرگذار هستندآن  يم بر رویمستق ز ب

و بهبود عملکرد و شفاف  يتواند به کارآمد یعملکرد م یابینبوده و ارز ین قاعده مستثنیاز ا خودگردان یک نهاد عمومی

 يها تیم فعالیروشن خواهد شد که بدان ین موضوع هنگامیاد ایت زیحساس ت ویاهم. ها کمک کند آني ها تیساختن فعال

ن نهاد یدر عملکرد ا یشهروندان قرار داشته و هرگونه کمبود و کاست یم در ارتباط با زندگیبه صورت مستق يشهردار

ه دست فاده از اطالعات با است یابیارزن راستا انجام یدر ا. مردم را در پی خواهد داشت فوري العمل ، عکسیخدمات عموم ب

 یف سازمانیک از وظایعملکرد شهرداري در هر میزان اثربخشی  یبه طور نسب تواند از شهروندان می ینظرسنج قیآمده از طر

  . دین نمای، نقاط قوت و ضعف را معهادد نشان را

به  يفاز يها مجموعه يتئور يریو بکارگ يا کتابخانه با مطالعات دارد یرو سع شیبا توجه به موارد ذکر شده، مقاله پ

ا استفاده از نظرات  يسار شهرداري 1 هطقمیزان عملکرد من یابیارز    .بپردازد هطقمنشهروندان مستقر در این ب

  

ه عنوان  یابیارز تواند با  یم ،يکار ندیو کنترل فرا یسازمان يها تیشناخت قابل يابزارها نیاز موثرتر یکیعملکرد ب

فراهم  یو سازمان يفرد یموجود و تعال يبهبود و اصالح روندها يرا برا نهیزم ،ها ها و فرصت قوت ها، دیبرجسته ساختن تهد

                                                   
1 . Supervision 
2 . Evaluation 
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 يمناسب برا يابزار نیو کنترل و همچن يزیر بخش منسجم از چرخه برنامه کیعملکرد به عنوان  نجشس نکهیضمن ا ؛سازد

د ریمورد توجه قرار گ ها تیفعال ییو کارا یاثربخش يساز یکم ندیبه عنوان فرا تواند یعملکرد م تیمطلوب زانیاز م یآگاه

هاي مدیران منابع  ترین فعالیت ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از مهمگر ید یفیدر تعر .)124 - 91: 1386 ،گرانیو د يمحمد(

ارزیابی : توان گفت ینه مین زمیدر ا .(Boswell & Boudreau, 2002: 391-412(د شو انسانی و وظایف سازمان شناخته می

دنبال ارزیابی کارکنان، افزایش قدرت رقابتی،  به ها آنکه سازمان از طریق شود  شامل میهاي مختلفی را  عملکرد فعالیت

  .(Behri & patron, 2008: 166-176(ت ساها  عملکرد و توزیع پاداش ءارتقا

ه شمار آمده» عملکرد یابیارز«شوند؛  یو کنترل با هم به کار برده م یابیم ارزیمفاه يات نظریدر ادب و  ابزار نظارت ب

ت اس یاصالح يو اتخاذ اقدامات ضرور ییا سطوح مورد انتظار اجرایو ارها، اهداف یبا مع یسه عملکرد فعلیمقا» کنترل«

)Bounds & etc. 1995: 8). »نیاز ا نانیو اطم ؛)106: 1374 ،عالقه بند(ت اس یو سازمان يعملکرد فرد یابی، فراگرد ارزش»کنترل 

 & Halloran(د شو یم انحرافات عمده منجر حیشده را محقق ساخته و به تصح يزیر ها، اهداف برنامه تیموضوع که فعال

Benton, 1987: 34). و  ییتوان به حداکثر کارا ینظارت م قیاست و از طر یاساس يندیهر سازمان، نظارت فرا تیریدر مد

 يمحمود(د بر یها پ صورت گرفته در مورد برنامه يها ینیب شیو به صحت پ افتیاهداف سازمان دست  يدر راستا یاثربخش

 یعملکرد هم در بعد سازمان یابیالزم است ارز ستم،یس کی اتیو کنترل با بقاء و ح یابیارز میرابطه مستق لیبه دل. )54: 1386

  . )2: 1378 ،طبرسا(د دنبال شو يبه صورت جد ،يوهم فرد

   شود؛ یها اشاره م از آن يل به تعدادیعملکرد انجام گرفته است، که در ذ یابیدر رابطه با ارز يا قات گستردهیتحق

بخش  را در چهار یعملکرد سازمان يریگ تکامل اندازه (Folan & Browne, 2005: 663-680( یبراون مین وجالوپل ف

 يریگ اندازه قات،یتحقن یاق بر طب .یسازمان نیعملکرد ب يریگ ها و اندازه ستمیها، س ها، چهارچوب هیتوص :کنند یم فیتوص

ا واقع قیتطب يبرا در حال تکامل يادیعملکرد با سرعت ز گونه  همان عملکرد، مفهوم ،لین دلیااست و به  یسازمان دیجد اتیب

در حال شناخته شدن به  زین یخارج طیبوده، مح تحول کسب و کار در حال يها در بنگاه ،شود یم یابیو ارز يریگ که اندازه

  .عملکرد است يریگ اندازه يعنوان مرز بعد

1يکوئلهو و مو
(Coelho & Moy, 2003: 25-29) يها ستمیعملکرد ارائه و آن را با س یابیارز يبرا دیجد یشناس روش کی 

ه بود تا  يعملکرد برا یابیروند ارز لیروشن کردن و تسه ،یشناس روش نیاز خلق اها  هدف آن. کردند قیتلف ،تیریمد بنگا

                                                   
1 . Jose Flavio Guerra Machado Coelho & David Moy 
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 يکوئلهو و مو ياتخاذ شده از سو یشناس روش .و به صورت مداوم به اهداف خود تحقق بخشد شتریب ییکارا بنگاه بتواند با

ISO ياستفاده شده در استانداردها یستمیس کردیرو
1

 ياجرا ای دیتول ،يزیر و برنامه یطراح ، استاندارده نیا. کند یرا دنبال م 

  .نظام استاندارد هستند نیو تدو ییاقدام به اصالح نها ،از برنامه حاصل جینتا یبرنامه نوشته شده، بررس

 يواحدهاعملکرد  يریگ اندازه یتوان از اثربخش یم چگونهموضوع پرداخته است که  نیبه ا (Saad, 2001:390-399(د سع

 يریگ اندازه مشکل ،يو ي به گفته. حاصل کرد نانیها اطم یو آتش نشان سیپل يها ها، اداره يشهردار مانند یخدمات عموم

بلکه  ست،یسود ن یارائه شده، هدف اصل مجزا است که خدمات به صورت آنواحدها،  نیکسب و کار ا کیعملکرد استراتژ

تا  گریدکیو اهداف با  ادیواحدها ز نینفعان ا يکه تعداد ذنیا عالوه بر ؛است خدمات ممکن به عموم نیفراهم آوردن بهتر

خدمات  يواحدها يِاریکه انجام داد و با در نظر گرفتن اهداف چند مع ییها لیبر اساس تحل يو .در تضاد هستند يحد

 يبرا یعملکرد، مدل یسطح مطلوب و واقع نیب انحرافات واحدها و به منظور کاهش دادن نینفعان ا يو تنو ع ذ یعموم

و  یفیک عوامل يزمان دارا و هم ،یو خارج یعوامل داخل ي پنج عامل جلو برنده يدارا مدل نیا. عملکرد ارائه داد یابیارز

است یکم.  

  

تحت  ستمیس یساختار سازمان رییمنابع و تغ نهیبه صیتخص يبرا يا لهیبه عنوان وس توان یرا م يشهر تیریدر مد یابیارز

ا استفاده از چن يدهندگان خدمات شهر ارائه نیهمچن. دانستکنترل   فیاز کم و ک یبازخورد مناسب توانند یم يابزار نیب

موضوع در  نیا .(Berke, 2006: 479(د نیحاصل نما نانیاطم يخدمات ارائه شده بدست آورده و در جهت بهبود اقدامات جار

 خیدر تار رانیوز ئتیکشور در ه ییاجرا يعملکرد دستگاهها یابینامه ارز نییآ بیبا تصو زیکشور ن يو ادار یتیرینظام مد

و  يریپذ تیمسئول ت،یاصول شفاف میو تحک یاثربخش ،ییکارا يارتقا هیبر پا ،یقانون اساس 138 به استناد اصل 18/10/1381

حفظ  يبرا زیها ن ياست شهردار يضرور نیبنابرا .)94: 1386و همکاران  يمحمد(ت گرفته اس رقرا دیمورد تاک ییپاسخگو

در قبال منابع  ییهمواره اصل پاسخگو ،یو اثربخش ییکارا يضمن ارتقا ،یسازمان عموم کیخود به عنوان  تیموجود

به بهبود مستمر عملکرد،  یابیدست يبرا ،نشان داده شده است زین) 1(ل که در شک يرا مدنظر داشته باشند و همانطور یعموم

  .)52: 1378 ،یاله(د قرار دهن یابیمورد ارز وستهیانجام شده را پ يها تیلفعا

  

                                                   
1 . International standards organization 
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، ازجمله ک سازمانی يها تیفعالزان یمهستند که نحوه عملکرد و  ییارهایازجمله مع» يور بهره«و » یاثربخش«، »ییکارا«

   .دهند یرا نشان م شهرداري

ترین عوامل  یکی از مهم ،يمردم از خدمات شهر تیرضااحساس که  کرداشاره ن نکته یتوان به ا یم ن حالیعدر 

 تیذهن از يشهر را هنگامی که مدیرانیز .است شهري عملکرد ارائه دهندگان خدمات یو چگونگ تیفیک کننده نییتع

از  یدرست یابیتوانند ارز یاطالعی نداشته باشند، نم ها ترین مشتریان آن به عنوان اصلی ،يخدمات شهر کنندگانِ استفاده

هاي موجود و یا استفاده  جهت اطالع از ظرفیت؛ لذا هاي استفاده نشده و بالقوه خود را درک کنند عملکرد خود داشته، ظرفیت

تا از طریق آن  نمایند؛گیري و ارزیابی  اندازه ،جعه به نظرات شهروندان، با مراجامع ینشده بایستی عملکرد خود را به صورت

ي شهري  توسعهانداز  را در جهت رسیدن به اهداف و چشم يهاي مناسب و مورد نیاز شهردار استراتژي یانیمدیران ارشد و م

  .تدوین و عملیاتی سازند

  

از نوع تحقیقات کاربردي بوده و با توجه به روش انجام کار، از ماهیتی توصیفی این تحقیق با توجه به هدف آن 

  .باشد برخوردار می
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حجم نمونه بر اساس فرمول شهرداري ساري تشکیل یافته است؛  1جامعه آماري این تحقیق از کلیه ساکنان منطقه 

در  استفاده شده است؛ 2متناسب با حجم گیري آماري از روش نمونه تخاب نمونهجهت ان .به دست آمدشهروند  326، 1کوکران

بر همین اساس تعداد . مجموعه باشد ي آن زیررمجموعه متناسب با اعضایهر ز يها د تعداد نمونهیبا يریگ ن روش نمونهیدر ا

ي زمانی  در یک بازه این راستاشهرداري ساري، متناسب با حجم جمعیت تعیین شد؛ در  1ها در سطح محالت منطقه  نمونه

 (PPS) و مطابق روش این منطقه شهرداري، افرادي به طور تصادفی ي قسمت صدور پروانهکنندگان به  معین از بین مراجعه

ه روش مصاحبه تکمیل گردید 326در مجموع و انتخاب    .پرسشنامه ب

  
  

ر مستقیم بر کیفیت با توجه به هدف تحقیق سعی شد وظایفی که طبق  قانون براي شهرداري تصریح گردیده، همچنین تأثی

  .محیط شهري گذاشته و از دیدگاه شهروندان داراي اولویت است، مورد بررسی قرار گیرد

هر  ؛دیگرد يبند دسته» یخدمات«و » یو فرهنگ یاجتماع«، »یو عمران یفن«ه در سه گرو يف شهرداریوظا یبه طور کل

. )2شکل (د در نظر گرفته ش یبه عنوان شاخص فرع ،ها رمجموعه آنیف زیک از وظایو هر  یکلک شاخص یگروه به عنوان 

ي هر ازا ، درنسبت به وضع مطلوب يسار يشهردار 1منطقه  يعملکرد تیق، وضعیتحق يمتدلوژن راستا با توجه به یدر ا

 .دیگرد یبه طور جداگانه بررس ها رگروهیو ز ها کدام از گروه

  

                                                   
1 . Cochran 
2 . Probability Proportionate to Size 
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: 1389 ،برک پور و همکاران(ز برگرفته ا، اي با تغییراتی مبتنی بر شرایط منطقه ؛يف مختلف شهرداریق بر حسب وظایمدل تحق - 2شکل 

203-218( 

  

اي صورت گرفت و از  هاي مناسب براي این پژوهش، مطالعات کتابخانه ها و شاخص براي ارزیابی و استخراج معیار

شاخص فرعی  15شاخص اصلی و  3مدل تحقیق با  تیدر نها د؛یاستفاده گرد نهیزم نیامر در ا انینظرات کارشناسان و متصد

اي  نامه هاي بدست آمده، پرسش راستا با توجه به معیار نیدر ا. شد  ییناساش عملکرد شهرداري مناطق زانیمارزیابی  نهیدر زم

  .تهیه و در بین نمونه آماري مورد نظر، توزیع گردید »ساري 1 هشهرداري منطقعملکرد  زانیارزیابی م«تحت عنوان 

  



 

٨ 
 

گیري در اختیار  ؛ به این ترتیب که ابزار اندازهدیگردروایی پرسشنامه مورد استفاده به صورت روایی صوري تعیین 

ز متخصصان و اساتید دانشگاه قرار گرفته و از  آنان خواسته شد تا پس از مطالعه، نظرات خود را در مورد روایی تعدادي ا

ح برخی سؤاالت، نتیجه گرفته شد که  آوري اظهار نظرهاي اعالم شده و اصال پس از جمع. ها اعالم نمایند پرسشنامه

استفاده   1ب آلفاي کرونباخگیري پایایی پرسشنامه نیز از ضری براي اندازه. هاي مورد نظر از روایی باالیی برخوردارند پرسشنامه

  .آمده است) 1(محاسبه و نتایج در جدول آن يها ر شاخصیو ز یاصل این ضریب براي هر شاخص. شد

   هاي سیستم ر ضریب آلفاي کرونباخ براي هر یک از ورورديیدامقمحاسبه  ) :1(ل جدو

                                                   
1 . Cronbach Alpha 

   میانگین ضریب آلفا  مقدار ضریب آلفاي محاسبه شده  متغیر

  932/0  یحیو تفر یورزش يفضاها ینتأم

راي  میانگین ضرایب آلفا ب

 یفوظا یشاخص اصل

  :يشهردار یو فرهنگ یاجتماع

85/0  

  792/0  گیري یمتصم یندمشارکت مردم در فرآ

  909/0  اوقات فراغت سازي یغن و یموسسات فرهنگ یستأس

  803/0  گري ياز تکد یريجلوگ

جامع به آن یاتبه شکا یدگیرس   831/0  ها واصله و پاسخ 

  833/0  در منطقه یها و مراسم مناسبت جشن يبرگزار

..)کشی، پل عابر و  خط( يمدیریت ترافیک شهر .  942/0  

راي  میانگین ضرایب آلفا ب

خدمات ف وظای یشاخص اصل

  907/0 :شهري شهرداري

  906/0  جلوگیري از سد معبر و مشاغل مزاحم

  849/0  معابر در ساعات شب ییروشنا ینتأم

ه منطق یستز یطمح یزگیو پاک یکنترل بهداشت عموم

..)زباله و  يآور جمع( .  
963/0  

  876/0  سبز يفضاها ياحداث، توسعه و نگهدار

  893/0  یطمح یباسازيو تالش در جهت ز يتوجه به مبلمان شهر

راي  میانگین ضرایب آلفا ب

و  یفنوظایف  یشاخص اصل

  892/0: شهرداري یعمران

  916/0  یو فن یمنینکات ا یتساز و رعا  و نظارت بر ساخت 

  839/0  يعامل شهر یرنکات مربوط به پدافند غ یترعا

  921/0  ...)ساخت معابر و ( يشهر يو مطلوب فضا ینهتوسعه به
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، یاصل يارهایمع يها به ازا آن نِیانگیو م یفرع يها ر ضریب آلفاي کرونباخ براي هر یک از شاخصیدابا توجه به مق

  .باشد از پایایی باالیی برخوردار می يعملکرد شهردار يارهایمعشود که سواالت طراحی شده براي هر یک از  نتیجه گرفته می

  

) 1(ه سازي متغیرها از رابط فازي يبرات؛ لذا هاي فازي استفاده شده اس ها از تئوري مجموعه به منظور تجزیه و تحلیل داده

یز نمایش اعداد مثلثی را در ن) 1(ر نمودا .(Ngai & Chan 2005: 889 - 899(ت استفاده شده اس باشد، یم یکه ضابطه تابع مثلث

  .دهد نشان می )α , β(ه باز
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 یو عمران یفنت یو در نهاخدمات شهري ، وظایف اجتماعی و فرهنگی عمده اریمع 3هاي  شاخص زیرسازي  براي فازي

ا فاصله گزینه شهرداري از یک طیف سه اعداد فازي معادل . (Buckley 1985: 233-247(ت هاي یکسان استفاده شده اس اي ب

  .در نظر گرفته شده است) 2(ل هاي اخیر به صورت جدو اریمع

  یکالم ریمعادل هر متغ يو عدد فاز یکالم يرهایمتغ يافرازبند ) :2(ل جدو 

  

  β α mيعدد فاز                   

  ارهایمع                                 
  یشاخص اصل    

  ادیز  متوسط  کم  یحیو تفر یورزش يفضاها نیتأم

 یو فرهنگ یاجتماع فیوظا

  يشهردار

  يقو  متوسط  فیضع  يریگ میتصم ندیمشارکت مردم در فرآ

  ادیز  متوسط  کم  اوقات فراغت يساز یغن و یموسسات فرهنگ سیتأس

  ادیز  متوسط  کم  يگر ياز تکد يریجلوگ

  يقو  متوسط  فیضع  ها واصله و پاسخ جامع به آن اتیبه شکا یدگیرس

  ادیز  متوسط  کم  در منطقه یها و مراسم مناسبت جشن يبرگزار

  يقو  متوسط  فیضع  ...)کشی، پل عابر و  خط( يمدیریت ترافیک شهر

وظایف خدمات شهري   

  شهرداري

  ادیز  متوسط  کم  جلوگیري از سد معبر و مشاغل مزاحم

  يقو  متوسط  فیضع  معابر در ساعات شب ییروشنا نیتأم

ه منطق ستیز طیمح یزگیو پاک یکنترل بهداشت عموم

..)زباله و  يآور جمع( .  
  يقو  متوسط  فیضع

  ادیز  متوسط  کم  سبز يفضاها ياحداث، توسعه و نگهدار

  يقو  متوسط  فیضع  طیمح يباسازیو تالش در جهت ز يتوجه به مبلمان شهر

 فنی و عمرانیوظایف   

  شهرداري 

  يقو  متوسط  فیضع  یو فن یمنینکات ا تیساز و رعا  و نظارت بر ساخت 

  ادیز  متوسط  کم  يعامل شهر رینکات مربوط به پدافند غ تیرعا

  ادیز  متوسط  کم  ...)ساخت معابر و ( يشهر يو مطلوب فضا نهیتوسعه به
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ه اینکه هر یک از ورودي.  توان به شکل نمودار نیز نشان داد هر کدام از متغیرهاي کالمی را می ها با سه متغیر  با توجه ب

  .شود نشان داده می) 2(ر صورت نمودااند، عدد فازي معادل هریک از سه متغیر کالمی، به  بندي شده کالمی افراز

  
  

از پرسشهايِ  کی کدام از اعضاي نمونه آماري به هرهاي هر  ها، پاسخ آوري پرسشنامه جمع توزیع و پس از 

. براي هر پاسخنامه محاسبه شده است) مثلثی( يسپس میانگین فاز. پرسشنامه، با استفاده از تابع مثلثی به عدد فازي تبدیل شدند

این میانگین  326در نهایت میانگین نظرات . نشان دهنده نظر یک نفر از اعضاي نمونه آماري به یک پرسشنامه است

بدین ترتیب براي هر معیار، عددي که . دیدر خصوص هر معیار محاسبه گرد اعضاي نمونه آماري نفر از 

براي . بایست فازي زدائی شود میانگین بدست آمده فازي است، بنابراین می. نفر است، بدست آمد 326دهنده نظرات  نشان

ل جدو. )398-358: 1387پور، اصغر(ت استفاده شده اس) 3(و ) 2(ط آوردن میانگین فازي، همچنین فازي زدائی از رواب بدست

  دهد؛ خالصه نتایج محاسبات را نشان می) 3(
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  هر شاخص  يو نمره محاسبه شده برا يفاز نیانگیم - ) 3(ل جدو

  هر شاخص  يو نمره محاسبه شده برا يفاز نیانگیم - ) 3(ل جدودنباله 

  

  ين فازیانگیم  ارهایمع
ن پس از یانگیم

  ییزدا يفاز
  یشاخص اصل

  54/0  )301/0 549/0 771/0(  یحیو تفر یورزش يفضاها نیتأم

 یاجتماع فیوظا

 یو فرهنگ

  يشهردار

  55/0  )245/0 584/0 823/0(  يریگ میتصم ندیمشارکت مردم در فرآ

  464/0  )177/0 406/0 81/0(  اوقات فراغت يساز یغن و یموسسات فرهنگ سیتأس

  589/0  )415/0 587/0 767/0(  يگر ياز تکد يریجلوگ

  604/0  )425/0 595/0 793/0(  ها واصله و پاسخ جامع به آن اتیبه شکا یدگیرس

  647/0  )425/0 642/0 876/0(  در منطقه یها و مراسم مناسبت جشن يبرگزار

  54/0  )21/0 549/0 871/0(  ...)کشی، پل عابر و  خط( يمدیریت ترافیک شهر

وظایف خدمات   

  شهري شهرداري

  734/0  )532/0 727/0 942/0(  جلوگیري از سد معبر و مشاغل مزاحم

  775/0  )634/0 768/0 923/0(   معابر در ساعات شب ییروشنا نیتأم

ه منطق ستیز طیمح یزگیو پاک یکنترل بهداشت عموم

..)زباله و  يآور جمع( .  
)867/0 667/0 506/0(  68/0  

  676/0  )495/0 664/0 87/0(  سبز يفضاها ياحداث، توسعه و نگهدار

  ارهایمع
  ين فازیانگیم

ن پس از یانگیم

  ییزدا يفاز
  یشاخص اصل

  549/0  )301/0 549/0 796/0(  طیمح يباسازیو تالش در جهت ز يتوجه به مبلمان شهر

وظایف فنی و   

  عمرانی شهرداري

  555/0  )347/0 554/0 763/0(  یو فن یمنینکات ا تیساز و رعا  و نظارت بر ساخت 

  507/0  )189/0 448/0 882/0(  يعامل شهر رینکات مربوط به پدافند غ تیرعا

  59/0  )247/0 594/0 931/0(  ...)ساخت معابر و ( يشهر يو مطلوب فضا نهیتوسعه به
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 یتوان به طور نسب ، اکنون می)3(ه هاي پرسشنامه و تبدیل اعداد فازي به اعداد قطعی با استفاده از رابط با توجه به داده

، وظایف اجتماعی و فرهنگی ي شاخص عمده 3عملکرد در میزان  یابیارزرا از نظر  يسار يشهردار 1منطقه وضعیت 

 ي منطقه نیا  ضمن نشان دادن وضعیت فعلی لیذ ينمودارها. مشخص نمودفنی و عمرانی شهرداري در آخر و  خدمات شهري

  .است آل دهیرا با وضع ا ارهایفاصله این مع يای، گوعملکرد یابیعمده ارز يارهایمعاز  کیهر  رد يشهردار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

با  سهیوظایف اجتماعی و فرهنگی شهرداري در مقادر شاخص عمده  يعملکرد شهردار یابیارز  وضعیت فعلی ) :3(ر نمودا

  آل دهیا تیوضع

  

  

  

  

  

  

  

  آل دهیا تیبا وضع سهیشهرداري در مقا يخدمات شهردر شاخص عمده وظایف  يعملکرد شهردار یابیارز  وضعیت فعلی ) :4(ر نمودا

  

  

مشارکت مردم در 

 گیري تصمیم ندیفرآ

 یورزش ين فضاهایتأم

 یفرهنگموسسات  سیتأس

 سازي اوقات فراغت و غنی

 گري جلوگیري از تکدي
واصله  اتیشکابه  یدگیرس

 ها و پاسخ جامع به آن

 ها و مراسم مناسبتی در منطقه برگزاري جشن

٠ 

٠/
١ 

٠ 

٠/

١ 
معابر  یروشنائ نیتأم

 در ساعات شب

 طیمحو پاکیزگی  یعمومکنترل بهداشت 

..)آوري زباله و  جمع(ه زیست منطق . 

توجه به مبلمان شهري و تالش 

 در جهت زیباسازي محیط
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  آل شهرداري در مقایسه با وضعیت ایده یو عمران یفنارزیابی عملکرد شهرداري در شاخص عمده وظایف   وضعیت فعلی ) :5(ر نمودا

  

که وضعیت  دهد یها نشان م آن لیو تحل هیپرسشنامه و تجز لیهاي حاصل از تکم افتهیهاي نظري و  مطالعات، بحث جینتا

ي وظایف اجتماعی و فرهنگی، خدمات شهري و  شاخص عمده 3شهرداري ساري از نظر ارزیابی میزان عملکرد در  1منطقه 

ي  خود فاصله آل دهیبا مقدار ا ها شاخص یاگر چه هنوز برخ؛ دباش یم یدر حد مناسب یبه طور نسب فنی و عمرانی شهرداري

ران ارشد یمد یرسان کرد خدمتیبر بهبود عملکرد را با توجه به رو یمبتن رو به رشد توان روند یم یول دارند، یقابل توجه

  .مذکور مشاهده نمود يها ک از شاخصیدر هر  يسار يشهردار

 ،ي وظایف اجتماعی و فرهنگی، خدمات شهري شاخص عمده 3ارزیابی میزان عملکرد در   وضعیت فعلی) 4 (ل در جدو 

  .نشان داده شده است آل دهیبا وضع ا سهیو فنی و عمرانی شهرداري در مقا

  

   

٠ 

٠/

١ 

ساز و   و نظارت بر ساخت 

 و فنی یمنیارعایت نکات 

نکات مربوط به  تیرعا

 پدافند غیر عامل شهري

 يفضاو مطلوب  نهیبهتوسعه 

..)ساخت معابر و ( يشهر . 
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  آل دهیمحاسبه فاصله بین وضع موجود و وضع ا ) :4(جدول 

  

 ي، براوضع مطلوب در سازمان مورد بررسی شود، فاصله بین وضع موجود و مالحظه می) 4(ل همانگونه که در جدو

بعد از آن به . است یاصل يها ر شاخصیش از سایب 431/0ن یانگیبا م وظایف اجتماعی و فرهنگی شهرداري یاصل  شاخص

ن یانگیبا م يشهردار يشاخص خدمات شهرو  422/0ن یانگیبا م وظایف فنی و عمرانی شهرداري یشاخص اصل ترتیب

   .قرار دارند 285/0

  ارهایمع
وضع  نیفاصله ب

  آل دهیموجود و ا
  شاخص اصلی  وضع موجود  آل دهیوضع ا

  46/0  یحیو تفر یورزش يفضاها نیتأم

ن
گی

یان
م

 :
43

1
/0

  

1  54/0  

 یاجتماع فیوظا

 یو فرهنگ

  يشهردار

  55/0  1  45/0  يریگ میتصم ندیمشارکت مردم در فرآ

  464/0  1  536/0  اوقات فراغت يساز یغن و یموسسات فرهنگ سیتأس

  589/0  1  411/0  يگر ياز تکد يریجلوگ

  604/0  1  396/0  ها واصله و پاسخ جامع به آن اتیبه شکا یدگیرس

  647/0  1  333/0  در منطقه یها و مراسم مناسبت جشن يبرگزار

  46/0  ...)کشی، پل عابر و  خط( يمدیریت ترافیک شهر

یم
گ

ان
ی

: ن
28

5
/0

  

1  54/0  

وظایف   

خدمات شهري 

  شهرداري

  734/0  1  266/0  جلوگیري از سد معبر و مشاغل مزاحم

  775/0  1  225/0  معابر در ساعات شب ییروشنا نیتأم

ه منطق ستیز طیمح یزگیو پاک یبهداشت عمومکنترل 

..)زباله و  يآور جمع( .  
22/0  1  68/0  

  676/0  1  224/0  سبز يفضاها ياحداث، توسعه و نگهدار

نایم  441/0  طیمح يباسازیو تالش در جهت ز يتوجه به مبلمان شهر
یگ

: ن
42

2
/0

  

1  549/0  
وظایف فنی و   

عمرانی 

  شهرداري

  555/0  1  345/0  یو فن یمنینکات ا تیو رعا ساز  و نظارت بر ساخت 

  507/0  1  493/0  يعامل شهر رینکات مربوط به پدافند غ تیرعا

  59/0  1  41/0  ...)ساخت معابر و ( يشهر يو مطلوب فضا نهیتوسعه به
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با در  کنندتالش  آن يران ستادیمدو  يسار 1منطقه  يشهردارالزم است  ق،یحاصل از تحق جیبا توجه به نتا یبه طورکل

 ،یاتخاذ اقدامات اصالح قیاز طر ،ر مجموعهیز يارهایمعو  یاصل يها شاخصنظر گرفتن ضعف مشاهده شده در هر یک از 

د توجه یان باین میدر ا .ندیآبر آل دهینقاط قوت و رفع نقاط ضعف و کم کردن فاصله بین وضع موجود و ا تیدر صدد تقو

و  یدولت يها ر و ارگانیر دوایتوان نقش سا یبه مردم نم يشهردار يارئه خدمات مطلوب از سو يداشت که در راستا

و شرکتیا يو همکار یده انگاشت؛ چه بسا که بدون هماهنگیرا ناد یدولت مهین  يعملکرد شهردار یاثربخش، ها ن موسسات 

ه عنوان  ی،ن محلیمسئولتفکر در  يکپارچه شهریت یریکرد مدید رویآ ین الزم میبنابرا. از ابهام فرو خواهد رفت يا در هاله ب

، در يا ورهعملکرد د یابینکه ارزیکالم آخر ا. شده تا از موازي کاري و سوء مدیریت جلوگیري گرددنه ینهاد ،ک اصلی

ه مثابه چراغيچون شهردار یسازمان به شهروندان  ارئه خدمت هر چه بهتر ير، راه را برایاست که با روشن کردن مس ی، ب

  . دیگشا یم

  

را در نگارش  يا ژهیوکه همکاري و مساعدت  خدیجه امینیو خانم  سید موسی زارعی از آقاي دانند یسندگان الزم مینو

  .این مقاله ارائه دادند، کمال تشکر و قدردانی نمایند
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