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Abstract 
Extremely complex and difficult to compete in today's world, knowledge of all aspects of 
an organization's performance management is critical to decision making. Performance Is can 
be defined as a system examine each organization to daily that the operation. 
 One task of selecting municipalities construction projects are Construction enterprises. in 
this paper an attempt has been To Presents codified method for evaluating the performance of 
selected of construction enterprises, identifying key indicators to assess the performance of 
these enterprises, weighting them with Fuzzy hierarchical analysis and fuzzy TOPSIS 
techniques to deal with eventually ranking of construction enterprises. Statistical population 
of the 46 construction enterprises in Tehran to form. Experts and managers of the enterprises 
that from between 173 people are, 120 of whom make up members of the sample. The results 
can be selected in order to evaluate the performance and of construction enterprises in the 
decision making and identifying indicators of municipal management to be useful. 
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ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد شهرداری ها و 

 انتخاب شرکت های عمرانی 

)مطالعه موردی :پروژه های عمرانی شهرداری  

 تهران(

 

 چكيده
در دنیای به شدت پیچیده و سخت رقابت کنونی ، آگاهی از عملکرد تمام جنبه های یک سازمان برای تصمیم گیری 

می تواند به عنوان یک سیستم کنترل در هر سازمانی که عملیات روزا نه اش را بررسی مدیران حیاتی می باشد. تعیین عملکرد 

 می کندتعریف شده باشدو این که سازمان چقدر به اهدافش رسیده است را ارزیابی نماید.

 ها اجرای پروژه های عمرانی وانتخاب شرکت های عمرانی می باشد. در این مقاله سعی شده یکی از وظایف شهرداری

است به ارائه روشی مدون جهت ارزیابی عملکرد ،انتخاب شرکت های عمرانی ،شناسایی شاخص های مهم جهت ارزیابی 

عملکرد این شرکت ها ، وزن دهی به آن ها با روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی و در نهایت رتبه بندی شرکت های 

عمرانی استان تهران ، تشکیل می دهد.ازبین  شرکت64پژوهش را ی این عمرانی با تکنیک تاپسیس فازی بپردازیم. جامعه آمار

از آن ها تعداد اعضای نمونه را تشکیل می دهند.نتایج  نفر 321نفر می باشند، 371شرکت ها که کل کارشناسان ومدیران این 

ران شهرداری و شناخت این تحقیق می تواند در جهت ارزیابی عملکرد و انتخاب شرکت های عمرانی در تصمیم سازی مدی

  شاخص های ارزیابی موثر و مفید باشد.

 
 
 

 كلمات كليدي
(، FAHP(، روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی)BSCارزیابی عملکرد،شرکت های عمرانی، کارت امتیازی متوازن)

 (.FTOPSISتکنیک تاپسیس فازی)
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 مقدمه -1
که در زمینه سنجش عملکرد شرکت ها و سازمان ها وجود داشتند رویکرد هایی صرفا  در دوران عصر صنعتی ، رویکرد هایی

مالی بر مبنای حسابداری بودند که از آن ها تحت عنوان سیستم های سنجش عملکرد سنتی یاد می شود.این رویکرد ها 

تدریج که شرکت ها و سازمان همیشه تحت شرایط و اصول حسابداری سنتی ای که در آن زمان رایج بوده محدود بودند.به 

ها وارد عصر اطالعاتی شدند و مزیت رقابتی خود را در جاهای دیگر غیر از کاهش هزینه و افزایش بهره وری دیدند ، این 

رویکرد ها نیز توسعه یافتند و از حالت تک بعدی که همان بعد مالی بود به حالت چند بعدی تغییر یافتند . به این ترتیب که 

ین رویکرد ها سیستماتیک شده و عالوه بر تاکید بر بعد مالی سازمان به بعد های دیگر سازمان مانند مشتری، فرآیند اکنون ا

 (5005حافظ و مالک،: 5002کاپالن و نورتون،)های داخلی و ... می پردازد.

ای جدیدی برای ارزیابی در سال های اخیر با توجه به ضعف های روش های ارزیابی سنتی و تغییر محیط رقابتی ، مدل ه

تعداد روز افزونی از مدیران در واحد های مختلف صنایع، تجارت  3891در اواخر دهه  عملکرد سازمان ارائه گردیده است.

به این نتیجه رسیدند که مدیریت سنتی و حسابداری مالی توان کافی برای دادن اطالعات کامل برای شرکت هایشان را 

  (5002هانت، )ندارند.

وجه صرف بر دیدگاه های مالی برای ارزیابی عملکرد به تنهایی با مشکالت و نارسائی هایی همراه است، لذا استفاده از مدل ت

های ارزیابی چند بعدی نظیر کارت امتیازی متوازن که از منظر های مختلف سعی در ارزیابی عملکرد دارد گسترش یافته 

 (3199است.)مهرگان و نیری،

به نحوی که ویژگی های فردی و  عمرانییک روش علمی و جامع جهت ارزیابی عملکرد شرکت های  شناخت و معرفی

 (3197اعمال سلیقه های شخصی در نتیجه ارزیابی تاثیر نداشته باشد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.)صدر زاده،

می باشد.معموال شاخص های شناخته  یکی از وظایف شهرداری ها اجرای پروژه های عمرانی وانتخاب شرکت های عمرانی

شده ای را مدیران و کارشناسان شهرداری جهت انتخاب این شرکت ها به کار نمی برند و فقط با در نظر گرفتن معیار های 

مالی معموال به انتخاب شرکت ها مبادرت می ورزند.در نتیجه شناخت شاخص های ارزیابی عملکرد و به کارگیری روش 

وبر  ارزیابی و انتخاب شرکت ها ، به دلیل تعدد شرکت های عمرانی از اهمیت به سزایی برخوردار است ومدلی مدون جهت

 ضرورت انجام این تحقیق می افزاید.

شاخص های ارزیابی عملکرد متناسب با ارزیابی عملکرد شرکت های عمرانی در مدل کارت  شناسایی هدف تحقیق حاضر

رتبه  وفازی  AHPشاخص های ارزیابی عملکرد شرکت های عمرانی با تکنیک   بندیوزن دهی و رتبه ،امتیازی متوازن 

 فازی می باشد. بندی شرکت های عمرانی با استفاده از تکنیک تاپسیس

 مبانی نظري و پيشينه پژوهش -2

نظر بوده  نظارت و ارزیابی موضوعی است که از زمان مطرح شدن نظرات کالسیک مدیریت همواره موردارزیابی عملكرد :

داده و آن را یکی از وظایف  ءاست.به عبارت دیگر،تمام نظریات مدیریت به نحوی به موضوع نظارت،کنترل و ارزیابی بها

دالیلی که باعث شده تا سازمان هابه سمت ارزیابی غیر مالی همانند ارزیابی مالی متمایل شوند اساسی مدیران دانسته اند.

نمایش خط و -1.رقابت در این بخش به شدت افزایش یافته است-2هزینه تغییر یافته است. رویه های محاسبه-3عبارتند از:

درخواست های خارجی تغییر کرده و تغییرات اساسی در -5عناصر شرکت تغییر یافته است.-6.مشی های ملی و بین المللی 
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هریک ویژگی های خاص خود را  مشاغل ، مختلف و متنوع هستندو(9111ی اطالعات به وجود آمده است)نیلی،نولوژتک

دارند؛از این رو هرگز نمی توان مجموعه ای از شاخص های به خصوصی را تعیین کردکه عمومیت داشته باشندو بتوان از آن 

ها برای ارزیابی عملکرد هر شغلی استفاده نمود.به طور کلی شاخص هایی که برای ارزیابی عملکرد به کار برده می شوند، 

صحت و اثر بخشی فرآیندارزیابی را افزایش دهد.این خصوصیات ی داشته باشندکه استفاده از آن ها دقت، باید خصوصیات

ش نتایج یکسانی را عاید سازد. یعبارتند از:*بتوان به آن اعتماد کرد؛یعنی اندازه گیری شاخص در زمان های متفاوت، کم وب

ه وسیله ی افرادیا روش های مختلف، تاثیری در نتایجی که از آن همچنین شاخص باید به گونه ای باشدکه اندازه گیری آن ب

*تفاوت هایی که از نظر عملکرد میان سازمان ها وجود دارد، تشخیص داده ، آن ها را از به دست می آید نداشته باشد.

به یک شکل و کم  یکدیگر مجزا نماید.بدیهی است که اگر شاخصی قادر به چنین تمایزی نباشد و عملکرد همه ی سازمان را

وبیش در یک سطح ارزیابی نماید، نتایج حاصل کمکی به مدیر در اتخاذ تصمیمات منطقی  نخواهد کرد.*برای سازمان هایی 

که به وسیله ی آن ها ارزیابی می شوند،قابل قبول باشد.این امر که سازمان ها باور داشته باشند که عملکردشان بر اساس 

ای ارزیابی می گردد از اهمیت باالیی برخوردار است.*سیستم ارزیابی عملکرد زمانی می  شاخص های درست و منصفانه

 (3195 تواند موثر واقع شود که از شاخص های واقعی ، که ارتباط مستقیم با شغل دارند، استفاده شود.)سعادت،

در حوزه های دیگری غیر از کاهش  با فرا رسیدن عصر اطالعات ، سازمان ها مزیت رقابتی خود راكارت امتيازي متوازن :

در تالش برای غلبه بر این انتقاد ها ، چارچوب های ارزیابی عملکرد نوینی در سازمان ها  هزینه و افزایش بهره وری دیدند

یک توازن میان شاخص های داخلی و خارجی و همچنین بین شاخص های  3898توسعه یافتند. کیگان و همکارانش در سال 

هرمی از شاخص ها را توصیف کردند که عملکرد  3898و 3899کراس و لینچ در سال های  مالی پیشنهاد کردند.مالی و غیر 

فیتز جرالد شاخص ها را در دودسته نتایج و تعیین کننده های  3883سازمان را در سلسله مراتب آن یکپارچه می کرد.در سال 

میالدی ، مدل کارت امتیازی  3881در دهه ی و در نهایت(5002،نگلی و چا: 5002کاپالن و نورتون،).آن ها طبقه بندی کرد

متوازن ابتدا به عنوان یک روش نوین ارزیابی عملکرد و سپس به عنوان ابزاری جهت کمک به تحقق استراتژی ، توسط رابرت 

د و از سوی صاحب کاپالن استاد صاحب نام دانشگاه هاروارد و دیوید نورتون مشاور برجسته مدیریت در امریکا مطرح ش

 (23،  3181رضایی قهرمان و سید حسینی ، )نظران مدیریت و مدیران سازمان ها به شدت مورد استقبال قرار گرفت.

پروفسور کاپالن، کنترل مدیریت سنتی را به صورت عام و اندازه گیری عملکرد را به طور خاص مورد انتقاد  3891در سال 

کارت  "کترنورتون در مقاله ای تحت عنوانپروفسور کاپالن به همراه د3882تا در سال  قرار داد. این تفکرات ادامه داشت

چهارچوب کارت امتیازی متوازن را معرفی نمودند.این شیوه آن "امتیازی متوازن اندازه هایی که عملکرد را هدایت می کنند

سال 75توسعه کسب و کار در طول  بزرگ ترین BSCعنوان شد،  3884چنان تاثیری در سازمان ها داشت که در سال 

 گذشته است.

سیر  ،(3میالدی تاکنون از زوایای گوناگونی تغییر یافته است.شکل)81کارت امتیازی متوازن از زمان توسعه در اوایل دهه ی

کارت امتیازی متوازن چارچوبی برای توصیف استراتژی به منظور خلق تکاملی کارت امتیازی متوازن را نمایش می دهد.

 (3199ارزش برای سهام دارن مشتریان و شهروندان ارائه می کند.)عالم تبریزو رحیمی،
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 BSC : سير تكاملی 1شكل 
 برای سازمان های دولتی: BSCاز مزایای 

 کمک به برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک؛-3

تاری و مجلد های قطور که شاید حجم آن برای برخی سازمان ها تغییر برنامه های استراتژیک از یک شکل نوش-2

 جذابیت نیز داشته باشدبه یک سری گام های عملیاتی مختصر ورویت نتایج اجرای آن به طور روزانه؛

ایجاد چارچوبی که نه تنها ارزیابی عملکرد دقیق را امکان پذیر می سازد، بلکه به برنامه ریزان نشان می دهد که چه -1

 زی را ارزیابی و اندازه گیری کنند و چه چیزی را رها سازند؛چی

 مدیران ارشد را توانمند می سازد تا بتوانند استراتژی های خود را با موفقیت اجرا کنند.-6

ارتباط بین چشم انداز واهداف بلند مدت استراتژیک به اهداف کوتاه مدت عملیاتی ، برنامه های کاری وبودجه.)کاتب -5

 (3194بادی، و حسن آ

منظر های کارت امتیازی متوازن که به صورت سنتی توسط کاپالن و نورتون معرفی گردیده اند ، نیاز به اصالح و بازبینی ، به 

ه به طرز ویژه ای به ( دارند. این دو حوزایت کارکنان و منظر محیط و جامعهمنظر رضور در بر گرفتن دو حوزه ی جدید )منظ

بوط می شوند. این دو منظر در مدل اصلی توسط نورتون و کاپالن مورد توجه قرار نگرفته است.داشتن مرتیم منابع انسانی 

ی اهمیت این فاکتور و یک منظر رضایت کارکنان به صورت جداگانه در بین منظرهای کارت امتیازی متوازن ، نشان دهنده 

 نسل سوم نسل دوم نسل اول

BSC  به عنوان ابزاری 
برای ارزیابی 

 (3881عملکرد)

BSC به عنوان یک 
سیستم 

 (3884مدیریت)

BSC  به عنوان یک 
چهارچوب برای 

 (تاکنون2113تغییر)

 *اندازه های عملکرد   
 *تفکیک راهکار   
 *اهداف راهبردی و    
نمایشگر های کلیدی    

 عملکرد
*پاداش مرتبط با    

 عملکرد

*یادگیری سازمان در انتهای 
دوره *شناسایی و حل مشکالت 

 عملیاتی
 *بازخور برای برنامه دوره 

 آینده 
 *ایجاد دانش سازمانی  

 PDCA*چرخه ی مدیریت 

*گام هایی برای تغییر در 
  سازمان

 *نقشه راهکار
 *الگو و جریان راهکار 

 *ترکیب بودجه و برنامه  
 *تغییر شرایط سازمانی
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ر خلق سرمایه ای بزرگ برای تیم منابع انسا نی کمک دود.منظر محیط و جامعه)ارتباطات(در سازمان خواهد بمحرک کلیدی 

امتیازی متوازن را  شش منظر کارت،  (3)نگاره (3181نموده ودراین راستا به سازمان کمک می نماید.)رضایی و حسینی، 

 نشان می دهد.

 شش منظر کارت امتیازی متوازن : 3 نگاره

 یفرآیند های داخل منظر )ذینفعان(مشتریان منظر مالیمنظر

 به کارگیری دارایی ها -

بهینه سازی سرمایه در  -

 گردش

 افزایش رضایت مشتریان -

هدف گیری مشتریانی که بیشترین سود  -

 را ایجاد می کنند.

 تحویل به موقع کاال ها -

 بهینه سازی تکنولوژی -

 رابطه اثر بخش با مشتریان -

 عه)ارتباطات(محیط و جام منظر رضایت کارکنانمنظر یادگیری و رشد منظر

افزایش مهارت و قابلیت های                                   -

 انعطاف پذیری

 میزان تنفیذ و اختیار دهی-

 فرهنگ مثبت سازمانی -

 ارتباط با مشتریان کلیدی-

 

 حمایت تجارت محلی -

 رهبری ارتباطات -

 پیوند با کارکنان احتمالی آینده  -

، برای تعیین شاخص های کلیدی عملکرد، توسط کاپالن و نورتون معرفی AHPپرسش نامه  ستفاده ازاپيشينه پژوهش :

با استفاده از رویکرد یکپارچه فرآیند سلسه مراتبی و کارت  ، چن و پین2116(. درسال 9111کاپالن و نورتون،گردید)

چن شاخص ها را تعیین کردند) ( ، شاخص های کلیدی عملکرد و محرکه های هزینه مرتبط باBSC-AHPامتیازی متوازن)

( جهت ارزیابی عملکرد موسسات علمی را اولویت KPIهای کلیدی عملکرد) ( ، شاخص2117سوریادی )(.5002و پن ،

بندی نمود. در این تحقیق معیار های دانش، تحقیقات و پشتیبانی، به عنوان هدف سلسله مراتب در نظر گرفته شد و شاخص 

یاتی، کیفیت عملیات، تنوع رشته های تحصیلی و ... به عنوان شاخص های کلیدی عملکرد در نظر هایی مانند نرخ هزینه عمل

)خاص، SMARTو معیار های  AHPاز  (، با استفاده2114)در تحقیق دیگری آرش و مهبود(.5002سوریادی،گرفته شدند)

در هتل ها را رتبه بندی  ای کلیدی عملکردقابل اندازه گیری، دست یافتنی، واقع گرایانه بودن و به موقع بودن(، شاخص ه

(، به تعیین شاخص های کلیدی عملکرد منابع انسانی شرکت توزیع برق استان قم با رویکرد 3197بردیار و سیزدی)نمودند.

BSC-AHP  پرداختند.نتایج حاکی از آن است که نرخ هزینه نیروی انسانی، رضایت شغلی ، پوشش نیاز سنجی آموزش و

( تعیین شده در حوزه منابع انسانی KPIسنجی نیروی انسانی از جمله مهم ترین شاخص های کلیدی عملکرد) پوشش نیاز

، شاخص رضایت شغلی نیروی انسانی با درجه اهمیت  BSCهستند.همچنین از بین شاخص های موجود در منظر های 

(، به ارزیابی 3198ابن رسول و همکاران).موجود در حوزه منابع انسانی استدرصد از جمله مهم ترین شاخص های  5559

عملکرد قرار گاه خاتم االنبیاء)ص( با رویکرد کارت امتیازی متوازن پرداختند.محققین با ارتباطی که بین سنجه ها و شاخص 

ر مالی ها و استراتژی های قرارگاه برقرار کرده بوند مدل بومی شده ای برای سازمان مذکور طراحی کردند.ایشان در چهار منظ

در منظر ند که به صورت زیر تشریح می شود.، مشتریان، فرآیند های داخلی و رشدو یادگیری شاخص هایی را به کار برده بود

در منظر مشتریان از نه پروژه ها، نرخ هزینه سرپرستی.مالی از شاخص هایی همچون:نرخ هزینه نیروی انسانی ، مدیریت هزی
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ادی ، عمرانی و مهندسی،اثر بخشی آموزش، رضایت مشتریان. در منظر فرآیند های شاخص هایی چون:ارتقای توان اقتص

داخلی از شاخص های ، جابه جایی کار کنان ، تعالی سازمانی، خطای جذب، توان جذب.  در منظر رشد و یادگیری از 

رخ عدم حضور ، و کیفیت شاخص هایی مانند:نرخ توسعه ی نیروی انسانی، تعدادساعات صرف شده برای آموزش کارکنان، ن

منابع انسانی ابتدا باید ساختار  KPI، جهت تعیین  AHP-BSCبرای ایجاد چارچوب یکپارچه  جذب استفاده شده است.

، مشخص کرد. کاپالن و نورتون اظهار داشتند، BSCسلسله مراتبی را با تعیین معیار ها و شاخص هایی برای منظر های 

سود، بازگشت سرمایه و درآمد؛ منظر مشتری کسب رضایت، ابقاء و وفاداری مشتری؛ منظر  هدف اصلی در منظر مالی ، کسب

فرایند های داخلی  کیفیت، افزایش تولید و بهره وری و در آخر وجه رشد و یادگیری افزایش مهارت، دانش و توانایی نیروی 

متیازی منابع انسانی هداف ذیل را بر (بکر و همکاران برای منظر های کارت ا1383انسانی مطرح هستند)شاهمرادی،

منابع انسانی شامل صالحیت ، عملکرد ها، اثر بخشی و سیستم های منابع  BSCچهار منظر (5002بکر و همکاران ،شمردند)

 (.3191انسانی هستند، )ابراهیمی،

می مناسب می بررسی کامل یک پدیده مدیریتی،نیازمند داشتن یک الگوی مفهو:مفهومی پژوهش اجرایی و مدل -4

باشد.چهار چوب یا یک مدل مفهومی،روابط تئوریکی میان متغیر های مهم مورد بررسی  را نشان می 

مفهومی به منظور درک بیش تر مراحل انجام تحقیق و روشن در این پژوهش ما به دو مدل اجرایی و (Sekaran,1998دهد)

 (، مدل مفهومی تحقیق را نشان می دهد.2ل اجرایی و نمودار)(، مد3نمودار)نمودن روابط میان متغیر ها خواهیم پرداخت.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بررسی روش های مختلف ارزیابی عملکرد

 طرح مسئله

  ارزیابی عملکرد شهرداری ها

شناخت شاخص 

 های بعد مالی

 (BSC)متوازنکارت امتیازی شناسایی معیار های عملکرد با رویکرد
 

شناخت شاخص 

 ذینفعان های بعد

شناخت شاخص 
 فرآیند هاهای بعد 

 

های شاخص شناخت
 بعد رشد و یادگیری

های شناخت شاخص

 بعد رضایت کارکنان

های شناخت شاخص

 بعد محیط و جامعه

 (FTOPSISرتبه بندی شرکت های عمرانی )

 ی و پیشنهاداتنتیجه گیر   

 (FAHPوزن دهی ورتبه بندی شاخص ها)
 

 پژوهش : مدل اجرایی3نمودار
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ی عمرانی با استفاده از
ت ها

ارزیابی عملکرد شرک
 

ی متوازن
ت امتیاز

ک کار
تکنی

-
س 

تاپسی
و فرآیند سلسه مرا

تبی 
ی

فاز
 

(B
SC

-FTO
PSIS-FA

H
P)

 

منظر   

 رضایت کارکنان

 منظر  
 یادگیریرشد و 

 منظر   

 مالی  

 منظر   

 ذینفعان     

 منظر فرآیند   
 های داخلی

 منظر   
 جامعه ط ومحی

 )گزینه ها( )شاخص ها(  )مناظر( )هدف( 

 مدیریت قرار دادها

 ارتقاء توان مهندسی و اقتصادی و عمرانی

 نرخ هزینه نیروی انسانی

 نرخ هزینه ماشین آالت

 تحویل پروژه ها در زمان مقرر

 مدیریت هزینه های پروژه ها

 رضایت ذینفعان

 ایجاد ساختار سازمان پروژه محور

 اندازه گیری عملکرد پروژه ها

 افزایش میزان آگاهی نیروی انسانی از اهداف خود

 گسترش سیستم فناوری اطالعات

 میزان جابجایی کارکنان

 تعداد ساعات صرف شده برای آموزش

 آموزش و ارتقاء توان فنی کارکنان

 و تاخیراتدرصد کاهش غیبت ها 

 درصد نیروی انسانی آموزش دیده

 رضایت کارکنان از سازمان

 رضایت کارکنان از مدیر اداره ی خود

 ش ها و مزایای جانبیادانرخ پ

 میزان استفاده از سیستم نظرسنجی کارکنان
 (HSEمحیط زیست)توسعه بهداشت،ایمنی و 

  
 نرخ جذب حمایت ها

 میزان بررسی فرصت ها و تهدیدها

 پژوهش میمفهو : مدل 3نمودار

 3شرکت

 2شرکت

 3شرکت

 4شرکت

 5شرکت

 6شرکت

… 

شرکت
46 
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ر از نظر هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطالعات، تحقیقی تحقیق حاض:روش شناسی پژوهش -4

شرکت عمرانی استان تهران ، تشکیل می دهد.ازبین کل کارشناسان 64جامعه آماری این پژوهش را  توصیفی پیمایشی است.

نفر از آن ها   321ه محدود تعدادنفر می باشند،با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه با جامع 371ومدیران این شرکت ها که 

برای گردآوری داده های تحقیق  روش نمونه گیری طبقه ای سیستماتیک می باشد.و تعداد اعضای نمونه را تشکیل می دهند

عالوه بر مطالعه ی مقاالت و کتب، با استفاده از دو پرسش نامه محقق ساخته)جهت سنجش اهمیت شاخص ها و جهت رتبه 

مرانی( پس از تایید روایی و پایایی پرسش نامه ها، با استفاده از نظرسنجی از خبرگان شهرداری و اساتید بندی شرکت های ع

روایی پرسش نامه پس از نظرسنجی از اساتید وخبرگان تایید شد.به منظور تایید پایایی پرسش  دانشگاهی ،استفاده شده است.

آلفای کرونباخ برای پرسش نامه اول)سنجش میزان اهمیت مناظرو  نامه ،از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.مقدار

( 157( که در این روش اگر مقدار آلفا از)15724(و پرسش نامه دوم)سنجش عملکرد شرکت های عمرانی،931.شاخص ها،

و سه ماهه اول  83ماهه آخر سال  شش ماه)8 این تحقیق قلمرو زمانی بیش تر باشد، از پایایی قابل قبولی برخوردار هستیم.

موضوع تحقیق بحث مدیریت استراتژیک و ارزیابی عملکرد به روش کارت  ،قلمرو موضوعی( را شامل می شود. 82سال

امتیازی متوازن که یکی از مباحث کالن حوزه ی استراتژیک می باشد.ترکیب این حوزه با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی و 

،شرکت قلمرو مکانیقع گراتر و کاربردی تر بوده است.از نظرمحقق به نتایج واتکنیک تصمیم گیری تاپسیس جهت نائل شدن 

و  EXPERT CHOICE 11و  SPSS 38استفاده از نرم افزار هایهمچنین های عمرانی واقع در استان تهران.

2117EXCEL به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و محاسبات FAHP  وFTOPSIS. 

 ي()مطالعه موردتحليل داده ها -7
جهت سنجش میزان اهمیت شاخص ها و وزن دهی به شاخص ها ش نامه ها توسط خبرگان و اساتید،از تائید پرس پس

با استفاده از طیف اعداد فازی  توزیع شد. ی عمرانینفر ازکارشناسان و مدیران شرکت ها 321بین  (پرسش نامه شماره یک)

. سپس ماتریس میانگین اهمیت فازی خبرگان درباره ی شکیل شدتمثلثی ساعتی ماتریس مقایسه ی زوجی عناصر شاخص ها 

، رتبه بندی شرکت های عمرانی با (1نگاره)( می باشد.2تایج حاصل از تحلیل پرسش نامه ها به صورت نگاره)نشاخص ها 

 تکنیک تاپسیس فازیمی باشد.

 ر تهرانعملکرد شرکت های عمرانی شه : وزن دهی و رتبه بندی شاخص ها ارزیابی2نگاره 

 هاشاخص  نسبت به هم درجه بزرگی شاخص ها مقدار بزرگی Siکوچکترین مقدار هاوزن بهنجار شده شاخص شاخص رتبه

3 0.087 0.188 (1,0.845,0.188) V(S1>S2,S3,S4,…,S23) قرار داد ها مدیریت  

3 0.464 1 (1,1,1) V(S2>S1,S3,S4,…,S23) ارتقاء توان اقتصادی و عمرانی 

2 0.363 0.779 (0.799,1,1) V(S3>S1,S2,S4,…, S23) نرخ هزینه نیروی انسانی 

4 0.086 0.186 (0.186,0.731,1) V(S4>S1,S2,S3,…, S23) نرخ هزینه ماشین آالت 

6 15652 15327 (1,0127,0.188) V(S5>S1,S2,S3,…, S23) تحویل پروژه  ها در زمان مقرر 

5 15657 15334 (1,1,0.116) V(S6>S1,S2,S3,…, S23) مدیریت هزینه های پروژه ها 

7 15651 15396 (0.799,1,0.184) V(S7>S1,S2,S3,…, S23) رضایت ذینفعان 

11 15618 0.182 (0.182,0.731,0.655) V(S8>S1,S2,S3,…, S23) ایجاد ساختار سازمان پروژه محور 

9 15665 0.188 (1,0.845,0.188) 
V(S9>S1,S2,S3,…, S23) رد پروژه هااندازه گیری عملک 
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 شاخص ها نسبت به هم درجه بزرگی شاخص ها مقدار بزرگی Siکوچکترین مقدار وزن بهنجار شده شاخصها رتبه شاخص

8 15669 0.052 (1,0.845,0.188) V(S10>S1,S2,S3,…, S23) افزایش آگاهی نیروی انسانی 

23 15374 0.003 (0.431,1,0.003) V(S11>S1,S2,S3,…, S23) ری اطالعاتگسترش فناو 

38 15382 0.149 (0.799,1,0.149) V(S12>S1,S2,S3,…, S23) میزان جابه جایی کارکنان 

32 15614 0.186 (0.186,0.731,1) V(S13>S1,S2,S3,…, S23) تعداد ساعات صرف شده برای آموزش 

39 15223 0188 (1,0.845,0.188) V(S14>S1,S2,S3,…, S23) انآموزش و ارتقاء توان فنی کارکن 

34 15172 1 (1,1,1) V(S15>S1,S2,S3,…, S23) درصد کاهش غیبت ها و تاخیرات 

21 15395 0.796 (0.796,1,1) V(S16>S1,S2,S3,…, S23) درصد نیروی انسانی آموزش دیده 

21 15355 0.176 (0.176,0.731,1) V(S17>S1,S2,S3,…, S23) رضایت کارکنان از سازمان 

22 15345 0.180 (1,0.845,0.180) V(S18>S1,S2,S3,…, S23) رضایت کارکنان از مدیر اداره خود 

36 15199 1 (1,1,1) V(S19>S1,S2,S3,…, S23) نرخ پاداش ها و مزایای جانبی 

31 11185 0.793 (0.793,1,1) V(S20>S1,S2,S3,…, S23) میزان استفاده ازنظر سنجی کارکنان 

35 15194 0.156 (0.156,0.731,1) V(S21>S1,S2,S3,…, S23) HSEتوسعه 

37 15215 0.178 (1,0.845,0.178) V(S22>S1,S2,S3,…, S23) نرخ جذب حمایت ها 

31 15662 1 (1,1,1) V(S23>S1,S2,S3,…,S22) میزان بررسی فرصت ها و تهدید ها 

 های عمرانی با تکنیک تاپسیس فازیشرکت های  رتبه بندی :1نگاره 

 رتبه
ضریب نزدیکی به ایده آل 

 (CCiت)مثب

مقدار فاصله از ایده آل 

diمنفی)
-) 

مقدارفاصله از ایده آل 

diمثبت)
+) 

شرکت های 

 عمرانی

 3شرکت 395254 235562 15563 3

 7شرکت 395712 215255 15521 2

 8شرکت 235455 375719 15651 1

 13شرکت 225194 375344 15617 6

 15شرکت 255613 365315 15157 5

 22شرکت 275332 315113 15111 4

معرفی شد.ابتدا شاخص های جهت ارزیابی عملکرد شرکت های عمرانی  مدلیدر این تحقیق :بحث و نتيجه گيري -3

آن  متناسب با و کارت امتیازی متوازن شناسایی از ادبیات موضوع ومحققین دیگر ارزیابی عملکرد شرکت های عمرانی

 AHPجی از خبرگان و پرسش نامه های مقایسه زوجی با روش نس شد، سپس شاخص ها ومناظر با استفاده از نظر طراحی

عملکرد هر شرکت نسبت به (2)شمارهاز مشخص شدن وزن شاخص ها  با استفاده از پرسش نامهوزن دهی شدند.پس  فازی

 تشرک 4رتبه بندی شدند.سپس فازی شرکت عمرانی واقع در شهر تهران با تکنیک تاپسیس 64هر شاخص سنجیده شد آنگاه 

ها نمایش داده شد.در نتیجه پس از رتبه بندی شرکت های عمرانی، پیشنهاداتی حاصل از این تحقیق به شرح  ، رتبه ی آن برتر

شهرداری ها قبل از انتخاب شرکت های عمرانی باید از هر شش منظر به بررسی و ارزیابی شرکت ها ی -3می شود:زیر ارائه 

با نظر سنجی -2دل معرفی شده در این تحقیق را جهت انتخاب آن ها بهره مند شوند.عمرانی مورد نظر خود پرداخته و از م

 AHPهایی که از خبرگان شهرداری ها درباره ی اهمیت مناظر کارت امتیازی در این کیس شد. پس از رتبه بندی با روش

ار دادها که بیش ترین اهمیت منظر مالی رتبه اول راکسب نمود .در نتیجه توجه به شاخص مالی خصوصا شاخص مدیریت قر
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در منظر فرآیند های داخلی که از -3 نموده است، از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. شاخص دیگر کسب 6در بین را 

نظر اهمیت در رتبه دوم قرار دارد باید بیش از پیش به فرآیند های داخلی شهرداری خصوصا هدایت شهرداری ها به سوی 

داخلی دارد اهتمام و برنامه ریزی خاصی انجام  یگرمحور که از اهمیت بیش تری نسبت به شاخص های دسازمان های پروژه 

در منظر ذینفعان)مشتریان( که به عنوان سومین منظر از لحاظ اهمیت جای گرفت.توجه به سرمایه های نامشهود  -4 دهند.

قدرت/تمایل پیشنهاد می شود(، از اهمیت به سزایی سازمان خصوصا شناسایی دقیق ذینفعان کلیدی )استفاده از ماتریس 

برخوردار می باشد.شاخص تحویل پروژه ها در زمان مقرر، به عنوان بیش ترین اهمیت را بین شاخص های دیگرمنظر ذینفعان 

به این  کسب نموده بود که باید با برنامه ریزی های صحیح و در جریان کار قرار دادن و تعریف اهداف برای ذینفعان اصلی

در منظر رشد و یادگیری ، که در بین مناظر شش گانه کارت امتیازی دارای رتبه چهارم است.توجه به -5 مهم دست پیدا نمود.

آموزش ها مستمر و کاربردی برای کارکنان و با نیاز سنجی های آموزشی و آموزش های ضمن خدمت داخلی و خارج از 

در منظر رضایت کارکنان که رتبه ی پنجم بین مناظر کسب نموده بود.توجه به -6 مود.سازمان می توان به این مهم دست پیدا ن

در جذب  رضایت کارکنان و جلب رضایت کار کنان با پاداش ها ی به موقع و استفاده از نظرات آن ها می توان هرچه بیش تر

دید خبرگان شهرداری واساتید دانشگاه رتبه  منظر محیط و جامعه نیز از-7 نمودن کارکنان و افزایش رضایت آنان پیشرو بود.

ی ششم را کسب نمود.اما باید از اهمیت و تاثیری که محیط می تواند بر موفقیت سازمان ما داشته باشد غافل نشد.شهرداری 

یمی خود تبدیل نمایند.همچنین تشکیل ت برایها می توانند با شناسایی فرصت ها و تهدیدات محیطی ، تهدیدات را به فرصت 

خبره به منظور شناسایی این فرصت ها و تهدیدات در جهان پر تحول امروز بیش از بیش از پیشنهاد و سفارش می شود.در 

 پایان نیز پیشنهاداتی برای محققین آتی ارائه می شود:

 .FANPو رتبه بندی شرکت های عمرانی با تکنیکEFQMارزیابی عملکرد شرکت های عمرانی با مدل -3

 .ELECTREو رتبه بندی شرکت های عمرانی با تکنیک BSCعملکرد شرکت های عمرانی با مدل ارزیابی-2

 .FAHPورتبه بندی شرکت ها با تکنیک DEAارزیابی عملکرد شرکت ها با تکنیک-1
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