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   مقدمه -1

 ،عملکرد یکی از مفاهیم بنیادین در مدیریت. ها ابزارهایی براي ارزیابی عملکرد می باشند شاخص

به عبارتی موفقیت . محسوب می شود چرا که بسیاري از وظایف مدیریت بر اساس آن شکل می گیرد

ن، تمامی مفاهیم مورد عملکرد هر سازما. توان در آیینه عملکردشان مشاهده نمود سازمان ها را می

می توان گفت، . نیاز آن سازمان را براي دستیابی به موفقیت و فعالیت هاي مرتبط آن پوشش می دهد

امکان پذیر  ،ارزیابی عملکرد جمع آوري نظام یافته اطالعات است که مقایسه موقعیت فعلی را با اهداف

بدین ترتیب، ). نیست، قابل مدیریت نیست یزي که قابل اندازه گیريچ( به گفته پیتر دراکر. می سازد

استا سازي راهبرد و اهداف با فعالیت هاي یک سازمان، کنترل عملیات، مدیریت تعامل با رهم

ذینفعان، بهبود کیفیت، ایجاد مسئولیت پذیري در مقابل ذینفعان و ایجاد انگیزه براي کارکنان از 

و از آنجایی که موفقیت و بقاي یک  تیابی استبه بهترین شکل قابل دس طریق اندازه گیري عملکرد

سازمان به عملکرد آن بستگی دارد، ارزیابی عملکرد می تواند باعث آگاهی از میزان پیشرفت در بهبود 

توان با  میلذا . م را فراهم نمایدفرصت الزم براي ارتقا کیفیت سیست عملکرد گردد و در نتیجه انگیزه و

  .به سوي پیشرفت برداشتموثر بی گامی یک سامانه براي ارزیا تعریف

  

 و اهداف تحقیق تعریف مسأله  -2

هـا و   همه ساله طرح. ونقل کارآمد بستگی دارد شهرها به وجود یک سیستم حمل عملکرد کارآمد کالن

شود که هدف آنها ساماندهی  شهرها اجرا می ونقل و ترافیک در کالن هاي مختلفی در زمینه حمل برنامه

ونقل در شهر است، بنابراین بررسی آثار این اقدامات و تعیین میزان  هاي حمل هبود شاخصترافیک و ب

گیـري   هـاي انـدازه   با تعریف شـاخص . ونقلی ضرورتی مسلم خواهد بود هاي حمل افت یا بهبود شاخص

اي هـ  توان محاسبه نموده و با در اختیـار داشـتن داده   عملکرد، مقدار و میزان اثربخشی و کارایی را می

ریزي، اجرا، بازبینی و اقدام اصالحی به وجود  هاي کلیدي، امکان برنامه حقیقی از محاسبه این شاخص

هاي مدیریت عملکرد و بهبود، پشتیبان مناسـبی بـه لحـاظ     تنها در این صورت است که برنامه. آید می

  . یابد اطالعات موثق پیدا کرده و  نتیجه بخشی آنها افزایش می

ازمان در طول یک مـاه و یـک   یک  س" :ذهن مدیران وجود دارد این استدر میشه پرسش کلی که ه

گاهی پاسخ به ایـن سـوال بـه صـورت کیفـی       "سال چه کرده و به چه اهدافی دست پیدا کرده است؟

نیاز به تعریف  تغییري مثبت ایجاد کندامکان پذیر می باشد اما براي پاسخی دقیق و کارآمد که بتواند 

ولـین مرحلـه از تـدوین    ا. ارزیابی به کمک شاخص هاي قابل اندازه گیري مـی باشـد   تمو تدوین سیس
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سیستم ارزیابی عملکرد، مرحله تعیین اهداف اسـت کـه شـامل اهـداف کلـی و جزئـی یـک سـازمان         

باشد، مرحله بعد، ساخت سیستم ارزیابی است کـه ایـن سیسـتم عبـارت اسـت از مجموعـه اي از        می

اندازه گیري که کنترل آنها روند تغییر شرایط سازمان را به صورت جامع  شاخص هاي عملکردي قابل

تم یـک مرحلـه   بعد از انتخـاب سیسـ  . آن نشان دهد و از دیدگاه هاي مختلف و افراد مختلف درگیر با

دیگر تا استفاده از آن باقی می ماند که این مرحلـه، مرحلـه آزمـایش و سـنجش کـارایی سیسـتم در       

گذارده می شود و همزمـان بـا    لذا پروژه پایلوت پس از تعریف و تصویب به اجرا. تارزیابی سازمان اس

نوبـت بـه بکـار     ،پس از تدوین و آزمایش سیسـتم ارزیـابی  . نظارت کامل بر آن صورت می گیرد اجرا،

گیري آن می رسد که این بکارگیري عبارت است از، برداشت مستمر و کنترل تغییرات شـاخص هـاي   

رحله تدوین سیستم و ارائه گزارش هـاي دوره اي از ایـن تغییـرات و رونـد بهبـود یـا       معین شده در م

  .کارایی سازمان
 

  عملکرد یابیارز یستمس یک یابعاد بررس: 1جدول

  توضیح  ابعاد ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد ) کنندهارزیابی (مقایسه بین افراد ) رشد دهنده(ارزیابی سرپرست   هدف از ارزیابی 

  سیستم، ارزیابی سازمان 

  فرد، تیم، واحد سازمانی یا سازمان، فعالیت ها  تجزیه و تحلیل ) رکن(واحد 

  ...سرپرستان، همکاران، ارزیابی شونده، مشتریان، فرآیندها، سیستم اطالعاتی سازمان و  منبع اطالعات عملکرد

  ...ط خود افراد، اهداف تعیین شده توسط هیئت مدیره واهداف تعیین شده توس  گیري  مقیاس اندازه

  روندها، نتایج فعالیت ها و اقدامات و غیره  آنچه ارزیابی می شود 

  رشد دهندگی افراد با ارائه بازخوردها  آموزش سرپرستان ارزیابی کننده 

  تبیین نحوه همکاري کارکنان در ارزیابی   آموزش کارکنان 

 

  ارزیابی عملکرد شاخص ها و سیستم -2-1

ونقل، شناسایی و از چهار  شاخص مطرح در حمل 1050در مرحله اول با توجه به منابع مختلف  تعداد 

منظر کلی نوع شاخص، کاربرد در مدهاي مختلف، ارزیابی یا اجرایی بـودن شـاخص و امکـان پـذیري     

بنـدي   مختلف طبقه هاي شاخص که در گروه 1050یک نمونه از . اند بندي شده محاسبه شاخص طبقه

  . نشان داده شده است) 1(شده در جدول 

هـا اشـاره    هاي اجرایی به حجم فعالیت ها و شاخص هاي ارزیابی به نتیجه فعالیت توجه شود که شاخص

به عنوان مثال طول شبکه بزرگراهی به میزان حجـم سـاخت بزرگـراه اشـاره دارد و سـرعت در      . دارند
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رگراه روي سرعت عبور و مرور، بنابراین شاخص اول اجرایی و شاخص شبکه شریانی به تأثیر ساخت بز

  . دوم ارزیابی است

  

  ونقل هاي مرتبط با حمل بندي شاخص اي از طبقه نمونه :2جدول

  شاخص سرعت متوسط  ویژگی  

  نوع شاخص

    دسترسی

  *  حرکت پذیري

    پویایی اقتصادي

    کیفیت زندگی

    محیط زیست

    ایمنی و امنیت

  *  کارایی و بهره وري

    نگهداري از سیستم

    عدالت

    تعادل و سازگاري

  کاربرد در مد

  *  ونقل شخصی حمل

  *  ونقل همگانی حمل

    روي و دوچرخه پیاده

    هوایی

ارزیابی یا اجرایی بودن 

  شاخص

  *  شاخص ارزیابی

    شاخص اجرایی

پذیري محاسبه  امکان

  شاخص

  *  قابل محاسبه

    حاسبه با ایجاد زیرساختقابل م

    غیرقابل محاسبه در میان مدت

  *  محاسبه با استفاده از مدل

  

هـایی   طبقه اول شاخص. اند بندي شده پذیري محاسبه نیز به چهار طبقه تقسیم ها از نظر امکان شاخص

رنـد کـه   هایی قرار دا در طبقه دوم شاخص. هستند که در وضعیت فعلی امکان محاسبه آنها وجود دارد

هر چند در حال حاضر امکان محاسبه آنها وجود نـدارد ولـی بـا ایجـاد یـک مجموعـه زیرسـاخت یـا         

هایی هستند که  دسته سوم شاخص. آید هاي دیگر امکان محاسبه آنها به وجود می هماهنگی با سازمان
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هـایی   ز شاخصدسته چهارم نی. پذیري برآورد آنها متصور نیست در بازه کوتاه مدت و میان مدت امکان

هاي دیگر و یا با استفاده  ونقل یا روابط و فرمول هاي موجود در مطالعات جامع حمل هستند که با مدل

  .افزارهاي موجود قابل محاسبه هستند از نرم

ونقـل   ونقل در شهر مشهد که ایجاد یـک سیسـتم حمـل    نهایتاً با توجه به هدف مدیریت سیستم حمل

هـا   هاي زیر بـراي سـامانه پـایش شـاخص     د، پایدار، و کارآمد است، گروهایمن، اقتصادي، روان، هوشمن

  : گردد تعیین می

  

  برداري میزان بهره -7  امکان دسترسی به خدمات -1

  رعایت هنجارهاي ترافیکی -8  سرعت سفر -2

  نگهداري -9  مصرف سوخت  -3

  مندي رضایت -10  راحتی و کیفیت خدمات حمل و نقلی -4

  تقاضا -11  محیط زیست -5

    ایمنی -6

مرجع . در یک سامانه پایش الزم است تعداد معدودي شاخص از بین این شاخص ها انتخاب شوند

 . پیشنهاد کرده است 1نحوه انتخاب شاخص ها را مطابق شکل ] 14[

  

 
 ]14[مراحل انتخاب شاخص ها : 1 شکل
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  )در صورت عدم انجام کار(النه تقاضا غییرات شاخص ها با افزایش سات - 3

هدف از این فصل . با تغییر تقاضا، مقادیر شاخص هاي سامانه ارزیابی عملکرد نیز تغییر می کند

و هیچگونه اقدامی در (درصورتی که سطوح عرضه تغییر نکنند «پاسخگویی به این پرسش است که 

جهت » با توجه به به رشد تقاضا چقدر شاخص ها تغییر می کنند؟) یردشهر در جهت تغییر صورت نگ

در مطالعات گرفته  emme/2پاسخگویی به این پرسش تمام نتایجی که از اجراهاي مختلف نرم افزار 

و تقاضاهاي  75این اجراها براي شبکه پایه سال . خالصه شده است 3- 4تا  1- 4شده است در جدول 

براي بهتر دیده شدن تغییرات، براي .صورت گرفته است] 12[ 95، و ]11[ 80، ]10[ 75سال هاي 

  .سالهایی که اجرایی وجود ندارد، مقادیر شاخص ها میان یابی شده است

  

  درصد تغییرات ساالنه سبد شاخص ها در صورت عدم انجام کار: 3جدول 

  شاخص

درصد 

تغییرات 

  هساالن

  شاخص

درصد 

تغییرات 

  هساالن

 1.56  هاي معاینه فنین انتظار در صفزما 0.73-  تواتر

 0  تعداد اتوبوسهاي کولردار 0.73-  تواتر متوسط وزنی خطوط بر حسب ناوگان

 -  قابلیت اطمینان حمل و نقل همگانی CBD  -1.51سرانه پارکینگ در 

 -  PCI 1.51-  سرانه پارکینگ در کل شهر

 1.96 نسبت مسافران ایستاده به کل مسافران 1.51-  سرانه بزرگراه

 2  میزان آالینده ها 1.51-  سرانه خط ریلی

 -  میزان آالینده هاي خودروهاي مختلف 1.51-  سرانه ظرفیت اتوبوسرانی

 1.71  تعداد تصادفات فوتی LRT  -1.51سرانه ظرفیت 

 1.71  تعداد تصادفات جرحی 0  طول خطوط دوچرخه

 1.71  تعداد تصادفات خسارتی 0.66- سرعت خودروهاي شخصی

 0.84 تعداد تصادفات فوتی به جمعیت 0.73-  سرعت خودروهاي همگانی

 0.84 تعداد تصادفات جرحی به جمعیت 0.73-  نفر- سرعت

نسبت سرعت خودروهاي حمل و نقل 

همگانی به خودروهاي شخصی در مسیر 

  خطوط

 0.84 تعداد تصادفات خسارتی به جمعیت 0

سفر حمل و نقل همگانی به  نسبت هزینه

  خودروهاي شخصی در مسیر خطوط
 0.84 تعداد تصادفات فوتی به تعداد خودروها -
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  درصد تغییرات ساالنه سبد شاخص ها در صورت عدم انجام کار: 3جدول ادامه 

  شاخص

درصد 

تغییرات 

  ساالنه

  شاخص

درصد 

تغییرات 

  ساالنه

 0.68  سرفاصله خطوط
اننده تاکسی براي درصد مسافران تاکسی که ر

  آنها تاکسیمتر استفاده کرده است
0 

سرفاصله متوسط وزنی خطوط بر حسب 

  ناوگان
 0  ناهنجاري به حجم 0.68

 1.71  تعداد جرایم 1.56  زمان انتظار در صف هاي پمپ هاي گاز

 0.2  سرانه مصرف سوخت 0.84 تعداد تصادفات جرحی به تعداد خودروها

 0.84 تعداد خودروهاتعداد تصادفات خسارتی به 
نسبت مسافر حمل و نقل همگانی به حمل و نقل 

  شخصی در مسیرهاي فاقد خط ویژه
- 

 0 کیلومتر- تعداد تصادفات فوتی به وسیله
به قیمت  pقیمت تمام شده پارکینگ نوع 

  دریافتی از کاربران
0 

 0 کیلومتر- تعداد تصادفات جرحی به وسیله
اي چراغ ها متوسط زمان پاسخگویی به خرابی ه

  و تجهیزات
0 

 0  متوسط زمان پاسخگوي به شکایات منطقی 0 کیلومتر- تعداد تصادفات خسارتی به وسیله

 -  رضایت شهروندان از فعالیتهاي حمل و نقلی 2.6  حجم به ظرفیت

در  (Load Factor)ضریب بکارگیري 

  ساعت اوج
 -  رضایت شهروندان از خدمات حمل و نقل همگانی 1.96

 2.6  حجم تقاطعات i  1.96کارگیري در ساعت ضریب ب

مسافر حمل و نقل همگانی به مسافر حمل و 

  نقل شخصی
 2.6  پارکینگ -

 1.48  حمل و نقل همگانی 2.6  آمار دروازه اي

  

  )در صورت انجام کار(تغییرات شاخص ها با افزایش ساالنه تقاضا  -4

تایج برنامه هاي ارائه شده در مطالعات جامع براي بررسی اثر اقدامات و برنامه ها روي شاخص ها، ن

، مطالعات گره هاي ]17، 16[، مطالعات حمل و نقل همگانی یکپارچه ]15، 14، 13، 12، 11، 10[

نتایج . مورد بررسی قرار گرفت] 19[، و مطالعات طراحی شبکه ویژه اتوبوس سریع ]18[ترافیکی 

مالحظه می شود   5تا  2که در شکل هاي  که بصورت خالصه emme/2گرفته شده از نرم افزار 
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از موثرترین برنامه ها  BRTبرنامه هاي اصالح تاکسیرانی، اصالح اتوبوسرانی، و راه اندازي خطوط 

  .جهت بهبود شاخص هاي حمل و نقلی محسوب می شود

  

 
 )خط 4(تغییر سبد شاخص هاي ارزیابی عملکرد با راه اندازي کامل قطار شهري  درصد: 2شکل 
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  BRTتغییر سبد شاخص هاي ارزیابی عملکرد با راه اندازي کامل  درصد: 3شکل 

 
 درصد تغییر سبد شاخص هاي ارزیابی عملکرد با اصالح اتوبوسرانی: 4شکل 
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   درصد تغییر سبد شاخص هاي سامانه ارزیابی عملکرد با اصالح تاکسیرانی: 5شکل 

 

  گیري  نتیجه -5

اگر هیچ اقدامی در سیستم حمـل و نقـل   : ن پاسخ داده می شود این استسوالی که در این مقاله به آ

در واقع . صورت نگیرد، با توجه به رشد تقاضا، شاخص هاي حمل و نقلی به چه میزان تغییر می کنند

با ایجاد یک سیستم ارزیابی به کمک شاخص هاي قابل اندازه گیري نشان داده می شود کـه بـه چـه    

بنـابراین مـی تـوان بـا انـدازه گیـري       . ام یک برنامه، شاخص ها را بهبود بخشیدمیزان می توان با انج

شاخص ها به صورت ماهانه و ساالنه و مقایسه آنها با یکدیگر و با برنامه هاي بلند مدت به اهداف ذیل 

  .نایل شد

  تصمیم گیري جهت تخصیص منابعبه -1

  ارزیابی مدیریت و کارکنان-2

  وجود بین اهداف و عملکردمشخص نمودن شکاف هاي م -3

  انجام مهندسی مجدد -4

  بهبود فرآیند -5
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Abstract  

At present, because of population growth, increasing vehicle, changing 
expectations and mood and movement and etc, growing travel demand in major 
cities has increased .compirision between this increase and activities have been 
done to improve shows that they are not in good logical balance. Each year, 
different transportation programs are planned with the aim of improvement in 
city transportation  indexs and organizing traffic . The effects of these measures 
and determine the amount of loss or improvements  will be necessary. 
Therefore, the direct and indirect impact of transport on improving the 
characteristics of urban life and comfort of its inhabitants, To create a reasonable 
balance between the increased travel demand and improve the performance of 
transport and traffic, we need to establish an appropriate and effective 
performance appraisal system. For this purpose it was necessary to define 
appropriate indicators and effective To help measure and predict the continuous 
assessment of the effectiveness and long-term programs may be revealed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  




