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 چکیده
 مدتمیان هایهدارد، برنام یدر روند توسعه شهر زین ییباال تیکه اهم یشهر هایطرح و هابرنامه

 ت نگرفتهدر کشور صور معیجا اقدام تاکنون ها،برنامه نیا پذیریتحقق یابیارز نهیکه در زم هاستیشهردار
در خصوص  سودمندیو  مفیداطالعات  توانمیق آن یدارد که از طر تاهمی جهتازآن هاطرح نیا یابیاست. ارز

 حذف نینهمچ و ، حل مسائل و مشکالت شهریمثبت اثرات تقویت یبرا هاانجام مؤثر برنامه یچگونگ
 شهرداری هبردی عملیاتیساله را 5پذیری برنامه تحقیق حاضر تحققلذا به دست آورد.  غیرضروری هایبرنامه

تحلیلی  -ش توصیفی ابی از نوع ارزیابی پس از اجرا بوده که با رورا ارزیابی کرده است. ارزی (1392-1397شیراز )
ص و کارشناس متخص 30که توسط  یانامهپرسشبا استفاده از  نیز تحقیق یهاداده یآورجمعاست.  گرفتهانجام

نتایج  .رفتینجام پذااصلی  شاخص 9 زا استفاده با برنامه اندازچشم یابیارز است. شدهآوریجمع ،هتکمیل گردید
مدت شهرداری های میانبرنامه افقق اهددر عدم تح تأثیرگذارعوامل  ترینمهم ازجمله دادنشان  آمدهدستبه

ختلف ممراحل  انیم یوستگی، ناپهاآن یازهایو ن یاجتماعات محل یهایژگیبه و یافک، عدم توجه شیراز
 یدرآمد یداریاپابرنامه، ن یاز محورها یبرخ پذیریانعطافها، عدم برنامه بندیزمانعدم توجه به  ،یزیربرنامه

رنامه و اهداف ب اندازهاچشم عامل موثر در تحقق 5 ،یعامل لیبا استفاده از مدل تحل درنهایتو ... است.  یشهردار
 شیافزا پژوهش جهت نیدر ا شدهارائه شنهادیپ ترینمهم ازجملهمشخص شد.  رازیشهر ش یاتیو عمل یراهبرد
 کهطوریبهه، مختلف برنام یهاقسمت نیارتباط منسجم ب یبه برقرار توانیم نده،یآ یهابرنامه پذیریتحقق
 .کرد را پوشش دهد اشاره گریکدیاهداف مختلف برنامه،  واندازها چشم

 

 .، شیرازشهرداری، تحلیل عاملی ساله، 5ارزیابی، برنامه  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 یهابرنامه و شهری یهاطرح از مستمری ارزیابی لیکن گذرد،می کشور در شهری هایطرح عمر از دهه چهار از بیش

 اغلب هاطرح گونهاین پذیریتحقق میزان راستای در تاکنون گرفته صورت هایارزیابی است. نیامده عمل به هایشهردار

 عوامل که هرچند است. گرفته صورت ایمشاوره تحقیقات یا و دانشگاهی هایرساله قالب در مقطعی مطالعاتی صورتبه

 همه برای را تحقیقات گونهازاین حاصل نتایج تواننمی اما دارند، دخالت شهری طرح این پذیریتحقق در متعددی

 هایموقعیت به توجه با شهرداری، و شهر هر تناسببه مزبور هایطرح مشکالت نوع و میزان چراکه داد. تسریع شهرها

آنچه بیش از هر چیز  کهدرحالی (.33، 1395 جودکی، و جاللوندیاست ) متفاوت اجتماعی و اقتصادی سیاسی، جغرافیایی،

با توجه به  منطقی و اندیشیده شده شهرها برای شهرهای ایران و توسعه ریزیبرنامهرود تدوین الگوی مناسب انتظار می

به دلیل عدم  شدهتهیه یهابرنامهبسیاری از  (.3 ،1395، نژادهاست )حسنآن، اجتماعی و فرهنگی های اقتصادیپتانسیل

یا نتایج نامطلوب  و یا در صورت اجرا به اهداف خود نرسیدههای بسیار به اجرا درنیامده صرف هزینه باوجودوجود ارزیابی، 

اجتماعی جدید و ارزیابی  هاییاستس اتخاذبرای  گیرندگانتصمیم، هدف اصلی ارزیابی، کمک به بنابراین. اندبرداشتهدر 

 (.88: 1383، رزی و همکاراناست )آینده  هایبرنامهمیزان ارزش 

 مدتمیان یهابرنامه دارد، شهری توسعه روند در نیز باالیی اهمیت که شهری یهاطرح و هابرنامه ازجمله

 است. نگرفته صورت کشور در جامعی اقدام تاکنون ،هابرنامه این پذیریتحقیق  ارزیابی زمینه در که هاستشهرداری

 یچگونگ خصوص در یودمندس و دیمف اطالعات توانیم آن قیطر زا که دارد اهمیت جهتازآن هاطرح این ارزیابی

 ردکعمل یابیارز این؛ بر عالوه آورد. دست به یرضروریغ یهابرنامه حذف و مثبت اثرات تیتقو یبرا هابرنامه ثرؤم انجام

در  .شودیم شهرداری یهابرنامه یاندازهاچشم و اهداف پذیریتحقق شناخت و یاطالعات بازخورد ردنک فراهم باعث

است که  یرپذانعطافدر حال  حالدرعینجامع و  یزیربرنامهیـک چـارچـوب حال حاضر برنامه راهبردی توسعه شهر، 

های توانمندسازی جوامع شهری برای کنترل و اداره پیامدهای تغییرات سریع اقتصادی، رشد فزاینده نابرابری منظوربه

 (.69: 1389مالکی، شود )اقتصادی و اجتماعی و نیز گستره عاجز کننده فقر مطرح می

 شدهانجامو پس از اجرا کمتر  یندر ح یابیکند که مطالعه ارزیم بیانرا  یدگاهد ینا یزیربرنامه یابیارز ینظر یاتدبا

برنامه اتفاق  یاجرا یندفرآ یانپس از اجرا در پا یابیاست. ارز شدهتحلیل یشتراز اجرا ب یشپ یابیارز کهدرحالیاست، 

از  یو قضاوت کندمی یبرنامه را بررس یو اجرا یهته یندکل فرآ یابینوع از ارز ین. اکندمیو بر اثرات برنامه تمرکز  افتدمی

و هدف این  شدهپرداختهبه این نوع از ارزیابی در ایران هم کمتر (. 38: 1389، نهویو پ رایویاولکند )یآن ارائه م یتموفق

 ساله 5 برنامه ارزیابی ،حاضر تحقیق هدفبر این اساس، . باشدتحقیق پرداختن به این نوع ارزیابی به همین علت می

 اهداف به است شده موفق برنامه این آیا که است این تحقیق اصلی سؤالو  است 1392-1397 شیراز عملیاتی راهبردی

علت انتخاب  .است برنامه این پذیریتحقق میزان مسئله، مجهول جنبه نیبنابرا ند؟ک پیدا دست خود هایاندازچشم و

ت المشک این ازجمله .باشدکشور می شهرهایکالنت متعدد در ابعاد گوناگون در الدر این تحقیق وجود مشک شیرازشهر 

تداخل وظایف نهادهای مختلف شهری و عدم هماهنگی و همکاری ) ، مدیریتیدرآمدی(ناپایداری )در ابعاد اقتصادی 

منطقه ، مقررات نامناسب کاربری زمین در هاطرحغیرواقع گرا و بلند پروازانه بودن ) ریزیبرنامهو  (میان نهادهای مسئول

 این موارداز  شیراز شهرکالناشاره کرد که  (هاآنبه نقش مردم و عدم مشارکت  توجهیبی و تفکیک اراضی و بندی

 نیست.مستثنی 

 است: ریبه شرح ز یشهر یهاطرح یابیشده در حوزه ارزانجام یو خارج یاز مطالعات داخل یبرخ

: لندیوزیدر ن یهای شهرمحیطی برنامهزیست کیاستراتژ یابیارز"تحت عنوان  یا( در مقاله2020و همکاران ) ریالکب -

 جیپرداختند؛ نتا لندیوزیمحیطی در نزیست کیاستراتژ یابیدرک ارز یچگونگ حیبه تشر "ندهیآ یرهایو مس یروش فعل
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 یرا برآورده کرده است البته با کاست یاهیرو یالزامات اصل طورکلی،بهمحیطی زیست کیاستراتژ یابیدهد که ارزنشان می

 نیمطالعه همچن نیهمراه بوده است. ا یو نظارت ناکاف یپایه ناکافاطالعات ،یتجمع راتیشامل عدم تأث ییو کمبودها

است که ممکن است  دهکر یرا بررس لندیوزیمحیطی در نزیست کیاستراتژ یابیعملکرد ارز یدیهای کلاز ویژگی یبرخ

محیطی در زیست کیاستراتژ یابیبهبود عملکرد ارز یهایی براهبگذارد. سرانجام، توصی ریتأث هایابیارز نیتمر یرو

 شده است.ارائه ندهیهای آگیریبا جهت لندیوزین

: ایدر استرال یهای شهرمحیطی برنامهزیست کیاستراتژ یابیارز "تحت عنوان  یا( در مقاله2020و همکاران ) ریالکب -

دو دهه گذشته  یط ایمحیطی در استرالزیست کیاستراتژ یابیکه ارز افتندیدر "ملبورن یطرح توسعه شهر یمطالعه مورد

مورداستفاده قرارگرفته است. پس از اصالح  1999در سال  یستیز وعزیست و حفاظت از تنتحت قانون حفاظت از محیط

 ن،یبر ا یافته است. عالوهگسترش یهای شهرمحیطی در بخشزیست کیاستراتژ یابی، کاربرد ارز2006قانون در سال 

است که  ردهک یرا بررس ایمحیطی در استرالزیست کیاستراتژ یابیارز ستمیس یهای اصلاز ویژگی یمطالعه برخ نیا

 ممکن است.

جامع  یابیارز کردیرو کی: یریزی شهربرنامه یاجرا یابیارز "ای تحت عنوان ( در مقاله2016تانگ و همکاران ) -

در  یدگیچیو پ نانیمقابله با عدم اطم یبرا یچند سطح یجامع فاز یابیمدل ارز کیتالش کردند  "یچند سطح یفاز

 اریشامل هر دو مع ،جامع چندالیه یابیشاخص ارز ستمیس کی ،ها ابتداارائه دهند. آن یشهر یزیربرنامه یاجرا یابیارز

 ریبه دست آوردن مقاد ندیدر فرآ نانیکردند. در مورد عدم اطم جادیبر عملکرد، ا یمبتن یارهایبر انطباق و مع یمبتن

 یبرا یفاز مجموعه یتئور ارها،یوزن مع نییتع یشده براوتحلیل اصالحتجزیه یمراتبسلسله ندیفرا کی ا،یپو یارهایمع

انتخاب شدند.  یینها ازیبه دست آوردن امت یمختلف برا یشده و عوامل فازبه کار گرفته ارهایمع تیمحاسبه درجه عضو

قادر به مقابله با  یجامع فاز یابیوتحلیل با ارزمراتب تجزیهسلسله ندیفرآ قیها نشان داد که روش تلفآن قاتیتحق جهینت

 هستند. ریدرگ تیبا عدم قطع یریزی شهربرنامه یاجرا یابیهستند و هنگام ارز دهیچیپ ارهایاست که مع یطیشرا

های جامع شهری با رویکرد ارزیابی کیفیت طرح "عنوان ای تحت ( در مقاله1396) رتیو بص یدهاقان ینیحس - 

 یازیطرح امت نیکه ا دهندینشان م "در طرح جامع پوالد شهر ی)موردمطالعه: طرح بازنگر ANPو  ISM یقیتلف

ریزی برنامه رینظ یمیها و مفاهکارگیری روشبه در یبا دوگانگ تر،قیصورت دقو به کندیرا کسب م 9از  6/4متوسط 

متن طرح، در  نیشدن اانداز سازی مواجه است چراکه باوجود مطرحجلب مشارکت مردم و چشم دار،یتوسعه پا ،یراهبرد

 ها نشده است.آن یبه محتوا یطرح توجه چندان هیته ندیفرا

 -یریزی ساختاربرنامه یالگو ینیگزیسنجی جاو امکان یبررس "ای تحت عنوان ( در مقاله1390زاده مقدم ) اسیال -

 یبرا ینیگزیسنجی جابه امکان "ایمقایسه -یقیای تطب: مطالعهرانیدر ا یریزی جامع شهربرنامه یبا الگو یراهبرد

نشان مطالعات او نشان داد  جیپرداخت. نتا یقیتطب یکردیبا رو یجامع شهر یهابا طرح یراهبرد -یساختار یهاطرح

 یو هم در عرصه عمل توسعه شهر ینظر یکه هم در مبان یهای اساسی جامع با توجه به نقصریزبرنامه یکه اوالً الگو

بر اساس  یراهبرد کردیاست و دوماً رو یتحوالت توسعه شهر تیهدا یالزم برا تیدارد فاقد کارایی و کفا

در  یتوسعه شهر ینهریزی مطلوب و بهبرنامه یالزم برا تیتوان و ظرف ،نگریو آینده یمشارکت یمبان ،پذیریانعطاف

 کشور را داراست.
 

 مبانی نظری

 برای مالکی و معیار سازیفراهم را ارزیابی همچنین. است خود اهداف به برنامه دستیابی میزان تعیین معنای به ارزیابی

ارزیابی میزان پیشرفتی . دانندیم تغییر یا و بهبود اصالح، جهت توانایی ایجاد و سنجش سازیآسان و تسهیل پاسخگویی



 1401 زمستان ،4 شمارۀ ، 54 دورۀ انسانی، جغرافیای هایپژوهش                                                                                1366

تکمیلی بلکه در  هایفعالیتشامل  تنهانهو این ارزیابی  گیردمیاست را اندازه  شدهحاصلکه در برنامه و یا پروژه 

 شدهانجاماست. ارزیابی به گذشته طرح و اینکه چه چیزی تاکنون  مدنظردستیابی به اهداف نهایی پروژه این موضوع 

و این  کندمییل موفقیت و یا شکست آن نگاه الدجهت تحلیل و درس گرفتن از تجربه آن برای فهم  تواندمیاست و 

ارزیابی . و اینکه ببینیم چه اندازه بودجه مالی در این خصوص صرف شده است باشدمیتبادل تجربه به دیگران  منظوربه

تکمیلی بلکه در دستیابی به اهداف و مقاصد کلی  هایفعالیتدر  هاتننهاست را  دادهرخپیشرفتی که در برنامه و یا پروژه 

های مداوم آن تغییرات است تا ها نیازمند یک خط پایه برای ارزیابی تغییرات و نظارتگیرد. ارزیابیطرح را نیز اندازه می

عیین نتایج حاصله از تعدادی از دیدگاه چدویک ارزیابی عبارت از ت. باشدقادر به ارزیابی پیشرفت پروژه در طول زمان 

 یزیرنحوه انجام مراحل برنامه در ارتباط با .برای نیل به یک یا چند هدف کلی یا فرعی است شدهطراحیفعالیت 

اساسی در  مرحله( چهار 1998مازور ) اند.ردهکرا مطرح  یات گوناگونکمختلف ن نظرانصاحبنون ک، تایراهبرد

 (.97، 1390هاشمی و همکاران،داند )، اهداف کالن و استراتژی میمأموریت، اندازچشماستراتژیک را شامل  ریزیبرنامه

وجود دارد، اما با توجه به تقدم و توالی انجام آن،  ریزیبرنامهمستتر و مستمر در تمامی مراحل  طوربهی بارزیا باوجودآنکه

 -ج اارزیابی حین اجر -ب ارزیابی قبل از اجرا -الف تعیین نمود: سه نوع مشخص به شرح ذیل برای ارزیابی توانمی

 .ارزیابی بعد از اجرا
 

 یشهر هایبرنامهو  هاطرحدر  یابیارز هایروشکاربرد  .1جدول 

در  گاهیجا یاصل یخروج ارهایمع یابیارز هایروش
چرخه 

 یابیارز
 عمده هدف تمرکز عمده

ش
رو

ی
ها

ک 
سال

ی
 ک

ارز
ابی

 ی
جامع

 

 یمحتوا یاجتماع یو سودمند نهیهز
 طرح

پروژه از  نینتخاب بهترا یاجتماع یو سودمند نهیهز یابیارز
 پروژه مستقل نیچند

 قبل از اجرا

 یمحتوا یزیرجدول موازنه برنامه
 طرح

 با یاجتماع یو سودمند نهیهز یابیارز
 کنندهمصرفجامعه به دو گروه  میتقس

 تولیدکننده و

ی هانهیگز یو ارتقا بیترک
 منافع نیمختلف جهت تأم

 کل جامعه

 قبل از اجرا

 یمحتوا به اهداف یابیدست سیماتر
 طرح

اهداف و  بر اساس وهایآلترنات یابیارز
 مقاصد

عناصر و  یبارگذار
 از طرح متأثری هاگروه

 قبل از اجرا

 یمحتوا یزیستمحیط راتیتأث یابیارز
 طرح

 هایفعالیت ریتأث یابیارز
 بر محیط شدهریزیبرنامه

اصالح  نهیدرزم یشنهادهاپ
موارد و استفاده از تجارب 

 یآت یهاطرحآن در 

 از اجرا بعد

و محتوا  یاجتماع راتیتأث یابیرزا
 طرحفرایند 

 یهایژگیطرح بر و ریتأث یابیارز
 یاجتماع

 حالاصه نیدرزم یشنهادهاپ
و استفاده از تجارب  موارد
 یآت یهاطرح آن در

 از اجرا بعد

 یابیارز
 یاریچندمع

 لیتحل ندیفرا
 یمراتبسلسله

 یمحتوا
 طرح

 یدارا یهانهیگز بندیرتبه
 یارهایبر اساس مع مراتبسلسله

 مشخص

مناسب  ینیمکان گز
 هاتیفعال

 قبل از اجرا

 لیتحل ندیفرا
 ایشبکه

 یمحتوا
 طرح

ی ارهایبر اساس مع هانهیگز بندیرتبه
 مشخص

مناسب  ینیمکان گز
 هاتیفعال

 قبل از اجرا

ش
رو

ی
ها

نو 
نی

 
ارز
ابی

 ی
جامع

 یمحتوا طرح یاجرا یابیارز 
 طرح

 طرح و صدور نیارتباط ب گیریاندازه
 مجوز

شناخت نقاط ضعف و قوت 
 طرح یاجرا

 ابعد از اجر

محتوا و  آن یبرنامه و اجرا هیته ندیفرا
 طرحاجرای 

بر  هاطرح یو اجرا هیته ندیفرا یابیارز
 مشخص یارهایمع اساس

شناخت نقاط ضعف و قوت 
 طرح یاجرا و هیته

و  نیقبل، ح
 ابعد از اجر

محتوا و  جینتا/ندیطرح/فرا
 طرحاجرای 

 جینتا و
 حاصل

بر  هاطرح یو اجرا هیته ندیفرا یابیارز
 مشخص یارهایمع اساس

 شناخت نقاط ضعف و قوت
 طرح یاجرا و هیته

و  نیقبل، ح
 ابعد از اجر
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 مدتمیان یهابرنامه یزیربرنامهارزیابی و 

، درواقع .ریزی باشد و حتی این واقعیت از کشوری به کشوری دیگر، متفاوت استرزیابی باید بخشی از فرآیند برنامها

ریزی بر جوانب مختلف برنامه و ارزیابی باید شامل فرآیندی چرخشی همراه با گسترشی متعادل در طی زمان باشد

را  ریزیبرنامهعاتی را فراهم کند که بتواند پویایی التمرکز داشته باشد و باید اط (نتایج و ، فرایندهاهابرنامهها، سیاست)

است، ممکن است  چیزهمهریزی اگر برنامه»در مقاله خود  (1973)ویلداوسکی  (.39: 1389، نهویو پ رایویاولکند )ایجاد 

را تحت عنوان کنترل آینده  ریزیبرنامه. وی دهدیمریزی را نشان ارزیابی برنامه، ارتباط میان تعریف و «نباشد چیزهیچ

خوب  ریزیبرنامه» سؤالسازد، عدم قطعیت کنترل آینده را غیرممکن می آنجائی کهدهد از کند و پیشنهاد میتعریف می

 .(128: 1368ی، فالودالکساندر و است )بدون پاسخ « چیست؟

های برنامه»ها که به گردند؛ نوع اول این برنامهبه سه صورت تهیه و تدوین می معموالً سالهپنج مدتمیانهای برنامه

ریزی، به دلیل شوند. در این نوع برنامهریزی انجام میدر تجارب اول برنامه باشند، معموالًمعروف می« پروژه به پروژه

شود و فرآیند انتخاب تعدادی پروژه کالن مبادرت میفقدان اطالعات، ابزار و تشکیالت سازمانی الزم، تنها به 

های اجرایی و دستیابی به اهداف، انتخاب گزینه هایبازتابریزی که شامل تدوین و تنظیم اهداف، ارزیابی برنامه

و عدم  ، اتالف منابعریزیبرنامهگیرد. لذا در این نوع باشد، صورت نمیها میها و پروژهبندی طرحارزشیابی و اولویت

های ریزی. نوع دوم برنامهمکمل و متمم دور از انتظار نیستها ها به دلیل عدم اجرای طرحموفقیت عملکردی پروژه

ها و ه ارتباط میان طرحباشد که به دلیل توجه بمی «گذاری بخش عمومیریزی یکپارچه سرمایهبرنامه» مدت،میان

رود که پس از اجرای چند برنامه از این نوع و تقویت توان تهیه و بهتری برخوردار است. انتظار می کارایی، از هاپروژه

شود در دستور کار قرار نامیده می «جامع ریزیبرنامه»ریزی که تحت عنوان ریزی، نوع سوم برنامهبرنامه ینهادهااجرای 

باشد های اطالعاتی گسترده در ابعاد مختلف میاز داده گیریو بهره سازیمدلریزی مستلزم گیرد. این نوع برنامه

 .(1392شهرداری شیراز، )

 

 
 (1390سعیدی رضوانی،)منبع:  ؛در آن اندازچشمفرایند کلی طرح راهبردی و جایگاه  .1شکل 
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 روش پژوهش

و اطالعات به دو  هاداده یآورجمعتحلیلی، به لحاظ هدف، از نوع کاربردی و روش -روش تحقیق حاضر توصیفی

بعد از اجرا و بر  یابیحاضر از نوع ارز قیتحق ،یابیمراحل ارز بندیمیبه لحاظ تقسو میدانی است.  یاکتابخانهصورت 

 ایبرنامه و احتماالً اصالح  ایطرح  کی یواقع جینتا یبررس ؛یابیبعد از اجرا، هدف از ارز یابیاساس اهداف است. در ارز

در  (.42، 1390و همکاران،  یهاشمباشد )یم ندهیاز تکرار اشتباهات در آ یریجلوگ ایاز آن  ییهادر بخش تجدیدنظر

پژوهش از  باهدفانطباق  نیدر ع یانتخاب یآن است که روش یاز مالحظات اساس یکی ،یابیانتخاب روش ارز نهیزم

و « برنامه یو اجرا هیته ندیفرا» یهااز روش کیهر قیتحق نیبرخوردار باشد. با توجه به هدف ا تیجامع

باشد بنابراین تالش خواهد شده است از رویکردی تلفیقی در می موردنظری طرح ابیمناسب ارز« جینتا/ندیطرح/فرا»

 یانطباق یهاشامل روش یابیاز فنون ارز یترعیمجموعه وس جینتا ندیطرح فرا یابیروش ارزپژوهش حاضر استفاده شود. 

 گفتهپیشرا از روش  یرپذیریتأثو  یریپذانطباق نیشتریروش ب نیا. نورتن است شرفتهیدل پبرنامه و م یاجرا یابیارز

توسعه،  ندیفرا ریدرگ نفعانذیمصاحبه با  لیبا استفاده از تحل «جینتا ندیطرح افرا» یابیدر روش ارز یاصل هایداده. دارد

 زیمتما هاروش ریروش را از سا نیکه ا یجنبه مهم. سه شودمیاثرات استخراج  هایماتریسو  کپارچهی هایتحلیل

روش و کاربرد آن در  نیاستفاده از ا یعمل هاینمونهوجود ( 2 ،یکالبد عادبر اب تأکید( 1عبارت است از:  سازدمی

: 1383لورین، ) یابیارز یبرا ارهایاز مع ایگسترده فیط کارگیریبه لیبه دل تیجامع( 3و  یشهر هایگذاریسیاست

 منظوربه است. شدهگرفتهبهره  نامهپرسش مصاحبه نامه و متخصص و کارشناس در قالب 30از نظرات در این  (.26

 است. شدهاستفادهو تحلیل عاملی  یانمونهتک  Tاز آزمون  نیز تحقیق یهاداده وتحلیلتجزیه

 یانگینم یمخواهیو میم نمونه از جامعه دار یککه  یردگیقرار م مورداستفاده یآزمون زمان: این یانمونهتک  Tآزمون 

 منظوربهدر این تحقیق نیز  .یمکنیسه عدد مورد انتظار مقا یک یحت یاو  استاندارد یجو را حالت معمول یکآن را با 

جبران نواقص »و « یزیربرنامهالگوی »، «اندازچشم» یریپذتحقق هایمؤلفهبررسی میانگین پاسخگویی کارشناسان به 

( و برای بررسی میانگین پاسخگویی به 5.5)با حد متوسط  10تا  1 بندییفطبا  Tاز آزمون « ساله 5 یهابرنامهسایر 

 است. شدهگرفته( بهره 3)با حد متوسط  5تا  1 بندییفطبا  Tاهداف برنامه، از آزمون  یریپذتحقق

ساله راهبردی  5اهداف برنامه  یریپذتحققبر  تأثیرگذارعوامل  ترینمهمشناسایی  منظوربهروش تحلیل عاملی: 

که در  یمسائل یلاست جهت تحل یروش یعامل یلروش تحلاست.  شدهگرفتهاز روش تحلیل عاملی بهره  عملیاتی شیراز

و  زبردست) نرود یناز ب یاصل یهادادهکه  یاست، به شرط یبه عوامل اصل هاآن یلو تبد هاداده سازیخالصهآن هدف، 

مستقل و وابسته مطرح  یرهایاست که در آن متغ متغیرچند  یهاروش ازجمله یعامل یلتحل. (30، 1392 ،همکاران

 نظر گرفته دروابسته  ،نسبت به هم یرهامتغ یهو کل گرددیمحسوب م هم وابسته هاییکتکن ءروش جز ینا یرا. زیستن

روش  ینا یاصل یایاز مزا یکیامر  ینصه شود و االخ یدر چند عامل اصل یرمتغ یادیتا تعداد ز شودیم یو سع شودیم

 درنهایتو  برقرارشده یرهامتغ یتمام یندر آن ارتباط پنهان ب هک یبترت ینمشابه است. بد یهاروشبا  یسهدر مقا

. شودیم ییکشف و شناسامتخصص دارد، توسط  یریننسبت به سا یشتریب کنندگییینتبعوامل که قدرت  مؤثرترین

 یمتدها یگرد ی. از سونیست یچیدهپ بطروا ینا ییذهن انسان قادر به شناسا ی،عامل یلبدون استفاده از تحل کهطوریبه

 یهاآزمونو  یاضیر یهامنطقمجزا نموده و  یکارشناس اییقهسل نظرهایاعمالروش، آن را از  ینموجود در ا یرومندن

 .سازدیمآن  یگزینرا جا یقدق یآمار
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 جینتا - ندیفرا -مدل طرح یارهایمع .2جدول 

 منابع داده/یابیارز یهانف ارهایمع ریز یابیموضوع ارز اریمع

 برنامه نیزم یو کاربر یاتیاهداف عمل انیارتباط م حطر ینسجام درونا
 یشهر یهاستمیو س یاتیاهداف عمل انیرتباط ما
 یاجرا سازوکاریو  یاتیاهداف عمل انیرتباط ما

 برنامه

 مطالعه برنامه
گوناگون  یشنهادهایپ)اثرات  سیماتر
 (برنامه

 نظام ریتفس
 یزیربرنامه

 ستمیس-برنامه
 یزیربرنامه

 یاهیرو ریتفس
 محتوایی ریتفس

احکام  بندیچارچوبمطالعه برنامه و 
 آن یقانون

 و شهر –برنامه  ارتباط
 آن یاصل یازهانی

 برنامه یاتیشهر و اهداف عمل یازهاین انیرتباط ما
ستمیو س نیزم یشهر و کاربر یازهاین انیرتباط ما
 یشهر یها

 یاجرا یشهر و سازوکارها یازهاین انیرتباط ما
 برنامه

 هیپا تیموقع هایمدل
 SWOT لیتحل
-طرح یشنهادهایپ)اثرات  سیماتر

 (شهر یازهاین

برنامه ریسا-برنامه یرونیب انسجام
 با طرح مرتبط یها

 یاتیرتباط به لحاظ اهداف عملا
 یامنطقه هایمدلرتباط به لحاظ ا

 ارتباط به لحاظ اجرا

ها از جنبه برنامه گریمطالعه برنامه و د
 آن یامنطقه

مشارکت در 
 برنامه هیته

 .اندشدهکه مشورت  یتعداد شهروندان یکاربران شهر
 مشورت از شهروندان تیفیک
 یتوسط مقامات محل یرتقاء مشارکت عموما

 یط)متفاوت برنامه  هاینسخهطالعه م
 (ی تهیهدوره زمان

 یروهاین-برنامه کاربست برنامه
 یاسیس

 ریزیبرنامه ندیفرا

 ریتأث نیبر برنامه و همچن یاسیس یروهاین ریتأث
 ندهایفرا ،ریزیبرنامه هایفرآورده گریبر د هاآن

 ساختارها.
مباحثات و ) یاسیس یروهایبرنامه و طرح بر ن ریتأث

 (ادستور کاره

 یط)متفاوت برنامه  هاینسخهمطالعه 
 (اشتهیهی دوره زمان

تعهد منابع 
 انسانی و یمال

 ندیفرا
منابع -ریزیبرنامه

 ی و انسانیمال

 استفاده از منابع تیقابل یابیارز
 شدهداده صیتخص ینوع و تنوع منابع مال

 صیعملکرد طرح و منابع تخص انیارتباط م
 به آن شدهداده

که توسط  یاسناد ادار گریمطالعه د
 است. دهیگرد هیته یمقامات محل

 یشهردار هایبودجه
 هامصاحبه

 یمشارکت ط
 ی طرحاجرا

 ندیفرا
 نکاربرا–ریزیبرنامه
 یشهر

 .اندشدهکه مشورت  یتعداد شهروندان
 مشورت با شهروندان تیفیک

 یتوسط مقامات محل یارتقاء مشارکت عموم

 ویژهبهتر )پایین هایسطحمطالعه طرح 
 (هاآن یمشارکت هایگزارش

فرایند -توسعه شهر کارایی
برنامه  -ریزیبرنامه

 کنترل توسعه

 یتوسعه شهر هایبرنامه قیتوسعه برنامه از طر
 یشهر یطراح هایپروژه قیتوسعه برنامه از طر

 عهکنترل توس ندیبرنامه در فرا یراهنما

 هایبرنامهمطالعه برنامه و مطالعه 
ی، کار انقشه لیتحل، ترنییسطوح پا

 ریزیمیدانی، تحلیل مجوزهای برنامه

جهت توسعه  یتهدا
 دنیفرا-شهر

 برنامه–یزیربرنامه
 کنترل توسعه

 کنآمار نفوس و مس یاثر برنامه بر رو
 جاجابهو  ونقلحمل یبرنامه بر رو اثر
 سکنم یبرنامه بر رو اثر

 اداقتص یاثر برنامه بر رو

تحلیل  ،تحلیل آماریمه، مطالعه برنا -
 ، کار میدانی.هامصاحبه ،اینقشه

 (39: 1389، نهویو پ رایویاول): نبعم
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 مدل تحلیلی پژوهش .2شکل 

 

 هابحث و یافته

 1392-96( برای عمران و نوسازی شهر شیراز در بازه زمانی 1392-1397) یرازشساله راهبردی عملیاتی  5برنامه 

 است. شدهتهیه

 یریپذتحققاقدام به ارزیابی اولیه از ، یانمونهتک  Tبرنامه، ابتدا با استفاده از آزمون  این ارزیابی منظوربه

 در نظراین برنامه شده و در ادامه با « ساله 5 یهابرنامهجبران نواقص سایر »و « یزیربرنامهالگوی »، «اندازچشم»

متغیر مستقل  عنوانبهساله راهبردی عملیاتی شیراز  5متغیر مستقل، اهداف برنامه  عنوانبهاین سه مؤلفه گرفتن 

 است. قرارگرفتهو ارزیابی  موردسنجش

در جدول  عملیاتی شیرازساله راهبردی  5برنامه  اندازچشم پذیریتحققبررسی نتایج حاصل از نظرات متخصصان در 

 .بوده است 10تا  1است طیف امتیازدهی در این آزمون بین  ذکرقابلاست.  شدهدادهزیر نمایش 

 
 ساله راهبردی عملیاتی شیراز 5برنامه  اندازچشم در ارزیابی Tنتایج آزمون  .3جدول 

 میانگین نمره اندازچشم پذیریتحقق یزانم کد

V1 8/6 204 یخی(تار یاحتی، درمانی،س ی،ورزش ی،)مذهب یمرکز گردشگر شیراز 

V2 3/6 189 یاسالم یرانا یفرهنگ یتختو پا یشهر مذهب شیراز 

V3 6 180 شهر روان شیراز 

V4 1/5 153 یمنشهر سبز، پاک و ا شیراز 

V5 5/5 165 یهو جذب سرما یشهر یریتشهر توانمند در مد شیراز 

V6 6/6 198 یح، کار و تفریشهر زندگ شیراز 

V7 8/6 204 اطالعات و ارتباطات یشهر فناور شیراز 

V8 1/6 183 یتمنسجم و با هو یبا،شهر ز شیراز 

V9 3/6 189 و جنوب کشور فارسخلیج کرانهپسدر  آوریفنشهر خدمات و  شیراز 

 2/6میانگین کل: 

 

ساله راهبردی  5برنامه  اندازچشم تحقیق پذیریوضعیت نسبتاً مناسب  دهندهنشان tاز آزمون  آمدهدستبهنتایج 

برای این آزمون برابر با  آمدهدستبهحد متوسط تست، میانگین  عنوانبه 5/5گرفتن عدد  در نظرعملیاتی شیراز است. با 

 است. شدهحاصل 2/6

که مشخص است میانگین  طورهمان در جدول زیر نشان داد شده است. ریزیبرنامهالگوی نتایج حاصله از ارزیابی 
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است. میانگین کل این مؤلفه نیز برابر با  شدهحاصل 5/5باالتر از عدد  شدهمطرح یهاشاخصبرای تمامی  آمدهدستبه

 است. شدهحاصل 4/6
 

 ساله راهبردی عملیاتی شیراز 5برنامه  ریزیبرنامهدر ارزیابی الگوی  Tنتایج آزمون  .4جدول 

 میانگین نمره ریزیبرنامه یالگو پذیریتحقق یزانم کد

P1 7/6 201 هابرنامهشدن بیشتر  ترمشارکتی 

P2  6/6 198 نهادمردم هایسازماناستفاده بیشتر از 

P3 3/6 189 از پایین به باال تهیه شدن برنامه 

P4 2/6 186 داشتن ایده و راهبرد 

P5  2/6 186 مختلف هایمقیاساتخاذ اهداف در 

P6  3/6 189 یکپارچهو  نگرکلدید 

 4/6میانگین کل: 

 

 قرارگرفتهمورد ارزیابی « ساله راهبردی عملیاتی شیراز 5 یهابرنامهجبران نواقص سایر »مؤلفه  یریپذتحققدر ادامه، 

مورد  یهاشاخص، در این مؤلفه نیز میانگین تمامی آمدهدستبهطبق نتایج  است. شدهدادهکه در جدول زیر نشان 

 است. شدهحاصل 25/6نیز برابر با  هاشاخصاست. میانگین کل  آمدهدستبه 5/5ارزیابی، باالتر از حد متوسط 
 

 ساله راهبردی عملیاتی شیراز 5 یهابرنامهدر ارزیابی جبران نواقص سایر  Tنتایج آزمون  .5جدول 

 میانگین نمره هابرنامه یرجبران نواقص سا پذیریتحقق یزانم کد

C1  1/6 183 شهری ریزیطرحکالبدی به  صرفاًتغییر نگاه 

C2 6/6 198 شهری ریزیبرنامهبه  اندازچشممانند  ریزیبرنامهمفاهیم جدید  واردکردن 

C3  4/6 192 شهری ریزیبرنامهی بلند با اندازهاچشمتوجه به 

C4  3/6 189 فعالیت شهرداری مانند پسماند یطهحتوجه به مقوالتی در 

C5  3/6 189 ریزیبودجهدر  ریزیبرنامهتقویم نگاه 

C6 1/6 183 مشارکت به اصل تأکید 

C7  2/6 186 روایی حکمبهتغییر از نگاه مدیریتی 

C8  6 180 فرهنگی و اجتماعی هایویژگیتوجه به مشخصات و 

 25/6میانگین کل: 

 

ارزیابی ساله راهبردی عملیاتی شیراز در سه حوزه مذکور، در ادامه  5برنامه  پذیریتحققبا مشخص شدن وضعیت 

و  یمندنظامارتباط و  -2 پذیریانطباق -1( در سه مؤلفه 1392-1397ساله راهبردی عملیاتی شیراز ) 5 اهداف برنامه

مؤلفهو  هاشاخصبه تفکیک هریک از  یانمونهتک  Tاست. نتایج حاصل از آزمون  قرارگرفته موردبررسیهماهنگی -3

 یادرجه 5با توجه به طیف  است. همچنین میانگین تست در این آزمون شدهدادهدر جدول زیر نشان  مورداستفاده های

 است. شدهگرفتهنظر  در 3برابر با عدد  لیکرت،
 

 ساله راهبردی عملیاتی شیراز 5در ارزیابی اهداف برنامه  Tنتایج آزمون  .6جدول 

 sig میانگین هاشاخص ابعاد

 پذیریانطباق

 001/0 63/3 یاییجغراف یطو شرا یمیاقل هایویژگیتناسب داشتن برنامه با 

 000/0 40/3 (با طرحمردم  ی)موافقت و همراهی برنامه از بعد اجتماع مقبولیت

 000/0 43/3 یرازش ینساکن نیازهایبرنامه در حل مشکالت و برآورد  توانمندی

 004/0 87/2 یرازش ینساکن یاقتصاد یگاهو پا یشتبرنامه با مع سازگاری

 000/0 37/3 یکدیگر، هاطرحاهداف موجود در  یو هماهنگ همسازی
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 001/0 23/3 گذارسیاستعامل  عنوانبهموثر کارفرما  نقش

 001/0 07/3 و موثق روزبه هایدادهاز  گیریبهره

 013/0 30/3 اهداف برنامه پذیریتحققبه  توجه

 000/0 17/3 اهداف برنامه یاندر ب یتو شفاف وضوح

 000/0 40/3 یبو تصو یهمتعدد در مرحله ته هایگزینهو  یوهاآلترنات ارائه

ارتباط و 
 یمندنظام

 001/0 07/3 برنامه یهدر ته یمردم مشارکت

 001/0 80/3 به فرهنگ حاکم بر جامعه توجه

 000/0 53/3 از دستاوردها و تجارب گذشته مندیبهره

 002/0 60/3 طرح هایپروژه یو انسان یمنابع مال برآورد

 000/0 50/3 ینساکن یازهایدر رفع مشکالت و ن بندیاولویت

 000/0 77/3 ها و مشکالت برنامهیازن بندییتاولو یبرا ینمتخصص یشنهادهاپاز نظرات و  یریگبهره

 008/0 63/3 برنامه ینفرادست در خصوص تدو یهاطرحاز  استفاده

 000/0 27/3 مختلف هایبخشبه  هاطرحمراحل انجام مطالعات  تفکیک

 007/0 53/3 مراحل برنامه یبرا یقدق یچارچوب مطالعات تدوین

 هماهنگی

 001/0 50/3 برنامه یبه اهداف اصل یابیدست یطرح در راستا یشنهادیپ یراهکارها ارائه

 000/0 63/3 برنامه یهمرتبط در ته یهادستگاهبا  هماهنگی

 000/0 07/3 برنامه یالیتانعطاف و س قابلیت

 000/0 73/3 ...(و یلی)طرح جامع و طرح تفص باالدست یهاطرحبودن اهداف  راستاهم

 پذیریانطباقمیانگین بعد 
29/3 

 یمندارتباط و نظاممیانگین بعد 
52/3 

 میانگین بعد هماهنگی
48/3 

 41/3میانگین کل: 

 

( 3)عدد باالتر از حد میانگین تست  ی، میانگینموردبررسی بعدسه  هر سازدیممشخص  tاز آزمون  آمدهدستبهنتایج 

 «یمندنظامارتباط و » بعدبرای  به ترتیب دارد. این مقداراهداف برنامه نسبتاً مطلوب  تحقیق پذیریکه نشان از  دارند

است. همچنین  آمدهدستبه( 29/3برابر با )« یریپذانطباق»( و بعد 48/3برابر با ) «هماهنگی» (، بعد52/3برابر با )

طبق  دهدیمکه نشان  شدهحاصل 41/3ساله راهبردی عملیاتی شیراز برابر با  5برنامه اهداف  یریپذتحققمیانگین کل 

 .است یافتهتحقق تا حدودیساله راهبردی عملیاتی شیراز  5نظرات متخصصین برنامه 

 

 ساله راهبردی عملیاتی شیراز 5برنامه  اهداف یریپذتحققبر  تأثیرگذارعوامل  ترینمهمشناسایی 

ساله راهبردی عملیاتی شیراز از تحلیل عاملی  5برنامه  یریپذتحققبر  تأثیرگذارعوامل  ترینمهمشناسایی  منظوربه

و « یزیربرنامهالگوی »، «اندازچشم» یهامؤلفهشاخص  23از  آمدهدستبهبدین منظور امتیازات  است. شدهگرفتهبهره 

ساله  5برنامه اهداف  یریپذتحققبر متغیر وابسته( و  تأثیرگذارمتغیر مستقل ) عنوانبه« هابرنامهجبران نواقص سایر »

مرحله اول تحلیل عاملی، یعنی تشکیل  درنتیجهاست.  شدهگرفته در نظرمتغیر وابسته  عنوانبهیراز ش یاتیعمل یراهبرد

 است. گرفتهشکلدر مراحل قبل  شدهمحاسبهماتریس اولیه تحلیل عاملی، بر اساس امتیازات 

، جدول زیر میزان واریانس مشترک هاشاخصبه هر شاخص با سایر  در مرحله دوم و در بررسی مقادیر اشتراکات مربوط

 موسوم است. اشتراکاتدر تحلیل را نشان داده و تحت عنوان جدول  شدهگرفتهبه کار  یهاشاخصبین 
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هاشاخصمقدار واریانس مشترک  .7جدول   

 هاشاخصمقادیر اشتراکات  اییلهمنمودار 

 
 تحقق اهداف برنامه یهاشاخصاشتراکات 

از  بعداشتراکات  اشتراکات قبل از استخراج شاخص
 استخراج

اشتراکات قبل از  شاخص
 استخراج

از  بعداشتراکات 
 استخراج

V1 000/1 812/0 P4 000/1 939/0 

V2 000/1 843/0 P5 000/1 392/0 

V3 000/1 677/0 P6 000/1 717/0 

V4 000/1 911/0 C1 000/1 871/0 

V5 000/1 836/0 C2 000/1 768/0 

V6 000/1 862/0 C3 000/1 940/0 

V7 000/1 766/0 C4 000/1 385/0 

V8 000/1 944/0 C5 000/1 935/0 

V9 000/1 902/0 C6 000/1 804/0 

P1 000/1 741/0 C7 000/1 815/0 

P2 000/1 801/0 C8 000/1 934/0 

P3 000/1 840/0    

 

اتخاذ اهداف در : P5»دو شاخص  جزبهتحلیل در  شدهکار گرفتهبه  یهاشاخصدهد که تمامی نشان می 7جدول 

 .باشندیماریانس مشترک باالیی ، دارای و«فعالیت شهرداری یطهحتوجه به مقوالتی در : C4»و « مختلف هاییاسمق

در این پژوهش نشان  موردنظررا برای تحلیل  KMOرویت بارتلت و ضریب کدر مرحله سوم، جدول زیر بررسی آزمون 

است و برای  شدهحاصل 827/0و برابر با  50/0مربوطه، باالتر از  KMOکه مشخص است مقدار  طورهمان. دهدیم

 . همچنین مقدار آماره بارتلت نیز در حد پذیرش قرار دارد.باشدیممربوطه مناسب  یهادادهتحلیل عاملی 
 

 هاشاخصو بارتلت در سنجش درجه اعتبار و سطح معناداری  KMOنتایج آزمون  .8جدول 

KMO and Bartlett's Test 
 Kaiser-Meyer-Olkin 827/0 گیرینمونهکفایت  گیریاندازه

Bartlett's Test of 

Sphericity 
 945/2 کای اسکوئز

 29 درجه آزادی

 000/0 سطح معناداری

 

 کندیممشخص  روشنیبه، شودیمدر مرحله چهارم ماتریس مربوطه که در قالب جدول واریانس تبیین شده نشان داده 
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ساله  5اهداف برنامه  یریپذتحققمؤثر بر  یهاشاخص ترینمهمو شناسایی  یسازخالصهکه برآیند تحلیل عاملی در 

در تبیین  هاشاخصاینکه سهم هریک از  ترمهمست و راهبردی عملیاتی شیراز به چند شاخص نهایی منتهی شده ا

 برنامه به چه میزان است. یریپذتحقق
 

 محاسبه واریانس و ماتریس عاملی دوران یافته .9جدول 

 یچرخشهای عاملمجموع مربع  عامل چرخش بیمجموع ضرا یهمبستگ سیماتر ژهیو یمقدارها هامؤلفه

 درصد تجمعی واریانس مجموع درصد تجمعی واریانس مجموع درصد تجمعی واریانس مجموع

1 67/4 25/14 25/14 67/4 25/14 25/14 84/3 47/13 47/13 

2 31/4 57/13 82/27 31/4 57/13 82/27 55/3 84/12 31/26 

3 74/2 11/12 93/39 74/2 11/12 93/39 86/2 51/12 82/38 

4 88/1 07/11 51 88/1 07/11 51 39/2 70/11 52/50 

5 21/1 31/10 31/61 21/1 31/10 31/61 72/1 74/10 26/61 

6 92/0 11/8 42/69       

7 89/0 26/5 68/74       

8 88/0 24/4 95/78       

9 82/0 91/2 86/81       

10 79/0 88/2 74/84       

11 75/0 34/2 08/87       

12 71/0 77/1 85/88       

13 65/0 72/1 57/90       

14 64/0 6/1 17/92       

15 55/0 51/1 68/93       

16 47/0 41/1 09/95       

17 46/0 12/1 21/96       

18 42/0 91/0 12/97       

19 39/0 87/0 99/97       

20 37/0 63/0 62/98       

21 35/0 57/0 19/99       

22 32/0 44/0 63/99       

23 28/0 37/0 100       

 

جدول باال در قالب دو بخش ارائه گردیده است که بخش اول مربوط به سهم هر یک از عوامل قبل از اعمال چرخش 

واریماکس و بخش دوم بعد از چرخش مربوطه و توزیع نهایی امتیاز عوامل بعد از بررسی ارتباط و همبستگی هر شاخص 

اهداف برنامه، باید به لحاظ آماری  یریپذتحققمل اثرگذار بر با عامل مربوطه است. در ارتباط با تعیین نهایی تعداد عوا

در  مورداستفاده یهاشاخصسه شرط رعایت شود؛ شرط اول توجه به این نکته است که مقادیر ویژه مربوط به تمامی 

تحقیق باید باالتر از یک باشد. شرط دوم رعایت مقدار واریانس تجمعی است که مجموع واریانس تجمعی عوامل 

 10باید باالتر از  تنهاییبهباشد و شرط سوم اینکه واریانس تبیین شده هر عامل  60نهایی باید باالتر از  شدهاستخراج

ساله شناخته شود. بررسی موضوعات و شروط  5اهداف برنامه  یریپذتحققعامل مؤثر  عنوانبهباشد تا عامل مربوطه 

ساله راهبردی عملیاتی  5برنامه  پذیریتحققعوامل مبین  عنوانبهایی عامل نه 5دهد که فوق در جدول باال، نشان می

این  کهطوریبهبوده  1است. دلیل این موضوع این است که مقادیر ویژه هر یک از عوامل، باالتر از  شدهشناختهشیراز 

که واریانس  دهدیمبوده است. بررسی شرط دوم نشان  72/1و در عامل آخر یا پنجم برابر با  84/3مقدار در عامل اول 

درصد بوده که بیانگر آن است که عوامل مربوطه قویاً به موضوع  26/61تجمعی تبیین شده توسط عوامل مربوطه برابر با 
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 10مستقل بیش از  صورتبهدهد که هر عامل مربوط است. بررسی شرط سوم نیز نشان می اهداف برنامه یریپذتحقق

دهد که درصد بوده و نشان می 47/13تا جایی که مقدار این موضوع در عامل اول  نمایدیمرصد واریانس را تبیین د

دهد که واریانس . توجه به جدول مربوطه نشان میبرنامه، در این عامل نهفته است یریپذتحققعامل مؤثر بر  ترینمهم

دارد. ولی  05/0تقریباً ثابت بوده و اختالف بسیار اندکی برابر با  بعدازآنتجمعی تبیین شده قبل از چرخش واریماکس و 

در ارتباط با  هاشاخصاست. علت این موضوع آن است که جایگاه برخی از  تغییریافتهمقادیر هر یک از عوامل درون آن 

. بنابراین زمانی که نداقرارگرفتهاست و در زمره عوامل دیگر در چرخش نهایی  تغییریافتهعوامل بعد از چرخش مربوطه 

. به همین گرددیمبعدی مجدداً توزیع  یهاعاملاول و  یهاعامل، مقادیر واریانس در بین گیردیمچرخش عاملی انجام 

، ماندیمبرای ماتریس دوران نیافته و ماتریس دوران یافته ثابت باقی  هاعاملدلیل اگرچه کل واریانس تبیین شده توسط 

تغییر  هاعاملیعنی مقادیر خاص(، به دلیل توزیع مجدد واریانس در بین ها )عامل تکتکاما واریانس تبیین شده توسط 

. این موضوع از طریق مقایسه مقادیر خاص هر یک از عوامل در ماتریس دوران نیافته با مقادیر خاص هر یک از یابدیم

 عوامل در ماتریس دوران یافته مشخص است.

 یساله راهبرد 5اهداف برنامه  یریپذتحقق کنندهتبیینمرحله پنجم و بعد از تعیین واریانس هر یک از عوامل  در

به مربوطه بیشترین ارتباط را با عوامل مربوطه  یهاشاخصیراز، ماتریس عاملی را دَوَران داده تا هریک از ش یاتیعمل

آورند و شرایط را برای شناسایی عوامل مربوطه تسهیل نماید. بدین ترتیب و بر اساس ماتریس عاملی چرخش  دست

آمد.  به دستاهداف برنامه  یریپذتحققدسته از عوامل نهایی اثرگذار بر  5تکرار دوران واریماکس،  6یافته نهایی بعد از 

 :شودیم یبنددستهزیر  صورتبهعوامل نهایی منتخب ، هاشاخصو امتیاز  آمدهدستبهمقادیر  برتکیهبا 

و بر اساس ماتریس فیلتر شده نهایی، با  کندیمدرصد از واریانس کل را تبیین  47/13عامل اول: این عامل 

 یشترشدن ب ترمشارکتی»، «یحکار و تفر ی،شهر زندگ عنوانبه یرازش» ،«یمرکز گردشگر عنوانبه یرازش» یهاشاخص

و « یاسالم یرانا یفرهنگ یتختو پا یشهر مذهب یرازش»، «اطالعات و ارتباطات یشهر فناور یرازش»، «هابرنامه

 همبسته بوده و در ارتباط نزدیک است. «یشهر ریزیبرنامهبه  اندازچشممانند  ریزیبرنامه یدجد یممفاه واردکردن»

و بر اساس ماتریس فیلتر شده نهایی، با  کندیمدرصد از واریانس کل را تبیین  84/12عامل دوم: این عامل 

 یدد»، «نهادمردم هایسازماناز  یشتراستفاده ب»، «یشهر ریزیبرنامهبلند با  یاندازهاچشمتوجه به » یهاشاخص

 ریزیبرنامهنگاه  یمتقو»و « و جنوب کشور فارسخلیج کرانهپسدر  آوریفنشهر خدمات و  یرازش»، «یکپارچهو  نگرکل

 همبسته بوده و در ارتباط نزدیک است.« یزیردر بودجه

و بر اساس ماتریس فیلتر شده نهایی، با  کندیمدرصد از واریانس کل را تبیین  51/12عامل سوم: این عامل 

 یبا،شهر ز یرازش»و « مشارکت به اصل تأکید»، «شدن برنامه یهبه باال ته ییناز پا»، «و راهبرد یدهداشتن ا» یهاشاخص

 همبسته بوده و در ارتباط نزدیک است.« یتمنسجم و با هو

و بر اساس ماتریس فیلتر شده نهایی، با  کندیمدرصد از واریانس کل را تبیین  70/11عامل چهارم: این عامل 

، «یو اجتماع یفرهنگ هاییژگیوبه مشخصات و  توجه»، «یشهر ریزیطرحبه  یکالبد صرفاًنگاه  ییرتغ» یهاشاخص

 همبسته بوده و در ارتباط نزدیک است.« شهر روان شیراز»و « یهو جذب سرما یشهر یریتشهر توانمند در مد شیراز»

و بر اساس ماتریس فیلتر شده نهایی، با  کندیمدرصد از واریانس کل را تبیین  74/10عامل پنجم: این عامل 

 یطهحدر  یتوجه به مقوالت»، «مختلف هایمقیاساتخاذ اهداف در »، «یمنشهر سبز، پاک و ا یرازش» یهاشاخص

 همبسته بوده و در ارتباط نزدیک است.« ییرواحکم به یریتیاز نگاه مد ییرتغ»و « یشهردار یتفعال

ساله راهبردی عملیاتی شیراز  5اهداف برنامه  یریپذتحققمؤثر بر  یهاشاخصدر جدول زیر بارهای عاملی  درنهایت

 است. شدهدادهنشان 
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 اهداف برنامه یریپذتحققمؤثر بر  یهاشاخصبارهای عاملی  .10جدول 

 تکرار دوران واریماکس 6ماتریس عاملی چرخش یافته نهایی بعد از 

 عوامل هاشاخص ابعاد

 5عامل  4عامل  3عامل  2عامل  1عامل 

 پذیریانطباق

V1 910/0     

V2 578/0     

V3    389/0  

V4     847/0 

V5    447/0  

V6 845/0     

V7 766/0     

V8   547/0   

V9  438/0    

 ارتباط و
 مندینظام

P1 814/0     

P2  819/0    

P3   714/0   

P4   901/0   

P5     654/0 

P6  711/0    

 هماهنگی

C1    845/0  

C2 528/0     

C3  870/0    

C4     338/0 

C5  429/0    

C6   684/0   

C7     319/0 

C8    675/0  

 

 گیرینتیجه

( نشان داد این اهداف تا 1392-1397ساله راهبردی عملیاتی شیراز ) 5تحقیق حاضر در ارتباط با اهداف برنامه  نتیجه

همچنان فاصله دارد. این ارزیابی در سه حوزه  یریپذتحققحدودی تحقق پذیرفته است ولی با سطح مطلوب 

 ارزیابیبرنامه انجام گرفت. « ساله 5 یهابرنامهجبران نواقص سایر »و « یزیربرنامهالگوی »، «اندازچشم» یریپذتحقق

حد  عنوانبه 5/5گرفتن عدد  در نظربا  و tشاخص انجام پذیرفت که طبق نتایج آزمون  9برنامه با استفاده از  اندازچشم

ساله  5برنامه  یزیربرنامهگوی ارزیابی ال .حاصل شد 2/6برای این آزمون برابر با  آمدهدستبهمتوسط تست، میانگین 

حاصل گردید و میانگین  5.5باالتر از عدد  شدهمطرح یهاشاخصبرای تمامی  شدهمحاسبهمیانگین مشخص ساخت، 

ساله نیز نشان از  5 یهابرنامهجبران نواقص سایر حاصل شد. همچنین ارزیابی مؤلفه  4/6کل این مؤلفه نیز برابر با 

 به دست آمد. 25/6مؤلفه برابر با میانگین حاصله برای این  کهطوریبهنسبتاً مطلوب این مؤلفه دارد.  یریپذتحقق

)با حد  tمتخصص و کارشناس و استفاده از آزمون  30اهداف برنامه با توجه به نظرات  یریپذتحققهمچنین در ارزیابی 

اهداف برنامه  یریپذتحققوضعیت نسبتاً مطلوب  دهندهنشانبوده که  41/3برابر با  آمدهدستبه(، میانگین 3متوسط 

 است.

ساله راهبردی عملیاتی شیراز نشان داد  5اهداف برنامه  یریپذتحققبر  تأثیرگذارعوامل  ترینمهمدر ادامه، بررسی 

 یریپذتحققبر  تأثیرگذارعوامل  ترینمهمکرد. در دسته اول که شامل  بندییمتقسدسته  5این عوامل را در  توانیم



 11377377                                                                                            ..    ..    .. شهرهامدت شهرداری کالنهای میانپذیری برنامهارزیابی تحقق  //و همکارانو همکاران    رهبرنیا

 

 ترمشارکتی»، «یحکار و تفر ی،شهر زندگ عنوانبه یرازش»، «یمرکز گردشگر عنوانبه یرازش» یهاشاخصبرنامه است، 

 یرانا یفرهنگ یتختو پا یشهر مذهب یرازش»، «اطالعات و ارتباطات یشهر فناور یرازش»، «هابرنامه یشترشدن ب

 قرار دارند.« یشهر ریزیبرنامهبه  اندازچشممانند  ریزیبرنامه یدجد یممفاه واردکردن»و « یاسالم

به  ،اندداشته هاشاخصکه امتیاز کمتری نسبت به سایر  ییهاشاخصتحقیق و نظر به  هاییافتهبا توجه به  درنهایت

 :شودیمپرداخته  موردبررسیبرنامه  یریپذتحققافزایش  منظوربه یشنهادهاییپارائه 

 ساکنان اظهارنظر، ، صداقت در دادن آمار و اطالعاتاز طریق ارائه گزارش عملکرد اهداف برنامه یاندر ب یتشفاف (1

 گیری؛نامه و شفافیت در تصمیمنسبت به عملکرد مدیران در اجرای بر

، باید سازوکاری در برنامه قرار گیرد تا شهروندان در مراحل برنامه یهدر تهبا توجه به مشارکت اندک شهروندان  (2

از  یریگبهرهمشارکت و  هاییوهشآموزش از طریق  تواندیممختلف تهیه برنامه، مشارکت داشته باشند. این موضوع 

 ؛دریافت نظرات شهروندان صورت گیرد منظوربه هاییگردهماو  هانشستشهروندان در قالب  باارتباطی  یهاسامانه

گرفتن  در نظربا انجام مطالعات اقتصادی و  توانیم، یرازش ینساکن یاقتصاد یگاهبرنامه با پااندک  یسازگارنظر به  (3

 شد؛ تریکنزداهداف طرح  یریپذتحققوضعیت معیشتی ساکنان شهر )از طریق مطالعات میدانی( به 

 یهابرنامه ازآنجاکهنباشد. لذا  روزبهدر طرح  مورداستفاده یهادادهطوالنی شدن فرآیند تهیه برنامه باعث شده  (4

 انجام گیرد؛ ترکوتاه زمانیمدت، تهیه برنامه باید در رسدیماستراتژیک در دنیا سریع تهیه و به نتیجه 

)قبل، حین و بعد از  یامرحلهارزیابی مستمر و  صورتبهایجاد سازوکاری برای ارزیابی برنامه توسط شهرداری  (5

ارزیابی و  هایکارگروهاز طریق ایجاد  تواندیموع . این موضو حصول اطمینان از حسن اجرای برنامه اجرای برنامه(

 انجام گیرد؛ نظارت در شهرداری

مختلف اجرایی  یهاگامبرنامه در  پذیریاصالحامکان  کهطوریبه در تدوین اهداف برنامه پذیریانعطافافزایش  (6

 ؛وجود داشته باشد

 پوشش دهد و یکدیگر رامختلف برنامه، اهداف  کهطوریبه، برنامهمختلف  یهاقسمتمنسجم بین  طبرقراری ارتبا (7

 .تکمیل کند

 

 تقدیر و تشکر
 نداشته است.بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی 
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