
 

 

 سپاری در های منتخب قابل برونبندی فعالیتاولویت
 شهرداری شیراز توسط تکنیک ویکور فازی

 
 

 شیراز مدیریت دانشگاه بخش استادیار       نژادطالب احمد دکتر

 شیراز دانشگاه مدیریت بخش استادیار  محمدلوعلی مسلم دکتر

 شیراز دانشگاه صنعتی مدیریت ارشد کارشناس                امینی شهرام
 

 چکیده

استت  ها ارائه شدهها در شهرداریسپاری فعالیتاین پژوهش با هدف بکارگیری چارچوب برون
ستپاری در هتای منتختق بابتر بتروناساس، پس از شناسایی چارچوب و معیارهای آن، فعالیتتبراین

مدیریت امتور ااکیتیرانان  -2عوارض خودرو  -1عبارت بودند از: شهرداری شیراز شناسایی شدند که 
 -5ستراها و متدیریت امتاکن ورزشتی و فرهنت  -4وانتقال ملک و صدور پروانته ستاختنانی نقر -3

فعالیتت، مووتود بتودن ااتعتات کتافی نطیتر ااتعتات  5مدیریت سایت برمشور  دلیر انتخاب این 
وهتت  اوان گفتت کته ، ملالعتهار میاست  به عبارت ساده    بوده ها وکنندگان، ااتعات هزینهاأمین
ای )ابزار احقیق( ادوین شتد  وامعته پرسشنامه صورت گرفته است و سپسها سپاری این فعالیتبرون

باشتند کته در شتامر انتامی متدیران و کارشناستان عتالی رابته شتهرداری شتیراز متیآماری احقیتق 
نفر )اعداد ننونته( و بته  10که از این بین،  کنندمی نقش کلیدی ایفاء های کتن شهرداریگیریاصنیم

عنوان افراد خبره شناسایی شدند  معیار خبرگتی در ایناتا، میتزان گیری( بهروش بضاوای )روش ننونه
ها درخصتو  فراینتدهای بابتر واگت اری سپاری و نیز میزان ااتعات آنها با مبحث برونآشنایی آن
آوری پرسشتنامه نیاز پاسخ به پرسشنامه )ابزار احقیق( بودند  پس از اوزیع و ونتعا پیشهاست که این

فعالیتت  5هتا )واحلیر برار گرفت و گزینهها اوسط اکنیک ویکور فازی مورد اازیهنزد خبرگان، داده
بندی شتدند  در نهایتت مشتخ  سپاری اولویتسپاری شهرداری شیراز( برای برونمنتخق بابر برون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 Taleb149@yahoo.com 

 Mslmaml@gmail.com 
 )نویینده میئول(Shahramini@gmail.com   ارائته "نامه کارشناسی ارشتد بتا عنتوان پایاناین مقاله از

 است استخراج شده "هاها در شهرداریسپاری فعالیتگیری برای برونیک چارچوب مناسق اصنیم
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 صتدور و ملتک وانتقتالنقتر"و هنچنین  "سراهافرهن  و ورزشی اماکن مدیریت"شد که دو فعالیت 
 امتور متدیریت"، "ختودرو عتوارض"عنوان اولویتت اول واگت اری و در ادامته، به "ساختنانی پروانه

 برار گرفتند  های بعدیبه ارایق در اولویت "برمشور سایت مدیریت"و  "ااکییرانان
 

 شیراز؛ ویکور فازی  سپاری؛ شهرداریبندی؛ بروناولویت ی کلیدی:هاواژه

 

 مقدمه و بیان مسأله -1

 بته کنتونی دنیتای در ربتابتی هتایمزیتت بته یتابیدستت بترای امروزه هاسازمان

 روی ستپاریبترون و محتوری شاییتتگی بتر انرکتز ازونلته ودیتدی هایاسترااژی

 متتون در ازپتیشبتیش امتروزه کته استت ودید چنداننه ایواژه سپاریبرون  اندآورده

انهتا ایتن مقولته نته  استت کترده ولق خود به را هنگان اووه و کرده ظهور مدیریت

های دولتتی و نهادهتای عنتومی را بلکه سازمان های خصوصی را ایخیر کرده،سازمان

 ما وب خود ساخته است 

 یهانتهیزکاستتن از ه اتهیواحتدها و در نت شتریب یاز اخص  و کارای یریگبهره

ستپار، ستازمان برون یاصتل یهتابتر فعالیتت شتتریانرکتز و اووته ب ای د،یاول یاایعنل

در حتوزه ختدمات متورد  یستپارن  بتروروندیشنار مبه یسپارنبرو یاصل یهازهیانگ

 یعندااً در مباحث مربتو  بته فنتاوراست که گران برارگرفتهاز پژوهش یاریاووه بی

بحث فناوری ااتعات و ارابااات یکتی از مباحتث بیتیار مهتم در   باشدیااتعات م

 یهتاستپاری فعالیتتامتروزه بروناتر، به عبارت ستادهسپاری ملرح است  حوزه برون

ای در هتا شتده و رشتد بابتر متحطتهاز مباحتث مهتم ستازمان یکیفناوری ااتعات 

گران اما متأسفانه، پژوهش(  90 :1387 ،ی و هنکارانداشته است )نهاوند ریهای اخسال

انتد  بتدین معنتی کته بحتث غافتر بتودهها برای واگت اری نگری به فعالیتاز یکپارچه

 کردند  سپاری را در یک حوزه کاری خا  مثر فناوری ااتعات دنبال میبرون

رود  البته از این حیتث  کاربه هاسازمان ربابتی مزیت عنوانبه اواندمی سپاریبرون

که شهرداری یک سازمان بدون ربیق در امر ارائه ختدمات بته شتهروندان استت، ایتن 



      شیراز سپاری در شهرداریهای منتخق بابر برونبندی فعالیتاولویت

 

35 

شود اما منافعی دیگر ووتود مزیت ربابتی( برای شهرداری زیاد حس ننی منفعت )ایااد

اواننتد نطیتر ها در سازمان شهرداری غافر شد  این منافع متیدارند که نباید از مزیت آن

های شهرداری، ایااد یک وتو مناستق بترای انرکتز بتر فعالیتت وویی در هزینهصرفه

شتده ختدمات اوستط استبه بهتای انتاماصلی شهرداری، کنترل بهتر هزینته از نطتر مح

شتده بته شتهروندان، دستتیابی بته کارشناسان شهرداری، بهتر شدن کیفیت خدمات ارائه

های پیشرو در ارائه خدمات خا  اوسط شهرداری، استتفاده از دانش فنی دیگر سازمان

گیری از نطترات ایشتان درخصتو  استتفاده از متخصصین در حوزه مربواه برای بهره

 اتادیدر ا شتهرداری شتریداشتن بدرت مانور ب منابع شهرداری، کاهش اندازه شهرداری،

  از ارفی، نینه دیگتر لیتوان باشدی شهری و غیره میهادر موارد بحران عیاغییرهای سر

اتور سپاری در سازمان است  هنتانبکارگیری برونرا نیز باید درنطر گرفت و آن عدم 

شود  در ادامه باید منافعی برای سازمان می سپاری باعث ایاادبرونکه در باال گفته شد، 

هتای ااتافی، سپاری باعث ایااد هزینتهبکارگیری برونبه این نکته اووه شود که عدم 

ارائه خدماای با کیفیتت کنتتر، خلتر حت ف ستازمان در عرصته ربابتت )البتته نته در 

 د شوو میائلی از این ببیر می های انحصاری(سازمان

حاار خیلی مورد اأکیتد برارگرفتته شتده کته امتروزه، متدیریت این نکته درحال

های مهم بترای حفتب بقتاء ستازمانی و رشتد و ها یکی از مقولهصحیح منابع و فعالیت

سپاری را های عصر ودید، راهبردهایی نطیر بروناوسعه آن است  در این راستا، سازمان

شیراز نیز از این باعده میتثنی نبوده و برای رشد و  گیرند  از این رو، شهرداریپیش می

اوسعه خود و هنچنین برای ارائه خدمات بیشتر و بهتر به متردم کته وزئتی از رستالت 

ستپاری بخشتی از های خود را مدیریت کرده و بتا بتروناین سازمان است، باید فعالیت

مند پاداش بکارگیری روشی نطامارمغان آورد  ها، بیتر رشد و اوسعه را برای خود بهآن

رستانی بهتتر بته متردم و ها، بهبود امور سازمان، خدمتو منلقی برای واگ اری فعالیت

 وویی ابتصادی برای خود سازمان )شهرداری( و وامعه است صرفه

بصتورت یکپارچته در هتا را سپاری فعالیتاین مقاله سعی دارد که اصنیم به برون

هتا را در ستپاری فعالیتتگیری بترای بترونای از اصنیمو ننونه ها دنبال کندشهرداری
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 شهرداری شیراز ارائه کند 

 

 نظری چارچوب و تحقیق پیشینه بر مروری -2

 سپاریتعریف برون 1-2
 انتامی و استتشتده بتدل هتاستازمان اوستعه ابتزار یک به وهان در سپاریبرون

 ختود هتایفعالیتت عنلیتاای اوسعه و کاری یحوزه در اراقاء خواهان که هاییسازمان

 برگرفتته در را وهتان کشورهای انامی پارادایم این  دارند اووه سپاریبرون به هیتند،

  هیتتند ستپاریبترون از استتفاده درپی نیز اوسعه درحال کشورهای کهریاوه ب است

 درنطتر اورایتی اترورت یک عنوانبه را سپاریبرون ها،سازمان که دادهنشان ملالعات

  کنندمی ریزیبرنامه سپاری،برون برای را خدمات از بییاری و گیرندمی

 ستازمان یتک داخلی هایفعالیت از بعضی انتقال عنر از سپاری عبارت استبرون

  (1388 شتتتاملو،) بتتترارداد استتتاس بتتتر ستتتازمان از بیتتترون کننتتتدهعراتتته بتتته

 (Cap and Young, 2003) ستازمانداننتد کته یتک را عقد براردادی متی سپاریبرون 

دهد که یی را اناام میهافعالیت سازمانپردازد و آن و ارائه خدمات می اأمینبیرونی به 

: 1388داده است )بته نقتر از میکتائیلی و صتدابتی، سپار اناام میببتً در شرکت برون

21 ) 
 

 هاها در شهرداریسپاری فعالیتچارچوب برون 2-2
چارچوب بترای سپاری، انها یک های برونبا کنکاش و ویتاو در بین چارچوب

برابق این چارچوب ، فعالیت متورد ها ووود دارد  ها در شهرداریسپاری فعالیتبرون

 این ابعاد عباراند از: گیردبعد مورد سناش برار می 6نطر از 

ستپاری فعالیتت متوردنطر، چته کند که با برون  می  منفعت: این بخش، مشخ1 

 شود منافعی نصیق سازمان می

ستپاری فعالیتت متوردنطر، چته کند که با بتروناین بخش مشخ  می  فرصت: 2

آید  الزم به ذکر است که افاوت میان بعتد منفعتت بووود میهایی برای سازمان فرصت
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ری فعالیت بلعاً ستازمان بته منتافعی سپاشود که، با بروناور مشخ  میو فرصت این

ن ابتدام بته کند اما دستیابی ستازمان بته فرصتت منتو  بته مناستق بتوددست پیدا می

 سپاری است برون

گیرد و به این ستاال   هزینه: این بخش دو نوع هزینه پنهان و آشکار را درنطر می3

ه ستازمان احنیتر هتایی بتسپاری فعالیت موردنطر، چه هزینتهدهد که با برونمیپاسخ 

بعتد ی دیگر این است که این این بعد به مباحث مالی و پولی اشاره دارد  نکته شود می

  منکن است خلری برای سازمان نداشته باشد

از دیتد دهد و   فعالیت: این بعد، خود فعالیت را مورد ورح و موشکافی برار می4

 کند می سپاری فعالیت را بررسیای، برونریشه

میائر مدیریتی و پرسنلی: این بعد مشکتت و میائر مرابط با دو بخش داخر   5

در ایناا باید به این گیرد  سپارپ یر( را دربر میسازمانی و بیرون سازمانی )سازمان برون

سپاری فعالیت موردنطر، چه ابعتاای را از نطتر میتائر نیتروی ساال پاسخ داد که برون

 ستپارپ یرداشت  هنچنین نحوه اعامر و مدیریت بترون خواهدانیانی در سازمان درپی

 گیرد  در این بعد وای می

اور که از نام بعد پیداست، این بعد به هنانسپارپ یر: کننده/ برون  ارزیابی اأمین6

پتردازد  براستاس ایتن بعتد، سپارپ یر وهت واگ اری فعالیت موردنطر میارزیابی برون

کنتد )چته شخصتیت حقیقتی و چته پاری را اقبتر متیستاناام فعالیت بترونکیی که 

  ایتن چتارچوب گیردشخصیت حقوبی( از نطر معیارهای مووود مورد سناش برار می

 است معیار است به شرح ودول زیر اراحی شده 29بعد و  6که دارای 
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 هاها در شهرداریفعالیتسپاری گیری برای برون: چارچوب تصمیم1 جدول

 nفعالیت      3فعالیت  2فعالیت  1فعالیت  معیار بعد

 منفعت

      بهبود زمان اناام کار در شهرداری

      وری شهرداریبهبود بهره

های شهرداری کاهش هزینه

های ارائه هایی نطیر هزینه)هزینه

 خدمت و هزینه سربار(

     

      شهرداریبهبود عنلکرد 

های اصلی انرکز بیشتر بر فعالیت
 شهرداری

     

های اصلی انرکز بیشتر بر فعالیت

 شهرداری
     

کوچک سازی و چابک سازی بدنه 

 شهرداری
     

 فعالیت

      فعالیت هزینه

      درآمد فعالیت

      اصلی یا پشتیبانی بودن فعالیت

      استانداردپ یری )ثبات( فعالیت

 فرصت

استفاده از ظرفیت و امکانات 

 سپارپ یرکننده/ بروناأمین
     

اغییر پاسخگویی به نیازهای درحال

 شهروندان )سرعت و چابکی(
     

دستیابی به افراد برخوردار از دانش 

 هاآخرین فناوری
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 nفعالیت      3فعالیت  2فعالیت  1فعالیت  معیار بعد

میائر مدیریتی و پرسنلی
 

میأله کنبود کارکنان در حر 

 شهرداری
     

ووود نیروی انیانی کارآمد و 

های متخص  برای نطارت برفعالیت
 واگ ارشده

     

کاهش اصدی گری مدیران و ایااد 
 فرصت برای اناام وظایف مدیریتی

     

      کنترل بهتر منابع انیانی

ارزیابی اأمین
کننده/ برون

سپارپ یر
 

      سپارپ یرکننده/ بروناأمینااربه 

کننده/ هزینه و بینت اأمین

 سپارپ یربرون
     

کننده/ سرعت و سروبت بودن اأمین

 سپارپ یر در ارائه خدماتبرون
     

کننده/ کیفیت خدمات اأمین

 سپارپ یربرون
     

کننده/ واعیت مالی اأمین
 سپارپ یربرون

     

کننده/ دانشی و فنی اأمینهای مهارت

 سپارپ یربرون
     

کننده/ پ یری اأمینانعلاف

 سپارپ یربرون
     

کننده/ نامی اأمیننیت و خوشحین

 سپارپ یربرون
     

کننده/ ظرفیت سازمانی اأمین
 سپارپ یربرون
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 nفعالیت      3فعالیت  2فعالیت  1فعالیت  معیار بعد

دارا بودن امکانات و ااهیزات 

 سپارپ یرکننده/ برونمناسق اأمین
     

      های نطارتهزینه هزینه

 

ها را داریتم وارد سپاری آنهای موردنطر که بصد برونبراساس ودول باال، فعالیت

با استفاده از اکنیتک شود و در نهایت ها امتیاز اخصی  داده مینچارچوب شده و به آ

 شوند بندی میسپاری رابهها برای برون، فعالیتگیری مناسقاصنیم

 

 تکنیک ویکور فازی 3-2
 میتئله یتک حتر بترای چندمعیاره گیریاصنیم روش یک عنوانبه ویکور اکنیک

 ایاتاد( مختلتف گیتریانتدازه واحتدهای) نامتناستق معیارهای با گییته گیریاصنیم

 هتایحترراه اعیین و ها،گزینه دسته یک از انتخاب و بندیرابه بر روش این  استشده

 بتته اوانتتدمتی کتته استتتشتده متنرکتتز متعتارض، معیارهتتای بتتا میتئله بتترای ستازگار

 حترراه یتک ستازگار حرراه  کند کنک نهایی اصنیم به رسیدن برای گیرندگاناصنیم

 کته استت ووابی نیز سازگاری از منطور و است آلایده به حرراه نزدیک ارین و شدنی

 1998 ستال در کتاربردی بلتور ویکتور اکنیک  شودمی حاصر متقابر اوافق اساس بر

استت  سازشتی ریزیبرنامه از برگرفته آن، مبنای که شد ارائه آپریکاویک سرافیم اوسط

(Opricovic, 1998)   

 اوستط کته هیتتند مللوبیتت ائوری شامر گیریاصنیم برای اصلی رویکردهای 

 کتته استتت ایتتن مللوبیتتت ائتتوری در اصتتلی فتترضپتتیش  شتتد ملتترح ابتصتتاددانان

 اما  باشد داشته برایش را مللوبیت حداکثر که کندمی انتخاب را ایگزینه گیرنده،اصنیم

 گیتریاصتنیم مللوبیتت اابع ریاای ننایش میائر، از بییاری در که اینااست مشکر

 معرفتی وهتانی عضتویت اتابع یتک باتای زیتادی اانیع اوابع بنابراین  ندارد امکان



      شیراز سپاری در شهرداریهای منتخق بابر برونبندی فعالیتاولویت

 

41 

 مبنتای  ننود ملرح را سازشی ریزیبرنامه روش اوانمی مشکر این رفع برای  شوندمی

 مثبتت آلایتده نقلته از هتاگزینه ارزیابی بردار ننودن کنینه سازشی، ریزیبرنامه روش

 مزیتت(  باشتد داشتته را مللوبیت بیشترین گیرندهاصنیم برای که انتخابی یعنی) است

 گزینته هتر بترای ابتدا روش این در  است آن مفهومی ساختار سادگی روش، این اصلی

 فاصتله کتوچکترین کته ایگزینه نتیاه در  شودمی محاسبه فرمول با ارکیبی فاصله یک

 روش از دیگتری نیتخه  شتودمتی پ یرفتته اروتح حترراه عنوانبه داراست را ارکیبی

 حالتت ایتن در  کنتدمتی بیشتینه را نقله بدارین از هاگزینه فاصله سازشی، ریزیبرنامه

 کنینه هدف، اول حالت در  ماندمی بابی ببر مانند به سازشی ریزیبرنامه روش ساختار

 اا فاصله کردن بیشینه هدف، دوم حالت در ولی است مثبت آلایده نقله اا فاصله کردن

  باشدمی منفی آلایده نقله

است  از آناایی که کار در رابله با اکنیک ویکور فازی احقیقات زیادی اناام شده

رو، به اعداد معدودی احقیق که اکنیتک این پژوهش اکیه بر اکنیک ویکور دارد، ازاین

( عنلکترد شتعق یتک 1391مواننی و هنکاران ) شود اند اشاره میویکور را بکار برده

هتای ارزیتابی در ایتن پتژوهش، شتاخ ای را مورد ارزیابی بترار دادنتد  شرکت بینه

دهی شد وزنمراابی عنلکرد از ادبیات استخراج شد و با استفاده از فرایند احلیر سلیله

بنتدی شتدند  احتاری و و در آخر، شعق شرکت بینته اوستط اکنیتک ویکتور رابته

فتازی و ویکتور  BSC ،ANP( راهکارهای اراقای عنلکرد با رویکرد 1391هنکاران )

استخراج شدند و ستپس اوستط  BSCها براساس ارائه کردند  در این پژوهش، شاخ 

ANP اداره اعاون استان یزد اوسط اکنیک ویکور دار شدند و در آخر، شعق فازی وزن

ای، کیفیت خدمات بخش دولتتی ( در ملالعه1390بندی شدند  فضلی و هنکاران )رابه

 1این پژوهش که از رویکترد ارکیبتی ویکتور و وتی آر ایرا مورد ارزیابی برار دادند  

اوتزای اتعیف  بهبتودبندی و اولویت هاگزینهبندی هنزمان، رابه بلورکند، استفاده می

هتای ( عنلکترد ستازمان1389ختالقی و هنکتاران )ستازد  متی هر گزینته را مشتخ 

ای وزارت صتتنایع و معتتادن در حنایتتت از بختتش خصوصتتی را متتورد احلیتتر اوستتعه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- GRA 
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بنتدی چندمعیاره فازی برار دادند  در این پژوهش از اکنیک ویکتور فتازی بترای رابته

در احقیقی، به ارزیابی  (Chem and et al, 2013)است  ها استفاده شدهعنلکرد سازمان

ای ارزش اوستط اکنیتک ویکتور فتازی فاصتله 1دهندگان خدمات کلودو انتخاب ارائه

های فراینتد احلیتر در احقیقی اوسط اکنیک (AĞIRGÜN, 2012)شده پرداختند داده

ایتن پتژوهش، از ه پرداخت  براساس کننداأمینو ویکور فازی به انتخاب  مراابیسلیله

به معیارها و از اکنیتک ویکتور  دهیوزنفازی برای  مراابیسلیلهاکنیک فرایند احلیر 

 (Samantra and etal, 2012) مختلف استفاده شد  کنندگانبندی اأمینفازی برای رابه

گیری گروهی چنتدمعیاره را متورد ملالعته کاربرد رویکرد ویکور مبنی بر فازی اصنیم

کننده وهتت بهبتود سییتتم زنایتره اتأمین این پژوهش که بر انتخاب اأمینبرار دادند  

کنندگان بهره برده استت  اکیه دارد از اکنیک ویکور فازی برای ارزیابی و انتخاب اأمین

(Liou and etal, 2010) کتتور احقیقتتی را بتتاعنوان روش اصتتنیم چنتتدمعیاره وی

شده برای بهبود کیفیتت ختدمات خلتو  هتوایی محلتی ارائته کردنتد  در ایتن اصتح

شده وهت ارائه شکاف بین واع مووود و مللوب و پژوهش از اکنیک ویکور اصتح

 است هنچنین ارزیابی خلو  هوایی استفاده شده

 

 تحقیق شناسی. روش3
هتا یتک منطر گردآوری دادهاحقیق حاار از منطر هدف یک احقیق کاربردی و از 

احقیق اوصیفی غیرآزمایشی و از شاخه ملالعات میدانی استت  ابتزار استتفاده شتده در 

هتای منتختق بابتر این احقیق پرسشنامه بوده است کته در ابتتدا بتا شناستایی فعالیتت

واننتایی ها با معیارهای بابر سناش در بالق یتک پرسشتنامه سپاری، این فعالیتبرون

ه خبرگان وهت پاسخگویی اوزیع شد  وامعه آماری این احقیق شامر انتامی شدند و ب

های کتتن گیریباشند که در اصنیممدیران و کارشناسان عالی رابه شهرداری شیراز می

عنتوان افتراد نفره به 10یک ننونه ، منطور هنین بهکنند  می شهرداری نقش کلیدی ایفاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Cloud 
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بته صتورت  گیریننونهصورت، روش انتخاب شد که در اینخبره از بین وامعه آماری 

ستپاری و ها به بحث برونکه معیار خبرگی در ایناا، آشنایی آن شود می بضاوای ملرح

های منتخق بوده استت  پتس سپاری فعالیتدارا بودن ااتعات کافی درخصو  برون

ازی متتورد فتت ویکتتورهتتا اوستتط اکنیتتک آوری پرسشتتنامه از خبرگتتان، دادهاز ونتتع

 واحلیر برار گرفتند اازیه
 

 هاوتحلیل داده. تجزیه4
سپاری در شتهرداری شتیراز، ابتتدا بتا ها برای برونبرای انتخاب مهم ارین فعالیت

هتا، رئتیس گتروه هایی با رئتیس گتروه بهبتود روشمراوعه حضوری و اناام مصاحبه

معاون آمار و فنتاوری ااتعتات و معاونتت اشکیتت، رئیس آمار و فناوری ااتعات، 

اعامتر بتا ایتن ها استتخراج شتد  در نهایتت بتا ریزی، فهرستی ابتدایی از فعالیتبرنامه

ستپاری در شتهرداری شتیراز فعالیت از ونله مهم ارین فعالیت بابتر بترون 5بزرگان، 

فعالیت، دارا بودن ااتعات کافی درخصتو   5انتخاب شدند  علت اصلی انتخاب این 

 هتا در وتدول زیتر ننتایش دادهاست  در ادامه، این فعالیتها بودهواگ اری این فعالیت

  استشده
 

 در شهرداری شیرازسپاری های منتخب قابل برون: فعالیت2 جدول

 نام فعالیت ردیف

 عوارض خودرو 1

 رانانیامور ااکی تیریمد 2

 یوانتقال ملک و صدور پروانه ساختناننقر 3

 و فرهنگیراها یاماکن ورزش تیریمد 4

 برمشور تیسا تیریمد 5

 براساس اعامر با کارشناسان شهرداری شیراز انگرمنبع: یافته پژوهش
 

هایی نطیر امور عوارض ختودرو، شود که فعالیتبااووه به ودول باال، متحطه می

ر ااکییرانان )نطیر اعلای مرخصی، صتدور دفترچته و     بته ااکیتیرانان(، مدیریت امو
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یا ساخت بنتای انتقال ملک و صدور پروانه ساختنانی )برای اادید وامور مرابط با نقر

های ورزشی و در آختر، متدیریت امتور مترابط بتا ستایت ودید(، مدیریت امور مکان

هتایی شناستایی شتدند کته ها( از ونله مهم ارین فعالیتتبرمشور )محر بازیافت زباله

  استها در دسترس بودهااتعات کافی از آن

هنان اور که در ببر بیان شد، اکنیتک متورد استتفاده در ایتن پتژوهش، اکنیتک 

فازی است  در زیر مراحر اناام اکنیک ویکور فازی و اناتام پتژوهش در هتم  ویکور

ادغام شدند و به رشته احریر درآمدند  برای اورای محاستبات اکنیتک ویکتور فتازی، 

  (Shemshadi and etal, 2011: 12162-12164)پینودن مراحر زیر اروری است 

در ایتن  ؛1شناسایی و اعریف متغیرهای زبانی و اابع عضویت مناستقمرحله اول: 

ها درخور متغیرهای زبانی بترای شوند  یکی از این مانوعهمانوعه اشکیر می 2گام، 

هتایی استت کته اوستط هاست و دیگتری دامنته فتازی گزینتهنشان دادن وزن شاخ 

 شودگیرندگان اخصی  داده میاصنیم
 

 : متغیرهای زبانی مورد استفاده در پژوهش3 جدول

 امتیاز ایف
 عدد فازی مثلثی متناظر

 سوم دوم اول

 1/0 0/0 0/0 1 خیلی کم

 3/0 1/0 0/0 2 کم

 5/0 3/0 1/0 3 کم اا متوسط

 7/0 5/0 3/0 4 متوسط

 9/0 7/0 5/0 5 زیادمتوسط اا 

 0/1 9/0 7/0 6 زیاد

 0/1 0/1 9/0 7 خیلی زیاد

 Selçuk, 2012:12منبع: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Identify and define linguistic terms and relevant membership functions 
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ی مربتو  امین گزینتهi؛ دامنه فازی مربو  به 1اشکیر مااریس اصنیم مرحله دوم:

x̃ijkام بته صتورت kگیرنده امِ اصنیمjبه شاخ  )معیار(  = xijk1, xijk2, xijk3  نشتان

امتتین  kامتتین شتتاخ  )معیتتار( کتته اوستتط  jهنچنتتین اهنیتتت وزن شتتود  داده متتی

w̃jkارائه شده، به صورت  گیرندهاصنیم
s = wjk1

s , wjk2
s , wjk3

s  است  بنابراین مانوعته

 شکر زیر درنطرگرفته شود اواند به می Cjبااووه به معیار x̃ijk دامنه فازی
 

 1رابطه 

 x̃ijk = {(xijk1, xijk2, xijk3)| i = 1, 2, … , m; j = 1, 2, … , n; k = 1, 2, … , k} and; 

 xij1 = min{xijk1}                                                                                                   2رابطه  

xij2 =
1

k
∑ xijk2

k
k=1 3رابطه                                                                                                         

xij3 = max{xijk3}                                                                                                  4رابطه  

 شوند های فازی اوسط روابط زیر محاسبه میبلور مشابه، مانوعه وزن
 w̃j

s = {(wj1
s , wj2

s , wj3
s )| j = 1, 2, … , n } and                                                   5رابطه  

wj1
s = min{wjk1

s 6رابطه                                                                                                {  

 wj2
s =

1

k
∑ wjk2

sk
k=1 7رابطه                                                                                              

 wj3
s = max{wjk3

s 8رابطه                                                                                             {  

 

  آیند بصورت زیر درمی (W̃s) هاو مااریس وزن (D̃)بنابراین مااریس اصنیم 

 D̃ =
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Construct a decision matrix 
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 محاسبه شده به شرح ودول زیر است  Dمااریس  ای ازننونه
 

 منفعت بعد برای D: محاسبه ماتریس 4 جدول

 معیار

 سپاری در شهرداری شیرازاعداد فازی مثلثی متناظر هر فعالیت منتخق بابر برون

 عوارض خودرو
مدیریت امور 
 ااکییرانان

وانتقال ملک نقر
و صدور پروانه 
 یساختنان

اماکن  تیریمد
و ی ورزش

 فرهنگیراها

 تیسا تیریمد
 برمشور

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

بهبود زمان 
 اناام کار

5/0 86/0 1 3/0 84/0 1 3/0 81/0 1 1/0 76/0 1 3/0 69/0 1 

 1 75/0 3/0 1 77/0 1/0 1 69/0 1/0 1 79/0 3/0 1 75/0 3/0 وریبهبود بهره

 1 72/0 1/0 1 83/0 1/0 1 85/0 1/0 1 83/0 1/0 1 81/0 1/0 هاکاهش هزینه

 1 73/0 3/0 1 86/0 3/0 1 85/0 5/0 1 88/0 5/0 1 91/0 5/0 بهبود عنلکرد

انرکز بیشتر بر 
های فعالیت
 اصلی

5/0 88/0 1 5/0 91/0 1 5/0 89/0 1 5/0 92/0 1 3/0 8/0 1 

اراقاء کیفیت 
خدمات به 
 شهروندان

5/0 86/0 1 1/0 73/0 1 5/0 85/0 1 5/0 83/0 1 3/0 67/0 1 

سازی و کوچک
سازی چابک
 شهرداریبدنه 

3/0 92/0 1 5/0 83/0 1 3/0 89/0 1 3/0 89/0 1 3/0 77/0 1 

 گرانمنبع: محاسبات پژوهش

 

های مووتود نطیتر دهی به معیارها: در این مرحله، اوسط اکنیکوزن مرحله سوم:

    بته معیارهتا، وزن اختصتا  داده مراابتی و آنتروپی شتانون، فراینتد احلیتر سلیتله

مراابی فازی محاستبه و بته پژوهش اوسط فرایند احلیر سلیله یشود  وزن معیارهامی
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 است شرح زیر گزارش شده
 

 هاها در شهرداریسپاری فعالیتبروندهی به معیارهای چارچوب : وزن5 جدول

 اصلتح واعیت وزن معیار بعد

 منفعت

 منفعت بیشتر بهتر 0381/0 بهبود زمان اناام کار در شهرداری

 منفعت بیشتر بهتر 0377/0 وری شهرداریبهبود بهره

هایی نطیر های شهرداری )هزینهکاهش هزینه
 سربار(های ارائه خدمت و هزینه هزینه

 منفعت بیشتر بهتر 0383/0

 منفعت بیشتر بهتر 0378/0 بهبود عنلکرد شهرداری

 منفعت بیشتر بهتر 0381/0 های اصلی شهرداریانرکز بیشتر بر فعالیت

 منفعت بیشتر بهتر 0378/0 های اصلی شهرداریانرکز بیشتر بر فعالیت

 منفعت بیشتر بهتر 0384/0 کوچک سازی و چابک سازی بدنه شهرداری

 فعالیت

 هزینه کنتر بهتر 0381/0 فعالیت هزینه

 منفعت بیشتر بهتر 0378/0 درآمد فعالیت

 منفعت بیشتر بهتر 0381/0 اصلی یا پشتیبانی بودن فعالیت

 منفعت بیشتر بهتر 0380/0 استانداردپ یری )ثبات( فعالیت

 فرصت

کننده/ اأمیناستفاده از ظرفیت و امکانات 
 سپارپ یربرون

 منفعت بیشتر بهتر 0379/0

اغییر شهروندان پاسخگویی به نیازهای درحال
 )سرعت و چابکی(

 منفعت بیشتر بهتر 0335/0

 منفعت بیشتر بهتر 0345/0 هادستیابی به افراد برخوردار از دانش آخرین فناوری

میائر مدیریتی 
 و پرسنلی

 منفعت بیشتر بهتر 0384/0 کارکنان در شهرداریحر میأله کنبود 

ووود نیروی انیانی کارآمد و متخص  برای 
 های واگ ارشدهنطارت برفعالیت

 منفعت بیشتر بهتر 0380/0

کاهش اصدی گری مدیران و ایااد فرصت 
 برای اناام وظایف مدیریتی

 منفعت بیشتر بهتر 0336/0

 منفعت بیشتر بهتر 0339/0 کنترل بهتر منابع انیانی

 منفعت بیشتر بهتر 0295/0 سپارپ یرکننده/ برونااربه اأمینارزیابی 
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 اصلتح واعیت وزن معیار بعد

کننده/ اأمین
 سپارپ یر برون

 هزینه کنتر بهتر 0338/0 سپارپ یرکننده/ برونهزینه و بینت اأمین

کننده/ سرعت و سروبت بودن اأمین
 سپارپ یر در ارائه خدماتبرون

 منفعت بیشتر بهتر 0012/0

 منفعت بیشتر بهتر 0335/0 سپارپ یرکننده/ برونکیفیت خدمات اأمین

 منفعت بیشتر بهتر 0384/0 سپارپ یرکننده/ برونواعیت مالی اأمین

کننده/ های دانشی و فنی اأمینمهارت
 سپارپ یربرون

 منفعت بیشتر بهتر 0377/0

 منفعت بیشتر بهتر 0382/0 سپارپ یرکننده/ برونپ یری اأمینانعلاف

کننده/ نامی اأمیننیت و خوشحین
 سپارپ یربرون

 منفعت بیشتر بهتر 0383/0

 منفعت بیشتر بهتر 0384/0 سپارپ یرکننده/ برونظرفیت سازمانی اأمین

دارا بودن امکانات و ااهیزات مناسق 
 سپارپ یرکننده/ بروناأمین

 منفعت بیشتر بهتر 0383/0

 هزینه کنتر بهتر 0048/0 های نطارتهزینه هزینه

 

امین معیتار بااووته بته jدستیابی به مااریس اصنیم برای شناسایی  مرحله چهارم:

ام: در این گام، معیارها بر اساس ماهیتشان به دو دستته بیشتتر بهتتر )منفعتت( و iگزینه 

بااووه به روابتط زیتر، بته  Dشوند و عناصر مااریس می بندی)هزینه( اقییمکنتر بهتر 

 شوند ابدیر می Uعناصر مااریس 
U = [uij]m×n

  

 xij3
+ = max{xij3}, Cj ∈ B                                                                    9رابله  

xij1
− = min{xij1}, Cj ∈ C                                                                     10رابله  

 uij = (
xij1

xij3
+ ,

xij2

xij3
+ ,

xij3

xij3
+ ) , Cj ∈ B                                                              11رابله  

 uij = (
xij1

xij1
− ,

xij2

xij1
− ,

xij3

xij1
− ) , Cj ∈ C                                                              12رابله  
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برای بعد منفعت بته شترح  Uبااووه به ماهیت معیارها که نشان داده شد، مااریس 

 شود ودول زیر نشان داده می
 

 برای بعد منفعت U: محاسبه ماتریس 6 جدول

 معیار

 اعداد فازی مثلثی متناظر هر فعالیت

 عوارض خودرو
مدیریت امور 
 ااکییرانان

وانتقال ملک نقر
و صدور پروانه 
 یساختنان

اماکن  تیریمد
و  یورزش

 فرهنگیراها

 تیسا تیریمد
 برمشور

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

بهبود زمان 
 اناام کار

5/0 86/0 1 3/0 84/0 1 3/0 81/0 1 1/0 76/0 1 3/0 69/0 1 

بهبود 
 وریبهره

3/0 75/0 1 3/0 79/0 1 1/0 69/0 1 1/0 77/0 1 3/0 75/0 1 

کاهش 
 هاهزینه

1/0 81/0 1 1/0 83/0 1 1/0 85/0 1 1/0 83/0 1 1/0 72/0 1 

 1 73/0 3/0 1 86/0 3/0 1 85/0 5/0 1 88/0 5/0 1 91/0 5/0 بهبود عنلکرد

انرکز بیشتر 
های بر فعالیت
 اصلی

5/0 88/0 1 5/0 91/0 1 5/0 89/0 1 5/0 92/0 1 3/0 8/0 1 

اراقاء کیفیت 
خدمات به 
 شهروندان

5/0 86/0 1 1/0 73/0 1 5/0 85/0 1 5/0 83/0 1 3/0 67/0 1 

سازی کوچک
 و چابک
سازی بدنه 
 شهرداری

3/0 92/0 1 5/0 83/0 1 3/0 89/0 1 3/0 89/0 1 3/0 77/0 1 

 گرانمنبع: محاسبات پژوهش
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در  U: در این مرحله، مقادیر متااریس 1محاسبه ارزیابی عنلکرد کلی مرحله پنجم:

زدایتی شوند و در نهایتت بااووته بته رابلته فتازیهای متناظر هر معیار ارب میوزن

(Ebrahimnejad and etal, 2012: 467) شوندمی زداییاین مقادیر فازی  

 F = [fij]m×n
  

 fij = defuzz (uij ⊗ wj
s)                                                                  13رابله  

 defuzz ãij =
1

6
(a1 + 4a2 + a3)                                                       14رابله  

 
 محاسبه شده در پژوهش F: ماتریس 7 جدول

 معیار بعد

 در شهرداری شیراز سپاریبابر برونهای منتخق فعالیت

عوارض 

 خودرو

مدیریت 
امور 

 ااکییرانان

وانتقال نقر
ملک و 

صدور پروانه 
 یساختنان

 تیریمد

 اماکن

و  یورزش 

 فرهنگیراها

 تیریمد
 تیسا

 برمشور

ت
منفع

 

 3884/0 3702/0 3715/0 3723/0 3730/0 بهبود زمان اناام کار

 3569/0 3571/0 3564/0 3573/0 3569/0 وریبهبود بهره

 3726/0 3760/0 3767/0 3760/0 3754/0 هاکاهش هزینه

 3617/0 3638/0 3637/0 3642/0 3647/0 بهبود عنلکرد

های انرکز بیشتر بر فعالیت

 اصلی
3731/0 3739/0 3734/0 3742/0 3710/0 

اراقاء کیفیت خدمات به 

 شهروندان
3627/0 3608/0 3626/0 3623/0 3599/0 

سازی سازی و چابککوچک
 بدنه شهرداری

3834/0 3801/0 3823/0 3823/0 3779/0 

هزینه
 

 5461/0 5419/0 5586/0 5503/0 5440/0 های نطارتهزینه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Calculate the overall performance evaluation 
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 معیار بعد

 در شهرداری شیراز سپاریبابر برونهای منتخق فعالیت

عوارض 

 خودرو

مدیریت 

امور 
 ااکییرانان

وانتقال نقر
ملک و 

صدور پروانه 
 یساختنان

 تیریمد

 اماکن

و  یورزش 

 فرهنگیراها

 تیریمد

 تیسا
 برمشور

ت
فعالی

 

 6719/3 6457/3 6504/3 6624/3 6671/3 هزینه فعالیت

 3598/0 3606/0 3619/0 3598/0 3621/0 درآمد فعالیت

 3665/0 3646/0 3677/0 3684/0 3672/0 اصلی بودن فعالیت

استانداردپ یری )ثبات( 

 فعالیت
3683/0 3695/0 3683/0 3676/0 3648/0 

ت
فرص

 

 استفاده از ظرفیت برون

 سپارپ یر
3683/0 3655/0 3658/0 3651/0 3624/0 

 پاسخگویی به نیازهای درحال
اغییر شهروندان )سرعت و 

 چابکی(
3198/0 3192/0 3194/0 3202/0 3189/0 

دستیابی به افراد برخوردار از 

 هادانش آخرین فناوری
3444/0 3430/0 3430/0 3439/0 3412/0 

میائر مدیریتی و پرسنلی
 

حر میأله کنبود کارکنان در 
 شهرداری

3769/0 3758/0 3772/0 3769/0 3730/0 

ووود نیروی انیانی کارآمد و 
برای نطارت متخص  
 های واگ ارشدهبرفعالیت

3658/0 3652/0 3658/0 3648/0 3636/0 

گری مدیران و کاهش اصدی

ایااد فرصت برای اناام 

 وظایف مدیریتی

3211/0 3213/0 3214/0 3210/0 3200/0 

 3273/0 3296/0 3296/0 3296/0 3308/0 کنترل بهتر منابع انیانی
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 معیار بعد

 در شهرداری شیراز سپاریبابر برونهای منتخق فعالیت

عوارض 

 خودرو

مدیریت 

امور 
 ااکییرانان

وانتقال نقر
ملک و 

صدور پروانه 
 یساختنان

 تیریمد

 اماکن

و  یورزش 

 فرهنگیراها

 تیریمد

 تیسا
 برمشور

ارزیابی اأمین
کننده/ 

برون
سپارپ یر
 

 2815/0 2809/0 2814/0 2827/0 2829/0 سپارپ یرااربه برون

 2532/3 2571/3 2398/3 2436/3 2494/3 سپارپ یرهزینه و بینت برون

سرعت و سروبت بودن 
 سپارپ یر در ارائه خدماتبرون

0181/0 0178/0 0173/0 0170/0 0177/0 

 3118/0 3179/0 3179/0 3174/0 3176/0 سپارپ یرکیفیت خدمات برون

 3754/0 3765/0 3758/0 3747/0 3762/0 سپارپ یرواعیت مالی برون

فنی  های دانشی ومهارت

 سپارپ یربرون
3581/0 3584/0 3585/0 3591/0 3585/0 

 3718/0 3733/0 3709/0 3709/0 3727/0 سپارپ یرپ یری برونانعلاف

نامی نیت و خوشحین

 سپارپ یربرون
3750/0 3750/0 3779/0 3770/0 3756/0 

 3769/0 3798/0 3794/0 3791/0 3787/0 سپارپ یرظرفیت سازمانی برون

دارا بودن امکانات و ااهیزات 
 سپارپ یرمناسق برون

3782/0 3785/0 3795/0 3799/0 3769/0 

 گرانمنبع: محاسبات پژوهش

 

fi)اعیین بهترین  مرحله ششم:
fi)و بدارین  (∗

 برای هر معیار  ارزش (−

 fi
∗ = max{fij}                                                                        15رابله  

 fi
− = min{fij}                                                                        16رابله  

 ارزش هر معیار ن: محاسبه بهترین و بدتری8 جدول
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 آل مثبتایده معیار بعد
F* 

 آل منفیایده
-F 

 منفعت

 3684/0 3729/0 بهبود زمان اناام کار

 3564/0 3573/0 وریبهبود بهره

 3726/0 3767/0 هاکاهش هزینه

 3617/0 3647/0 بهبود عنلکرد

 3710/0 3742/0 های اصلیفعالیتانرکز بیشتر بر 

 3599/0 3627/0 اراقاء کیفیت خدمات به شهروندان

 3779/0 3834/0 سازی بدنه شهرداریسازی و چابککوچک

 5419/0 5586/0 های نطارتهزینه هزینه

 فعالیت

 6457/3 6719/3 هزینه فعالیت

 3598/0 3621/0 درآمد فعالیت

 3646/0 3684/0 اصلی بودن فعالیت

 3648/0 3695/0 استانداردپ یری )ثبات( فعالیت

 فرصت

 3624/0 3658/0 سپارپ یراستفاده از ظرفیت برون

اغییتر شتهروندان )سترعت و پاسخگویی به نیازهتای درحتال

 چابکی(
3202/0 3189/0 

 3412/0 3444/0 هادستیابی به افراد برخوردار از دانش آخرین فناوری

میائر مدیریتی و پرسنلی
 3730/0 3772/0 حر میأله کنبود کارکنان در شهرداری 

ووتتود نیتتروی انیتتانی کارآمتتد و متخصتت  بتترای نطتتارت 

 های واگ ارشدهبرفعالیت
3658/0 3636/0 

گتری متدیران و ایاتاد فرصتت بترای اناتام کاهش اصتدی

 وظایف مدیریتی
3214/0 3200/0 

 3273/0 3308/0 انیانیکنترل بهتر منابع 

ارزیاب

ناأمیی 
ده/ کنن

برون

سپارپ

ذیر
 

 2809/0 2829/0 سپارپ یرااربه برون
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 آل مثبتایده معیار بعد
F* 

 آل منفیایده
-F 

 2398/3 2571/3 سپارپ یرهزینه و بینت برون

 0170/0 0181/0 سپارپ یر در ارائه خدماتسرعت و سروبت بودن برون

 3174/0 3181/0 سپارپ یرکیفیت خدمات برون

 3747/0 3765/0 سپارپ یرمالی برونواعیت 

 3581/0 3591/0 سپارپ یرفنی برون های دانشی ومهارت

 3709/0 3733/0 سپارپ یرپ یری برونانعلاف

 3750/0 3779/0 سپارپ یرنامی بروننیت و خوشحین

 3769/0 3798/0 سپارپ یرظرفیت سازمانی برون

 3769/0 3799/0 سپارپ یرااهیزات مناسق بروندارا بودن امکانات و 

 گرانمنبع: محاسبات پژوهش
 

 اوسط رابله زیر: Riو  Siمحاسبه مقدار  مرحله هفتم:

 Si = ∑
wj

o(fi
∗−fij)

( fi
∗−fi

−)

n
j=1 17رابله                                                                             

 Ri = max (
wj

o(fi
∗−fij)

( fi
∗−fi

−)
18رابله                                                                       (  

wjبرای سهولت محاسبات و نیز اوتناب از خلا، ابتدا مقدار 
o(fi

∗−fij)

( fi
∗−fi

−)
محاسبه شد و  

 حیاب شدند Rو  Sسپس مقادیر 

 

 

 

 
 

 Rو  S: محاسبات اولیه جهت تعیین مقادیر 9 جدول
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 معیار بعد

 سپاری در شهرداری شیرازهای منتخق بابر برونفعالیت

عوارض 
 خودرو

مدیریت 
امور 
 ااکییرانان

وانتقال ملک نقر
و صدور پروانه 
 یساختنان

 تیریمد
 یاماکن ورزش
 و فرهنگیراها

 تیریمد
 تیسا

 برمشور

 منفعت

 0316/0 0188/0 0094/0 0038/0 0000/0 کاربهبود زمان اناام 

 0123/0 0067/0 0312/0 0000/0 0123/0 وریبهبود بهره

 0317/0 0049 0000/0 0049/0 0098/0 هاکاهش هزینه

 0314/0 0088/0 0104/0 0052/0 0000/0 بهبود عنلکرد

های انرکز بیشتر بر فعالیت

 اصلی
0105/0 0026/0 0079/0 0000/0 0316/0 

اراقاء کیفیت خدمات به 

 شهروندان
0000/0 0216/0 0016/0 0049/0 0313/0 

سازی سازی و چابککوچک

 بدنه شهرداری
0000/0 0190/0 0064/0 0064/0 0318/0 

 0030/0 0040/0 0000/0 0020/0 0035/0 های نطارتهزینه هزینه

 فعالیت

 0000/0 0315/0 0258/0 0115/0 0057/0 هزینه فعالیت

 0313/0 0197/0 0079/0 0313/0 0000/0 درآمد فعالیت

 0158/0 0315/0 0059/0 0000/0 0098/0 اصلی بودن فعالیت

 0315/0 0126/0 0080/0 0000/0 0078/0 استانداردپ یری )ثبات( فعالیت

 فرصت

 0314/0 0069/0 0000/0 0035/0 0017/0 سپارپ یر استفاده از ظرفیت برون

 پاسخگویی به نیازهای درحال
اغییر شهروندان )سرعت و 

 چابکی

0071/0 0210/0 0162/0 0000/0 0278/0 

دستیابی به افراد برخوردار از 

 هادانش آخرین فناوری

 
0000/0 0122/0 0122/0 0041/0 0285/0 

میائ

مدیرل 

یتی 

پرسنلو 

 0218/0 0026/0 0000/0 0106/0 0026/0حر میأله کنبود کارکنان در  ی
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 معیار بعد

 سپاری در شهرداری شیرازهای منتخق بابر برونفعالیت

عوارض 
 خودرو

مدیریت 
امور 
 ااکییرانان

وانتقال ملک نقر
و صدور پروانه 
 یساختنان

 تیریمد
 یاماکن ورزش
 و فرهنگیراها

 تیریمد
 تیسا

 برمشور
 شهرداری

ووود نیروی انیانی کارآمد و 
متخص  برای نطارت 

 های واگ ارشدهبرفعالیت
0000/0 0086/0 0000/0 0143/0 0214/0 

گری مدیران و ایااد کاهش اصدی

فرصت برای اناام وظایف 
 مدیریتی

0049/0 0023/0 0000/0 0072/0 0278/0 

 0281/0 0095/0 0095/0 0095/0 0000/0 منابع انیانیکنترل بهتر 

ارزیابی اأمین
کننده/ برون

سپارپ یر
 

 0174/0 0244/0 0192/0 0017/0 0000/0 سپارپ یرااربه برون

 0062/0 0000/0 0280/0 0218/0 0124/0 سپارپ یرهزینه و بینت برون

سرعت و سروبت بودن 
 خدماتسپارپ یر در ارائه برون

0000/0 0002/0 0008/0 0010/0 0004/0 

 0000/0 0068/0 0102/0 0278/0 0204/0 سپارپ یرکیفیت خدمات برون

 0191/0 0000/0 0127/0 0318/0 0064/0 سپارپ یرواعیت مالی برون

 های دانشی و فنی برونمهارت
 سپارپ یر

0313/0 0235/0 0196/0 0000/0 0196/0 

 0196/0 0000/0 0316/0 0314/0 0078/0 سپارپ یرپ یری برونانعلاف

 نامی بروننیت و خوشحین

 سپارپ یر
0317/0 0317/0 0000/0 0106/0 0247/0 

 0318/0 0000/0 0042/0 0081/0 0121/0 سپارپ یرظرفیت سازمانی برون

دارا بودن امکانات و ااهیزات 

 سپارپ یرمناسق برون
0176/0 0143/0 0035/0 0000/0 0317/0 

 گرانمنبع: محاسبات پژوهش

 برای هر گزینه Rو  S: محاسبه مقادیر 10 جدول



      شیراز سپاری در شهرداریهای منتخق بابر برونبندی فعالیتاولویت

 

57 

 
عوارض 
 خودرو

مدیریت امور 
 ااکییرانان

وانتقال ملک و نقر

صدور پروانه 

 یساختنان

اماکن  تیریمد

و  یورزش

 فرهنگیراها

 تیسا تیریمد
 برمشور

Si 2155/0 3619/0 2759/0 2370/0 6604/0 

Ri 0317/0 0318/0 0316/0 0315/0 0318/0 

 گرانمنبع: محاسبات پژوهش

 

 اوسط رابله زیر: Qiمحاسبه مقدار  مرحله هشتم:

 S− = max{Si}                                                                               19رابله  

S∗ = min{Si}                                                                                  20رابله  

R− = max{Ri}                                                                                21رابله  

R∗ = min{Ri}                                                                                 22رابله  

 Qi =
v(Si−S∗)

S−−S∗
+

(1−v)(Ri−R∗)

R−−R∗
23رابله                                                               

بیشینه کردن کاربرد گروهی است عنوان وزنی برای استرااژی به "V"در رابله باال، 

1"که درحالی − v"  پارامتر، وزن اأثر فردی است "V" اوافتق گتروه  زانیتبااووه به م

در  5/0از  شیدر صورت اوافق باال مقدار آن ب کهیورلب  شودیانتخاب م رندهیگمیاصن

مقدار آن کنتتر  نییو در صورت اوافق پا5/0 برابرآرا مقدار آن  تیصورت اوافق با اکثر

 است درنطر گرفته شده 5/0در این پژوهش،  "V"مقدار  خواهد بود 5/0از 

 
 

 

 

 

 برای هر گزینه Q: محاسبه مقدار 11 جدول
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عوارض 
 خودرو

مدیریت امور 
 ااکییرانان

وانتقال ملک و نقر

صدور پروانه 

 یساختنان

اماکن  تیریمد

و  یورزش

 فرهنگیراها

 تیریمد

 تیسا

 برمشور

Qi 3333/0 6645/0 2346/0 0242/0 0000/1 

 گرانمنبع: محاسبات پژوهش

 

  Qو  S ،Rسازی صعودی مقادیر ها اوسط مراقبندی گزینهرابه مرحله نهم:

 

 Qو  S ،Rها به تفکیک ی گزینهبندی اولیه: رتبه12 جدول

 سپاریهای منتخق بابر برونفعالیت

 در شهرداری شیراز
 رابه Qمقادیر  رابه Rمقادیر  رابه Sمقادیر 

 3 3333/0 3 0317/0 1 2155/0 عوارض خودرو

 4 6645/0 4 0318/0 4 3619/0 رانانیامور ااکی تیریمد

پروانه وانتقال ملک و صدور نقر

 یساختنان
2759/0 3 0316/0 2 2346/0 2 

 1 0242/0 1 0315/0 2 2370/0 و فرهنگیراها یاماکن ورزش تیریمد

 5 0000/1 4 0318/0 5 6604/0 برمشور تیسا تیریمد

 گرانمنبع: محاسبات پژوهش

عنوان بهترین گزینه، بااووه به مقدار کنینته بتودن به Aمعرفی گزینه  مرحله دهم:

Q  شر  زیر بربرار باشد  2اگر 

 Qبرار در گتروه  نهیگز نیو دوم نیاول قیبه ارا 2Aو  1Aاگر : 1مزیت قابل قبول

 آنگاه باید رابله زیر بربرار باشد باشد،  هانهیاعداد گز انگریب، jو 

  
Q(A(2)) − Q(A(1)) ≥ DQ                                                          24رابله  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Acceptable advantage 
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DQ =
1

j−1
25رابله                                                                                      

یتا  Sنیز باید بهترین گزینه در گروه  1Aگزینه : 1گیریثبات قابل قبول در تصمیم

R   یا هردو باشد 
عنتوان بته ریتز صتورتب هانتهیاز گز یاکه شر  اول بربرار نباشد، مانوعه یزمان

  شوندبرار انتخاب می یهانهیگز

برار هایگزینه  = A(1), A(2), A(3), … , A(M)                                            25رابله  

 شتتتتودیمحاستتتتبه م ریتتتتبااووتتتته بتتتته رابلتتتته ز Mمقتتتتدار  نیشتتتتتریب

 (Chen and Wang, 2009: 37; Vahdani and etal, 2010: 1236)  

 Q(A(M)) − Q(A(1)) <
1

j−1
26رابله                                                                 

عنوان بتته A(2)و  A(1) نتتهیکتته شتتر  دوم بربتترار نباشتتد دو گز یزمتتانهنچنتتین 

  شوندیبرار انتخاب م یهانهیگز

شود که شر  دوم بترای متحطه میشود ویکور پرداخته میحال به بررسی شرو  

هتای حتدابر بتا یکتی از رابته Qها در ستتون ی گزینهها صادق است  یعنی رابهگزینه

برابر است  هنچنین ابق روابط ذکتر شتده، شتر  اول ویکتور  Rو  Sمتناظر در ستون 

 شود بررسی می

 Q(2) − Q(1) ≥
1

j−1
      →   23/04593 −  02/04014 = 0.210597 

  
1

j−1
=

1

5−1
= 0.25     ⇒  0.210597 ≱  0.25  

با بررسی شر  اول، مشخ  شد که این شر  بربرار نییت  در این حالت شتر  

، 27و به کنتک رابلته  26استفاده از رابله شناره منطور با هنیناست  بهاول نقض شده

 شود درصدد ارائه راهکاری وهت حر مشکر برآمده می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Acceptable stability in decision making 
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 Q(M) − Q(1) <
1

j−1
    →    Q(2) − Q(1) =  0.210597 < 0.25  

رابته دوم از اول،  Qمقتدار شتود کته افااتر بااووه به محاسبات باال متحطه می

، گزینه دوم را Mکنتر از مقدار بابر ببول برای پ یرش شر  اول است  در نتیاه ایناا 

 گیرد دربرمی

 

 گیری. نتیجه5
اولویتت  4فعالیتت در  5ها، مشتخ  شتد کته ایتن واحلیر دادهبااووه به اازیه

 گیرند که ابق ودول زیر است واگ اری برار می

 
 سپاری در شهرداری شیرازهای قابل برونبندی نهایی فعالیت: رتبه13 جدول

 رابه فعالیت منتخق

  سراهاو فرهن  یاماکن ورزش تیریمد

 یوانتقال ملک و صدور پروانه ساختناننقر
1 

 2 عوارض خودرو

 3 رانانیامور ااکی تیریمد

 4 برمشور تیسا تیرمدی

 گرانمحاسبات پژوهشمنبع: 

 

از آناایی که پژوهش حااتر در ستلح وهتان منحصتر استت، بابتر مقاییته بتا 

احقیقات ببلی نییت چون اصتً پژوهشی در این زمینه ووود نتدارد  شتهرداری شتیراز 

گیری نوین، ابدامات خود را بهبتود دهتد و های ریاای و اصنیمباید با بکارگیری مدل

ای از اتری بتردارد  ننونتههای ودیچه بهتر به مردم، گامدر راستای خدمت رسانی هر

اساس، شهرداری شیراز موظف است وهت است  برایناین ابدام در این مقاله ننایه شده

 ،هتاها و اووه بته محتدودیتسپاری و رعایت اولویتدستیابی به منافع حاصله از برون
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وانتقتال ملتک و صتدور نقتر"و  "ستراهامدیریت اماکن ورزشی و فرهن "دو فعالیت 

اور هنزمان برار دهد و ستپس بته فکتر را در اولویت واگ اری و به "پروانه ساختنانی

واگ اری فعالیت دیگر برآید  الزم به ذکر است که در نهایتت، نتتایا ایتن پتژوهش بته 

وویا شد که این  هافعالیتبندی در رابله با اولویتها خبرگان ارائه شد و نطر مادد آن

 ها برار گرفت آن مورد اأییدبندی رابه
 

 منابع

 الف. فارسی
احندی، علیراتا و حیتدری، مهتدی خالقی، غتمحیین؛ وعفری اسکندری، میثم؛ علی

 ی اوستعه ایهتاستازمان عنلکترد ارزیتابی ی فتازیمعیتاره چند احلیر  (1389)

 (:13) 5 ،مدیریت صتنعتی  خصوصی بخش از حنایت در معادن و صنایع وزارت

15-40  

 ستپاری ستاختبترون نتهیبه قیتارک نیتیوهت اع یارائه مدل  (1388)  شاملو، محنود

هتر  بته نتهیبه ستفارش زانیتم نیتیکننتده و اعاتأمینو انتختاب  )بلعات( کاالها

در شترکت ایتران  (TOPSIS) , (LP)خلتی  ریزیبرنامهکننده با استفاده از اأمین

، به راهننایی دکتتر علتی محقتر، دانشتگاه نامه کارشناسی ارشدپایان  خودرو دیزل

 اهران 

اهلل؛ شتاکری، فاانته و بابتایی، احاری مهروردی، محندحیین؛ میرغفوری، سیدحبیق

ارائه راهکارهای اراقتای عنلکترد در بختش دولتتی بتا رویکترد   (1391)  حنید

BSC ،ANP  127-105(: 1) 6، بهبود مدیریت  ویکورفازی و  

کیفیتت  ارزیتابی  (1390)  زابترد، حیتن ولته فضلی، صفر؛ اینوری، احند و ختدایی

  ارکیبتی )ویکتور وتی ار ای( و رویکترد فتازی روش بتا دولتتی بخش خدمات

  103-73(: 60) 21، احول و بهبود مدیریتملالعات 

ارزیابی عنلکترد شتعق   (1391)  مواننی، علیراا؛ فتاحی، وحید و کرینی، سیدمحند

هتای یک شرکت بینه با استفاده از رویکرد الفیقی کارت امتیازی متوازن و اکنیک
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MADM 69-51(: 3) 27، نامه بینهپژوهش  فازی  

هتای پتروژه ستپاری(، سناش مخاارات برون1388صدابتی، حیین )میکائیلی، فتاح و 

فصتلنامه   فناوری ااتعات: شرکت اوسعه منابع آب و نیتروی ایتران )آب نیترو(
  40-19: 13، ملالعات مدیریت صنعتی

راهبتترد  نیتتیاع  (1387)  نهاونتتدی، نیتتیم؛ یوستتفیان، محندحیتتین و بیتتات، علتتی

، فصنامه ابتصاد و ااارت نتوین  رانیا یهاااتعات در بانک یفناور یسپارنبرو

13: 89-110  
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