شاخصهای ارزیابی
واژه شــاخص بــه معنــای عــام ،مفهــوم یــا عددی اســت
کــه انــدازه کمیــت معینــی را مشــخص مینماید .شــاخصها
بهمنزله معیارهایی هستند که به وسیله آنها میتوان کمیت
و کیفیــت یک موضــوع را اندازهگیــری کرد .باید توجه داشــت
فرآینــد ارزیابــی عملکــرد و شــاخصگذاری فرآینــدی مســتمر
اســت و بایســتی در طول اجرای برنامه مورد ارزیابی و بازنگری
قرار گیرد.
در برنام ههــای راهبــردی تنهــا نوشــتن یــک برنامــه

1
نهادهها

2

خوب ،كافی نیســت؛ برنامه باید دارای یك نقشه راه تفصیلی
پیرامون شیوه دستیابی به آنها باشد و روش سنجش آن نیز
ً
مشخص شده باشد .معموال برای سنجش برنامهراهبردی،
شاخصهایی در نظر گرفته میشود.
بــه منظــور تدویــن شــاخصها نیاز به دید سیســتمی از
سازمان مورد مطالعه است ،که مدل منطق به خوبی این نیاز
یســازد .در شــکل زیر نمایی از این مدل به صورت
را برآورده م 
ساده نمایش داده شده است.
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فرآیندها/
عملیات

خروجیها/
نتایج

4
اثرات/
پیامدها

شکل ( :)2-1نمایی از مدل منطق
برایــن اســاس بــا الگــو قــراردادن مــدل منطــق بــه عنــوان
چارچوب مدیریت و ارزیابی عملکرد ،دو گروه شاخص به عنوان
شاخصهای برنامه اصفهان  1405در نظر گرفته شده است.
گــروه اول شــاخصهای پیامــدی برنامه که ناظر به پیامد
ً
و منطبــق بــر اهــداف کالن میباشــند .ایــن شــاخصها عمدتا
کیفــی بوده و وضعیت شــهر را در هر یــک از موضوعات مرتبط با

اهداف کالن مشخص میسازند .گروه دوم شاخصهای کنترل
و ارزیابــی برنامه بوده که معادل نتایج ،خروجیها و عملیات از
مدل منطق به حساب میآیند و به منظور سنجش اهداف خرد
برنامه مورد استفاده قرار میگیرد.
توضیحات تکمیلی در خصوص مدل منطق به پیوســت
آمده است.

هــر برنامــه راهبــردی هنگامی قابلیت اجرایی پیدا میکند که بتواند در ابعاد مختلف مورد ســنجش و ارزیابی قــرار گیرد؛ در غیر
یشــود .بدین منظور بایســتی بتوان از ســطح کالن برنامه تا سطح اجرا را
این صورت ضمانت اجرایی آن با خدشــه مواجه م 
مورد ارزیابی دورهای قرار داد .بدین منظور در سطوح مختلف برنامه راهبردی اصفهان  ،1405از سطح چشمانداز تا عملیات
برنامه شاخصهایی تدوین گردیده است و مطابق با شناسنامه شاخص و دوره ارزیابی آن مورد سنجش قرار خواهد گرفت.
شاخصهای برنامه در دو دسته اصلی شاخصهای مبتنی بر چشمانداز و شاخصهای مبتنی بر اهداف برنامه تدوین گردیده
است .در باالترین سطح که شاخصهای مبتنی بر چشمانداز برنامه میباشد دو دسته شاخص زیستپذیری شهر اصفهان
و رقابتپذیری شهر اصفهان در نظر گرفته شده است که هر یک از آنها دارای زیرشاخصهایی میباشد .عالوه بر آن برای
سطوح مختلف اهداف برنامه ،شاخصهای پیامدی ،نتیجهای و خروجی در نظر گرفته شده است که مجموعه این شاخصها
در ادامه ارائه شده است.
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شاخصهای مبتنی بر شعار چشمانداز
مدلزیستپذیری شهر اصفهان
بعداجتماعی
فرهنگی
زیربعد
امنیت

زیربعد
امنیت

زیربعد
امنیت

زیربعد
امنیت

زیربعد روابط
اجتماعی

زیربعد
سالمت

زیربعد
سالمت

زیربعد
سالمت

میزان امنیت حسشده
در طول شبانهروز

میزان ایمنسازی و مناسبسازی فضای
بازی کودکان

اطمینان
به خدمات پلیس

میزان فضای
بی دفاع شهری

تعداد افراد آسیبدیده اجتماعی
(ولگرد ،زنان خیابانی ،کودکان کار)

نر خ جرم

زیربعد
امنیت

زیربعد
امنیت

زیربعد
امنیت

زیربعد روابط
میزان اعتماد به تصمیمات شورای شهر و
اجتماعی
شهرداری (اعتماد نهادی)

درصد جمعیت سا کن
در حاشیه شهر

دسترسی به خدمات
سالمت عمومی

میزان مشارکت اجتماعی

امید به زندگی

نرخ مرگ و میر
(در هزار نفر)

تعداد تخت بیمارستانی
به ازای  100،000نفر جمعیت

شیوع
مصرف دخانیات

میانگین هزینه بهداشت
و درمان هر خانوار
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زیربعد
سالمت

زیربعد
سالمت

زیربعد
سالمت

بعداقتصادی
زیربعد
اشتغال

نرخ اشتغال

نرخ بیکاری

زیربعد
اشتغال

زیربعد درآمد
و سطح رفاه
عمومی

شاخص فقر

رضایت از هزینهی زندگی

زیربعد درآمد
و سطح رفاه
عمومی

زیربعد درآمد
و سطح رفاه
عمومی

سرانه هزینههای زندگی خانوار

متوسط نرخ اجاره مسکن

زیربعد درآمد
و سطح رفاه
عمومی

میانگین درآمد سالیانه خانواده

نسبت حمایت

زیربعد سیستم
اقتصادی

میزان سرمایهگذاری در شهر

تعداد گردشگران (داخلی و خارجی)

زیربعد سیستم
اقتصادی

زیربعد سیستم
اقتصادی
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زیربعد درآمد
و سطح رفاه
عمومی

بعد زیست
محیطی
زیربعد آلودگی
محیط

زیربعد آلودگی
محیط

زیربعد آلودگی
محیط

زیربعد حفاظت
از محیط

تعداد روزها با کیفیت هوای مطلوب

کیفیت آب آبیاری در شهر

میانگین سالیانه AQI
( )CO, NOX, SOX , PM2.5 , PM10

وضعیت آلودگی صوتی

وضعیت انتشار گاز گلخانهای

پسماند

راندمان آبیاری

وضعیت مدیریت هدررفت آب
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زیربعد آلودگی
محیط

زیربعد آلودگی
محیط

زیربعد آلودگی
محیط

زیربعد حفاظت
از محیط

بعد کالبدی
فیزیکی
زیربعد امکانات
شهری

زیربعد امکانات
شهری

زیربعد آموزش
و فرهنگی

زیربعد
حمل و نقل

زیربعد
حمل و نقل

زیربعد
حمل و نقل

زیربعد
حمل و نقل

زیربعد خدمات
شهری

زیربعد
سیما و منظر

زیربعد
مسکن

زیربعد
مسکن

کیفیت توزیع پارکها و فضای سبز
(دسترسی)

سرانهی فضاهای سبز

دسترسی به امکانات تفریحی و ورزشی
در شهر

دسترسی فرد معلول به مؤسسات

سرانه فضا برای فعالیتهای فرهنگی
و اجتماعی

دسترسی به مدارس و فضاهای آموزشی

میزان رضایت شهروندان
از حملونقل عمومی

کیفیت سیستم حملونقل شهری

وضعیت ترافیکی شهر

میانگین مدت زمان انتظار
تا رسیدن وسایل حملونقل عمومی

میانگین فاصله
تا ایستگاه حملونقل عمومی

متوسط زمان سفر

میزان ساعات کار وسایل نقلیه عمومی

تعداد تصادفات

میانگین مدت زمان رسیدن
به محل حادثه (آتشنشانی)

رضایت از خدمات شهری

میزان جذابیت و کیفیت فضاهای عمومی

کیفیت بصری مناطق مسکونی
خیابانها و پیادهروها

تعداد و سهم مسکن سطحگرا
(غیر آپارتمانی)

نسبت اجارهنشینی

متوسط اندازهی واحدهای مسکونی
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زیربعد امکانات
شهری

زیربعد امکانات
شهری

زیربعد آموزش
و فرهنگی

زیربعد
حمل و نقل

زیربعد
حمل و نقل

زیربعد
حمل و نقل

زیربعد
حمل و نقل

زیربعد خدمات
شهری

زیربعد
سیما و منظر

زیربعد
مسکن

پذیری شهر اصفهان
تپذیری
مدل رقاب
رقابت
بعد اجتماعی
فرهنگی
زیربعد
آموزش

زیربعد
آموزش

زیربعد روابط
اجتماعی

زیربعد سطح
زندگی

زیربعد
سالمت

نر خ سواد

تعداد دانشگاهها
به ازای هر میلیون نفر

نسبت جمعیت با تحصیالت
آموزش عالی

تعداد رویدادهای فرهنگی و ورزشی برگزار
شده در سطح جهانی

نر خ جرم

شاخص فقر

تعداد شاغالن نسبت
به جمعیت شهر

امید به زندگی

دسترسی به خدمات
سالمت عمومی
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زیربعد
آموزش

زیربعد
فرهنگی

زیربعد سطح
زندگی

زیربعد
سالمت

بعداقتصادی
زیربعد
اشتغال

زیربعد
اشتغال

زیربعد
بهرهوری

زیربعد
بهرهوری

زیربعد
بهرهوری

نرخ اشتغال

نرخ بیکاری

اشتغال در کسب و کارهای دانش بنیان
به ازای هر  1000نفر

سهم تحقیق و توسعه
از نیروی کار شهری

تعداد بنگاههای اقتصادی در لیست
بنگاههای اقتصادی برتر

سهم گردشگری از GDP

سرانه GDP

ارزش افزوده کسبوکار

بهرهوری نیروی کار در بنگاههای
اقتصادی بزرگ (بهرهوری نیروی کار)

تعداد اشتغال ایجاد شده
در کسبوکارهای جدید

زیربعد
بهرهوری

سهم خدمات از GDP

زیربعد
تعامالت
خارجی

میزان سرمایهگذاری خارجی

میزان صادرات

سرانه درآمد از صنعت
گردشگری بینالمللی

تعداد گردشگران خارجی

زیربعد
تعامالت
خارجی

زیربعد درآمد
و سطح رفاه
عمومی

سرانه درآمد شهروندان

زیربعد
سیستم
اقتصادی

میزان سرمایهگذاری داخلی

نسبت درآمد محلی
به درآمد ملی

سرانه هزینههای زندگی خانوار

سهولت انجام کسبوکار
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زیربعد
اشتغال

زیربعد
اشتغال

زیربعد
بهرهوری

زیربعد
بهرهوری

زیربعد
بهرهوری

زیربعد
بهرهوری

زیربعد
تعامالت
خارجی

زیربعد
تعامالت
خارجی

زیربعد درآمد
و سطح رفاه
عمومی

زیربعد
سیستم
اقتصادی

بعدزیست
محیطی
زیربعد آلودگی
محیط

زیربعد آلودگی
محیط

زیربعد آلودگی
محیط

زیربعد آلودگی
محیط

کیفیت آب آشامیدنی

میانگین سطح آالیندهها

آلودگی ذرات معلق
(میانگین ذرات کمتر از  2.5میکرون)

مدیریت پسماند صنعتی

آلودگیهای CO2

حجم آلودگی
با منشأ صنعتی

آلودگی صوتی ترافیک
در جادههای شهری

نرخ تصفیه
فاضالبهای شهری

زیربعد
حفاظت از
محیط

منابع آب قابل دسترس

زیربعد
حفاظت از
محیط

سرانه ایجاد گازهای گلخانهای

سرانه مصرف آب و انرژی

درصد تخلیه فاضالبهای صنعتی
طبق استاندارد ملی
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زیربعد آلودگی
محیط

زیربعد آلودگی
محیط

زیربعد آلودگی
محیط

زیربعد
حفاظت از
محیط

زیربعد
حفاظت از
محیط

زیربعد
حفاظت از
محیط

بعد کالبدی و
فرهنگی
زیربعد
حمل و نقل

زیربعد
حمل و نقل

تعداد شهرها
با پرواز بینالمللی مستقیم

ظرفیت مسافربری

ظرفیت حملونقل

زیربعد خدمات
و امکانات
شهری

تعداد هتلهای بینالمللی

زیربعد خدمات
و امکانات
شهری

تعداد تسهیالت (مرا کز)
سالمت در بخش دولتی

تعداد خطوط بزرگراهی

سرانه مسکن (فضای زندگی)

تعداد بیمارستانها

59

زیربعد
حمل و نقل

زیربعد خدمات
و امکانات
شهری

زیربعد خدمات
و امکانات
شهری

زیربعد خدمات
و امکانات
شهری

شاخصهای مبتنی بر اهداف برنامه
کاهش آلودگیهای محیطی
با تمرکز بر کاهش تولید آالیندههای هوا

هدف کالن

1

میانگین میزان انتشار
گاز آالینده co

شاخصهای
پیامدی

میانگین میزان انتشار
گاز آالینده So2

میانگینمیزانانتشار
گاز آالینده No2

میانگین میزان انتشار
ذرات آالینده PM2/5

هدف خرد 1

افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به وسایل نقلیه شخصی

شاخصهای نتیجهای
سهم سفر
با حمل و نقل
غیر موتوری
(دوچرخه/موتور
برقی/پیاده)

میزانرضایت
استفادهکنندگاناز
کیفیتناوگان
حمل و نقل حومه

متوسط سرانه
انرژی مصرفی
روزانه در سیستم
حمل و نقل شهری

سهم سفر با
حمل و نقل
همگانی (اتوبوس
واحد ،تا کسی
خطی و گردشی،
مترو)

میزان رضایت
شهروندان از
کیفیت ناوگان
حمل و نقل
همگانی درون
شهری
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متوسط زمان
انتظار مسافرین
اتوبوس

تعداد استفاده
کنندگان از اپ
حمل و نقل
همگانی

سرفاصله زمانی
قطارها

شاخصهای خروجی

1
سهم اتوبوسهای دارای فیلتر دوده به کل اتوبوسهای
نیازمند فیلتر دوده (چک لیست)

2

تعداد پایانه های برخوردار از پارک سوار

4

ميزان رشد تعداد استفاده كنندگان مشترك مترو با ساير
گونههاي حمل و نقل همگانی

6

سهم ایستگاههای اتوبوس متصل به سیستم هوشمند
اطالعرسانی حمل و نقل همگانی

8

طول مسیرهای ویژه اتوبوس

10

متوسط عمر ناوگان اتوبوسرانی

12

سهم استفاده کنندگان  BRTاز کل سهم اتوبوسها
در ساعت پیک

14

پوشش جمعیتی ایستگاههای اتوبوس

16

میزان کاهش زمان سفر
در معابر قیمتگذاری شده در ساعات پر ترافیک

18

تعداد موتورسیکلتهای دارای معاینه فنی

20

3
5
7
9
11
13
15
17
19
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میزان کیفیت ناوگان اتوبوسرانی
درون شهری(چک لیست)

میزان کیفیت ناوگان اتوبوسرانی حومه از مبدا یا مقصد
اصفهان(چک لیست)

نسبت تجهیز ایستگاههای مترو به ایستگاههای دوچرخه

سهم ناوگان هوشمندسازیشده فعال

طول مسیرهای ویژه دوچرخه

مساحت پیادهراهها

متوسط عمر ناوگان تا کسیرانی

پوشش شعاعی ایستگاههای اتوبوس

تعداد نفرات استفاده کننده از همپیمایی
(استفاده از استارت آپها)

تعداد خودرو ورودی به محدوده طرح ترافیک

هدف خرد 2

کاهش آلودگی ناشی از تردد ناوگان بار در داخل رینگ چهارم ترافیکی

شاخصهای خروجی
تعداد پایانهها و توقفگاههای احداث شده

2

نسبت تعداد ناوگان متخطی به كل ناوگان مشاهده شده

4

1

تعداد خودروهای (سبک و سنگین) دارای معاینه فنی

3

تعداد بارنامه صادر شده

هدف خرد 3

حفظ سرانه فضای سبز ا كولوژیك با تأ کید بر عدم فشار به منابع آب زیرزمینی

شاخصهای نتیجهای
سرانه فضای سبز
ا کولوژیک

میزان آب مصرفی از
منابع زیرزمینی برای
آبیاری یک مترمربع
فضای سبز در سال

شاخصهای خروجی
درصد استفاده از پساب

2

باز کاشت گونه های گیاهی مقاوم و متناسب با اقلیم

4

مساحت فضای سبز
در اختیار سایر ارگانها (باغات احیا ،اما کن دولتی)

6

1

3

5

7
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مساحت پهنههای بزرگ مقیاس ا کولوژیک

درصد آبیاری با سیستمهای نوین

درصد تحقق شبکه انتقال (کلکتور) و مخزن

درصد تحقق کاربریهای فضای سبز طرح تفصیلی

هدف خرد 4

کاهش آثار نامطلوب دفع پسماند

شاخصهای نتیجهای
نسبت دفن زباله به کل
زباله جمع آوری شده

نسبت شیرابه کنترل شده
به کل شیرابه تولید شده از
پسماند

نسبت پسماند خشک تفکیک شده
در مبدا (طرح جمع آوری درب منازل،
ایستگاهها) به کل پسماند شهری

شاخصهای خروجی

1
میزان دفن پسماند (ضایعات و فضای سبز) روز

2

نسبت نخاله ساختمانی جمعآوری شده
به کل نخالههای ساختمانی مجوز داده شده

4

سهم استفاده کنندگان از سامانه جمع آوری پسماند
خشک و ویژه از سطح شهر

6

3
5
7
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میزان انرژی تولید شده از پسماند شهری

میزان بازیافت نخالههای ساختمانی به کل نخالههای
ساختمانی جمعآوریشده

متوسط هزینههای جمعآوری و حمل یك تن پسماند

سرانه تولید روزانه پسماند تر

ارتقا جایگاه شهر اصفهان
با تمرکز بر گردشگری

هدف کالن

2

شاخصهای
پیامدی
تعداد
گردشگران ورودی
خارجی به شهر
اصفهان

تعداد
گردشگران ورودی
داخلی به شهر
اصفهان

هدف خرد 1

تقویت بازاریابی صنایعدستی و محصوالت هنری

شاخصهای نتیجهای
رشد ساالنه درآمد حاصل از فروش صنایع دستی
(در ایام نوروز)

شاخصهای خروجی

1
تعداد بازدیدهای کاربران غیر محلی از سایتها
و اپهای مرتبط با معرفی شهر اصفهان

2
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تعداد بازدیدکنندگان از مجموعه بازارها
و نمایشگاههای مشاغل و صنایع دستی

هدف خرد 2

ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری ،جاذبهها و رویدادهای متنوع

شاخصهای نتیجهای
میزان رضایتمندی
از رویداد
میزان رضایتمندی از
زیرساختها

میزان رضایتمندی از جاذبه

شاخصهای خروجی

1
تعداد بازدیدکنندگان از جاذبهها

2

تعداد رویدادهای شبانه در فضاهای باز

4

سرانه فضای سبز تفرجگاهی

6

میزان دسترسی (سطح پوشش)
به فضای سبز تفرجگاهی

8

طول پیادهراهسازی (کریدورهای سبز)
حاشیه مادی و انهار

10

درصد پیشرفت بازآفرینی محورهای گردشگری

12

3
5
7
9
11
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تعداد بازدیدکنندگان از رویدادها

تعداد رویدادهای برگزار شده در نقاط منتخب شهر

سهم سرمایه جذب شده از سوی بخش خصوصی در
برگزاری رویداد/جاذبه از کل سرمایه مورد نیاز

توزیع متوازن فضای سبز تفرجگاهی

تعداد نقاط رفع انسداد مادی و انهار

درصد پیشرفت در پروژههای زیرساختی

هدف خرد 3

افزایش تصدیگری بخش خصوصی در مدیریت گردشگری انبوه

شاخصهای نتیجهای
سرانه هزینه هر خانوار
در مدت اقامت در اصفهان

شاخصهای خروجی

1
ضریب اشغال هتلها و مهمانپذیرها

2

متوسط طول عمر استفاده کاربران از وب اپلیکشن

4

3

متوسط ضریب اشغال سایر اقامتگاهها
به غیر از هتلها و مهمانپذیرها

تعداد کاربران وب اپلیکشن

هدف خرد 4

برنامهریزی و استقرار ساختار دایمی گردشگری به همراه زیرساختهای مرتبط با آن

شاخصهای نتیجهای

میزان رضایت گردشگران از میزان دسترسی به
زیرساختها و امکانات گردشگری

شاخصهای خروجی

1
درصد استقرار نظام پایه آمار مربوط
به گردشگران شهر اصفهان

2
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درصد استقرار ساختار دایمی گردشگری

افزایش بهرهوری
سرمایههای سازمانی

هدف کالن

3

هدف خرد 1

ارتقا بهرهوری سرمایه انسانی شهرداری اصفهان

شاخصهای نتیجهای
میزان رضایت شغلی

شاخصهای خروجی

1
تعداد خدمات برون سپاری شده

2
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درصد انطباق شغل و شاغل

هدف خرد 2

افزایش بهرهوری هزینههای نت و انرژی در چرخه عمر داراییها با حفظ کیفیت خدمات

شاخصهای نتیجهای
فواصل بین دو خرابی برای هر کدام از گروه
داراییهای خاص ()MTBF

شاخصهای خروجی

1
میزان هزینه انرژی به نسبت مساحت

درصد پوشش کل داراییها

2

هدف خرد 3

ارتقاء بهرهوری سرمایه فرآیندی و اطالعاتی شهرداری اصفهان

شاخصهای خروجی

1
درصد خدمات غیرحضوری

2

سرعت پاسخگویی
به درخواستهای الکترونیکی شهروندی

4

3
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درصد مکانیزهسازی نظام جامع آماری
در قالب سامانه سیما

میزان رضایت شهروندان از خدمات الکترونیکی

