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Today, the expansion of popular organizations in the world is one of the effective ap-
proaches to solving social, cultural, environmental and sometimes political and economic 
problems. Some governments are trying to deal with these non-governmental organiza-
tions with an interactive approach to solve the regional crisis and supports them nationally. 
This research first explains the organizations and their role in solving problems and then 
evaluating their performance in the city of Shiraz. The statistical population of this study 
was all 425 units of non-governmental organizations in Shiraz. Of them, 25 units were 
collaborating with this research directly. Firstly, these organizations were ranked by iden-
tifying the evaluation indices of NGOs using hierarchical analysis technique and expert 
opinion as well as data envelopment analysis method. Then, according to the purpose of 
this study, which is to present a new strategy for evaluation and ranking, a new formulation 
of RPN will be rated by NGOs. The final formula proposed in this study is called NRPN. 
In the end, it seems that the ranking results of the both NRPN and DEA techniques are 
close together and the NRPN method can be used to rank and evaluate performance.
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امروزه گسترش سازمان های مردم نهاد در جهان به یکی از رویکرد های مؤثر در جهت حل مشکالت اجتماعی، 
فرهنگی، زیست محیطی و گاهی سیاسی و اقتصادی منجر می شود و برخی از دولت ها در تالش اند که با 
رویکردی تعاملی با این نهاد های غیردولتی برخورد کنند و در جهت حل بحران منطقه ای و ملی از آنان مدد 
جویند. این پژوهش ابتدا به تعریف سازمان های مردم نهاد و نقش و تأثیر آن ها در حل مشکالت و سپس به 
ارزیابی عملکرد آن ها در شهر شیراز می پردازد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه سازمان های مردم نهاد 
در شهر شیراز تشکیل می دهند که تعداد آن ها 425 واحد گزارش شده است. در این میان تعداد 25 واحد 
در انجام تحقیق حاضر همکاری کردند. در ابتدا با شناسایی شاخص های ارزیابی سازمان های مردم نهاد با 
استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی و نظر خبرگان و همچنین استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، 
به رتبه بندی این سازمان ها پرداخته شد. در ادامه نیز با توجه به هدف این پژوهش که ارائه راهکاری جدید 
جهت ارزیابی و رتبه بندی است، با بیان فرمولی جدید از RPN سازمان های مردم نهاد رتبه بندی می شود. 
فرمول نهایی پیشنهادی در این پژوهش NRPN نام گذاری شده است. در پایان به نظر می رسد که نتایج 
رتبه بندی حاصل از هر دو تکنیک NRPN و DEA به هم نزدیک است و می توان از روش NRPN جهت 

رتبه بندی و ارزیابی عملکرد استفاده کرد.

کلیدواژه ها: 
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نهاد، ارزیابی عملکرد، 
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مقدمه

حضور مردم در صحنه های کار و فعالیت، در صحنه های تصمیم سازی و تصمیم گیری، اجرا و نظارت بر اجرای 
بهینه امور، در صحنه های انتخابات، در صحنه های تظاهرات مردمی و غیره از جمله مواردی است که اکثر 
حکومت ها و دولت ها بر آن ها تأکید داشته و تالش کرده اند که زمینه های حضور و فعالیت های مستمر مردم را 
در صحنه های فوق فراهم کنند. امروزه ارتباط مردم با حکومت و دولت ها و جلب مشارکت هرچه بیشتر مردم در 
امور مختلف از طریق نهادهایی صورت می گیرد که به سازمان های مردم نهاد معروف شده اند و به عنوان نهادها و 

مؤسساتی کارآمد و مکمل بخش دولتی در تأمین اهداف توسعه از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. 

نفرت و دل زدگی ناشی از فجایع جنگ های جهانی، به ویژه جنگ جهانی دوم، موجب شد تا ملت ها همپا با 
نوسازی خویش، به تدریج به ضرورت مشارکت در امور مربوط به کشور و حکومت خود پی ببرند و با سازماندهی 
خویش در چارچوب هایی همانند سازمان های مردم نهاد، نوع همکاری و تعامل با دولت را نهادینه کنند. پس از 
پایان جنگ جهانی دوم و همزمان با تحوالت مرتبط با ایجاد سازمان ملل، مفهوم سازمان های مردم نهاد نیز از 

اهمیت بیشتری برخوردار شد. 

هرچند نام این نهاد در منشور ملل متحد عنوان نشده، اما ماده 71 این منشور، در حالی که به وظایف و 
اختیارات شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل می پردازد، نام سازمان های مردم نهاد را نیز به عنوان نهادهایی 
که شورا می تواند از ظرفیت های آنان جهت کسب اطالعات دست اول و بهینه، از وضعیت مناطق مورد نظر خود، 
استفاده کند، مطرح می کند (گلشن پژوه، به نقل از: جاوید، شهریاری افشار و سوری، 2017). با توجه به تعریفی 
که برگرفته از آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد (ایران) است، سازمان های مردم نهاد، 
تشکل هایی هستند که به صورت داوطلبانه توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، با رعایت 

قوانین تعیین شده، تأسیس می شوند و دارای اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی هستند. 

عبارت «سازمان های غیردولتی» در سال 1945 با تأسیس سازمان ملل متحد به وجود آمده که مفاد آن 
در ماده 71 از فصل 10 منشور سازمان ملل ارائه شده است. یکی از اولین سازمان های مردم نهاد در صحنه 
بین المللی «صلیب سرخ جهانی» است که در سال 1863 تأسیس شده و همچنین سازمان عفو بین الملل که 
بزرگ ترین سازمان حقوق بشر در جهان است؛ این سازمان یک انجمن جهانی از مدافعان حقوق بشر است که 

بیش از 1/5 میلیون عضو، حامی و مشترک در 150 کشور و مناطق مختلف جهان دارد (قوام، 2003). 

در خصوص سازمان های مردم نهاد، تاکنون پژوهش های متعددی به رشته تحریر درآمده است. این پژوهش های 
ارزنده با وجود تشابه موضوعی که با پژوهش حاضر دارند، صرفاً بر نقش و جایگاه این سازمان ها در اموری مانند 
محیط  زیست، حقوق زنان، حقوق کودکان، امنیت انسانی، آسیب های اجتماعی، اعتیاد و غیره تکیه کرده اند. در 
پژوهش حاضر ضمن تعریف سازمان های مردم نهاد، عملکرد آن ها ارزیابي شده است که این مهم می تواند باعث 

ایجاد انگیزه در مسئوالن جهت بهبود عملکرد شان شود.

مینا کرمی و همکاران. بررسی و ارزیابی عملکرد انواع سازمان های مردم نهاد در ایران



پاییز 1398 . دوره 7 . شماره 3

475

1. ادبیات موضوع

1-1. سازمان های مردم نهاد

«سازمان مردم نهاد« که به اختصار «سمن« نامیده شده است، در کلی ترین معنایش، سازمانی است با شخصیت 
حقوقی مستقل، غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی که برای انجام فعالیت داوطلبانه با گرایش فرهنگی، 
اجتماعی و مذهبی بشردوستانه و بر اساس قانونمندی و اساس نامه مدون، رعایت چارچوب قوانین موضوعه 
کشور و مفاد آیین نامه های اجرایی آن فعالیت می کند (شیوجی، 2007) و یا به تعبیری دیگر به سازمان هایی 
اشاره می کند که با وجود اینکه مستقیماً بخشی از ساختار دولت به حساب نمی آیند، اما به  عنوان واسطه بین 
مردم و قوای حاکمیت و حتی خود جامعه نقشی بسیار مهم دارند (بریسون، 2012). با این  حال سازمان های 
مردم نهاد و غیردولتی مفهومی است که ارائه تعریفی خاص، دقیق و جامع برای آن مشکل است، اما به لحاظ 
سابقه، عمری به درازای حیات بشر دارد که رشد بی سابقه این گونه سازمان ها و کارکرد خارق العاده آن ها در حل 
معضالت و ناهنجاری های بشری، به  خصوص در شهرها، باعث شده است تا این نهاد جامعه انسانی، از مفهومی 
تقریباً مبهم با حیطه وظایفی ثابت و محدود به گونه ای شگفت آور تغییر یافته و به بازیگری قدرتمند در عرصه 
ملی و بین المللی تبدیل شود و توانایی تأثیرگذاری هرچه بیشتری را ـ گاهی همدوش دولت ها و سازمان های 

بین المللیـ  داشته باشد (انگلوند، 2006). 

با عنایت به اسناد سازمان مللـ  مرتبط با موضوع سازمان های مردم نهادـ  از جمله پیش نویس های 1923 و 
1950 مؤسسه حقوق بین الملل و قطع نامه های شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در سال های 1950 
و 1968 و همچنین با استناد به ماده 1 کنوانسیون 1986 استراسبورگ، می توان معیارهای عمده ای را برای 
ارائه کرد: الف) داشتن هدف عام المنفعه و بدون قصد سودجویی؛ ب) ایجاد  تعریف سازمان های مردم نهاد 
سازمان های مردم نهاد بر اساس حقوق داخلی یک دولت؛ پ) انجام فعالیت مؤثر در بیش از یک کشور (معماریان، 
2005). همچنین سازمان های مردم نهاد را می توان از جنبه های مختلف طبقه بندی کرد (سریرافراز،  2007): 
1. از نظر جهت گیری (خیرخواهانه، خدماتی، مشارکتی و توانمندسازی)؛ 2. از نظر سطح عملیات (سازمان های 
معطوف به اجتماعی محلی، سازمان های شهر مقیاس و سازمان های مردم نهاد ملی و بین المللی)؛ 3. از نظر دامنه، 
بعد و موضوع (موضوعی، جغرافیایی)؛ 4. از نظر نوع فعالیت (امدادی و رفاهی، خدمات عمومی، توسعه مردمی، 

گروه ها و شبکه های مدافع).

انواع سازمان های مردم نهاد در شهر شیراز را می توان با توجه به طبقه بندی موجود در کتاب «بررسی وضعیت 
تشکل های مردمی داوطلب در ایران« (نمازی و اخگری، 1381 ) طبقه بندی و مشخص کرد که حوزه فعالیت 
سمن ها در شهر شیراز چگونه است. بنابراین تمامی سمن های موجود در شهر شیراز بر حسب تشابه حوزه 
فعالیتشان در پنج دسته زیر جای می گیرند: 1. تشکل های مردمی داوطلب زیست محیطی؛ 2. تشکل های 
مردمی داوطلب بهداشت و جمعیت؛ 3. تشکل های مردمی داوطلب زنان و توسعه؛ 4. تشکل های مردمی داوطلب 

کودکان و جوانان؛ 5. تشکل های مردمی داوطلب علوم و تکنولوژی.

مینا کرمی و همکاران. بررسی و ارزیابی عملکرد انواع سازمان های مردم نهاد در ایران
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همچنین بر اساس آخرین اطالعات جمع آوری شده توسط سایت «پایگاه اطالع رسانی خیریه ها و سمن های 
کشور« در سال 1396 تعداد سازمان های غیردولتی شهر شیراز 425 واحد است که بر اساس نوع فعالیت به 
دسته های زیر تقسیم شده اند (khairieh.ir): نیکوکاری و امور خیریه، امور زنان و خانواده، مشاوره و مددکاری، 
امور کودکان، آسیب های اجتماعی، اشتغال و کارآفرینی، بهداشت و سالمت، مذهبی ـ هنری و ورزشی، امور 
بین الملل و اقوام، پژوهشیـ  تحقیقاتی، زیست محیطی و گردشگری. حوزه فعالیت هر سمن می تواند ترکیبی از 
دسته های یاد شده باشد، که ترکیب این دسته ها با هم، می تواند طبقه بندی موجود در کتاب «بررسی وضعیت 
تشکل های مردمی داوطلب در ایران« (نمازی و اخگری، 2002) را بیان کند. هرکدام از این سمن ها برای شروع 

فعالیت ابتدا باید با مراجعه به ارگان های دولتی، مجوز جهت فعالیت اخذ کنند. 

در نظام حقوقی و اداری کشور ما مراکز و نهادهای رسمی متعددی برای اعطای مجوز به سمن ها در فرایند 
تشکیل آن ها در نظر گرفته شده است. وجود مراکز مختلف برای آغاز فرایند ثبت سمن ها عمدتاً به دلیل طیف 
گسترده صالحیت های موضوعی سمن ها و نهادهای متولی موضوعات در نظام حقوقی و اداری کشور ماست. به  
گونه ای که هر سمن بنا بر حیطه فعالیت یا مخاطبین خاصی که انتخاب کرده است، الجرم مجوزها و مراحل 
ثبت خود را باید از نهادهای متناسب و ذی صالح در آن موضوع آغاز کند یا در طول مراحل ثبت خود به آن ها 
مراجعه و کسب مجوز کند. آمار سازمان های مردم نهاد تأسیس شده در طول سالیان گذشته نشان می دهد که 
مراکز عمده صدور مجوز به سمن ها عبارت اند از: وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان (سازمان ملی جوانان 
سابق) و سازمان بهزیستی. البته در کنار این نهادها، مراکز دیگری نیز اقدام به این عمل می کنند، مانند نیروی 
انتظامی، سازمان جنگل ها و مراتع، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی، وزارت علوم و تحقیقات، سازمان شهرداری، وزارت بهداشت و معاونت زنان ریاست جمهوری 

(نمازی و اخگری، 2002).

1-2. ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد معیاری است جهت سنجش فعالیت ها که در بُعد سازمانی معموالً با اثربخشی فعالیت ها 
هم معناست. منظور از اثربخشی، میزان دست یابی به اهداف و فعالیت های برنامه ریزی شده، با ویژگی کارا بودن 
فعالیت ها و عملیات است (رحیمی، 2006). قبل از اقدام به ارزیابی عملکرد می بایست انتظارات و معیارهایی که 
مورد سنجش قرار می گیرد به سازمان ارزیابی شونده ابالغ شود. همچنین فرایند سنجش و اندازه گیری عملکرد 
سازمان ها در دوره های مشخص صورت پذیرد (طبرسا، 2000). امروزه فنون جدیدی جهت ارزیابی عملکرد و 
کارایی استفاده می شود که یکی از پرکاربردترین آن ها تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) داده هاست. در 
این پژوهش ابتدا با روش تحلیل سلسله مراتبی1 و استفاده از نظر خبرگان به شناسایی شاخص های ورودی و 
خروجی جهت تکنیک DEA پرداخته می شود. همچنین با توجه به هدف این پژوهش که ارائه روشی جدید 
جهت ارزیابی عملکرد و رتبه بندی است، با تغییری که در فرمول 2RPN انجام می شود، از آن جهت ارزیابی 

1. Analytical Hierarchy Process (AHP)
2. Risk Priority Number
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عملکرد استفاده می شود. این تکنیک جدید NRPN نام گذاری شده است. 

1-3. مروری بر تحقیقات داخلی

عبداللهی و ایمان (2007) در تحقیقی تحت عنوان «ارزیابی سازمان های مردم نهاد در بخش بهداشت و 
درمان« به بررسی 15 سازمان مردم نهاد در بخش بهداشت و درمان که در استان تهران فعالیت می کرده اند، با 
استفاده از پرسش نامه و مصاحبه با مدیریت سازمان ها پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تمام 
15 سازمان دارای فعالیت های آموزشی ـ پژوهشی بوده اند. 67 درصد به فعالیت های اجرایی و خدمات رسانی 
نیز پرداخته اند. میانگین کل سیستم ارزیابی عملکرد مدیران سازمان های مردم نهاد 3/46 درصد یعنی مابین 
متوسط و زیاد است. طبق نتایج به دست  آمده بیشترین منبع درآمد سازمان های مردم نهاد (93/3 درصد) از محل 
کمک های مردمی و80 درصد سمن ها از کمک هایی غیر از کمک های دولتی و 40 درصد نیز از حق عضویت 
اعضا و 33/3 درصد سازمان ها از کمک های بین المللی و 49/2 درصد این سازمان ها از دیگر منابع جهت تأمین 

بودجه برخوردار هستند.

صالحی صادقیانی، امیری، تقوی فرد و رضوی (2008) در مقاله ای تحت عنوان «رتبه بندی واحدهای کارا با 
ترکیب رویکرد تحلیل پوششی داده ها و فرایند تحلیل سلسله مراتبی در سازمان های بازرگانی استانی« کارایی 
نسبی سازمان های بازرگانی استانی را مورد ارزیابی قرار داده اند. به این صورت که ابتدا متغیرهای ورودی و 
خروجی در واحدهای تصمیم گیری را شناسایی کرده و سپس با جمع آوری  داده های تحقیق در بازه  زمانی 
سال 1385 با استفاده از مدل BCC 3 خروجی محور با مقادیر اصالح شده، کارایی نسبی سازمان های بازرگانی 
را مورد سنجش قرار داده اند. در انتها جهت رتبه بندی نهایی، واحدهای گروه ناکارا با توجه به امتیاز حاصل شده 
از مدل تحلیل پوششی داده ها رتبه بندی شده  اند و سازمان های کارا با استفاده از مدل ترکیبی فرایند تحلیل 
سلسله مراتبی و تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی قرار گرفته اند. مهم ترین خروجی این تحقیق شامل شناسایی 
واحدهای کارا و امکان برنامه ریزی و هدف گذاری استراتژیک عملکرد با استفاده از جواب مدل به کاررفته، است.

اکبری، جعفری مهرآبادی، تالشی انبوهی، و سبحانی (2017) در تحقیقی تحت عنوان «سنجش کارایی نسبی 
شهرستان های استان آذربایجان شرقی در بخش زیرساخت های گردشگری با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی 
داده ها« به بررسی کارایی 19 شهرستان استان آذربایجان شرقی در حوزه گردشگری، با استفاده از تکنیک 
DEA پرداخته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شهرستان های تبریز، مراغه و میانه با بیشترین میزان 
کارایی، جایگاه اول تا سوم و شهرستان های هشترود و زرقان و چاروایماق با کمترین کارایی جایگاه هفدهم تا 
نوزدهم را به خود اختصاص داده اند. درنهایت علت اصلی نارکارایی شهرستان ها، استفاده بسیار زیاد از ورودی ها 
در قبال تولید اندک خروجی ها عنوان شده است. همچنین راه حل اصلی جهت رساندن مناطق ناکارا به مرز 
کارایی، پیروی از موازین عدالت اجتماعی در همه ابعاد و الگو قراردادن شهرستان های کارا از بُعد عملکرد از لحاظ 

زیرساخت های گردشگری بیان شده است.

3. Banker and Charens and Cooper (BCC)
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1-4. مروری بر تحقیقات خارجی

حوزه  و  مدنی  جامعه  در  مردم نهاد،  سازمان های  «پاسخگویی  عنوان  تحت  تحقیقی  در   (2012) النگ 
عمومی شان« به بررسی این موضوع می پردازد که سمن ها در کشورهای جهان سوم به طور فزاینده ای تبدیل 
به وسایل بالقوه ای در خدمت ایدئولوژی شده اند. در پایان نتیجه می گیرد که دیدگاه های مدرن رادیکال برای 
اصالح پاسخگویی در توضیح مشکالت تحقیقات تجاری مفید هستند، اما برای بررسی نقاط قوت و محدودیت 
سمن ها و اصالح در حوزه مدنی می توانند توسعه یابند. بنابراین، این مقاله یک دیدگاه دیالکتیکی را برای بررسی 
نقشی برای سمن ها در حوزه عمومی را که مشخص کننده کاوش برای یک جامعه از خود بیگانه نشده است، 

پیشنهاد می کند.

چن (2008) طی تحقیقی تحت عنوان «انتخاب سهام توسط تحلیل پوششی داده ها«، از مدل  تحلیل پوششی 
داده ها برای انتخاب پرتفویی4 از کاراترین شرکت های موجود در هشت صنایع از بورس اوراق بهادار تایوان 
استفاده کرده است. در این تحقیق توسط مدل های 5CCR و BCC به  صورت جداگانه، پرتفوهایی تشکیل شده 
و در آخر پرتفوهای به دست آمده از این دو مدل، با پرتفوی حاصل از انتخاب بر مبنای اندازه شرکت و همچنین 
با میانگین بازده بازار مقایسه شده  است. برای مقایسه بازده های تعدیل شده با ریسک پرتفوهای ساخته شده، از 
نسبت شارپ استفاده کرده است. در آخر پرتفوی ساخته شده توسط معیار اندازه شرکت، بازده کمتری از بقیه به 
دست آورده و رد شده است، ولی پرتفوهای ساخته شده توسط مدل های تحلیل پوششی داده ها مورد قبول بوده 
است. درنهایت با روش تحلیل پوششی داده ها با درنظر گرفتن همزمان چندین ورودی و خروجی به بازه ای باالتر 

از میانگین بازده صنعت رسیده و پرتفوی ساخته شده سهام بهینه ای را تشکیل داده است.

لی، موگی و هیو (2013) در تحقیقی تحت عنوان «ارائه یک مدل ترکیبی از DEA و AHP برای تخصیص 
منابع R&D 6 در مورد فناوری های انرژی در برابر قیمت های باالی نفت« یک رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره 
دو مرحله ای تلفیقی جهت ارزیابی وزن های رابطه ای شاخص ها و اندازه گیری کارایی نسبی تکنولوژی های انرژی 
در برابر قیمت های باالی نفت ارائه کرده  اند. در مرحله اول فرایند سلسله مراتبی فازی، ابهامات اندیشه  بشر به 
کمک مقادیر بازه ای به جای اعداد ثابت منعکس شده است. در مرحله بعد با استفاده از تکنیک DEA کارایی 
رابطه ای تکنولوژی های انرژی در مقابل قیمت های باالی نفت اندازه گیری شده است. درنهایت مشخص شده 
است که نمره  کارایی نسبی تکنولوژی های انرژی در برابر قیمت های باالی نفت می تواند به تصمیم گیرندگان 

جهت تخصیص مؤثر منابع R&D محدود کمک کند.

هریسون (2017) در پژوهشی تحت عنوان «رابطه بین سازمان های غیردولتی و رهبران سیاسی در غرب 
بنگال، هند« به بررسی رابطه بین ان جی اوها و مقامات دولتی در ایالت بنگال غربی می پردازد. در این تحقیق با 
استفاده از مطالعه موردی و مصاحبه با مقامات دولتی، نحوه تأمین بودجه این سازمان ها توسط دولت و همچنین 

4. مجموعه  یا سبدی از اوراق بهادار
5. Cooper and Charens and Rhodes (CCR)
6. Research & Development (R&D)
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نحوه استفاده دولت از آن ها بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که وابستگی ان جی اوها به بودجه 
دولتی، موجب ایجاد فشار بر آن ها توسط دولت، جهت تغییر ساختار سازمان و تبدیل به سازمان های بوروکراسی 

می شود.

2. روش شناسی پژوهش

 روش تحقیق از نوع میدانی و کتابخانه ای بوده و ابزار مورد استفاده یک نمونه پرسش نامه است که با استناد به 
مفاد تصویب نامه شماره 27862ت/31281ه مورخ 84/5/8 هیئت وزیران (آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت 
سازمان های مردم نهاد) تنظیم شده است. جهت جمع آوری اطالعات الزم از فرم های تکمیل شده توسط سمن ها، 
که در ادارات دولتی مسئول پیگیری امور سمن ها موجود است، استفاده شده است و با توجه به اینکه بسیاری از 
سمن ها این فرم ها را به ادارات تحویل نمی دهند، با مراجعه به تعدادی از سمن ها، از مدیران این سمن ها جهت 
تکمیل فرم درخواست شده است. قلمروی مکانی در این تحقیق شهر شیراز در نظر گرفته شده و به لحاظ 
زمانی اطالعات مربوط به سال 1395 به عنوان منبع تحقیق قرار گرفته است. جامعه آماری در این تحقیق کلیه 
سازمان های مردم نهاد در شهر شیراز است که دارای این ویژگی ها هستند: 1. دارای تشکیالت و ساختار سازمانی 
باشند؛ 2. غیردولتی باشند؛ 3. غیرانتفاعی باشند؛ 4. به یک یا چند نیاز جامعه پاسخگو باشند؛ 5. داوطلبانه باشند.

در پژوهش حاضر ابتدا از تکنیک AHP جهت شناسایی عوامل ورودی و خروجی سمن ها استفاده شده و 
پس از آن از روش مرسوم DEA جهت ارزیابی عملکرد سمن ها استفاده شده است. همچنین با توجه به هدف 
پژوهش که ارائه راهکاری جدید جهت ارزیابی عملکرد است، ابتدا فرمول RPN معرفی شده و سپس به ذکر 
تغییرات پیشنهادی در این فرمول اشاره می شود و فرمول جدید NRPN نام گذاری می شود که تجدید نظر شده 
فرمول RPN است. سپس با فرمول جدید، سمن ها رتبه بندی می شوند. در این بخش توضیحات الزم در مورد 

روش های یاد شده،  شرح داده می شود.

AHP 2-1. تکنیک

فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) یکی از معروف ترین فنون تصمیم گیری چند منظوره است که بر اساس 
ترجیحات تصمیم گیرنده7 از میان مجموعه ای از شاخص ها با معیارهای متفاوت، بهترین شاخص را انتخاب 
می کند. اساس این روش بر مقایسات زوجی است (ساعتی، 1977). مراحل اجرای تکنیک AHP به صورت زیر 

است:

ساخت سلسله مراتبی: در این تکنیک مسئله با چندین شاخص به سلسله مراتبی از سطوح شکسته می شود. 
سطح اول شامل هدف اصلی فرایند تصمیم گیری است. سطح دوم، شامل معیارهای کلی است که ممکن است 

در سطوح بعدی شکسته شود و در آخرین سطح نیز گزینه های تصمیم قرار می گیرند.

مقایسه های زوجی: در این مرحله مقایساتی بین معیارها و زیرمعیارها توسط خبرگان انجام می گیرد. به این 

7. Decision Maker (DM)
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صورت که تصمیم گیرنده مجموعه ماتریس هایی ایجاد می کند که به طور عددی اهمیت نسبی شاخص ها را 
نسبت به یکدیگر و هر گزینه تصمیم را با توجه به شاخص ها نسبت به سایر گزینه ها اندازه گیری می  کند. این 

مقایسات توسط مقیاس های 1 تا 9 انجام می پذیرد.

محاسبه  وزن های نسبی: در این مرحله محاسبات الزم جهت تعیین اولویت هریک از عناصر تصمیم با استفاده 
از اطالعات ماتریس های مقایسات زوجی، انجام می گیرد. به این صورت که ابتدا مجموع اعداد هر ستون از 
ماتریس  مقایسات زوجی محاسبه شده، سپس هر عنصر ستون بر مجموع اعداد آن ستون تقسیم می شود. 
ماتریس حاصل، ماتریس مقایسات نرمال شده نامیده می شود که باید میانگین اعداد هر سطر از آن محاسبه شود. 
این میانگین وزن نسبی عناصر تصمیم با سطرهای ماتریس را مشخص می کند. در این مرحله وزن نسبی هر 
عنصر در وزن عناصر باالتر ضرب می شود تا وزن نهایی به دست آید. با انجام این مرحله مقدار وزن نهایی برای 

هر گزینه حاصل می شود (ساعتی، 1977)

DEA 2-2. تکنیک

جهت اندازه گیری کارایی نسبی واحدهای یک سازمان که دارای وظایف مشابه هستند و از تعدادی ورودی 
برای تولید تعدادی خروجی بهره می گیرند، می توان از یک تکنیک برنامه ریزی ریاضی به نام تحلیل پوششی 
داده ها (DEA) استفاده کرد (سیفورد و ژو، 2002). هدف تحلیل پوششی داده ها این است که تعیین کند کدام 

واحد تصمیم گیرنده روی مرز کارایی و کدام یک داخل مرز کارایی قرار دارد (پورکاظمی و رضایی، 2003).

به طور کلی تحلیل پوششی داده ها بر مبنای نوع بازده به مقیاس واحد تصمیم گیرنده مورد ارزیابی، به دو 
دسته کلی تقسیم می شوند: CCR و BCC که به ترتیب مدل های با بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس 
هستند. مدل های BCC خود به دو دسته (مدل های با بازده کاهشی و با بازده افزایشی نسبت به مقیاس) تقسیم 
می شوند. تمام مدل های تحلیل پوششی داده ها را می توان از دو دیدگاه ورودی و یا خروجی محور، مورد بررسی 
قرار داد. لذا هریک از مدل های CCR و BCC خود دارای دو تقسیم بندی دیگر یعنی ورودی و خروجی محور 

هستند که در ادامه شرح داده می شوند (مارتین، 2003).

CCR 2-3. مدل

این مدل دارای بازده ثابت به مقیاس است و اولین مدل DEA براي اندازه گیري کارایی واحدهاي تصمیم گیرنده 
اسـت که توسط چارنز، کوپر و ورودز8 مطرح شده است. فرمول شماره 1 مدل CCR را نشان می دهد.

1. s.t.    ∑n
j=1 λj  xj≤ θx0,

 ∑n
j=1 λj   yj≥ y0,

λj ≥0, (j=1,…, n).

8. Charnes, Cooper, Rhodes

مینا کرمی و همکاران. بررسی و ارزیابی عملکرد انواع سازمان های مردم نهاد در ایران



پاییز 1398 . دوره 7 . شماره 3

4۸1

در این الگو، X0، بردار ورودی؛0λ، بردار خروجی واحد تصمیم گیری و متغیر θ در جواب بهینه این مسئله، 
بیانگر کارایی واحد مد نظر است.

BCC 2-4. مدل

اگر بازده نسبت به مقیاس ثابت نباشد، از مدل CCR جهت محاسبه کارایی و بهره وری نمی توان استفاده کرد. 
برای رفع این مشکل بنکر، چارنز و کوپر در سال 1984 مدل BCC را مطرح کردند که در آن بازده نسبت به 
مقیاس ممکن است متغیر (افزایشی، ثابت یا کاهشی) باشد. فرمول شماره 2 ساختار ریاضی مدل BCC را نشان 

می دهد. این مدل در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفته است.
2. Min θ

s.t.    ∑n
j=1 λj    xj≤ θx0,

∑n
j=1 λj   yj≥ y0,

∑n
j=1 λj  =1,

λj ≥0, (j=1,…, n).

در ماهیت ورودي، مدل BCC همان مدل CCR در ماهیت ورودي فرمول شماره 1 است با این تفاوت که 
شامل قیـد جدید nj=1 λj∑=1 است که با دادن وزن مناسب به شاخص های ورودی و خروجی، میزان بهره وری 
را محاسبه می کند و می تواند با ارائه راهکار بهبود بهره وری، چگونگی رسیدن واحدهای تصمیم گیرنده  ناکارا 
به مرز کارایی را تعیین  کند. اگر مسئله از نگاه ورودی ها یا خروجی ها یا ترکیب این دو بررسی شود، مشخص 
می شود که در نگاه ورودی، برای رساندن واحدها به مرز کارایی باید مقدار ورودی های آن را کاهش داد تا زمانی 
که نسبت مجموع موزون خروجی ها به مجموع موزون ورودی ها به حد مطلوب برسد، باید افزایش یابند. در نگاه 
ترکیبی نیز، هم زمان با کاهش مقدار ورودی ها، مقدار خروجی نیز افزایش می  یابد (مارتین، 2003). با توجه به 
اینکه در پژوهش حاضر ماهیت شاخص ورودی به گونه ای است که نمی توان مقدار آن  را کاهش داد، از مدل 

BCC با ماهیت خروجی استفاده خواهد شد.

NRPN 2-5. تکنیک

روش تجزیه و تحلیل عوامل شکست با استفاده از آثار آن9 برای شناسایی، طبقه بندی و ارزیابی مخاطرات و 
ریسک های ناشی از آن است. به کمک این روش می توان خطاها را ریشه یابی و از بروز آن جلوگیری کرد. برای 
ارزیابی و رتبه بندی ریسک حاالت خرابی باید نمره اولویت ریسک10 محاسبه شود. جهت محاسبه RPN به سه 

9. Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
10. Risk Priority Number (RPN)

مینا کرمی و همکاران. بررسی و ارزیابی عملکرد انواع سازمان های مردم نهاد در ایران
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فاکتور احتمال وقوع11 (O) و شدت یا وخامت12 (S) و احتمال کشف یا بازیابی13 (D) نیاز است. ضریب اولویت 
ریسک عبارت است از (فرمول شماره 3):

3. R.P.N=O×S×D

سوخکیان، استخریان حقیقی، بحرانی و استخریان حقیقی (2013) طی پژوهشی تحت عنوان «طراحی 
روشی جهت کّمی کردن، رتبه بندی و مقابله با ریسک های مرتبط با فعالیت های بازرسی فنی شرکت گاز استان 
فارس« بیان می کند که یکی از نقاط ضعف تکنیک RPN در محاسبه عدد ریسک، این است که مقادیر O و S و 
D در یکدیگر ضرب می شوند تا RPN برای هر ریسک به دست آید. حال اگر فرض شود برای یک مورد ریسک 
این مقادیر به ترتیب 1 و 1 و 10 باشند، RPN برابر با 10=1×1×10 خواهد بود. در حالی که وجود عدد 10 
در بین اعداد نشان دهنده این است که از لحاظ یکی از آیتم ها ریسک بسیار باالیی وجود دارد که توسط روش 
RPN این موضوع نشان داده نمی شود. از طرفی اگر فرض شود مورد ریسک دیگری از اعداد 4 و 4 و 4 تشکیل 
شده باشد، حاصل ضرب این سه عدد برابر 64 می شود. در هر دو مورد مجموع این اعداد برابر 12 است، در حالی 
که ریسک مورد دوم با استفاده از تکنیک RPN به مقدار 6/4 برابر ریسک مورد اول است، اما ریسک مورد اول 
با داشتن عدد 10 بسیار پرمخاطره تر از ریسک مورد دوم است. با توجه به این موضوع و برای رفع این ضعف، 

فرمول RPN تغییر داده شده و آن را 14NRPN نام گذاری کردند که به صورت فرمول شماره 4 است:
4. NRPN=[(10-α)2.2-0.2α)] [(10-β)2.2-0.2β)] [(10-γ)2.2-0.2γ)]

O= [(10-α)2.2-0.2α)], S=[(10-β)2.2-0.2β)], D =[(10-γ)2.2-0.2γ)]

به ازای مقادیر مختلف γ و β و α از صفر تا 9 مقادیر O و S و D محاسبه می شوند (سوخکیان و همکاران، 
.(2013

با توجه به اینکه از روش RPN جهت رتبه بندی ریسک استفاده می شود، در پژوهش حاضر سعی شده با 
تغییری در فرمول RPN، از آن برای رتبه بندی سازمان ها نیز استفاده شود. فرمول حاصل به صورت فرمول 

شماره 5 است:

5. NRPN=O1
2+ O2

2+ O3
2+…

جهت رتبه بندی یک بار مقادیر شاخص های ورودی و بار دیگر مقادیر شاخص های خروجی در فرمول شماره 
5 قرار می گیرند، سپس نسبت مقادیر خروجی به مقادیر ورودی محاسبه می شود. برای هر DMU این مقادیر 

محاسبه شده و در آخر با توجه به این مقادیر به رتبه بندی DMUها پرداخته می شود.

11. Occurance
12. Severity
13. Detection
14. New Risk Priority Number (NRPN)

مینا کرمی و همکاران. بررسی و ارزیابی عملکرد انواع سازمان های مردم نهاد در ایران
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2-6. نرم افزارهای مورد استفاده

از نرم افزار اکسل و سوپر دسیژن جهت تکنیک AHP و نرم افزار DEAP جهت روش تحلیل پوششی داده ها 
استفاده شده است.

3. یافته های پژوهش

برای رسیدن به هدف این تحقیق، ابتدا باید شاخص های ورودی و خروجی جهت ارزیابی عملکرد سمن ها شناسایی 
 شود. با استناد به فرم ارزیابی گزارش عملکرد اجرایی و مالی سمن ها مصوبه هیئت وزیران مورخ 84/5/8، کلیه 
شاخص های ورودی و خروجی جهت ارزیابی عملکرد مشخص می شود. شاخص های با ماهیت هزینه و همچنین 
عملیات مالی انجام شده توسط سمن ها در طول سال مالی، به عنوان شاخص های ورودی و همچنین شاخص های 
با ماهیت اجرایی و تمام فعالیت های سمن ها که در جهت دست یابی به اهدافشان انجام گرفته است، به عنوان 
شاخص های خروجی در نظر گرفته می شود. شاخص های ورودی شامل دریافت وام توسط سمن ها، کمک های مردمی 
و کمک های دولتی و غیره، هزینه های انجام شده و حق عضویت اعضا و امناست. شاخص های خروجی نیز شامل این 
موارد است: 1. اقدامات و طرح های اجرا شده که مطابق با موضوع فعالیت و اهداف مندرج در اساس نامه مصوب است؛ 
2. مهم ترین خدمات ارائه شده به گروه های هدف سازمان (اعم از عموم مردم یا گروه های هدف خاص)؛ 3. فعالیت های 
اعضای اصلی هیئت مدیره که در راستای موضوع فعالیت و اهداف سازمان صورت گرفته است؛ 4. اقدامات انجام شده 
در راستای توسعه فعالیت و توانمندی های سازمان؛ 5. فعالیت های بین المللی سازمان در طول سال مالی؛ 6. اهم 
پیشنهادات و راهکارهای ارائه شده به سازمان های دولتی، غیردولتی و مؤسسات عمومی. با توجه به اینکه جمع آوری 
اطالعات الزم در مورد عوامل ورودی و خروجی، چه از طریق مراجعه به ارگان های دولتی مسئول پیگیری امور سمن ها 
و چه از طریق مراجعه به دفاتر سمن ها، بارها و بارها با شکست مواجه شد و مسئوالن همکاری الزم را در ارائه اطالعات 
انجام نمی دادند، در این پژوهش تعداد ورودی ها و خروجی ها کاهش یافته و این کار با استفاده از تکنیک AHP انجام 
شده است. جهت اولویت بندی عوامل ورودی، ابتدا طی پرسش نامه ای از خبرگان (مدیران و مؤسسان سمن ها) خواسته 
شد تا اهمیت و اولویت هرکدام از عوامل ورودی را با دیگر عوامل ورودی مقایسه کنند. جدول شماره 1 میانگین این 

نظرات را نشان می دهد.

مینا کرمی و همکاران. بررسی و ارزیابی عملکرد انواع سازمان های مردم نهاد در ایران

جدول 1. میانگین نظرات در اهمیت و اولویت هرکدام از عوامل ورودی 

حق عضویت دریافت وام کمک های مردمی هزینه ها میانگین هندسی

5/1435208 2/550849 0/659753955 1 هزینه ها

5/33453722 3/56520492 1 1/515717 کمک های مردمی

2/550849 1 0/280488786 0/392026 دریافت وام

1 0/39202634 0/187457686 0/194419 حق عضویت
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تصویر 1. خروجی حاصل از نرم افزار سوپر دسیژن

تصویر 2. خروجی حاصل از نرم افزار سوپر دسیژن

مینا کرمی و همکاران. بررسی و ارزیابی عملکرد انواع سازمان های مردم نهاد در ایران

جدول 2. میانگین نظرات در اولویت بندی عوامل خروجی

F E D C B A میانگین 
هندسی

3/5652049 3/5652049 2 2/9301561 2/1689435 1 A

3/1776715 3/1776715 2/2973967 2/4914619 1 0/461054 B

2/352158 2/550849 0/4352753 1 0/4013708 0/3412788 C

2/352158 2/1689435 1 2/2973967 0/4352753 0/5 D

0/25 1 0/461054 0/3920263 0/3146958 0/2804888 E

1 4 0/4251415 0/4251415 0/3146958 0/2804888 F
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جدول 3. اطالعات جمع آوری شده مربوط به عملکرد مالی و اجرایی سمن ها در سال 59
کارایی عالمت اختصاری

1/354 DMU1

1/588 DMU2

2/717 DMU3

1/2 DMU4

0/6 DMU5

0/588 DMU6

1/154 DMU7

0/6 DMU8

0/6 DMU9

0/8 DMU10

0/55 DMU11

0 DMU12

0/875 DMU13

0/561 DMU14

0 DMU15

0/842 DMU16

0/554 DMU17

0 DMU18

0/581 DMU19

0/762 DMU20

0/733 DMU21

0/917 DMU22

0/6 DMU23

0/654 DMU24

1/471 DMU25
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جدول 4. نام سمن ها و عوامل ورودی و خروجی

عوامل خروجی عوامل ورودی

نام سمن

در 
ده 

م ش
جا

ت ان
اما

قد
ا

 و 
ت

الی
 فع

عه
وس

ی ت
ستا

را
ان

ازم
 س

ی
ها
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انم
تو

به 
ده 

ه ش
رائ

ت ا
دما

ن خ
ری

م ت
مه

م 
)اع
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زما
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ف 
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ی 
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وه 
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یا 

م 
رد

م م
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ا
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خا

ف 
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ده 
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ها
رح 

و ط
ت 
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ت 
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 فع

وع
وض

ا م
ق ب

طاب
ه م

ک
مه 

سنا
سا

ر ا
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 من

ف
هدا
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ت
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ب 

صو
م

ده
م ش

جا
ی ان

ها
نه 

زی
ه

ره
 غی

ی و
دم

مر
ی 

ها
ک 

کم

8 5 8 14000000 15000000 خیریه باران نور الهی

5 9 9 8000000 10000000 مؤسسه مشاعره و خالقیت حدیث آرزومندی

5 5 8 6000000 5000000 کانون کارشناسان رسمی استانداردسازی

4 5 10 6000000 10000000 مؤسسه تدبیر فرهنگیان شیراز

3 1 2 6000000 5000000 کوه بانان زاگرس سبز

3 5 5 8000000 10000000 سها اندیش عرفانه

5 4 6 5000000 14000000 انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان 
اجتماعی

3 3 4 9000000 5000000 کانون ترویج کتاب و کتاب خوانی

2 2 6 9000000 10000000 پیشگامان نسیم مهر و سازندگی

3 4 8 6000000 16000000 جمعیت شکرانه مهر نیکان

2 3 5 7000000 8000000 سبز حافظان ارژن

1 1 1 14000000 500000 انجمن حمایت از حیوانات گنجینه مهر باران

3 7 7 7000000 20000000 خیریه عطر یاس نبوی

3 3 5 9500000 10000000 گروه مشاوران روان شناسی بین الملل آرامش 
ترنم امید شیراز

1 3 4 4000000 6000000 فرهنگی هنری خانه هنر شیراز

6 5 7 13000000 16000000 خیریه روستاییان و عشایر شیراز 

3 4 5 10000000 16000000 خیریه پیام آوران تسکین مهر شیراز

3 2 6 3000000 8000000 پایگاه سالمت اجتماعی شیراز

مینا کرمی و همکاران. بررسی و ارزیابی عملکرد انواع سازمان های مردم نهاد در ایران
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جهت اولویت بندی عوامل خروجی نیز به همین ترتیب عمل شد، که میانگین نظرات در جدول شماره 2 
نشان داده شده است.

 ،-B اقدامات و طرح های اجرا شده مطابق با موضوع فعالیت و اهداف مندرج در اساس نامه مصوب است ،-A
 ،-C مهم ترین خدمات ارائه شده به گروه های هدف سازمان (اعم از عموم مردم یا گروه های هدف خاص) است؛
فعالیت های اعضای اصلی هیئت مدیره است که در راستای موضوع فعالیت و اهداف سازمان صورت گرفته است؛ 
D-، اقدامات انجام شده در راستای توسعه فعالیت و توانمندی های سازمان است؛ E-، فعالیت های بین المللی 
سازمان در طول سال مالی است؛ F-، اهم پیشنهادات و راهکارهای ارائه شده به سازمان های دولتی، غیردولتی 

و مؤسسات عمومی است.

 حال با استفاده از نرم افزار سوپر دسیژن به اولویت بندی عوامل ورودی و خروجی پرداخته می شود که خروجی 
حاصل از این نرم افزار در دو تصویرهای شماره 1 و 2 نمایش داده شده است.

با توجه به نتایج حاصل از نرم افزار و مشاهده  تفاوت اولویت های خروجی نرم افزار، عامل کمک های مردمی 

عوامل خروجی عوامل ورودی

نام سمن
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ت ان
اما

قد
ا

 و 
ت

الی
 فع

عه
وس

ی ت
ستا

را
ان

ازم
 س

ی
ها

ی 
ند

انم
تو

به 
ده 

ه ش
رائ

ت ا
دما

ن خ
ری

م ت
مه

م 
)اع

ن 
زما

سا
ف 

هد
ی 

ها
وه 

گر
ی 

ها
وه 

گر
یا 

م 
رد

م م
مو

ز ع
ا

ص(
خا

ف 
هد

ده 
ا ش

جر
ی ا

ها
رح 

و ط
ت 

اما
قد

ا
ت 

الی
 فع

وع
وض

ا م
ق ب

طاب
ه م

ک
مه 

سنا
سا

ر ا
ج د

در
 من

ف
هدا

و ا
ت

اس
ب 

صو
م

ده
م ش

جا
ی ان

ها
نه 

زی
ه

ره
 غی
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ی 
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ک 

کم

1 3 5 6000000 7000000 مرکز آموزشی پژوهشی و پیشگیری پدیده 
سالمت رازی شیراز 

4 5 7 10000000 20000000 جامعه خیرین حامی معلولین شیراز

2 5 7 7000000 15500000 انجمن خانواده ناشنوایان استان فارس

4 2 9 11000000 18000000 گروه دارویی حیان طب بین الملل شفا شیراز

1 3 6 8000000 10000000 انجمن بیماران سیستیک فیبروسیز تار انبوه 
کیسه ای ایرانیان شیراز

2 2 4 4000000 7000000 بنیاد فرهنگی بین المللی مادر شیراز

2 5 8 4000000 15000000 جمعیت همیاران سالمت روان اجتماعی 
طلوع احسان شیراز

مینا کرمی و همکاران. بررسی و ارزیابی عملکرد انواع سازمان های مردم نهاد در ایران
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جدول 5. عالمت اختصاری سمن ها

نام کامل عالمت اختصاری

خیریه باران نور الهی DMU1

موسسه مشاعره و خالقیت حدیث آرزومندی DMU2

کانون کارشناسان رسمی استانداردسازی DMU3

موسسه تدبیر فرهنگیان شیراز DMU4

کوه بانان زاگرس شیراز DMU5

سها اندیش عرفانه DMU6

انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی DMU7

کانون ترویج کتاب و کتابخوانی DMU8

پیشگامان نسیم مهر و سازندگی DMU9

جمعیت شکرانه مهر نیکان DMU10

سبز حافظان ارژن DMU11

انجمن حمایت از حیوانات گنجینه مهر باران DMU12

خیریه عطر یاس نبوی DMU13

گروه مشاوران روانشناسی بین الملل آرامش ترنم امید شیراز DMU14

فرهنگی هنری خانه هنر شیراز DMU15

خیریه روستاییان و عشایر شیراز DMU16

خیریه پیام آوران تسکین مهر شیراز DMU17

پایگاه سالمت اجتماعی شیراز DMU18

مرکز آموزشی پژوهشی و پیشگیری پدیده سالمت رازی شیراز DMU19

جامعه خیرین حامی معلولین شیراز DMU20

انجمن خانواده ناشنوایان استان فارس DMU21

گروه دارویی حیان طب بین الملل شفا شیراز DMU22

انجمن بیماران سیستیک فیبروسیز تار انبوه کیسه ای ایرانیان شیراز DMU23

بنیاد فرهنگی بین المللی مادر شیراز DMU24

جمعیت همیاران سالمت روان اجتماعی طلوع احسان شیراز DMU25



پاییز 1398 . دوره 7 . شماره 3

4۸9

DEA جدول 6. رتبه بندی سمن ها با استفاده از روش

نام سمنرتبه سمن
کانون کارشناسان رسمی استانداردسازی1

مؤسسه مشاعره و خالقیت حدیث آرزومندی2

جمعیت همیاران سالمت روان اجتماعی طلوع احسان شیراز 3

خیریه باران نور الهی 4

مؤسسه تدبیر فرهنگیان شیراز 5

انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی6

گروه دارویی حیان طب بین الملل شفا شیراز   7

خیریه عطر یاس نبوی 8

خیریه روستاییان و عشایر شیراز 9

جمعیت شکرانه مهر نیکان10

جامعه خیرین حامی معلولین شیراز11

انجمن خانواده ناشنوایان استان فارس12

بنیاد فرهنگی بین المللی مادر شیراز13

کوه بانان زاگرس سبز14

پیشگامان نسیم مهر و سازندگی14

انجمن بیماران سیستیک فیبروسیز تار انبوه کیسه ای ایرانیان شیراز14

کانون ترویج کتاب و کتاب خوانی14

سها  اندیش عرفانه15

مرکز آموزشی پژوهشی و پیشگیری پدیده سالمت رازی شیراز16

گروه مشاوران روان شناسی بین الملل آرامش ترنم امید شیراز17

خیریه پیام آوران تسکین مهر شیراز18

سبز حافظان ارژن19

پایگاه سالمت اجتماعی شیراز20

فرهنگی هنری خانه هنر شیراز 20

انجمن حمایت از حیوانات گنجینه مهر باران20

مینا کرمی و همکاران. بررسی و ارزیابی عملکرد انواع سازمان های مردم نهاد در ایران
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NRPN جدول 7. نتایج حاصل از روش

فرمول NRPN نام سمن
جهت عوامل ورودی

فرمول NRPN جهت 
عوامل خروجی

نسبت خروجی به ورودی 
NRPN در فرمول

4211530/363خیریه باران نور الهی

1641871/14مؤسسه مشاعره و خالقیت حدیث آرزومندی

611141/869کانون کارشناسان رسمی استانداردسازی

1361411/037مؤسسه تدبیر فرهنگیان شیراز

61140/229کوه بانان زاگرس سبز

164590/359سها اندیش عرفانه

221770/348انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی

106340/321کانون ترویج کتاب و کتاب خوانی

181440/243پیشگامان نسیم مهر و سازندگی

292890/305جمعیت شکرانه مهر نیکان

113380/336سبز حافظان ارژن

196.2530/015انجمن حمایت از حیوانات گنجینه مهر باران

4491070/238خیریه عطر یاس نبوی

گروه مشاوران روان شناسی بین الملل آرامش ترنم 
190.25430/226امید شیراز

52260/5فرهنگی هنری خانه هنر شیراز

4251100/259خیریه روستاییان و عشایر شیراز

356500/14خیریه پیام آوران تسکین مهر شیراز

73490/671پایگاه سالمت اجتماعی شیراز

مرکز آموزشی پژوهشی و پیشگیری پدیده سالمت 
85350/412رازی شیراز

500900/18جامعه خیرین حامی معلولین شیراز

289.25780/269انجمن خانواده ناشنوایان استان فارس

4451010/226گروه دارویی حیان طب بین الملل شفا شیراز

مینا کرمی و همکاران. بررسی و ارزیابی عملکرد انواع سازمان های مردم نهاد در ایران
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و دولتی و همچنین عامل هزینه ها به عنوان شاخص های ورودی و سه عامل اقدامات و طرح های اجرا شده که 
مطابق با موضوع فعالیت و اهداف مندرج در اساس نامه مصوب است، مهم ترین خدمات ارائه شده به گروه های 
هدف سازمان (اعم از عموم مردم یا گروه های هدف خاص) و اقدامات انجام شده در راستای توسعه فعالیت و 
توانمندی های سازمان، به عنوان شاخص های خروجی شناسایی شدند. حال با مشخص شدن عوامل ورودی و 
خروجی، پرسش نامه  الزم تهیه شده و با مراجعه به ارگان های دولتی مسئول پیگیری امور سمن ها و همچنین 
مراجعه به دفاتر سمن ها، به جمع آوری اطالعات الزم پرداخته می شود. پرسش نامه یاد شده به پیوست ضمیمه 
شده است. اطالعات جمع آوری شده که مربوط به عملکرد مالی و اجرایی سمن ها در سال 95 است در جدول 

شماره 3 نمایش داده شده است.

در اینجا جهت رتبه بندی سمن ها از تکنیک DEA استفاده می شود. بدین منظور از نرم افزار تحلیل پوششی 
داده ها استفاده شده است. پس از وارد کردن شاخص های ورودی و خروجی پژوهش به نرم افزار، نتایج حاصل 
به صورت جدول شماره 4 نمایش داده می شود. همچنین عالمت اختصاری سمن ها در جدول شماره 5 نشان 
داده شده است. با توجه به نتایج حاصل از نرم افزار تحلیل پوششی داده ها، رتبه بندی سمن ها به صورت جدول 

شماره 6 انجام می شود.

3-1. به کارگیری تکنیک NRPN جهت رتبه بندی سمن ها

در این پژوهش سعی شده جهت دست یابی به نتیجه بهتر تغییری در فرمول RPN ایجاد شود و از آن، جهت 
ارزیابی عملکرد استفاده شود. فرمول جدید، NRPN نامیده شده   است و به صورت فرمول شماره 6 خواهد بود. 

در این روش نیز از نتایج حاصل از تکنیک AHP جهت عوامل ورودی و خروجی استفاده می شود.
6. NRPNO=(O1)

2+(O2)
2+(O3)

2+...

در اینجا O ها همان شاخص های خروجی مورد استفاده در تکنیک DEA  هستند که در روش NRPN نیز 
مورد استفاده قرار می گیرند. برای دست یابی به نتیجه بهتر همین فرمول برای عوامل ورودی نیز به کار برده 

می شود، که در فرمول شماره 7 نشان داده شده است.

فرمول NRPN نام سمن
جهت عوامل ورودی

فرمول NRPN جهت 
عوامل خروجی

نسبت خروجی به ورودی 
NRPN در فرمول

انجمن بیماران سیستیک فیبروسیز تار انبوه 
116460/396کیسه ای ایرانیان شیراز

65240/369بنیاد فرهنگی بین المللی مادر شیراز

جمعیت همیاران سالمت روان اجتماعی طلوع 
241930/385احسان شیراز

مینا کرمی و همکاران. بررسی و ارزیابی عملکرد انواع سازمان های مردم نهاد در ایران
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NRPN جدول ۸. رتبه بندی سمن ها با روش

نام سمنرتبه سمن

کانون کارشناسان رسمی استانداردسازی1

مؤسسه مشاعره و خالقیت حدیث آرزومندی2

مؤسسه تدبیر فرهنگیان شیراز3

پایگاه سالمت اجتماعی شیراز 4

فرهنگی هنری خانه هنر شیراز 5

مرکز آموزشی پژوهشی و پیشگیری پدیده سالمت رازی شیراز 6

انجمن بیماران سیستیک فیبروسیز تار انبوه کیسه ای ایرانیان شیراز7

جمعیت همیاران سالمت روان اجتماعی طلوع احسان شیراز 8

بنیاد فرهنگی بین المللی مادر شیراز 9

خیریه باران نور الهی10

سها اندیش عرفانه 11

انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی 12

سبز حافظان ارژن 13

کانون ترویج کتاب و کتاب خوانی14

جمعیت شکرانه مهر نیکان15

انجمن خانواده ناشنوایان استان فارس16

خیریه روستاییان و عشایر شیراز 17

پیشگامان نسیم مهر و سازندگی 18

خیریه عطر یاس نبوی19

کوه بانان زاگرس سبز20

گروه دارویی حیان طب بین الملل شفا شیراز21

گروه مشاوران روا ن شناسی بین الملل آرامش ترنم امید شیراز 22

جامعه خیرین حامی معلولین شیراز23

خیریه پیام آوران تسکین مهر شیراز24

انجمن حمایت از حیوانات گنجینه مهر باران25

مینا کرمی و همکاران. بررسی و ارزیابی عملکرد انواع سازمان های مردم نهاد در ایران
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7. NRPNI=(I1)
2+(I2)

2+(I3)
2+...

سپس نتایج در فرمول شماره 8 قرار گرفته و نسبت خروجی به ورودی محاسبه می شود. نتایج حاصل جهت 
رتبه بندی DMU ها استفاده می شود.

8. NRPNO / NRPNI= نسبت خروجی به ورودی
محاسبات در جدول شماره 7 نشان داده شده است و نتایج رتبه بندی سمن ها با استفاده از فرمول پیشنهادی 
NRPN در جدول شماره 8 نشان داده شده است. در ادامه با توجه به اینکه هدف پژوهش مقایسه نتایج رتبه بندی 
دو تکنیک DEA و NRPN است، ضریب همبستگی در سطح معناداری پنج درصد بین نتایج حاصل از دو تکنیک 
با استفاده از نرم افزار SPSS محاسبه می شود. جدول شماره 9 خروجی برنامه SPSS را نشان می دهد. همان طور که 
در تصویر شماره 3 مشخص است ضریب همبستگی پیرسون 0/716 به دست آمده است و از آنجایی که مقدار معیار 
تصمیم 0/000 به دست آمده است و کوچک تر از 0/05 است، ضریب همبستگی به دست آمده معنادار است؛ یعنی بین 

خروجی های به دست آمده از دو روش DEA و NRPN ارتباط معناداری وجود دارد.

4. بحث و نتیجه گیری

با توجه به جداول شماره 6 و 8 و 9 می توان به نتایج مهمی دست یافت. همان طور که در جدول شماره 9 مشخص 
است ضریب همبستگی پیرسون 0/716 به دست آمده است، یعنی بین خروجی های به دست آمده از دو روش DEA و 
NRPN ارتباط معناداری وجود دارد. از سویی دیگر با توجه به نتایج حاصل از جداول شماره 6 و 8 مشخص می شود 
که هر دو سمن«کانون کارشناسان رسمی استانداردسازی« و «مؤسسه مشاعره و خالقیت حدیث آرزومندی« در 
هر دو روش DEA و NRPN رتبه مشابهی را به دست آورده اند. رتبه بندی سایر سمن ها نیز غیر از «پایگاه سالمت 
اجتماعی شیراز« و «فرهنگی هنری خانه هنر شیراز« در هر دو روش DEA و NRPN تقریباً به هم نزدیک است. 
در روش DEA هر چهار سمن «کوه بانان زاگرس سبز«، «کانون ترویج کتاب و کتاب خوانی«، «پیشگامان نسیم مهر 

مینا کرمی و همکاران. بررسی و ارزیابی عملکرد انواع سازمان های مردم نهاد در ایران
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و سازندگی« و «انجمن بیماران سیستیک فیبروسیز تار انبوه کیسه ای ایرانیان شیراز« رتبه 14 را به خود اختصاص 
داده اند. همچنین دو سمن «انجمن حمایت از حیوانات گنجینه مهر باران« و «فرهنگی هنری خانه هنر شیراز« نیز به 
با کارایی صفر به عنوان ضعیف ترین سمن در رتبه 20 قرار گرفته اند. بنابراین در این روش رتبه بندی از 1 تا 20 صورت 
گرفته است. در حالی که در روش NRPN رتبه  هر سمن متفاوت از سمن دیگر است و رتبه بندی در فاصله های کمتر 
انجام شده است، از این جهت به نظر می رسد روش NRPN نتیجه بهتری را نشان می دهد. از سوی دیگر سمن «پایگاه 
 NRPN رتبه 20 را به دست آورده در صورتی که همین سمن در روش DEA سالمت اجتماعی شیراز« در روش
رتبه چهار را گرفته است. همچنین سمن «فرهنگی هنری خانه هنر شیراز« نیز در روش DEA رتبه 20 را به خود 
اختصاص داده در صورتی که همین سمن در روش NRPN رتبه پنج را به دست آورده است. در این تحقیق با توجه 
به داده های موجود در فرم های ارزیابی عملکرد مربوط به هر سمن، به نظر می رسد رتبه بندی انجام شده توسط تکنیک 
NRPN نتیجه بهتری را نشان می دهد. یکی دیگر از نقاط قوت روش NRPN که در تحقیق (سوخکیان و همکاران، 
2013) نیز به آن اشاره شده است، این است که در محاسبه رتبه برای هر سمن، به کمیت هر ورودی و خروجی 
اهمیت بیشتری می دهد؛ به عنوان مثال جهت مقایسه کارایی دو سمن «جمعیت همیاران سالمت روان اجتماعی 
طلوع احسان شیراز« و سمن «انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی« با توجه به اینکه نتایج حاصل از 
روش NRPN اعداد بسیار نزدیکی را نشان می دهد، ولی در رتبه بندی این دو تفاوت وجود دارد و یکی رتبه هشت 
و دیگری رتبه 12 را کسب کرده است. شاخص های خروجی سمن «جمعیت همیاران سالمت روان اجتماعی طلوع 
احسان شیراز« مقادیر 8 و 5 و 2 است که این اعداد بیانگر این است که سمن مربوطه برای عامل خروجی «اقدامات 
و طرح های اجرا شده که مطابق با موضوع فعالیت و اهداف مندرج در اساس نامه مصوب است« هشت فعالیت مثبت 
و در جهت هدف محوله داشته است، که این مقدار نشان از فعالیت بسیار باالی سمن در این عامل خروجی است 
و از طرفی برای سمن «انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی« تعداد شش فعالیت مثبت ثبت شده است. 

با توجه به اینکه که از هر سمن در طول سال مالی با هر شرایطی به طور متوسط انتظار می رود چهار و یا پنج فعالیت 
را در جهت اهداف مندرج در فرم ارزیابی انجام دهد، سمنی که تعداد فعالیت بیشتری در جهت وظایف محوله انجام دهد، 
می تواند رتبه باالتری را کسب کند. تکنیک DEA یکی از ابزارهای قدرتمند ارزیابی عملکرد است. اما نارسایی هایی دارد، از 
قبیل نادیده گرفتن برخی اطالعات حیاتی (آمادو، سانتوس و مارکوس، 2012) و حساسیت به تغییرات مجموعه  ورودی یا 
خروجی ها (جهانگشای رضایی، معینی و ماکوئی، 2012). در روش NRPN سعی شده فرمولی با استفاده از سعی و خطا 
به کار گرفته شود که سازگاری مناسبی داشته باشد. در این روش شیب تقریباً یکسان (به بهترین وجه) در تمام نقاط تابع 
وجود دارد. به طور کلی ارزیابی عملکرد و مقایسه کارایی در بین واحدهای با فعالیت مشابه، می تواند انگیزه بخش مدیران 
مسئول جهت افزایش کارایی و اثربخشی باشد. بدین منظور به کارگیری یک روش مناسب جهت ارزیابی عملکرد و رتبه بندی 
سازمان ها که نتایج بهتری را نشان دهد، پیشنهاد می شود. با توجه به نتایج تحقیق حاضر، مشخص می شود ارتباط معناداری 
بین نتایج حاصل از روش NRPN و روش DEA جهت رتبه بندی واحدها، وجود دارد. بدین منظور پیشنهادهایی ارائه می شود:

- مقایسه روش NRPN با سایر روش های ارزیابی و رتبه بندی در پژوهش های آتی انجام شود؛ 

 FMEA در تکنیک RPN به طور خاص در ارزیابی و رتبه بندی ریسک به جای فرمول NRPN استفاده از روش -
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به کار گرفته شود و نتایج با یکدیگر مقایسه شود؛

- پیشنهاد می شود جهت انجام پژوهشی جدید، ابتدا سمن ها طبقه بندی شوند و سپس سمن های موجود در هر 
طبقه رتبه بندی شوند؛

- پیشنهاد می شود برای داشتن نتیجه ارزیابی بهتر، از اطالعات مالی و اجرایی سمن ها مربوط به چند دوره متوالی 
استفاده شود؛

- پیشنهاد می شود برای ارگان های دیگر از دو روش DEA و NRPN جهت رتبه بندی استفاده شود و مقایسه 
تطبیقی انجام پذیرد.

در تدوین پژوهش حاضر محدودیت های بسیاری وجود داشت که در صورت نبود این محدودیت ها ارزیابی انجام شده 
نتیجه بهتری را می توانست داشته باشد. همکاری نکردن مدیران مسئول در جمع آوری اطالعات مربوط به سمن ها یکی 
از مهم ترین این محدودیت هاست؛ چراکه اگر اطالعات کافی در مورد سمن های بیشتری به دست می آمد، ابتدا سمن ها 
بر اساس نوع فعالیتشان طبقه بندی می شدند و سپس در هر طبقه، رتبه بندی انجام می شد. در این حالت ارزیابی 
نتیجه بهتری می توانست داشته باشد. همچنین در صورت همکاری مدیران مسئول می توانستیم اطالعات مربوط به 
چند دوره مالی و اجرایی سمن ها را داشته باشیم و مورد ارزیابی قرار دهیم، که در این صورت نیز بهترین نتیجه در 

مورد ارزیابی عملکرد آن ها به دست می آمد.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

همه اصول اخالقی در این مقاله رعایت شده است. شرکت کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش 
خارج شوند. همچنین همه شرکت کنندگان در جریان روند پژوهش بودند. اطالعات آن ها محرمانه نگه داشته شد.

حامي مالي

این مقاله حامی مالی ندارد و برگرفته از پایان نامه خانم مینا کرمی در گروه مدیریت مؤسسه آموزش عالی زند 
شیراز است.
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پیوست 1. 

به نام خدا

پاسخگوی محترم

پرسش نامه حاضرکه تقدیم حضورتان می شود در راستای انجام طرح پژوهشی با عنوان «بررسی انواع سازمان های مردم نهاد و ارزیابی 
عملکرد آن ها در شهر شیراز« تهیه شده است. بي شک نظرات ارزشمند جنابعالي به عنوان یکي از صاحب نظران و مدیران سازمان های 
مردم نهاد با توجه و دقت نظري که در پاسخ به سؤاالت پرسش نامه مبذول خواهید داشت، ما را در فراهم آوردن اطالعات و کسب نتایج 

مفید و ارائه پیشنهادات ارزنده یاري  خواهد کرد. الزم به ذکر است که اطالعات کاماًل محرمانه باقي خواهد ماند. 

پیشاپیش از همکاري شما کمال تشکر را داریم.

نام سمن:

حوزه فعالیت

اهم اقدامات ، طرح ها و برنامه های اجرا شده توسط سمن که مطابق با 
موضوع فعالیت و اهداف مندرج در اساس نامه مصوب به انجام رسیده 

است

مهم ترین خدماتی که توسط سمن به گروه های هدف یا عموم مردم و 
جامعه ارائه شده است

 اقدامات انجام شده در راستای توسعه فعالیت و توانمندی های سازمان

فعالیت های انجام شده در طول سال مالی گذشته:

محل تأمین منابع مالی سازمان:

توضیحاتمیزان درآمدمحل تأمین منابع مالی

حق عضویت اعضا یا امنا

دریافت کمک از سازمان های دولتی

دریافت کمک های مردمی

دریافت کمک از منابع خارج از کشور
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هزینه های انجام شده در طول سال مالی گذشته:

توضیحاتمیزان هزینهعنوان هزینه

هزینه های جاری )آب، برق، تلفن، نگهداری و غیره(

هزینه های پرسنلی

هزینه های انجام شده در راستای اجرای موضوع مورد 
فعالیت

هزینه های سرمایه ای )ساختمان، وسیله نقلیه و غیره(

سایر

در طول سال مالی گذشته، هیت مدیره انجمن تعداد ...................................................................... جلسه برگزار کرده است.

طبق ارزیابی هیئت مدیره و بازرسان سمن، میزان پیشرفت و اثربخشی طرح ها و برنامه های سمن ................................... درصد است.

عمده ترین مسائل و مشکالت سمن:

خالصه عملکرد سازمان:
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