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تاریخ پذیرش5961/59/46:

تاریخ دریافت5961/96/42 :

چکیده
ارزیابی عملکرد ،فرآیندی است که بهوسیلهی آن کار کارکنان در فواصل معین و بههطور رسهمی موردبررسهی و سهنش

رهرار مهیگیهرد.

شناخت کارکنان شاخص و اعطای پاداش به آنها و از این طریق ،ایشاد انگیزه برای بهبود عملکرد کارکنان ،ازجملهه علهل اصهلی ارزیهابی
عملکههرد اسههت .هههدا از انشههاو پههاوه

ناسههر شناسههایی ابعههاد و شههاخصهای ارزیههابی کارکنههان ادارای م ی زیسههت بهها رویکههرد

کاریارزیابیمتوازن ،وزندهی به آنها با تکنیک فرآیند ت لیلشبکهایفازی آنگهاه رتبهبنهدی ادارای بها تکنیکتاپسهی فازی مهیباشهد.
جامعهآماری پاوه

ناسر را  055نفر از کارشناسان ارشهد و مهدیران ادارای م ی زیسهت اسهتانهای :البهرز ،تههران ،اصهفهان تلهکیل

میدهند .میزان نشم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 712نفر تعیین شد .ابتدا شاخصهای ارزیابی عملکرد کارمنهدان و مهدیران ادارای
م ی زیست در چهار بُعد :مالی ،ذینفعان ،فرآیندهای داخلی و رشدویادگیری ،از ادبیای موسوع و نظر خبرگان شناسایی ،سپ
از تکنیک فرآیندت لیلشبکهای ابعاد و شاخصها وزندهی و میزان اهمیت هر یک ملخص ،سپ

با استفاده از تکنیک تاپسی

با استفاده
سه اداره

ازنظر عملکرد کارشناسان و مدیران موردبررسی ررار گرفت .نتایج ناصل از وزن دهی ابعاد ارزیابی عملکرد کارکنان م ی زیست با تکنیک
ت لیل شبکهای نلان میدهد که بعد ذینفعان ،رتبه اول و ابعاد :مالی ،فرآیندهای داخلی و یادگیری و رشد رتبههای دوو تا چهارو را ازنظر
اهمیت کسب نمودند .در پایان نیز با توجه عملکرد هر اداره با استفاده از تکنیک تاپسی

فازی پیلنهادهایی جهت بهبود عملکهرد ادارای

م ی زیست ارایه گردیده است.
کلمات کلیدي :ارزیابی ،عملکرد ،کاریارزیابیمتوازن ،فرآیندت لیلشبکهایفازی ،تکنیکتاپسی فازی.

 -1دانلشوی دکتری مدیریت صنعتی ،گروه مدیریت ،دانلکده علوو انسانی ،دانلگاه آزاد اسالمی ،ساوه ،ایران(* .مسوول مکاتبای)
 -7کارشناسی زبان و ادبیای فارسی ،گروه ادبیای ،دانلکده علوو انسانی ،دانلگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران.
 -3کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،گروه مدیریت ،دانلکده مدیریت و ارتصاد ،دانلگاه آزاد اسالمی واند علوو و ت قیقای ،تهران ،ایران.
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مقدمه
در دنیای بهشدی پیچیهده و سهخت ررابهت کنهونی ،آگهاهی از

نالت چندبعهدی تغییهر یافتنهد .بههاینترتیب کهه اکنهون ایهن

عملکرد تماو جنبههای یک سازمان برای تصمیمگیری مهدیران

رویکردها سیستماتیک شده و عهالوه بهر تأکیهد بهر بعهد مهالی

نیاتی میباشد .در هر سازمانی تهدوین راهبردهها ،برنامههریزی

سازمان به بعدهای دیگر سهازمان ماننهد ملهتری ،فرآینهدهای

کوتاهمدی و بلندمدی ،انشاو اصالنای ،ایشهاد بهبودوت هول بها

داخلی و  ...میپردازد( .)0ارزیابی عملکرد سازمانها و بنگاههای

ارزیههابی عملکههرد و شههناخت وسههج موجههود آ ههاز میشههود(.)1

ارتصادی و بررسی نتایج ناصل از عملکهرد آنهها در یهک دوره

در سالهای اخیر با توجه به سعفهای روشهای ارزیابی سنتی

معین ،فرآیندی مهم و راهبردی م سوب شده که سمن تعیهین

و تغییر م ی ررابتی ،مدلهای جدیهدی بهرای ارزیهابیعملکرد

رابلتوجهی در امر بهبود مستمر و

جایگاه ررابتی سازمان ،نق

سازمانها ارایه گردیده است .یکی از این مهدلهای نهوین روش

افزای

کاریارزیابیمتوازن است .بررسیهای انشاو شده نلانمیدهدکه

یکی از روشهای چند بُعدی ارزیابی عملکهرد ،اسهتفاده از روش

این مدل چارچوب مناسبی را برای اندازهگیری عملکهرد فهراهم

کاریارزیابیمتوازن) (BSCاسهت .کهاپالن و نورتهون (،)1667

میآورد و بسیاری از شرکتها و موسسای بزرگ جههان نسهبت

یههک روش جدیههد بههرای انههدازهگیری عملکههرد ،ت ههت عنههوان

به پیادهسازی آن ارداو کردهاند .این روش عالوه بر ارزیابی مالی

کاریارزیابیمتوازن را بنا نهادند .در سیستمهای سنتی ارزیابی،

سنتی ،عملکهرد سهازمان را بها افهزودن سهه بعهد دیگهر یعنهی

تأکید مدیران بر معیارهای مالی در اندازهگیری عملکهرد اسهت،

ملتریان ،فرآیندهایداخلی کسهبوکار و یادگیریورشهد مهورد

اما در عصر ناسر این مسأله بهشدی موردانتقاد ررارگرفته است؛

ارزیههابی ررارمیدهههد( .)7بههر روی سههاختمان دانلههکده علههوو

زیرا تأکید صرا بر عملکرد مالی نتایج سهعیفی را در ارزیابیهها

اجتماعی در دانلگاه شیکاگو نوشتهشده است« :اگر شما نتوانید

ارایه میدهد .درروش کاریارزیابیمتوازن عالوه بر مقیاس مالی،

شما در آن بسیار اندک و مدیریت

عملکههرد سههازمان از سههه منظههر :ملههتری ،فرآینههدهای داخلههی

چیزی را اندازه بگیرید ،دان

کیفیت و اثربخلی تصمیمای مدیریت سازمان دارد(.)9

آن نامطلوب است( .)3لرد کلوین فیزیکهدان انگلیسهی در مهورد

کسبوکار و یادگیری و رشد نیز مورد ارزیابی ررار میگیرد(.)2

سروری اندازهگیری میگوید"« :هرگاه توانستیم آن چه دربارهی

نظریههه فههازی ،در سههال( )1690توس ه پروفسههور لطفههیزاده،

آن ص بت میکنیم اندازه گرفته و در رالب اعداد و اررهاو بیهان

دانلمند ایرانهی و اسهتاد دانلهگاه برکلهی آمریکها عرسهه شهد.

کنیم ،میتوانیم ادعا کنیم دربارهی موسوع موردب ث چیزههایی

نظریهای است برای ارداو در شرای عدو اطمینان .ایهن نظریهه

مها نهارص بهوده و

رادر است بسیاری از مفهاهیم ،متغیرهها ،و سیسهتمهایی را کهه

میدانیم در یر این صوری آگهاهی و دانه
هرگز به مرنله بلوغ نخواهد رسید"»(.)1

نادریق و مبهم هستند ،به شکل ریاسی درآورد و زمینه را بهرای

در دوران عصههر صههنعتی ،رویکردهههایی کههه در زمینههه سههنش

اسههتد،ل ،اسههتنتاج ،کنتههرل و تصههمیمگیری در شههرای عههدو

عملکرد شرکتها و سازمانها وجود داشتند رویکردهایی صهرفا

اطمینان فراهم آورد( .)8با توجه به اینکهه در سیسهتم ارزیهابی

مالی بهر مبنهای نسهابداری بودنهد کهه از آنهها ت هت عنهوان

عملکههرد بهها روش  BSCاز نظههرای خبرگههان و کارشناسههان

عملکرد سنتی یاد میشود .این رویکردهها

بهصوری کیفهی و در رالهب عبهارای کالمهی اسهتفاده میشهود؛

همیله ت ت شرای و اصهول نسهابداری سهنتیای کهه در آن

بنابراین سنش

جمجآوری نظهرای جامعههی آمهاری ریدشهده

زمان رایج بوده م دود بودند .بهتدریج که شرکتها و سازمانها

توس شیوههای رطعی و یر فازی میتواند به دو دلیل نادیهده

وارد عصر اطالعاتی شدند و مزیت ررابتی خود را درجاهای دیگر

گرفتن ابهاو و رضاوی ذهنی موردانتقاد ررار گیرد .با بهرهگیهری

بهرهوری دیدند ،این رویکردها نیز

از مفاهیم فازی در ارزیابی ،میتوان عبارای کالمهی را بهصهوری

توسعه یافتند و از نالت تکبعدی که همان بعهد مهالی بهود بهه

عباراتی با زبان طبیعهی م هاورهای بهرای ارزیهابی شهاخصهای

سیستمهای سنش

یر از کاه

هزینه و افزای
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ارزیابی عملکرد به کار برد و با مرتب سهاختن ایهن عبهارای بها

درنهایت روش جدیدی در خصو

توابج عضویت مناسب ،ت لیلهای مناسهبتر و دریهقتری را بهر

کردند(.)7

روی امتیازای شاخصها اعمال کرد(.)1

در خصو

ملکل اصلی در سازمان م ی زیست شناخت کهم در خصهو

متهوازن پاوه ههای بسهیاری صهوری پذیرفتهه اسهت در ایهن

معیارهای ارزیابی عملکهرد کارکنهان و مهدیران جههت ارزیهابی

رسمت به مهمترین پاوه های این نوزه اشاره میگردد.

اسههت .سههوا،ی اصههلی پههاوه

ن وه ارزیابی عملکرد معرفی

ارزیابی عملکرد سازمانها با رویکرد کهاری ارزیهابی

ناسههر ایههن اسههت کههه ،چههه

راسم پور ،رشهیدی و عزیهزی( ،)1361در پاوهلهی بها عنهوان:

شاخصهای جهت ارزیهابی عملکهرد کارکنهان و مهدیران ادارای

بررسی ارزیهابی عملکهرد سهازمان و کارکنهان باکهاری ارزیهابی

م ی زیست باید مدنظر خبرگان ررار گیرد؟ مهمتهرین بُعهد در

متوازن( )BSCو مدل  ،EFQMپرداختند .این پاوه

ارزیابی عملکرد کارکنان با اسهتفاده از رویکهرد کهاری امتیهازی

بر مفاهیم نظری ،ارزیابی ،اهداا ارزیابی عملکهرد ،خصوصهیای

متههوازن و ANPفههازی کههداو بعههد اسههت؟ رتبهههی عملکههردی

ارزیابکننده و ن وه ارزیابی با اسهتفاده از مهدل کهاری ارزیهابی

ادارایم ی زیست با تکنیک TOPSISفازی در چه سهط ی

متوازن و مدل جایزه ملی بهرهوری و تعالیسازمانی(،)EFQM

است؟

را مطرح نمودند .م ققین معتقدند که ارزیابی عملکرد با ت لیل

هدا از انشاو پهاوه

مروری

ناسهر :شناسهایی ابعهاد و شهاخصهای

و آنالیز شغل ،گهزین  ،انتخهاب پرداخهت نقهود و دسهتمزد و

ارزیابی کارکنان ادارای م ی زیست بها رویکهرد کهاری ارزیهابی

آموزش شغلی رابطه نزدیکی دارد و در ارزیابی عملکرد کارکنان

متوازن ،وزندهی به آنها با تکنیهک فرآینهد ت لیهل شهبکهای

بایستی رفتارهای عینی آنان را انهدازهگیری کنهیم .متخصصهین

آنگاه رتبهبندی ادارای با تکنیک تاپسی
نتایج این پاوه

مدیریت منابج انسانی ،باوجود طرحهای ارزنده که برای ارزیهابی

است.

میتواند دید جامعی را به کارشناسان ارشد و

عملکرد تدارک میبینند ،ا لب به علت ناتوانی مدیران صفی در

ارزیابی عملکرد افهراد

کاربری و اسهتفاده مسهتمر از آنهها سهرخورده مهیشهوند .امها

مدیران سازمان م ی زیست در خصو
این ادارای ارایه نماید.

میتوان با ایشاد توازن بین ارزیاب کننهده و ارزیهابیشهونده ،بهه

ارزیابی عملکرد

یهههک اثربخلهههی در ارزیهههابی عملکهههرد رسهههید .فیضهههی و
و

سلوکدار( ،)1363در پاوهلی با عنوان :ارزیابی عملکرد صهنعت

اندازهگیری و مقایسه میهزان و ن هوه دسهتیهابی بهه وسهعیت

بانکداری با رویکرد ،FTOPSIS-BSCبه معرفهی رویکهردی

مطلوب با معیارها و نگرش معین در دامنه و نوزه ت ت پوش

نههوین از تکنیکهههای تصههمیمگیری و اسههتراتایک بههه ارزیههابی

معین با شاخصهای معین و دوره زمانی معین باهدا بازنگری،

بانکهای استان البرز(سهرمایه ،ملهت ،پاسهارگاد ،ملهی ،سهپه و

بهطورکلی نظاو ارزیابی عملکرد را مهیتهوان فرآینهد سهنش

منظر :مالی ،ملتریان ،فرآینهدهای داخلهی،

اصالح و بهبود مستمر دانست(.)7

کلاورزی) در ش

کارت ارزیابی متوازن

رشد و یادگیری ،رسایت کارکنان و م ی و جامعهه پرداختنهد.

تلفیقی است از معیارههای عملکهرد کهه شهاخصهای عملکهرد

پاوهلگران علت اسافه نمودن دو بعد ارزیابی عملکرد به چههار

جاری ،گذشته و نیز آتی را شهامل میشهود .در کهاری ارزیهابی

بعد مرسوو که توس پروفسور کاپالن و نورتون مطرحشده و به

متههوازن معیارهههای یرمههالی ،کنههار معیارهههای مههالی رههرار

کار گرفته میشود را اهمیت بی ازند توجه به رسایت کارکنان

میگیرنههد.در دههههی  1665کههاپالن و نورتههون درصههدد رفههج

در کسب موفقیتهای سازمانی و نایل شدن به اهداا سازمان و

نارساییها و نوارص روشهای سنتی ارزیابی عملکهرد برآمهده و

وجود م ی متغیر و پویا اعالو داشتند .نتایج پاوه های ایهن
م ققههین نلههان میدهههد کههه اسههتفاده از رویکههرد ترکیبههی
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تصمیمگیری و استراتایک همچنین استفاده از طیفهای بیهانی

الکترونیکی بر اساس ادبیهای پهاوه

در نظرسنشی از خبرگان میتواند روش ارزیابی بهینه و کهارایی

ازنظر خبرگان در مناظر کاری ارزیهابی متهوازن جانمهایی شهده

را در صنعت بانکداری ارایه نماید.

است .نتایج بررسی باهم عملکرد و اهمیت شاخصهای خهدمای

زارعی نااد و نشتی( ،)1367در مقدمهای نق

شناسهایی و بها اسهتفاده

وانهد فنهاوری

الکترونیکی در بانکهای موردمطالعه نلان میدهد ،از بهین 38

اطالعای را در کسب کار امروزی و بهبود عملکرد آن را سروری

شههاخص نهههایی 6 ،شههاخص ب رانههی هسههتند .بهههمنظور بهبههود

و سهاختار وانههد فنهاوری اطالعههای را بهه میههزان چلهمگیههری

عملکرد بانکهای موردمطالعه  75راهکار توس خبرگهان ارایهه

بااهمیت مطرح نموده و رویکردی معرفی نموده کهه مبتنهی بهر

شد که بر اساس میزان تأثیرگذاری بر بهبود شاخصها ب رانهی

روشهههای تصههمیمگیری چنههد معیههاره فههازی ) (FMCDMو

با تکنیک  TOPSISفازی اولویتبندی شدند .بر همهین مبنها

کاری ارزیابی متوازن ) ،(BSCبرای ارزیابی عملکرد وانهد IT

راهکار سنش

میزان پیلرفت کارها در رالهب سهند چلهمانداز

سیستمهای بانکی استفاده نموده و از نتایج ناصله بهعنوان یک

کلور همراه با نظاری دایم و مستمر بر فرآیندهای اجرای پروژه

راهنما برای ارتقای عملکرد واندهای  ITسیسهتمهای بهانکی

بانههکداری الکترونیههک بهههعنوان اولویههت اول اشههاره نمودنههد.

نامی صنایج تولیدی شهر یاسوج ،برای بهبود عملکرد صهنایج

کلورشاهی و میدانی( ،)1386در پاوهلی بها عنهوان :طرانهی

تولیدی و خهدمای بانکهها اسهتفاده خواههد شهد .از سیسهتم

سیستم ارزیابی عملکهرد کارکنهان بها اسهتفاده از مهدل کهاری

اطالعاتی شکلگرفته نیز میتوان بهعنوان ابزاری مؤثر برای نل

ارزیابی متوازن (مطالعه مهوردی :شهرکت فهرش باسهتان یهزد)،

مسایل تصهمیمگیری چنهدمعیاره اسهتفاده کهرد .آذر ،زارعهی و

پرداختند .م ققین جهت اجهرای مهدل جهامج کهاری امتیهازی

رستمی( ،)1361در پاوهلی با عنوان :ارزیابی عملکرد متوازن با

متوازن برای ارزیابی عملکرد کارکنان در شرکت فهرش باسهتان

تأکید بر شاخصهای ( BSCموردمطالعه :شرکتهای کاشهی و

یزد که در طی جلساتی با مدیرعامل و معاونین شرکت بهصوری

سرامیک یزد) ،پرداختند .م ققین با اسهتفاده از ترکیهب مهدل

هماندیلی طرحریزی گردیهد ،سهعی بهر آن داشهتند تها ذههن

ت لیل پوشلی دادهها باکاری ارزیهابی متهوازن ،یکهی از موانهج

مدیران سازمان نسبت بهه تفکهر اسهتراتایک همسهو و نسهاس

 ، BSCیعنی نیهاز بهه تعیهین اسهتانداردها و خه مبنها لبهه

گردد .از این رهگذر سمن اعمال تغییرای و بومیسهازی مهدل،

نمودند.

اهداا و برنامههای شرکت را در چههار منظهر مهالی ،ملهتری،

از مهمترین مزایای مدل پیلنهادی خود را فراهم کردن بیهن

فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری بر اسهاس اسهتراتایههای

جامج از کسبوکار برای مدیران ،ارزیابی متوازن بر اساس تمهاو

سازمان طرانی نمودند .م ققین بهه دو ملهکل عمهده شهرکت

جنبههای مطرحشده در  BSCو نفظ تعادل بین آنها ،خطهی

فرش باستان یعنی ،عدو تعریف دریهق فرآینهدهای برنامههریزی

بودن و انعطااپذیری مدل و ردری تفکیک با ،اشهاره نمودنهد.

تولید و کنترل آن و تمایل کم همکاری بین کارکنان(کارگران)،

میرفخرالدینی و امیهری( ،)1386در پاوهلهی بها عنهوان :ارایهه

با مدیریت به دلیل ملکالی کارگری از ربیل رسمی بودن و ،...

راهکارهای ارتقای خدمای الکترونیکی بانکها با رویکهرد،BSC

و پیلنهاد دادند وانهد برنامههریزی و کنتهرل تولیهد بهصهوری

 ANPفازی و  TOPSISفهازی (مطالعهه مهوردی :بانکههای

سیسههتماتیک شههروع بههه فعالیههت کنههد و نلقههه ارتبههاطی بههین

دولتی منتخب استان فارس) ،پرداختند .م ققین هدا از انشاو

واندهای تولید ،بازرگانی و مالی باشد .م ققین همچنین اشاره

را بررسی کیفیت خهدمای الکترونیکهی ارایهه شهده در

به این نکته نمودند که ،یک نظاو ارزیابی عملکرد ص یح عهالوه

بانکهای دولتی منتخب استان فارس با استفاده از مدل کهاری

بر اطالع داشتن مدیران و کارکنان از شغل خود باید از اههداا،

ارزیابی متوازن و منطق فازی و ارایه راهکارهای ارتقای خهدمای

چلمانداز و مأموریت سازمان برای تمامی افراد سازمان روشن و

مطرح نمودند .برای این منظهور شهاخصهای ارزیهابی خهدمای

ملخص باشد .مدیریت ارشد سازمان باید درک عمیقهی نسهبت

پاوه
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به سیسهتم ارزیهابی عملکهرد و اهمیهت آن در پهرورش نیهروی

برای رتبهبندی گزینهها می باشد) ،ارایه میکند(.در این مهورد،

انسانی داشته باشد و پیگیر اجرای مستمر آن در سازمان باشهد،

عملکرد واندهای عملیاتی) .روش تعامل و تکرار به همراه یهک

که در این صوری سازمان به سهمت ههدا وا،ی خهود نرکهت

رویکرد برای توافق ساخت در میان مدیرانی است که بهه ایشهاد

خواهد نمود.

مقههادیر اولههویتی بههرای ابعههاد عملکههرد و شههاخصهای مربوطههه

ورمازیار ،دهقانبا ی و افخمهی( ،)7519در پاوهلهی بها عنهوان:

م هیپههردازد .ایههن مقالههه مزایهها و معایههب طرانههی ایههن روش را

ارایه یک رویکرد ترکیبی تصمیمگیری چنهد شاخصهه نهوین در

موردب ث و بررسی ررار میدهد .مومنی و همکاران( ،)7511بهه

ارزیابی عملکرد فناوری سازمانی بر پایهی کاری ارزیابی متوازن،

ارزیابی عملکرد بانکهای خصوصی پذیرفتهشده در بورس اوراد

پرداختند .م ققین ابتدا به شناسهایی شهاخصهای چههار بعهد:

بهادار تهران با استفاده از رویکهرد ترکیبهی تصهمیمگیری چنهد

مالی ،ملتریان ،فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری از ادبیهای

معیاره فازی و کاری ارزیابی متوازن پرداختنهد .در ایهن مقالهه

موسوع و پیلینه پاوه

نمودند ،سپ

ابتههدا چهههار منظههر  BSCبههرای ارزیههابی عملکههرد از طریههق

به بررسی شدی رواب
و

مأموریتها اهداا ،راهنلها و مروری بر ادبیای موسوع ت قیق

و اثرگذاری و اثرپذیری شاخصهای کلیدی با تکنیک آزمای

ت لیل تصمیمگیری(دیمتل) ،نمودند ،آنگاه ابعاد و شاخصهای

از افهراد خبهره در نهوزهی بانهکداری در

طرانی شهد سهپ

تعیین معیارها و زیر معیارها بهره بردند .م ققین په

ارزیههابی را بهها تکنیههک فرآینههد ت لیههل شههبکهای وزن دهههی و

خصو

رتبهبندی نمودند .یعقهوبی و ندیهدی( ،)7519در پاوهلهی بها

از ارتبههاد دادن دادهههها بهها هههر معیههار مههاتری

عنوان :چارچوبی یکپارچه جهت اندازهگیری عملکهرد سهازمانی

رتبهبندی بانکها از روشهای TOPSIS ،VIKOR ،SAW

شرکت ارتباطای الکترونیکی ایهران بها رویکهرد کهاری ارزیهابی

و بردا استفاده کردند.

تصههمیم بههرای

متوازن و فرآیند ت لیل سلسله مراتبی ،پرداختند .م ققین پ

در این پاوه

از شناسایی شاخصهای کلیدی عملکرد و جانمایی این عوامهل

بانک کارآفرین به ترتیب رتبههای دوو و سوو را کسب کردند.

در چهار بعد کاری ارزیابی متوازن ،به تعریف واند انهدازهگیری

روش بررسی

برای هریک از شاخصها پرداخته سپ

بانک پارسیان رتبهه اول ،بانهک ارتصهاد نهوین و

بها اسهتفاده از تکنیهک

ت قیقای پیمایلی عاوترین نوع ت قیقای علوو اجتماعی اسهت

فرآیند ت لیل سلسله مراتبی شاخصهای هر بعد را وزن دهی و

که مبنای آن ،نظرسنشی از کسانی است کهه بههطور مسهتقیم،

آنها نلان مهیدههد

درگیر مسأله ت قیق میباشند .با توجه به اینکه ههدا ت قیهق

که بهرهگیری از رویکردههای ترکیبهی  BSC-AHPمهیتوانهد

ناسر ارزیابی عملکرد کارکنان و ادارای سهازمان م ی زیسهت

نتایج مناسبتری را در ارزیابی عملکرد بهه دلیهل کیفهی بهودن

می باشد لذا از ت قیق پیمایلی بهرای بخه

اول ایهن ت قیهق

استفاده صهرا از روش کهاری ارزیهابی متهوازن ایهن نقصهان را

استفاده میشود .از مهمتهرین مزایهای ایهن ت قیقهای ،رابلیهت

مرتفج سهازد .بنتهاس و همکهاران ( ،)7517بهرای انهدازهگیری

تعمیم نتایج ناصل از آن می باشد .بنهابراین بها توجهه بهه ایهن

عملکرد سازمانی در این مقاله یک شرکت مخهابراتی برزیلهی را

مزیت ت قیقای پیمایلی ،میتوان به نتایج این ت قیق اطمینان

بههرای بررسههی و بیههان اد ههاو دو روش کههاری ارزیههابی متههوازن

بی تههری نمههود .همچنههین بههه دلیههل اسههتفاده از روشهههای

(( )BSCکه یهک چهارچوب چلهمانداز متعهدد بهرای ارزیهابی

تصمیمگیری چند معیاره( )MCDMو مفاهیم فازی کهه خهود

عملکرد است) و فراینهد ت لیهل سلسهله مراتبهی (( )AHPکهه

یک روش ریاسی و کمی است ،لذا به نتایج این ت قیق بی تهر

ابزاری برای تصهمیمگیری در جههت اولویتبنهدی دیهدگاههای

از نتایج ت قیقای صرا آماری میتوان اسهتناد کهرد و از نکهای

عملکرد چندگانه و شاخصها و برای ایشاد یک استاندارد وانهد

آن بهرهمنههد شههد .بهها در نظههر گههرفتن هههدا ،انگیههزه و فایههده

رتبهبندی نمودند .نتایج ناصل از پاوه
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این ت قیق ،آن را از نوع ت قیقای کاربردی ررار میدههیم زیهرا

"ارتبههاد بیرونههی" و ارتبههاد بههین معیارههها در هههر خوشههه

کهه نتهایج آن جههت تنظهیم برنامهههای آتهی سهازمان (ادارای

"ارتباددرونی" ناوگذاری شدهاند.

م ی زیست) ،رابلاستفاده خواهد بود.

شرح فرمولها و عملیات روش  :ANPارتبهاد و وابسهتگی

ناسر را  055نفر از کارشناسان و مدیران

بین معیارها توس نگاشت رواب شبکه ساختهشده است .لذا در

جامعه آماری پاوه

ادارای م ی زیست استانهای  :البرز ،تهران ،اصفهان ،تلهکیل

گاو بعدی عالوه بر انشاو مقایسای زوجی معیارها ،مقدار ویهاه و

میدهند .میزان نشم نمونه با اسهتفاده از فرمهول کهوکران بهه

بردار ویاه نیز م اسبه میشهود .مقهادیر  1تها  6بهرای نمهای

712نفر تقلیل یافت.

میزان اهمیت مقایسه استفادهشده است .بعد از ساختن ماتری

در پاوه

ناسر از دو پرس نامه مقایسهای زوجهی بها طیهف

مقایسه زوجی ،بردار ویاه

ساعتی بهمنظور وزن دهی به ابعاد و شاخصها با تکنیک فرآیند

شد(:رابطه)1

ت لیل شبکهای فهازی و پرسه نامههای بها طیهف مقایسههای

()1

دورطبههی بهههمنظور جمههجآوری دادههههای رتبهبنههدی ادارای
م ی زیست با تاپسی

بهدین ترتیهب م اسهبه خواههد

,

فازی بهره بردهایم .روایی پرس نامهها

بهوسیله خبرگان م ی زیست و برای سهنش

پایهایی از روش

نرخ ناسازگاری بهره بردهایم که مقدار آن برای پرسه نامههای
مقایسای زوجی( )5/557می باشد ،زمانی که مقدار آن از ()5/1

بهطوریکه  ،Aماتری

مقایسه زوجی w،بردار ویاه،

مقدار

ویاه و  nتعداد معیارهای رابلمقایسه میباشد(.رواب  7و)3
()7

کمتههر باشههد دارایههی پایههایی اسههت .روش گههردآوری دادهههها
پرس نامهای و مصانبه عمیق و بررسی ادبیای موسوع ارزیابی
عملکههرد و اسههتفاده از رویکههرد ترکیبههی اسههتراتای م ههور و
تصمیمگیری چند شاخصه فازی ،کاری ارزیابی متوازن و فرآیند
ت لیل شبکهای فازی و تاپسی

فازی است.

در ادامه به تلهریح مختصهری از تکنیکههای مورداسهتفاده در
پاوه

ناسر میپردازیم.

مدل فرآیند تحلیل شبکهاي فازي()FANP
واژه  ANPمخفههف عبههاری Analytical Network

()3
در گاو آخر ،ابر ماتری

بهوسیله یهک جهدول وابسهتگی کهه از

ارتباطای میان معیارها و بردار ویاهای کهه از مهاتری

زوجی ناصلشده و بهعنوان وزن آن به کار گرفته میشهود ،بهه
دست میآید .سپ
میرسد(

ابر ماتری

وزنی به ناو  Wبه توان نهدی

) تا مقهادیر ههر سهطر آن بهاهم برابهر

شوند .بنابراین میتوانیم اوزان را در هر معیهار م اسهبه کنهیم.
شکل( ،)1اوزان در هر معیار را نلان میدهد(.)6

)Process (ANPبه معنی فرایند ت لیل شبکه است .فرآیند
ت لیههل شههبکه یهها  ANPیکههی دیگههر از سههری تکنیکهههای
تصمیمگیری است که شباهت زیادی به روش AHPدارد .ههر
یک از روشها بر اساس یک سری فرسیای بناشده است .بهرای
نمونه اگهر معیارهها مسهتقل از ههم باشهند و مقایسهای زوجهی
امکانپذیر باشد مدل تصمیمگیری مناسب مهدل  AHPاسهت
ولی اگر معیارها مستقل نباشند روش  ANPبهتر است.
در این روش ابتدا مسهأله را بهه چنهد خوشهه تقسهیم و سهپ
معیارها را در خوشهها رسمت میکننهد .ارتبهاد بهین خوشههها

مقایسهه

شکل -5اوزان در هر معیار
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مراحل به دست آوردن وزن مؤلفهها با تحلیل شبکهاي

توجه شود اگر در ماتری

فازي

درایه در رطر اصلی ( )1,1,1نلود بدین دلیل اسهت کهه در آن

براساسسوپرماتری ،مرانل م اسبه وزن مؤلفههاعبارتنداز:

ستون نرمالسازی صوری گرفته است .نرمالسازی بدینصهوری

مرنله اول :جهت تشمیج نظرای خبرگهان ،از مقایسهای زوجهی

است که تمامی اعداد فازی آن ستون بهر جمهج مقهادیر میهانی

پاسخدهندگان میانگین هندسی گرفته میشود.

اعداد فازی آن ستون تقسیم میشوند.

مرنله دوو م اسبه بردار ویاه :برای م اسبه بردار ویاه هر یک

مرنله چهارو م اسبه اوزان نهایی سطوح :بهرای م اسهبه وزن

از جداول مقایسای زوجی تشمیج شده ،طبق رابطه ( )1از روش

نهههایی مؤلفههههای هههر سههطح( * ) Wiمیبایسههت ناصلسههرب

لگاریتمی ندارل مشذورای ،استفاده میشود.
n

s  l , m, u

,
n

()1

1

1






ماتری
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 j 1
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ij
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بردار ویاه رواب درونی در بردار ویاه همان سطح را در

وزن نهایی سطح با،تر سرب کنیم(.رابطه)0

wks 

*
*
 W W
W
i
ii
)i (i 1
i 1

()0

W

n

   a
i 1

بهطوریکه:

درصورتیکه بهرای یهک سهطح مهاتری
،زو اسههت یههک مههاتری

 Wiiوجهود نداشهت،

یکههه همدرجههه جههایگزین آن گههردد.

بهعباریدیگر میبایست از رابطه ( )9استفاده نمایید(.)59

w k  (w lk , w km , w ku ) k  1, 2,3,..., n

ماتری ها شامل بردارههای ویهاهای هسهتند کهه از مقایسهای
زوجیِ مرنله دوو بهدستآمدهاند.
بهطورکلی میتوان این ماتری ها را به دودسته تقسیم کرد:
 -1ماتری هایی که شامل بردارهای ویاهای هستند کهه روابه
بین سط ی(عمودی) را نلهان مهیدهنهد .اگهر بهین دو مؤلفهه
رابطهی بین سط ی وجود نداشته باشد در م هل تالرهی آن دو
مؤلفه در ماتری

مقدار ( )5,5 ,5ررار میگیرد .در سایر درایهها

هم با توجه به رابطه عمهودی مؤلفهههها ،مقهادیر بهردار ویهاهی
بهدستآمده از مرنله دوو ررار میگیرد.
 -7ماتری هایی که شامل بردارهای ویاهای هستند کهه روابه
افقی(درون سط ی) را نلان میدهد .ایهن مهاتری هها مربعهی
بوده و رطر اصلی آن ( )1,1,1است .اگر بین دو مؤلفهه رابطههی
درون سط ی وجود نداشته باشد در م ل تالرهی آن دو مؤلفهه
مقدار ( )5,5 ,5ررار میگیرد .در سایر درایههها ههم

با توجه به رابطه افقی مؤلفهها ،مقادیر بردار ویاه بهدستآمده از
مرنله دوو ررار میگیرد.

*
*
 I W
W
i
)i (i 1
i 1

()9

مرنلههه سههوو تلههکیل ماتری هههای بههردار ویههاه (  :) Wijایههن

در ماتری

بردار ویاه درون سط ی ،یک یا چند

W

تکنیک تاپسیس فازي
روش تاپسی  ،اولین بار توس هوانگ و یون( )1681ارایه شد.
در این روش بهترین گزینهه ،گزینههای اسهت کهه نزدیهکترین
فاصله را به راهنل ایده آل مثبت و درعیننال دورترین فاصهله
را از راهنل ایده آل منفی داشته باشهد .در ایهن روش خبرگهان
ابتدا اهمیت نسبی معیارها و زیهر معیارهها را ملهخص کهرده و
سپ

عملکرد هر گزینه را نیز نسبت به هر معیهار میسهنشند.

اما تفکرای انسان و بیان ارزیابیها همراه با عدو رطعیت است و
این عدو رطعیت در تصمیمگیری تأثیرگذار است جهت رفج این
ملکل از روشهای تصمیمگیری فازی استفاده میگردد ،در این
نالت عناصر ماتری

تصمیمگیری ،یا اهمیت گزینهها نسبت به

معیارها و نیز اهمیت معیارها (در پاوه

ناسر) بهصوری فازی

و بهها اعههداد فههازی بیههان میگردنههد .گاوهههای ،زو بههرای انشههاو
پیادهسازی روش تاپسی

فازی بهصوری زیر است:
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گام اول :تشکیل ماتریس تصمیم فازي و ماتریس اهمیت

که در آن به ترتیب مشموعه  Bو  Cیعنی مشموعهه معیارههای

نسبی معیارها با توجه به مقیاسهاي کالمی

مثبت و منفی .با در نظر گرفتن وزنهای مختلف برای ههر زیهر

فرض کنید  mگزینه n ،معیار و  kتصمیمگیرنده داشته باشیم.

معیار ،ماتری

در این صوری مسأله تصمیمگیری گروهی چنهد معیهاره فهازی

وزن معیارها در مهاتری

میتواند بهصوری ماتری

میشههود .مههاتری

زیر بیان شود:

x1n 


x in 




x mn

x mj

تصهمیم فهازی نرمهال شهده م اسهبه

تصههمیم نرمههال شههده وزنههی  Vبهصههوری

رابطهی( )15تعریهف میشهود کهه در آن  w jوزن معیهار  jاو

C1... C ... C n
j

x1j
x ij

تصمیم نرمال شده وزنهی نیهز از سهرب اهمیهت


A1 x11

D= A i  x i1
A m x
m1

است:
,i=1,2,...,m,j=1,2,...,n



کههه در آن  A1,A2,…,Amگزینههههایی هسههتند کههه بایههد
انتخابشده یا اولویتبندی گردند C1,C2,…,Cn .شهاخصها
یا معیارهای ارزیابی هسهتند x ij .هها مطلوبیهت گزینهه  Aiرا
نسبت به معیار یا شاخص  Cjتوسه فهرد خبهره  Kاو نلهان
میدهد .بهمنظور یکپارچه نمودن امتیاز عملکهرد فهازی

ij

،x

گااام سااوم :تعیاای راهحاال ایااده آل متباات فااازي

*v~j

1

v~j 4

)(A-FNIS

+

(  (A FPISو راهحاال ایااده آل منفاای فااازي

تعیین راهنل ایده آل مثبت( )A+رابطهی ( )11و راهنل ایهده
آل منفی ( )A-رابطهی ( ،)17بهصوری زیر تعریف میشوند:

 Kفرد خبهره از روش میهانگینگیری نسهابی طبهق رابطهه()2
()17

استفاده میشود:
1 1
2
k
) X = (X +X +...+X
ij k ij
ij
ij

()2

 m×n



V =r  w
ij ij
j

()15

i  1, 2, ..., m , j  1, 2, ..., n

V=  Vij 

+
+ +
+
) A =(V1 ,V2 ,...,Vn
 -) A =(V1 ,V2 ,...,Vn

+
+
+
+
+
} A ={(maxVij j  J),(minVij j  J ) i=1,2,...,m} ={V1 , V2 ,...,Vj ,...,Vn
-

} A ={(maxVij j  J),(minVij j  J ) i=1,2,...,m} ={V1 , V2 ,...,Vj ,...,Vn

گام دوم :نرمال کردن ماتریس تصمیم فاازي و محاسابه

} j: J={ j=1,2,…,nهای مربود به معیارهای منفی

ماتریس تصمیم فازي نرمال شده وزنی

}  j: J   { j  1, 2,..., nهای مربود به معیارهای مثبت

در این گاو با توجه به اینکه دادههای خهاو بهدسهتآمده بهرای
نذا واندهای ناهمگون و مقیاسهای اندازهگیری مختلهف در
مسههایل تصههمیمگیری چنههد معیههاره بایههد نرمههال شههوند ،از
نرمالسازی خطی اسهتفاده میشهود .اگهر  Rمهاتری

تصهمیم

فازی نرمال شده باشد ،داریم(:رابطهی 8و)6

()31
,i=1,2,...,m,j=1,2,...,n
()8

+
c j =maxcij j  B

()6

a j =mina ij j  C

R=  rij 

مقادیر ایده آل فازي متبت و منفی
فاصله هر گزینه با راهنل ایده آل مثبت و راهنل ایده آل منفی
فازی به صوری رواب ( )13و( ،)11م اسبه میشود.
()13

,i=1,2,...,m,j=1,2,...,n

+ n
+
) d =  d(V ,V
i j=1
ij j

,i=1,2,...,m,j=1,2,...,n

- n
) d =  d(V ,V
i j=1
ij j

  m×n

(a ij b ij cij)31
) rij =( + , + , +
cj cj cj
aj

گام چهارم :محاسبه اندازه فاصلهاي هرکدام از گزینهها از

aj

()11

aj

(= rij
,
,
)
c ij b ij a ij

)1- Fuzzy Positive Ideal Solution (FPIS
)2- Fuzzy Negative Ideal Solution (FNIS
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d
(CC i = + i - )19
d i +d i

که در آن )  d(v a ,v bنلاندهنده اندازهگیری فاصلهای میان دو
عدد فازی اسهت و  d i+نلهاندهنده فاصهله گزینهه  iاز راهنهل
ایدهآل مثبت و  d i-نلاندهنده فاصله گزینهه iاز راهنهل ایهده
منفههی اسهههت .اگهههر دو عههدد فهههازی مثلثهههی )N(n1,n2,n3
و ) M(m1,m2,m3را داشته باشیم ،آنگاه فاصله فازی بین ایهن
دو عدد بهصوری رابطهی( )10م اسبه میشود:
()10

شاخص  CCiنزدیک به عدد یک ،میهزان نزدیکهی گزینهه را بهه
راهنل ایده آل مثبت و دوری از راهنل ایده آل منفهی را نلهان
میدهد .بنابراین مقدار بزرگتر  CCiنلاندهنده عملکرد بهتهر
گزینه  Aiخواهد بود(.)55
بررسی کامل یک پدیده مدیریتی ،نیازمند داشهتن یهک الگهوی

1

(m1 -n1 ) 2 +(m 2 -n 2 ) 2 +(m 3 -n 3 ) 2
3

=)d(M,N

گام پنجم :محاسبه ضرایب نزدیکی و اولویتبندي گزینه-
ها
با تعیین سریب نزدیکهی ،گهاو نههایی بهرای رتبهبنهدی تمهامی
گزینهها میتواند آ از شود و تصمیمگیرندگان میتوانند بهترین
گزینههه را از میههان گزینههههای مختلههف انتخههاب کننههد .سههریب

مفهومی مناسب می باشد .چارچوب یا یک مدل مفهومی ،رواب
تئوریکی میان متغیرهای مههم موردبررسهی را نلهان میدههد.
نمههودار( ،)1مههدل اجرایی(مرانههل و تکنیکهههای ت قیههق) و
نمههودار( ،)7مههدل مفهههومی پههاوه (رواب میههان ابعههاد و
شاخصهای ارزیابی عملکهرد کارکنهان م ی زیسهت) را نلهان
میدهد.

نزدیکی هر گزینه بهصوری رابطهی ( ،)19م اسبه میشود:
انتخاب شاخصهاي ارزیابی براي
عملکرد کارکنان با رویکرد BSC

تحلیل عملکرد

تحلیل اهمیت اوزان مرتبط با
فازيANP

شاخصهاي ارزیابی عملکرد

فازيTOPSIS
رتبه بندي ادارات محیط زیست

نمودار -5مدل اجرایی پژوهش(منبع :محققی )
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(گزینه ها)

(شاخص ها)

(ابعاد)
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(هدف)

میزان جذب منابع مالی
میزان سرمایه گذاري در ابزارفناوري
میزان بودجه تشویق کارکنان

بُعد مالی

میزان بودجه سازمان جهت شرکت در همایش هاي علمی

رضایت کارمندان

ادارهB

افزایش رضایت ارباب و رجوع
افزایش رضایت مدیران

ادارهC

میزان اطالع کارکنان از اهداف
میزان استفاده از نظرسنجی

ذینفعان(مشتریان
)
بُعد فرآیند هاي

)(FANP-FTOPSIS- BSC

حفظ و ارتقاي محیط زیست

بُعد

داخلی

ارزیابی عملکرد کارکنان ادارات محیط زیست با

ادارهA

میزان استفاده از سیستم ارزیابی کارکنان
متوسط زمان انتظار ارباب رجوع در صف
مستند سازي دانش کارکنان
توجه به تحقیق و توسعه
سابقه و تحصیالت کارکنان

بُعد رشد و
یادگیري

ساعات آموزش ضم خدمت

نمودار -4مدل مفهومی پژوهش(55و)54
یافتهها
په

از شناسههایی شههاخصهای ارزیههابی ادارای م ی زیسههت و

تکنیک  ANPفازی و م اسبهی میانگین اهمیت نظر خبرگان،

شکلگیری مدل مفهومی ،پرس نامهی شماره یهک بهین 712

به رتبهبندی ابعاد و شاخصهای ت قیقمیپردازیم.

نفر از کارشناسهان و مهدیران ادارای م ی زیسهت اسهتانهای:

مرحله اول :ساخت مدل و ساختاربندي شاخصها

البههرز ،تهههران ،اصههفهان کههه در تصههمیمگیری و ارزیههابی ادارای

نمودار( ،)3فرآیند ت لیل شبکهای ابعاد ارزیابی عملکرد کارکنان

م ی زیست نق

داشهتند توزیهج شهد .سهپ

بها اسهتفاده از

ادارای م ی زیست را بهصوری شماتیک نلان میدهد.
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وزن دهی و رتبه بندي ابعاد و شاخص هاي ارزیابی

هدف:

کارکنان ادارات محیط زیست

مالی

ذینفعان

ابعاد:
یادگیري و

فرآیندها

رشد
نمودار -9مدل تحلیل شبکهاي ابعاد ارزیابی عملکرد کارکنان
1
 n s  n
a 
 j
1 kj 
s

w 
(, s  l, m, u )1
k
1
n  n m n
  a 
i 1  j1 ij 

استفاده از طیف اعداد فازی سهاعتی مقایسههی زوجهی عناصهر
ابعاد ارزیابی که شامل :
-1بُعههد مههالی؛ -7بُعههد ذینفعههان؛  -3بُعههد فرآینههدهایداخلی؛
 -1بُعد رشد و یادگیری.
توس  712نفر از خبرگهان صهوری پهذیرفت .سهپ

مهاتری

بهطوریکه:

میانگین اهمیت فازی خبرگان دربارهی ابعاد بهصوری ،تلهکیل

~  ( w l , w m , w u ) k  1,2,3,..., n
w
k
k
k
k

شههد .جهههت تشمیههج نظههرای خبرگههان ،ازمقایسههایزوجی

گوگوس و بوچر ( )1668پیلنهاد دادند برای بررسی سازگاری،

پاسخدهندگان میانگین هندسی گرفته میشود.

دو ماتری

مرحله دوم :محاسبه بردار ویژه

ملتق و سپ

برای م اسبه بردار ویاه هر یهک از جهداول مقایسهای زوجهی

م اسبه شود .جهت بررسی نرخ ناسازگاری از روش گوگهوس و

تشمیههج شههده ،طبههق رابطههه ( )1از روش لگههاریتمی نههدارل

بوچر بهره بردهایم .جدول( ،)1میانگین هندسی نظرای خبرگان

مشذورای ،استفاده میشود.

را نلان میدهد .در سطر آخر این جدول ،نرخ ناسازگاری ابعهاد

(عدد میانی و ندود عدد فازی) از هر ماتری
سازگاری هر مهاتری

را نیز نلان داده است.

فازی

بهر اسهاس روش سهاعتی
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جدول  -5میانگی مقایسات زوجی نسبت به ابعاد BSC
بردار ویژه

یادگیري و رشد

فرآیندهاي داخلی

ذینفعان

مالی

رتبهبندی
ابعاد
عملکردی

)(0/419,0/464,0/552

)(0/309,0/371,0/397

)(1,1/225,1/225

)(0/816,1/155,1/414

()5،5,0

مالی

)(0/451,0/536,0/593

)(0/295,0/354,0/397

)(1,1/414,1/414

()5،5,0

)(0/707,0/866,1/255

ذینفعان

)(0/482,0/634,0/634

)(0/275,0/275,0/331

()5،5,0

)(0/727,0/707,1

)(0/816,0/816,1

فرآیندهای
داخلی

)(0/366,0/366,0/482

()5،5,0

)(0/542,0/314,0/743

)(0/2970/602,1

)(0/823,0/816,1

یادگیری و
رشد

CRg =0/002
نتیشه  :ماتری

CRm =0/005
سازگار است

مرحله سوم :تشکیل ماتریسهاي بردار ویژه ( ) Wij

است که تمامی اعداد فازی آن ستون بهر جمهج مقهادیر میهانی

این ماتری ها شامل بردارهای ویاهای هستند که از مقایسای

اعداد فازی آن ستون تقسیم میشوند.

زوجیِ مرنله دوو بهدستآمدهاند.

مرحله چهارم :محاسبه اوزان نهایی سطوح

بهطورکلی میتوان این ماتری ها را به دودسته تقسیم کرد:

برای م اسبه وزن نهایی مؤلفههای هر سطح(  ) Wiمیبایست

*

 -1ماتری هایی که شامل بردارهای ویاهای هستند کهه روابه

ناصلسرب ماتری

بین سط ی(عمودی) را نلهان مهیدهنهد .اگهر بهین دو مؤلفهه

همان سطح را در وزن نهایی سطح با،تر سرب کنیم.

بردار ویهاه روابه درونهی در بهردار ویهاه

رابطهی بین سط ی وجود نداشته باشد در م هل تالرهی آن دو

Wi *  Wii  Wi ( i 1)  Wi *1

مقدار ( )5,5 ,5ررار میگیرد .در سایر درایهها

 Wiiوجهود نداشهت، ،زو

مؤلفه در ماتری

هم با توجه به رابطه عمهودی مؤلفهههها ،مقهادیر بهردار ویهاهی
بهدستآمده از مرنله دوو ررار میگیرد.

درصورتیکه برای یک سطح ماتری
اسههت یههک مههاتری

بهعباریدیگر میبایست از رابطه زیر استفاده شود.

 -7ماتری هایی که شامل بردارهای ویاهای هستند کهه روابه
افقی(درون سط ی) را نلان میدهد .ایهن مهاتری هها مربعهی
بوده و رطر اصلی آن ( )5,5 ,5است .اگر بین دو مؤلفه رابطههی
درون سط ی وجود نداشته باشد در م ل تالرهی آن دو مؤلفهه
در ماتری

مقدار ( )5,5 ,5ررار میگیرد .در سایر درایههها ههم

با توجه به رابطه افقی مؤلفهها ،مقادیر بردار ویاه بهدستآمده از
مرنله دوو ررار میگیرد.
توجه شود اگر در ماتری

بردار ویاه درون سط ی ،یک یا چند

درایه در رطر اصلی ( )5,5 ,5نلود بدین دلیل است کهه در آن
ستون نرمالسازی صوری گرفته است .نرمالسازی بدینصهوری

یکههه همدرجههه جههایگزین آن گههردد.

Wi *  I  Wi ( i 1)  Wi *1
پ

از به دست آوردن اوزان فازی ابعاد ارزیابی عملکرد کارکنان

م ی زیسههت بایههد اعههداد فههازی را دیفههازی(رطعی) نمههاییم.
روشهای گوناگونی برای رطعی سازی اعداد فهازی وجهود دارد
ازجمله  :روش میانگین و مرکز نانیه .در پاوه

ناسر از روش

مرکز نانیه جهت دی فازی کردن اعداد فازی بهره بردهایم .اگر
عههدد فههازی مثلثههی بهصههوری M=(a,b,c) ،رابطهههی(،)12
طریقهی م اسبهی اعداد فازی به رطعی را نلان میدهد:
a

()12

) (c  a )  (b  a
3

CA 
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جداول()7و( )3اوزان نهایی ابعاد و شاخصهای ارزیابی عملکهرد

ایده آل مثبت و منفی فازی رتبه عملکردی آنها ملخص شهد.

کارکنههان ادارای م ی زیسههت را بهها رویکههرد  BSCرا نلههان

جدول( ،) 1امتیازای فهازی ارزیهابی ادارای و جهدول( ،)0نتهایج

میدهند.

ناصل از رتبهبندی ادارای به تفکیک هر شاخص را نلان مهی-
دهد ،همچنین جدول( ،)9سرایب نزدیکی ادارای را به ایهده آل

جدول  -4ماتریس اوزان نهایی ابعاد  BSCبا  ANPفازي

دهد .جدول ( ،)2رتبه نهایی آنها را نمای

وزن قطعی
ابعاد

وزن فازي نهایی

نهایی

جدول -9ماتریس اوزان نهایی شاخصها  BSCبا ANP

مالی

)(0/07,0/6,0/78

9/289

4

ذینفعان

)(0/35,0/7,0/8

9/952

5

)(0/06,0/63,0/7

9/299

9

9/922

2

داخلی

رشد

فازي
بعد

مالی

یادگیري و
)(0/06,0/35,0/72

طبق نتایج ناصل از جهدول( ،)7وزن دههی و رتبهبنهدی ابعهاد

ذینفعان

ازنظر خبرگان م ی زیست ،بعهد ذینفعهان ،رتبهه اول و ابعهاد:

چهارو را ازنظر اهمیت کسب نمودند.
رتبهبندي ادارات محیطزیسات باا تکنیاک TOPSIS

فرآیندها

فازي
از ملخص شدن وزن ابعاد و شاخصهای ارزیابی کارکنهان

بررسی عملکرد سه اداره م ی زیست بههعنوان نمونهه خهواهیم
پرداخت .ابتدا پرس نامههای با طیهف اعهداد فهازی در اختیهار
مدیران ارشد ادارای م ی زیست A,B,C :ررار گرفهت سهپ
بر اساس عملکرد در هر بعهد بها توجهه بهه نزدیکهی بهه میهزان

یادگیری
و رشد

نهایی

میزان جذب منابج مالی

5/576

میزان سرمایهگذاری درابزارفناوری

5/102

میزان بودجه تلویق کارکنان

5/173

میزان بودجه سازمان جهت شرکت
در همای های علمی

5/576

رسایت کارمندان

5/16

نفظ و ارتقای م ی زیست

5/181

رسایت اربابرجوع

5/501

رسایت مدیران

5/501

افزای

میزان اطالع کارکنان از اهداا

5/516

میزان استفاده از نظرسنشی

5/519

میزان استفاده از سیستم ارزیابی
کارکنان

5/51

متوس زمان انتظار اربابرجوع در
صف

5/517

مستندسازی دان

ادارای م ی زیست با تکنیک  ANPفازی در ایهن مرنلهه بهه

وزن

شاخصها

افزای

مالی ،فرآیندهای داخلهی و یهادگیری و رشهد رتبهههای دوو تها

پ

میدهد.

رتبه

ابعادBSC

فرآیندهاي

مثبت و منفی و رتبه عملکردی کارکنهان ادارای را نلهان مهی-

کارکنان

5/538

توجه به ت قیق و توسعه

5/573

سابقه و ت صیالی کارکنان

5/537

ساعای آموزش سمن خدمت

5/576
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جدول -2امتیازات فازي ارزیابی گزینهها(ماتریس تصمیمگیري(
گزینهها
اداره C

اداره B

5/13 5/26

5/36

اداره A

5/16 5/16 5/21

1

5/579

5/551

5/01 5/98

5/31

5/9

5/518 5/576 5/510 5/37 5/02

5/02 5/90

5/00

5/91

5/577 5/516 5/563 5/33 5/13

5/11 5/19

5/70

5/570 5/567 5/588 5/36 5/13 5/26
5/579 5/530

1

شاخصها

وزن

شاخص

میزان جذب منابج مالی

5/576

مثبت

5/102

مثبت

5/173

مثبت

5/576

مثبت

رسایت کارمندان

5/16

مثبت

5/181

مثبت
مثبت

میزان سرمایهگذاری
درابزارفناوری
میزان بودجه تلویق کارکنان
میزان بودجه سازمان جهت
شرکت در همای های علمی

5/37 5/31

5/31

5/98

5/31 5/01

5/78 5/23

5/12

5/96

5/572 5/533 5/501 5/33 5/18

نفظ و ارتقای م ی زیست

5/16 5/83

5/78

5/521 5/10 5/31 5/87

5/571

رسایت اربابرجوع

5/501

رسایت مدیران

5/501

مثبت

5/516

مثبت

5/519

مثبت

5/51

مثبت

5/517

منفی

5/538

مثبت

توجه به ت قیق و توسعه

5/573

مثبت

5/537

مثبت

5/576

مثبت

5/50

5/536 5/502 5/526 5/31

افزای

5/0

5/16

5/71

5/12

5/1

5/0

5/10

5/13

5/91

5/510 5/518 5/76 5/36

5/98 5/21

5/18

5/23 5/21 5/87

5/13 5/91

5/33

5/69

5/13 5/26

5/36

5/513 5/533 5/593 5/10 5/01 5/81

5/01 5/98

5/31

5/96

5/510

5/18 5/96

5/33

5/516 5/532 5/529 5/37 5/12 5/01

5/31 5/87

5/10

5/29

5/576 5/506

سابقه و ت صیالی کارکنان

5/90 5/63

5/18

5/37 5/09 5/86

5/57

ساعای آموزش سمن خدمت

1

5/53

5/539 5/508

5/531 5/537 5/581 5/30 5/27

5/70 5/37

5/72 5/16

5/99

1
5/59

5/539

5/53

افزای

میزان اطالع کارکنان از
اهداا
میزان استفاده از نظرسنشی
میزان استفاده از سیستم
ارزیابی کارکنان
متوس زمان انتظار
اربابرجوع در صف
مستندسازی دان

کارکنان
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جدول -1رتبه و عملکرد ادارات محیطزیست به تفکیک هر شاخص
رتبه اداره C

رتبه اداره  Bرتبه اداره A

شاخصها

ردیف

7

1

3

میزان جذب منابج مالی

1

7

7

3

میزان سرمایهگذاری درابزارفناوری

7

3

1

7

میزان بودجه تلویق کارکنان

3

3

7

1

میزان بودجه سازمان جهت شرکت در همای های علمی

1

3

1

7

رسایت کارمندان

0

7

1

3

نفظ و ارتقای م ی زیست

9

7

1

3

رسایت اربابرجوع

2

7

7

3

رسایت مدیران

8

افزای
افزای

3

7

1

میزان اطالع کارکنان از اهداا

6

7

1

3

میزان استفاده از نظرسنشی

15

3

7

1

میزان استفاده از سیستم ارزیابی کارکنان

11

7

1

3

متوس زمان انتظار اربابرجوع در صف

17

3

1

7

مستندسازی دان

13

کارکنان

3

7

1

توجه به ت قیق و توسعه

11

7

1

3

سابقه و ت صیالی کارکنان

10

3

7

1

ساعای آموزش سمن خدمت

19

بههها توجهههه بهههه نتهههایج ناصهههل از بررسهههی عملکهههرد ادارای

جدول  -2رتبهبندي نهایی گزینهها
رتبه

گزینهها

درمشموع با کسب نه رتبه اول از  19شهاخص عملکهرد بهتهری

1

اداره B

نسبت به دو اداره  Aو  Cکسب نموده است.

7

اداره A

3

اداره C

م ی زیسههت(جدول )0بهها تکنیههک تاپسههی

فههازی ،اداره B

جدول -9ضرایب نزدیکی به ایده آل متبت و منفی
رتبه

ضریب

مقدار

مقدار

نزدیکی به

فاصله از

فاصله از

ایده آل

ایده آل

ایده آل

متبت()CCi

متبت()di+

منفی()di-

B>A>C
مطههابق نتههایج جههدول( ،)2بهها اسههتفاده از ابعههاد و شههاخصهای

اداره

پاوه

و مدل تاپسی

فهازی اداره  Bرتبهه اول و ادارای  Aو

 Cرتبههای دوو و سوو را کسب نمودند .در این پاوه

سهعی

نمودیم با شناسایی شهاخصها و ابعهاد ارزیهابی عملکهرد ادارای

7

5/07

18/257

75/700

A

م ی زیست خبرگان و مدیران ارشد را در این امر یاری نماییم.

1

5/011

18/709

71/017

B

با توجه به نتایج ناصل از رتبهبندی عملکرد ادارای به تفکیهک

3

5/10

71/900

12/258

C

هر شاخص جهت بهبود عملکهرد اداره  Cدر شهاخصهایی کهه
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رتبههه آخههر را نسههبت بههه ادارای دیگههر کسههب نمههوده بههود در

اهداا سهازمانی و ابهالغ سیسهتمی و ایشهاد فرهنهگ

شاخصهای :ساعت آمهوزش سهمن خهدمت ،میهزان توجهه بهه

نهادینهسازی عمهل بهه اههداا سهازمانی و ملهخص

کارکنان ،میزان استفاده از

هر شخص به تفکیهک وظهایف در ت قهق

ت قیق و توسعه ،مستندسازی دان

کردن نق

سیسهتم ارزیهابی کارکنههان ،میهزان اطههالع کارکنهان از اهههداا،

هدا ملخص سازمان م ی زیست به ت قق این مهم

رسایت کارمندان ،میزان بودجه سازمان در همای های علمهی،

کمک نمایند.
 -0جهت افزای

پیلنهادهایی بهصوری ذیل ارایه میگردد:

رسایت کارکنان از سازمان بهه مهدیران

 -1جهت بهبود ساعای آمهوزش سهمن خهدمت بهه تهیم

ارشههد پیلههنهاد م هیگههردد بهها نیازسههنشی انگیزشههی

منابج انسانی پیلنهاد میگردد با طرانی و نیازسنشی

کارکنان متناسب با سمت سازمانی و نقود و مزایهای

کارکنان و برگهزاری سهاعای آمهوزش سهمن خهدمت

اشخا

عوامل ایشاد انگیهزش در افهراد را شناسهایی

متناسههب بهها نیههاز شههخص و سههمت او در سههازمان

نمههوده و بههرای هههر شههخص متناسههب بهها نیازهههای

م ی زیسههت در ارتقهها مهاریهههای شههغلی افههراد

انگیزشیاش ارداو به پرداخت پاداش نمایند .همچنین

تمهیدای ،زو را مبهذول دارنهد .همچنهین بهصهوری

با گردش شغلی افراد را از روزمرگی درآورده همچنین

مههاه بههه ارزیههابی میههزان

منشر به تربیت افراد چند مهارته شوند .همچنین اگهر

تخصصهای افراد پرداخته و نیازهای جدیهد آنهها را

افراد بدانند که در سازمان جایگاهی خواهند داشهت و

شناسایی و جهت بهبود نقاد سعف آنها برنامههریزی

عملکرد مناسبتر آنها منشر به ارتقا شغلی و نقود

و ارزیابی دورهای انشاو دهند.

و مزایایی بیلتر آنها خواهد شهد مطمئنها بهاانگیزه و

دورهای نههداکثر هههر ش ه

 -7جهت بهبود عملکرد ت قیق و توسعه به تهیم مهدیران

رسایت بیلتری ملغول فعالیت مدنظر و وظیفهای که

ارشد پیلنهاد میگردد که با راهاندازی تیم تخصصهی

به آنها م ول گردیده میشوند ،پیلهنهاد مهیگهردد

در سازمان و شناسایی نقاد توسعهسازمانی و مطالعهه

سازوکارهای ارتقا افراد را با آنها در میهان بگذارنهد

چابههک سههازی سههازمان م ی زیسههت و

تا افراد رسایت بیلتری از م ی کاری و شهغل خهود

شناخت عوامل کلیدی موفقیت در بهبود فرآینهدهای

داشته باشند و جهت رسیدن به آن برنامهریزی نمایند

کاری در اداره م ی زیست این مهم را ت قق بخلند.

تا رابلیت نصول به ارتقا را نیز داشته باشند.

در خصههو

 -3جهت بهبود شهاخص مستندسهازی دانه

کارکنهان،

 -9همچنین جهت افزای

پیلنهاد میگردد با شناسایی زیرساختها و سهنش
بلههههوغ پیادهسههههازی مههههدیریت دانهههه

علمههی ،بهها شناسههایی همای هههای علمههی معتبههر و

در ادارای

متناسب با نیازهای آموزشی و پاوهلی م ی زیسهت

در

و تخصیص بودجه متناسهب بها آنهها کارکنهان را در

م ی زیست زیربنای پیادهسهازی مهدیریت دانه

سههازمان را فههراهم نمههوده تهها بتواننههد بههه هههدا
مستندسازی دان

بودجه شرکت در همای های

دست پیدا نمایند.

ارتقا دان

یاری رسانند.

در پایان نیز به پاوه گران آتی پیلهنهاد مهیگهردد بها دیگهر

میههزان اطههالع کارکنههان از اهههداا

مدلهای تصمیمگیری چند شاخصه فازی نظیهر  AHPفهازی،

سههازمانی ،بههه مههدیران ارشههد و تصههمیم سههازان

 PROMETHEEبه وزن دهی ابعاد و شاخصها و رتبهبندی

م ی زیست پیلنهاد میگردد ،عالوه بر جلساتی کهه

ادارای م ی زیست بپردازند و نتایج را با پاوه

ناسر مقایسه

بهصوری هفتگی یها ماهانهه در ادارای بهرای کارکنهان

نمایند.

 -1جهههت افههزای

برگزار میگردد با نصب بروشهورهایی از مأموریتهها و
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 -2اسعدی ،میر م مد و همکهاران « ،ارزیهابی عملکهرد

منابع
 -1فیضی ،عمار و سلوکدار ،علیرسا « ،ارزیهابی عملکهرد

بیمارستانهای دولتی استان یزد با استفاده از ترکیب

صنعت بانکداری با رویکرد ترکیبی کهاری امتیهازی

مدلهای کهاری ارزیهابی متهوازن ،ت لیهل پوشلهی

فازی( ،»)FTOPSIS-BSCمشله

دادهها و سروکوال» ،مشله دانلگاه علهوو پزشهکی و

مهندسی مالی و مدیریت اوراد بههادار ،پهاییز،1363

خدمای بهداشتی درمانی شهید صدوری یزد ،بهمن و

شماره ،75صص .28–02

اسفند  ،1386دوره  ،18شماره ،6پیاپی . 20

متوازن-تاپسی
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