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چکیده
میزان تحقق اهداف از طریق سنجش عملکرد و همچنین کارایی و اثربخشی هر سازمانی از اصول پویایی سازمان
است .ازاینرو ،تحقیق کنونی ،به اولویتبندی شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد کارکنان استانداری مازندران
به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی پرداخته است .ازآنجاکه ارزیابی معیارها ماهیتا ذهنی و بهطور کیفی
است ،برای کارشناسان و تصمیمگیرندگان دشوار است که قضاوتها و ترجیحات خود را در قالب ارزشهای دقیق
عددی بیان کنند .ازاینرو ،روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی که بر مبنای مفهوم تئوری فازی بنیان نهاده شده
انجام میشود .بر این اساس ،جداول مقایسات زوجی فازی شاخصها و زیرشاخصها طراحی و جهت تکمیل
بین خبرگان توزیعشده است .ابتدا ،ناسازگاری هر یک از جداول مقایسات زوجی تکمیلشده توسط ارزیابان
بررسی میشود؛ سپس با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی گروهی و نرمافزار ،Expert Choice
وزنهای فازی هر یک از شاخصها و زیرشاخصها تعیین و با استفاده از یکی از روشهای کارا در رتبهبندی
کمیتهای فازی ،مقایسه میگردند .نتایج نشان میدهد که در بین شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد کارکنان،
شاخص ابتکار و خالقیت اولویت اول را کسب نموده است.
واژههای کلیدی :ارزیابی عملکرد ،فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ،شاخصهای عمومی ،استانداری مازندران.
دریافت1396/9/28 :

پذیرش1396/3/1 :

 -1مقدمه
در عصر کنونی تحوالت شگرف دانش مدیریت ،وجود نظام ارزشیابی را اجتنابناپذیر کرده است .بهگونهای که فقدان نظام
ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان اعم از ارزیابی در استفاده از منابع و امکانات ،اهداف و استراتژیها ،مدیران و کارکنان را
بهعنوان یکی از عالئم بیماریهای سازمان قلمداد میکنند .هر سازمان بهمنظور آگاهی از میزان مطلوبیت فعالیتهای خود
باألخص در محیط های پیچیده و پویا نیازی مبرم به نظام ارزیابی دارد .از سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در
یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برونسازمانی تلقی میگردد که پیامد آن کهولت و مرگ سازمان
است (فضلی .)1381 ،سازمانها اصوال بهمنظور رسیدن به هدفهایی ایجاد گردیدهاند که میزان موفقیت آنها در دستیابی به
این هدفها ارتباط مستقیم با نحوه عملکرد کارکنان دارد؛ بنابراین ارزشیابی کارکنان و عملکردشان در مدیریت منابع انسانی
از جایگاه مهمی برخوردار است (ابطحی .)1381 ،در یک سازمان هر فرد برای پیشرفت و نیل به اهداف تعیینشده شغلی ،نیاز
)Corresponding author (E-mail: aemarzoun@gmail.com



نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ٬3شماره ( ٬)1بهار  ٬1397صفحه57-41 :

است ،در این تحقیق به کار گرفته میشود .در این روش ،مقایسات زوجی بر اساس واژههای زبانی و اعداد فازی

به آگاهی از موقعیت خود دارد و این آگاهی موجب میشود که او از نقاط قوت و ضعف عملکرد و رفتار خود مطلع گردد
و تمهیدات الزم را برای اثربخشی بیشتر کوششهایش به کاربرد .همچنین سازمان نیز نیاز به شناخت کارکنان خود دارد
تا بر اساس آن ،وضعیت نیروی انسانی خود را بهبود بخشند تا در روند حرکتهای خود تحوالت مثبت ایجاد کند (کاظمی،
 .)1380بهمنظور آگاهی از نتایج ارزیابی عملکرد نیروی انسانی در رابطه با بازده کارایی مورد انتظار ،شاغلین در سازمان
مورد ارزشیابی قرار میگیرند .بدین گونه با شناخت نقاط ضعف مستخدم ،کمبودهای سازمان و نیروی انسانی ،اقدامات
الزم جهت بهسازی سازمان به عمل میآید (عسگریان .)1370 ،ارزیابی عملکرد عالوه بر فراهم کردن بازخورد اطالعات،
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کارکردهای مهم دیگری دارد که یکی از آنها تعیین نیازهای آموزشی و توسعه منابع انسانی است .یکی از مهمترین منابع
موجود در سازمانها ،نیروی انسانی شاغل در آنها است .بخشی از اقدامات مدیریتی نیز با هدف بهکارگیری هر چه مؤثرتر
و کارآمدتر این منابع میباشد .آنچه مسلم است این است که هر نوع ارزیابی نمیتواند مفید و موجب توسعه باشد ،بلکه
آن ارزیابی میتواند به تحقق اهداف سازمان کمک نماید که دارای فلسفه مشخص ،اهداف دقیق ،مبانی نظری کامل ،معیار
دقیق ،معتبر و مناسب و از همه مهمتر اجرای صحیح باشد ،چراکه اجرای ناقص و نادرست ارزیابی ضرر و زیانش بیش

اولویتبندی شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد کارکنان استانداری مازندران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

از عدم اجرای آن است (فضلی و آذر .)1380 ،درواقع ،درصد تحقق اهداف سازمانی از طریق سنجش عملکرد و همچنین
کارایی و اثربخشی هر سازمان از اصول اصلی پویایی هر سازمان است؛ بنابراین ،الزم است بهمنظور میزان سنجش میزان
تحقق اهداف سازمانی و افزایش بهرهوری ،عملکرد کارمندان در دورههای مشخص ساالنه بهصورت منظم و بر اساس
شاخصهای عمومی و اختصاصی مورد ارزیابی قرار گیرد که نتیجه آن در ارتقای اثربخشی ،بهرهوری ،افزایش کیفیت
خدمات ،پاسخگویی در مقابل عملکرد ،رضایت ذینفعان و برخورداری از مزایا و سایر موارد لحاظ شود .نظام ارزیابی
عملکرد فعلی کارکنان دولت بهمنظور دستیابی به نتایج بهتر ،ارزیابی کارکنان و تعیین شایستگی کارکنان در ابعاد عملکردی،
توسعهای و رفتاری ،طراحی و در سازمانهای دولتی مورد عمل میباشد و با ایجاد تقسیمبندی در سه طبقه مختلف شغلی
(مدیران میانی ،مدیران پایه و کارمندان) و با امتیازهای تا سقف صد امتیاز و دخالت دادن عامل خودارزیابی بهوسیله
کارکنان و سایر مزایای دیگر سعی در افزایش سطح کیفی این نظام در مقایسه با نظام قبلی کرده است .در تحقیق حاضر
سعی بر این است شاخصها ،معیارها و عوامل مؤثر در عملکرد کارکنان را بهطور دقیق مشخص نموده و سپس ،معیارهای
ارزیابی عملکرد کارکنان استانداری مازندران ،از طریق روش سلسله مراتبی فازی اولویتبندی شوند.
این مقاله بهصورت زیر سازمان یافته است .در بخش دوم ،مسئلهی اصلی تحقیق آورده میشود .در بخش سوم ،پیشینه
تحقیق و مطالعات پیشین به اجمال بررسی میگردد .در بخش چهارم ،چهارچوب نظری تحقیق و مدل مفهومی بیان
میشود .در بخش پنجم ،روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی گروهی مورداستفاده در این تحقیق تشریح میگردد.
در بخش ششم ،به تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش در اولویتبندی شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد کارکنان
استانداری مازندران پرداخته میشود و بخش هفتم شامل نتیجهگیری و پیشنهادات آتی میباشد.

 -2مسئلهی اصلی تحقیق
درحالیکه تاکنون در مورد اندازهگیری و بهبود عملکرد در واحدهای صنعتی ،مطالعات وسیعی انجامشده است ،این
موضوع در بخش خدمات بهطور اعم و سازمانهای دولتی بهطور خاص کمتر موردتوجه قرارگرفته است .دلیل این امر را
میتوان ماهیت پیچیدهتر ،متنوعتر و انسانیتر خدمات نسبت به صنعت جستجو کرد .بر اساس دستورالعمل اجرایی ارزیابی
عملکرد کارمندان به شمارهی  200/11942مورخ  1390/5/22معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاستجمهور
و ماده  69آئیننامه اداری و استخدامی بهمنظور سنجش میزان تحقق اهداف سازمانی و افزایش بهرهوری عملکرد کارگران
در دورههای مشخص ساالنه ،بهصورت منظم و بر اساس شاخصهای عمومی و اختصاصی مورد ارزیابی قرار خواهد
گرفت که نتیجهی آن در ارتقاء اثربخشی ،بهرهوری ،افزایش کیفیت خدمات ،پاسخگویی در مقابل عملکرد ،رضایت
ذینفعان و برخورداری از مزایا و سایر موارد لحاظ خواهد شد .با توجه به اینکه ارزیابی عملکرد کارکنان در استانداری

مازندران از اهمیت ویژهای برخوردار است ،در این تحقیق شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد کارکنان اولویتبندی
میشوند .شاخصهای ارزیابی عملکرد کارکنان شامل شاخصهای عمومی و اختصاصی هستند .شاخصهای اختصاصی
ارزیابی بر اساس برنامه عملیاتی و شرح وظایف افراد تهیه و تدوین میگردند .بدین گونه که برنامه عملیاتی هر یک از
واحدها تبدیل به شاخصهای قابل سنجش در خصوص هر یک از کارمندان بر اساس شرح وظایف و امور محوله
میشود و ارزیابیکننده میتواند نسبت به تغییر آن با رعایت مقررات اقدام نماید .بدیهی است در خصوص هر یک از
کارمندان ،شاخصها متفاوت خواهند بود .تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد کارکنان توسط معاونتها و واحدهای
ذیربط انجام میگیرد و جهت بررسی و تائید نهایی به واحد متولی ارزیابی عملکرد ارسال میگردد .شاخصهای
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عمومی ،معیارهای مشترک ارزیابی عملکرد کارکنان هستند که زمینه تسهیل تحقق عملکرد اختصاصی آنها را فراهم
مینمایند .شاخصهای عمومی در سه محور ابتکار و خالقیت ،آموزش و رضایتمندی برای سه گروه ارزیابیشونده
(مدیران میانی ،مدیران پایه ،کارکنان) ،طراحی و ابالغ میگردند .در هر یک از این محورها ،بندهای مشخصی متناسب
با سطح کارمند (مدیران میانی ،مدیران پایه ،کارکنان) به همراه معیار و استاندارد امتیازدهی وجود دارند .در این تحقیق،
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی است .در این مقاله ،از مفاهیم فازی و سلسله مراتبی بهصورت ترکیبی استفادهشده
است .با توجه به اینکه ارائه قضاوتها بهصورت کالمی برای تصمیمگیرندگان آسانتر از ارائه یک پاسخ بهطور قطعی
است ،بنابراین استفاده از مفاهیم فازی در تصمیمگیریها از اهمیت بسیاری برخوردار شده است .در این روش ،هر یک
از خبرگان ،نظرات خود را با عبارتهای زبانی بیان میکنند که این عبارتها به اعداد فازی مثلثی تبدیل میشوند.
سپس ،بر اساس میانگین هندسی فازی ،نظرات خبرگان تلفیق میشوند .مهمترین روش مزیت پیشنهادی این است که
وزنهای نسبی شاخصها نیز بهصورت فازی به دست میآیند که با استفاده از یک روش کارا در رتبهبندی کمیتهای
فازی مقایسه میشوند.

 -3پیشینهی تحقیق
کلوین میگوید« :اگر چیزی اندازهگیری نشود ،فقط میتواند مقدمهای بر دانش باشد اما به مرحلۀ علم وارد نمیشود».
واژههای نظارت ،سنجش ،عملکرد ،ارزیابی عملکرد و ...مفاهیمی هستند که به سازمان کمک میکنند تا برای رسیدن به
اهداف و رفع نقایص خود از حوزۀ ذهن به حوزهی عمل همراه با اندازهگیری وارد شود و بدینوسیله عملکرد فرد و
سازمان بهطور علمی بررسی شود (پور ظهیر و ناصری .)1385 ،در سطوح سازمانی ،در حوزهی ارزیابی عملکرد ،مدیریت
عملکرد و استقرار عملکرد ،تحقیقات بسیاری انجامشده است که در ادامه تحقیقاتی مطرح میشوند که از دیدگاههای
مختلف ،عوامل مؤثر بر عملکرد را بررسی کردهاند.
ثریایی و همکاران ( )1385با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی به اولویتبندی شاخصهای ارزیابی عملکرد
نیروی انسانی پرداختهاند .هدف این مطالعه ،توصیف روشی بهمنظور اولویتبندی شاخصهای ارزیابی نیروی انسانی
تحت محیط فازی عنوانشده است .بر این اساس ،با استفاده از یک متدولوژی مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی فازی
به اولویتبندی شاخصهای ارزیابی عملکرد نیروی انسانی از قبیل هوش و استعداد ،رهبری پشتکار و جدیت در کار،
ابتکار و خالقیت و انعطافپذیری پرداختهشده است .میرغفوری و همکاران ( )1388به بررسی و اولویتبندی عوامل
مؤثر بر ترجیح سرمایهگذاران در انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی
پرداختند .پس از بررسی ادبیات مرتبط با موضوع و ارزیابی نظر برخی از کارشناسان بورس اوراق بهادار ،معیارهای مسئله
نقد شوندگی ،سهام شناور آزاد ،ترکیب سهامداران عمده ،سود هر سهم ،نسبت  ،P/Eارزش ذاتی هر سهم ،نوع صنعت،
انتشار مستمر اطالعات شفاف و نسبت روند بازار بهعنوان مهمترین عوامل مؤثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب هر سهم

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره ، 3شماره ( ،)1بهار  ،1397صفحه57-41 :

سعی بر اولویتبندی شاخصهای اصلی و زیرشاخههای عمومی سطح سوم گروه ارزیابیشونده یعنی کارکنان بر اساس

مشخص و تشریح گردید .آنها مسئله تصمیمگیری را در سه سطح بهصورت ساختار سلسله مراتبی بیان نمودند و
تجزیهوتحلیل را با استفاده از نرمافزار انتخاب خبره انجام دادند .یافتههای پژوهش نشان دادند که سرمایهگذاران بیشترین
تأکید را بر معیارهای روند قرار میدهند .موسیخانی و همکاران ( )1389در یک پژوهش به اولویتبندی عوامل مؤثر بر
عملکرد مدیران آموزشوپرورش با استفاده از فنون تصمیمگیری تجزیهوتحلیل سلسله مراتبی و تخصیص خطی بردا
پرداختند .این محققین ،برای ایجاد رابطه بین عوامل اصلی مؤثر بر عملکرد که به نظر بسیاری از محققان جدید همان
مهارتهای افراد هستند و عوامل فرعی که همان شاخصهای عملکرد هستند ،درخت سلسلهمراتب سه سطحی را مدنظر
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قراردادند و نسبت به بررسی رابطهی بین آنها از خبرگان استعالم گرفتند .نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن سه عامل
فرعی برای هر عامل اصلی ،میتوان به مقایسههای زوجی قابلاعتمادی دستیافت .برای پاسخ به این پرسش که میزان
تأثیر هر عامل چقدر بوده است ابتدا وزن همهی متغیرها به روش تحلیل سلسلهمراتب گروهی تعیین شد .آنها برای
رسیدن به نتیجهی نهایی از روش تخصیص خطی و روش بردا نیز برای رتبهبندی مهارتها بر اساس عوامل فرعی استفاده
کردند که نتایج اولویتبندی مهارتها به ترتیب از الوات بیشتر به کمتر به شرح مهارت رهبری ،مهارت در برقراری

اولویتبندی شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد کارکنان استانداری مازندران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

روابط گروهی ،مهارت در ارزشیابی ،مهارت در استفاده از روابط انسانی و مهارت در سازماندهی است .محمد شفیعی
( )1391در مقالهای به رتبهبندی کانالهای ارتباطات بازاریابی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی بهمنظور
گزینش مناسبترین کانال پرداخت .در این پژوهش کانالهای اصلی و اولویتدار در ارتباطات بازاریابی شناسایی شدند.
نتایج بهدستآمده در این مورد حاکی از آن است که تبلیغات ،باالترین رتبه را در میان کانالهای ارتباطات بازاریابی در
محصول بازار موردبررسی دارا میباشد .ایزدی یزدی آبادی و همکاران ( )1393به اولویتبندی شاخصهای ارزیابی
عملکرد کارکنان استانداری کرمان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی پرداختند .با توجه به نتایج بهدستآمده از این
پژوهش ،بر اساس عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد ،اولویت معیارها و زیرمعیارهای دخیل در امر ارزیابی عملکرد با توجه
به پرسشنامههای پاسخدادهشده توسط کارشناسان منابع انسانی استانداری کرمان مشخص شدند که معیار ابتکار و خالقیت
نسبت به معیارهای دیگر باالترین امتیاز را کسب کرده و زیرمعیارهای ارائه طرحهای اجرایی ،تأمین بهداشت روانی
کارکنان ،انصاف و عدالت در برخورد با اربابرجوع باالترین وزن را به دست آوردند .کریمیان و همکاران ( )1394به
بررسی سنجش عملکرد سازمان بر اساس شاخصهای مدیریت منابع انسانی با استفاده از تکنیکهای تصمیمگیری چند
معیاره فازی (مطالعه موردی :سازمانهای وابسته به شهرداری اصفهان) پرداختند .آنها پس از مطالعه مبانی نظری و نتایج
پژوهشهای پیشین و شناسایی مهمترین شاخصها و زیرشاخصهای مدیریت منابع انسانی مؤثر بر عملکرد سازمان ،با
استفاده از پرسشنامه اول و با بهکارگیری تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی ،این شاخصها و زیرشاخصها را وزن دهی
و رتبهبندی نمودند که در آن ،شاخصهای برنامهریزی منابع انسانی ،ارزیابی عملکرد ،کارمند یابی ،گزینش ،آموزش و
توسعه باالترین رتبه را به خود اختصاص دادند .در مرحله بعد ،با استفاده از پرسشنامه دوم و با بهکارگیری تکنیک
تاپسیس فازی ،عملکرد سازمانهای موردمطالعه ،نسبت به این شاخصها سنجش و رتبهبندی شد .بدین ترتیب ،سازمان
های خدمات موتوری و آتشنشانی ،بهترین عملکرد را نسبت به این شاخصها از خود نشان دادند و سازمانهای
فرهنگی -تفریحی و پایانههای مسافربری نیز در رتبههای بعدی قرار گرفتند .متفکر فرد و همکاران ( )1396به انتخاب
استراتژی مناسب طراحی شبکه توزیع در زنجیره تأمین با استفاده از روشهای تاپسیس و مجموع وزنی ساده پرداختند.
موجودی و همکاران ( )1396راهکارها و شاخصهای کاهش مصرف انرژی در صنعت سیمان را شناسایی و با استفاده
از روش سلسله مراتبی فازی ،راهکارها را رتبهبندی نمودند.
تحقیقات زیادی در خارج از کشور وجود دارند که از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی برای حل مسائل مختلف
مدیریتی استفاده کردند .پان ( )2008فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی را برای انتخاب روش ساخت پل مناسب به کار
گرفت .کاکیر و کانبوالت ( )2008سیستم طبقهبندی موجودی را بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی پیشنهاد
دادند .وانگ و چن ( )2008روابط ترجیحی زبانی فازی را برای ساخت یک ماتریس مقایسه زوجی با خاصیت متقابل

جمعی و سازگاری به کار گرفتند .سمباسیوان و فی ( )2008شاخصها و زیرشاخصهای حیاتی برای اجرای موفقیت
آمیز سیستم زیستمحیطی مبتنی بر ایزو 14001و مزایای آن را ارزیابی کردند .گوموز ( )2009شرکتهای حملونقل
زباله های خطرناک را با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس فازی ارزیابی نمود .سون ( )2010با
استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس فازی ،شرکتهای کامپیوتری مختلف را ارزیابی کردند .در این
ارزیابی ،شاخصهای قدرت تولید ،توانایی مالی ،نوآوری ،توانایی زنجیره تأمین ،قابلیت منابع انسانی و کیفیت خدمات
در نظر گرفته شدند .ازآنجاکه بهمنظور انتخاب یک هواپیما برای استفاده از مجموعهای از مسیرهای تعریفشده ،یک
شرکت هواپیمایی نیاز است که عالوه بر منافع خود ،منافع مسافر را نیز در نظر بگیرد ،دوزیک و همکاران ()2018
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روشی بر مبنای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی برای انتخاب نوع هواپیما با توجه به الزامات خطوط هوایی و تقاضای
مسافرین پیشنهاد دادند .یک روش ترکیبی از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس با مجموعههای فازی نوع دوم
تعمیمیافته برای انتخاب نوع حملکننده مناسب در حملونقل دریایی توسط سلیک و آکیوز ( )2018پیشنهاد شد .از
دیگر تحقیقات انجامشده بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی میتوان به آثار تیاگی و همکاران ( ،)2016بسیکسی

 -4چهارچوب نظری تحقیق
متغیر اصلی این تحقیق ،شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد کارکنان استانداری مازندران است .شاخصهای عمومی،
معیار مشترک ارزیابی عملکرد کارکنان است که زمینه تسهیل تحقق عملکرد اختصاصی آنها را فراهم میکند و در سه
محور ابتکار و خالقیت ،آموزش و رضایت اربابرجوع طراحی میشود .همچنین ،زیرمعیارهای استفاده از فناوریهای
نوین و نرمافزارهای کاربردی ،عدم تحقق اهداف ،مستندسازی تجربیات و ارائه طرحهای اجرایی از بندهای محور ابتکار
و خالقیت ،زیر معیارهای برگزاری دورههای آموزشی عمومی برای کارکنان ،برگزاری دورههای آموزشی تخصصی
درزمینهی شغل ،توانمندسازی کارکنان از طریق آموزش و تأمین بهداشت روانی کارکنان از طریق آموزش از بندهای
محور آموزش و سرانجام ارائه اطالعات کافی و دقیق به اربابرجوع ،استراتژی ادب و احترام ،استراتژی حضور در
سازمان ،انصاف و عدالت در برخورد با اربابرجوع از بندهای محور رضایت اربابرجوع محسوب میشوند .بر این
اساس ،شکل 1مدل مفهومی تحقیق را نشان میدهد.

شکل  -1مدل مفهومی تحقیق (ایزدی یزدانآبادی و همکاران.)1393 ،

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره ، 3شماره ( ،)1بهار  ،1397صفحه57-41 :

و همکاران ( ،)2016لی و همکاران ( ،)2016توانا و همکاران ( )2016و فتحی و خلیلزاده ( )2018اشاره نمود.

همانطور که مدل مفهومی تحقیق نشان میدهد شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد کارکنان ،متغیر وابسته است و
شاخصهای ابتکار و خالقیت ،آموزش و رضایت اربابرجوع ،متغیرهای مستقل میباشند .از طرفی دیگر جهت تعیین
اوزان نسبی زیر شاخصهای معیار ابتکار و خالقیت ،این معیار بهعنوان متغیر وابسته و زیرمعیارهای استفاده از فناوری
های نوین و نرمافزارهای کاربردی ،عدم تحقق اهداف ،مستندسازی تجربیات و ارائه طرحهای اجرایی ،متغیرهای مستقل
محسوب میشوند .همچنین ،جهت تعیین اوزان نسبی زیر شاخصهای معیار آموزش ،این معیار بهعنوان متغیر وابسته به
متغیرهای مستقل برگزاری دورههای آموزشی عمومی برای کارکنان ،برگزاری دورههای آموزشی تخصصی درزمینهی
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شغل ،توانمندسازی کارکنان از طریق آموزش ،تأمین بهداشت روانی کارکنان از طریق آموزش در نظر گرفته میشود.
جهت تعیین اوزان نسبی زیر شاخصهای معیار رضایت اربابرجوع ،این معیار بهعنوان متغیر وابسته به متغیرهای مستقل
زیر شاخصهای ارائه اطالعات کافی و دقیق به اربابرجوع ،استراتژی ادب و احترام ،استراتژی حضور در سازمان،
انصاف و عدالت در برخورد با اربابرجوع لحاظ میشود.

اولویتبندی شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد کارکنان استانداری مازندران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

 -5فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی گروهی
روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یکی از روشهای تصمیمگیری چند معیاره است که میتوان از آن برای اولویتبندی
گزینههای تصمیمگیری استفاده کرد .عنصر اصلی این روش  ،تجزیه مسئله به عناصر کوچکتر است بهطوریکه بتوان این
عناصر کوچکتر را باهم مقایسه کرد .برای اجرای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی باید در گام نخست ،درخت سلسله مراتبی
مسئله شامل هدف ،معیارها و زیرمعیارها را تشکیل داد .در گام بعد ،ماتریس مقایسات زوجی معیارها و زیرمعیارها تهیه
میشود و در اختیار افراد شرکتکننده در تحقیق قرار میگیرد .در گام بعد ،جداول تکمیلشده توسط افراد ازلحاظ نرخ
ناسازگاری بررسی میشوند و ماتریسهایی که نرخ ناسازگاری بیشتر از  0/1دارند به افراد بازگردانده میشوند تا آنها
در قضاوت خود تجدیدنظر کنند .درنهایت نظر ،افراد با بهکارگیری میانگین هندسی تکتک نظرات ،با یکدیگر تلفیق
میشوند تا رتبه نهایی گزینهها به دست آید .البته روش استفادهشده در این تحقیق ،روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
فازی گروهی است .ازآنجاکه ارزیابی معیارها ماهیتا ذهنی و بهطور کیفی است ،برای کارشناسان و تصمیمگیرندگان دشوار
است که قضاوتها و ترجیحات خود را در قالب ارزشهای دقیق عددی بیان کنند .ازاینرو ،روش فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی فازی که بر مبنای مفهوم تئوری فازی بنیان نهاده شده است در این تحقیق به کار گرفته میشود .در این روش،
مقایسات زوجی بر اساس واژههای زبانی و اعداد فازی انجام میشوند .فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی توسط فن
الرهوون و پدرسیز ( )1983ارائه و سپس توسط محققان مختلف توسعه داده شد .یکی از این روشها ،روش ارائهشده
توسط گوموس ( )2009است که اعداد فازی از نوع اعداد فازی مثلثی هستند.
تعریف  :1عدد فازی  Aتعریفشده روی مجموعهی اعداد حقیقی یک عدد فازی مثلثی نامیده میشود .هرگاه تابع
عضویت آن ]  A ( x) :  [0,1بهصورت باشد:
 x l
, l  x  m,

 A ( x)   m  l
 u  x , m  x  u.
 u  m

که در آن  lو

u

به ترتیب کران پایین و کران باالی عدد فازی مثلثی  Aو  mهسته آن است (شکل  2را ببینید) .عدد

فازی مثلثی  Aرا با نماد )  A  (l , m ,uنشان میدهند.

1

u

m

l

شکل  -2تابع عضویت عدد فازی مثلثی.
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تعریف  :2عدد فازی مثلثی )  A  (l , m ,uرا مثبت میگویند هرگاه . l  0
تعریف  :3مقدار بهترین عملکرد غیرفازی برای هر عدد فازی مثلثی )  A  (l , m ,uبهصورت زیر تعریف میشود:
) (u  l )  (m  l
 l.
3

V (A ) 

1 1 1
() 1
A 1  (l , m ,u )1  ( , , ).
u m l
تعریف  :5فرض کنید ) A1  (l1, m1,u1و )  A2  (l 2 , m 2 , u 2دو عدد فازی مثلثی باشند .در این صورت جمع دو

عدد فازی برابر است با
() 2

A1  A2  (l1  l 2 , m1  m 2 ,u1  u 2 ).

تعریف  :6فرض کنید ) A1  (l1, m1,u1و )  A2  ( l 2 , m 2 , u 2دو عدد فازی مثلثی مثبت باشند .در این صورت
ضرب دو عدد فازی برابر است با
() 3

A1  A2  (l1l 2 , m1m 2 ,u1u 2 ).

در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی قطعی ،بر اساس نظر شخص تصمیمگیرنده میزان ارجحیت هر شاخص نسبت به
شاخص دیگر با استفاده از عبارتهای زبانی تعیین میشوند .در این روش ،از مقادیر عددی برای بیان میزان ارجحیت
هر شاخص نسبت به شاخص دیگر استفاده میشود ،درصورتیکه بهکارگیری مقادیر عددی برای بیان عبارتهای زبانی
منطقی به نظر نمی رسد .لذا ،محققین با تعمیم روش فوق ،از اعداد فازی برای بیان میزان ارجحیت استفاده کردند .در
این تحقیق از  9عدد فازی مثلثی برای تبدیل مفهوم عبارت زبانی به یک عدد فازی استفاده میشود که توسط شخص
تصمیمگیرنده بیان میشود .تکنیک محاسباتی استفادهشده در این تحقیق ،بر اساس اعداد فازی مثلثی پیشنهادشده توسط
گوموس ( )2009است که در جدول  1آمده است.

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره ، 3شماره ( ،)1بهار  ،1397صفحه57-41 :

تعریف  :4معکوس عدد فازی مثلثی مثبت )  A  (l , m ,uبهصورت زیر تعریف میشود:

جدول  -1تابع عضویت عبارت زبانی.
عدد فازی
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عبارت زبانی

تابع عضویت مثلثی

9

کامل ()Prefect

)(8,9,10

8

مطلق ()Absolute

)(7,8,9

7

خیلی خوب ()Very Good

)(6,7,8

6

نسبتاً خوب ()Fairly Good

)(5,6,7

5

خوب ()Good

)(4,5,6

4
3

ارجحتر ()Preferable

)(3,4,5

بد نیست ()Not bad

)(2,3,4

2

برتری ضعیف ()Weak advantage

)(1,2,3

1

برابر ()Equal

)(1,1,1

برای یک تحلیل سلسله مراتبی فازی گروهی ،پس از ساخت سلسله مراتبی ،گامهای زیر پیش رو خواهد بود:
گام اول :مقایسههای زوجی :عوامل هر سطح هر بار نسبت به یک عامل سطح باالتر و بهصورت زوجی مقایسه و با توجه

اولویتبندی شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد کارکنان استانداری مازندران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

به تعریف مندرج در جدول  1درجهی اهمیت آنها مشخص میشود.
گام دوم :تشکیل ماتریس مقایسات زوجی هر خبره :بر اساس مقایسات زوجی انجامشده در گام اول ،ماتریس مقایسات
زوجی برای خبره  tبهصورت زیر تشکیل میگردد:
a1(nt ) 


a2(tn) 




1 


) (t
a12

1

1
)a2(tn

 1

 1
)  (t
a
  12


 
1   1
)  (t
 a1n

a1(nt ) 

a2(tn) 


) (t
a12

1
)an(t2

 1

) (t
(t )  a21
A 

)  (t
 an1

که در آن  nتعداد معیارها است و
1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 , 8 ,7 ,6 ,5 , 4 ,3 , 2 ,1 ,1, 2,3, 4,5,6,7,8,9, i  j ,
aij(t )  
i  j.

 1,

گام سوم :تلفیق آرای خبرگان و تشکیل ماتریس مقایسات زوجی گروهی فازی :بر اساس ماتریس مقایسات زوجی فازی
 kخبره ،ماتریس مقایسات زوجی گروهی فازی بهصورت زیر به دست میآید:
a1n 

a2n 




1 


a12
1

1
a2n

 1
a1n   1

a2n   a12

 

1   1

 a1n

 1 a12
a
1
A   21


 an1 an 2

که در آن
()4

1

aij  (aij(1)  aij(2)   aij( k ) ) k .

گام چهارم :یافتن میانگین هندسی فازی هر سطر (هسیه و همکاران :)2004 ،میانگین هندسی فازی هر سطر از رابطهی
زیر به دست میآید:

1
n
) .

() 5

ri  (ai 1  ai 2   ain

گام پنجم :یافتن وزن فازی هر شاخص (هسیه و همکاران :)2004 ،بر اساس رابطهی زیر ،وزن فازی هر شاخص به
دست میآید:
 rn )1

() 6

 ri 

wi  ri  (r1  r2 

گام ششم :رتبهبندی وزنهای فازی :در این تحقیق از روش پیشنهادی توسط فو و دات ( )2014برای مقایسه وزنهای

49

فازی استفاده میشود که بر اساس مقادیر انتگرال چپ و راست استوار است .فرض کنید )  n ، Ai  (l i , mi ,u iعدد

فازی مثلثی باشند و  . x min  min l i , i  1, 2, , n انتگرال چپ ( )  ) S L (Aiو انتگرال راست ( )  ) S R (Aiعدد فازی
 Aiبهصورت زیر تعریف میشود:
i

() 8

u x

ui

) m uii mi dx  2 (mi  ui  2xmin
1

SR ( Ai )  (mi  xmin ) 

i

اکنون مقدار انتگرال کل عدد فازی  Aiبر اساس میانگین مقادیر انتگرال چپ و راست بهصورت زیر به دست میآید:
1
) (li  2mi  ui  2 xmin
4

() 9

ST ( Ai ) 

رویکرد پیشنهادی توسط فو و دات ( )2014از مقدار انتگرال کل )  ST (Aiبرای مقایسه اعداد فازی مثلثی استفاده
میکند .هر چه مقدار انتگرال کل بزرگتر باشد ،آن عدد فازی بزرگتر است؛ بنابراین برای هر دو عدد فازی  Aiو

Aj

خواص زیر برقرار است:
 اگر )  ST (Ai )  ST (A jآنگاه
 اگر )  ST (Ai )  ST (A jآنگاه

Aj

Aj

. Ai
. Ai

 اگر )  ST (Ai )  ST (A jآنگاه . Ai  A j

 -6تجزیهوتحلیل یافتههای تحقیق
یادآوری میشود که تحقیق حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی است و ازنظر هدف در گروه تحقیقات کاربردی قرار
میگیرد .همچنین ،در پژوهش حاضر ،پرسشنامه بهعنوان مهمترین و اصلیترین ابزار جمعآوری در نظر گرفتهشده
است .ازآنجاکه هدف اولویتبندی شاخصهای عمومی ،ارزیابی عملکرد کارکنان استانداری مازندران است ،متغیرهای
آن نقش شاخص های ارزیابی را دارند؛ لذا با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ،پرسشنامههای مقایسات
زوجی شاخصها و زیرشاخص ها توزیع گردیده است .در این تحقیق با توجه به اینکه پرسشنامهها از جهتی نوعی
اعتبار منطقی یا محتوایی است که به روش بهکاررفته مربوط میشود؛ در روش مقایسات زوجی ،تمامی عوامل باهم
سنجیده میشوند که در این عمل ،تمامی عوامل مرتبط با در نظر گرفته نشدن ،یک معیار یا سؤال را از بین میبرند
چراکه معیارها در نظر گرفتهشده است و طراح قادر به جهتگیری خاصی نمیباشد .عالوه بر این ،بهمنظور کسب
اطمینان در روایی و سهولت در تکمیل آن توسط تیم تصمیم ،از نظرات و مشورتهای تیم خبره و اساتید راهنما و
مشاور استفادهشده است .برای بررسی پایایی ،اعتبار نظرات خبرگان از طریق محاسبه نرخ ناسازگاری ماتریسهای
مقایسات زوجی هر تصمیمگیرنده محاسبهشده است .تمامی نرخهای ناسازگاری مقایسات زوجی معیارها و زیرمعیارها

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره ، 3شماره ( ،)1بهار  ،1397صفحه57-41 :

() 7

x  li
1
) dx  (li  mi  2 xmin
mi  li
2

mi

l

S L ( Ai )  (mi  xmin ) 

کمتر از  0/1میباشند که نشاندهنده درست بودن مقایسات است .برای محاسبه نرخ ناسازگاری ،اعداد فازی با استفاده
مقدار بهترین عملکرد غیرفازی دادهشده در تعریف  3به اعداد قطعی تبدیل شدند و سپس از این نظریه استفاده شد که
اگر ماتریس مقایسات زوجی قطعی سازگار باشد ماتریس مقایسات زوجی فازی نیز سازگار خواهد بود (لیونگ و کاوو،
 .)2000برای تکمیل پرسشنامهها از نظرات  6نفر از متخصصان و مدیران باتجربه استانداری مازندران استفادهشده است
و مصاحبه ای مختصر در مورد مدل کلی پژوهش با آنان صورت گرفت که تمامی کارشناسان مدل پژوهش را به لحاظ
تجربی قابلقبول و مورد تائید ارزیابی کردند .این افراد بهصورت غیر تصادفی هدفمند انتخابشدهاند .چراکه هدف
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بررسی پاسخهای کارشناسان مرتبط با موضوع است نه نمونهای تصادفی از جامعه آماری .افراد نمونه انتخابشده با
توجه به تخصص خود به تکمیل پرسشنامه پرداختند .جدول  2مشخصات کلی پاسخدهندگان را نشان میدهد.
جدول  -2مشخصات کلی خبرگان تصمیمگیری.
نام

رشتهی

کارشناس

تحصیلی

مدرک تحصیلی

اولویتبندی شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد کارکنان استانداری مازندران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

مهندسی عمران
مدیریت دولتی
حقوق بینالملل
مدیریت دولتی
برنامهریزی
شهری
معماری

A
B
C
D
E
F

تجربه

سمت

کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
دکتری
کارشناسی ارشد

معاون مدیرکل
معاون مدیرکل
معاون مدیرکل
رئیس اداره

 34سال
 28سال
 26سال
 34سال

کارشناسی ارشد

معاون مدیرکل

 26سال

کارشناسی ارشد

رئیس گروه

 30سال

ماتریس مقایسات زوجی در مورد شاخصهای ابتکار و خالقیت ( ،)C1آموزش ( )C2و رضایت اربابرجوع ( )C3از شش
خبره موجود در این تحقیق جمعآوریشده است .سپس با تلفیق نظرات آنان مطابق فرمول ( ،)5با روش میانگین هندسی
فازی که پیشتر شرح آن رفت ،ماتریس مقایسات زوجی گروهی فازی شاخصها بهدستآمده که در جدول  3آمده است.
جدول  -3ماتریس مقایسات زوجی فازی گروهی شاخصها.
ابتکار و خالقیت

شاخص
ابتکار و خالقیت
آموزش
رضایت اربابرجوع

1

)(0.364, 0.437, 0.661

)(0.163,0.195,0.243

آموزش

رضایت اربابرجوع

)(1.260,2.289,3.302

)(4.107,5.119,6.127

1

)(2.942,3.957,4.966

)(0.201,0.253,0.340

1

اکنون میانگین هندسی فازی هر سطر طبق فرمول ( )5بهصورت زیر محاسبه میشود:
1
1
1


3
3
 (1 1.260  4.107) , (1 2.289  5.119) , (1 3.302  6.127) 3 




 (1.729662, 2.271502, 2.72487).

1
)3

r1  (a11  a12  a13

به طریق مشابه میانگین هندسی سطرهای دوم و سوم بهصورت زیر به دست میآید:
)r2  (1.022781, 1.200108,1.486109
)r3  (0.320311, 0.366831, 0.435801

اکنون طبق فرمول ( ،)6وزن فازی هر شاخص به دست میآید .وزن فازی شاخص ابتکار و خالقیت بهصورت زیر
محاسبه میشود:
w 1  r1  (r1  r2  r3 )1  (1.729662, 2.271502, 2.72487)  (3.072754,3.838441,4.64678)1
) (1.729662, 2.271502, 2.72487)  (0.215203, 0.260522, 0.325441
 (0.372228,0.591777,0.886784).

به طریق مشابه وزن فازی شاخص آموزش و شاخص رضایت اربابرجوع بهصورت زیر به دست میآید:
)w2  (0.220105, 0.312655, 0.483641
)w3  (0.068932, 0.095568, 0.141827

نمودار توابع عضویت وزنهای فازی شاخصهای ابتکار و خالقیت ( ،)C1آموزش ( )C2و رضایت اربابرجوع ()C3
در شکل  3آمده است .همچنین ،بر اساس رابطهی ( )9مقادیر انتگرال کل اوزان فازی سه شاخص به ترتیب عبارتاند
از  ST (w 2 )  0.297798 ، ST (w 1 )  0.576175و  . ST (w 3 )  0.066008لذا شاخص ابتکار و خالقیت با وزن نسبت
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به شاخصهای دیگر باالترین امتیاز را کسب کرده ،معیار آموزش در رتبه دوم و شاخص رضایت اربابرجوع در رتبه
سوم قرارگرفته است .شکل  4اوزان نسبی شاخصها و اولویت آنها را نشان میدهد .همچنین ،ازآنجاکه نرخ ناسازگاری
ماتریس مقایسات زوجی شاخصها برابر 0/058و کمتر از  0/1است ،پس در ماتریس مقایسات زوجی سازگاری وجود
دارد.

1

شکل  -3توابع عضویت اوزان شاخصها.

رضایت ارباب رجوع
آموزش

ابتکار و خالقیت
0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

شکل  -4توابع عضویت اوزان شاخصها.

اکنون به اولویتبندی زیرشاخصهای هر یک از شاخصهای ابتکار و خالقیت ( ،)C1آموزش ( )C2و رضایت
اربابرجوع ( )C3میپردازیم .نخست زیرشاخص متناظر با شاخص ابتکار و خالقیت را در نظر بگیرید .زیرشاخص
های متناظر با شاخص ابتکار و خالقیت عبارتند از ارایه طرحهای اجرایی ( ،)D1مستندسازی تجربیات ( ،)D2عدم
تحقق اهداف ( )D3و استفاده از فناوریهای نوین و نرمافزارهای کاربردی ( .)D4جدول  4ماتریس مقایسات زوجی
فازی گروهی زیرشاخصهای متناظر با شاخص ابتکار و خالقیت که با تلفیق نظرات شش خبره مطابق با فرمول ( )4با
روش میانگین هندسی فازی بهدستآمده آمده است را نشان میدهد.

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره ، 3شماره ( ،)1بهار  ،1397صفحه57-41 :

w2

w1

w3

جدول  -4ماتریس مقایسات زوجی گروهی زیرشاخصهای ابتکار و خالقیت.
زیر شاخص

D1

D1

1

)(3.957, 4.966,5.972

D2

)(0.167,0.201,0.253
)(0.217,0.278,0.389
)(0.140, 0.163, 0.195

1

)(3,4,5

)(0.200,0.250,0.333
)(0.289, 0.408, 0.707

1

D3
D4

D2

D3

D4

)(2.570, 3.595, 4.610

)(5.119, 6.127,7.133

)(1.414,2.449,3.464
)(0.289, 0.408,0.707

)(1.414,2.449,3.464

1

اکنون میانگین هندسی فازی هر سطر طبق فرمول ( )5بهصورت زیر محاسبه میشود:
1
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r1  (a11  a12  a13  a14 ) 4
1
1
1

  (1  3.957  2.570  5.119,) 4 ,(1  4.966  53.595  6.127) 3 ,(1 5.972  4.610  7.133) 3 




 (2.686116, 3.234125,3.743465).

اولویتبندی شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد کارکنان استانداری مازندران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

به طریق مشابه میانگین هندسی سطرهای دوم و سوم بهصورت زیر به دست میآید:
)r2  (0.918081,1.185169,1.446415
)r3  (0.334528,0.410469,0.550321
)r4  (0.489118,0.635598,0.831698

اکنون طبق فرمول ( ،)6وزن فازی هر زیرشاخص به دست میآید .وزن فازی زیرشاخص ارائه طرحهای اجرایی بهصورت
زیر محاسبه میشود:
w 1  r1  (r1  r2  r3  r4 )1  (2.686116, 3.234125,3.743465)  ( 4.427843, 5.465361, 6.5719)1
) (1.729662, 2.271502, 2.72487)  (0.152163, 0.182971, 0.225844
 (0.408728,0.59175,0.845438).

به طریق مشابه وزنهای فازی زیرشاخصهای مستندسازی تجربیات ( ،)D2عدم تحقق اهداف ( )D3و استفاده از
فناوریهای نوین و نرمافزارهای کاربردی ( )D4به ترتیب بهصورت زیر به دست میآیند:
)w 2  (0.139698,0.216851,0.326664
)w 3  (0.050903,0.075104,0.124287
)w 4  (0.074426,0.116296,0.187834

همچنین ،بر اساس رابطهی ( ،)9مقادیر انتگرال کل اوزان فازی زیرشاخصهای ارائه طرحهای اجرایی ( ،)D1مستندسازی
تجربیات ( ،)D2عدم تحقق اهداف ( )D3و استفاده از فناوریهای نوین و نرمافزارهای کاربردی ( )D4به ترتیب عبارتاند
از 1 S5T (w 3 ) 0 . 0 5 5 8،9ST8 (w 2 )  0.1995645 ، ST (w 1 )  0.6094165و . ST (w 4 ) 0 . 0 9 8 2 6لذا ،ارائه
طرحهای اجرایی نسبت به شاخصهای دیگر باالترین امتیاز را کسب کرده است و در اولویت اول قرارگرفته است.
زیرشاخص عدم تحقق اهداف نسبت به سایر زیرشاخصهای متناظر با محور ابتکار و خالقیت کمترین امتیاز را کسب
کرده و در اولویت آخر قرارگرفته است .شکل  5مقادیر انتگرال کل اوزان شاخصها و اولویت آنها را نشان میدهد.
همچنین ،ازآنجاکه نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسات زوجی شاخصها برابر 0/012و کمتر از  0/1است ،پس در ماتریس
مقایسات زوجی سازگاری وجود دارد.

استفاده از فناوریهای نوین و نرمافزارهای کاربردی
عدم تحقق اهداف
مستندسازی تجربیات
ارایه طرحهای اجرایی
0.7

0.6

0.5

0.4

0.2

0.3

0.1

0
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شکل  -5مقایسه اوزان زیرشاخصهای محور ابتکار و خالقیت.

حال ،زیرشاخصهای متناظر با شاخص آموزش را در نظر بگیرید .زیرشاخصهای متناظر با شاخص آموزش عبارتاند
از تأمین بهداشت روانی کارکنان از طریق آموزش ( ،)E1توانمندسازی کارکنان از طریق آموزش ( ،)E2برگزاری
دورههای آموزشی تخصصی درزمینهی شغل ( )E3و برگزاری دورههای آموزش عمومی برای کارکنان ( .)E4جدول 5
با فرمول ( )4با روش میانگین هندسی فازی بهدستآمده است را نشان میدهد.
جدول  -5ماتریس مقایسات زوجی گروهی زیرشاخصهای آموزش.
زیر شاخص

E1

E1

1

)(2.289,3.302, 4.309

E2

)(0.232, 0.303,0.437

1

E2

E3

E4

)(3.464, 4.472, 5.477
)(1, 2,3

)(5.085,6.099,7.109
)(6.649, 7.652,8.653

E3

)(0.183, 0.224,0.289

)(0.333, 0.500,1

1

)(1.782, 2.804, 3.813

E4

)(0.141, 0.164,0.197

)(0.116, 0.131, 0.150

)(0.262, 0.357,0.561

1

اکنون میانگین هندسی فازی هر سطر طبق فرمول ( )5-5بهصورت زیر محاسبه میشود:
)r1  (2.519961,3.080551,3.598948

به طریق مشابه میانگین هندسی فازی سطرهای دوم ،سوم و چهارم بهصورت زیر به دست میآیند:
)r2  (1.114563,1.467255,1.835044
)r3  (0.573844, 0.748268,1.024263
)r4  (0.255534, 0.295671, 0.358943

اکنون طبق فرمول ( 5و  ،)6وزن فازی هر زیرشاخص به دست میآید .وزن فازی زیرشاخص تأمین بهداشت روانی
کارکنان از طریق آموزش ( ،)E1توانمندسازی کارکنان از طریق آموزش ( ،)E2برگزاری دورههای آموزشی تخصصی
درزمینهی شغل ( )E3و برگزاری دورههای آموزش عمومی برای کارکنان ( )E4به ترتیب بهصورت زیر به دست میآیند:
)w 1  (0.369648, 0.550911, 0.806234
)w 2  (0.163493, 0.262397, 0.411085
)w 3  (0.084176, 0.133816, 0.229455

)w 4  (0.037484, 0.052876, 0.08041

بر اساس رابطهی ( )9مقادیر انتگرال کل اوزان فازی زیرشاخصهای تأمین بهداشت روانی کارکنان از طریق آموزش
( ،)E1توانمندسازی کارکنان از طریق آموزش ( ،)E2برگزاری دورههای آموزشی تخصصی درزمینهی شغل ( )E3و
برگزاری دورههای آموزش عمومی برای کارکنان ( )E4به ترتیب عبارتاند از ، ST (w 1 )  0.550684
5 3 ) 0 . 1 2 6 5، S7T 3(w 72 )5 0.256101
1 6ST9 (wو  . ST (w 4 ) 0 . 0 3 7این مقادیر نشان میدهند که

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره ، 3شماره ( ،)1بهار  ،1397صفحه57-41 :

ماتریس مقایسات زوجی فازی گروهی زیرشاخصهای متناظر با شاخص آموزش که با تلفیق نظرات شش خبره مطابق

زیرشاخص تأمین بهداشت روانی کارکنان از طریق آموزش نسبت به زیرشاخصهای دیگر باالترین امتیاز را کسب کرده
و در اولویت اول قرارگرفته است .زیرشاخص برگزاری دورههای آموزش عمومی برای کارکنان نسبت به سایر
زیرشاخصهای متناظر با محور آموزش کمترین امتیاز را کسب کرده و در اولویت آخر قرارگرفته است .شکل  6مقادیر
انتگرال کل اوزان نسبی زیرشاخصهای متناظر با محور آموزش و اولویت آنها را نشان میدهد .همچنین ،ازآنجاکه نرخ
ناسازگاری ماتریس مقایسات زوجی شاخصها برابر 0/066که کمتر از  0/1است ،پس در ماتریس مقایسات زوجی
سازگاری وجود دارد.
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برگزاری دورههای آموزش عمومی برای کارکنان
برگزاری دورههای آموزشی تخصصی در زمینه شغل
توانمند سازی کارکنان از طریق آموزش

اولویتبندی شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد کارکنان استانداری مازندران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

تامین بهداشت روانی کارکنان از طریق آموزش
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شکل  -6مقایسه اوزان زیرشاخصهای محور آموزش.

سرانجام ،زیرشاخصهای متناظر با شاخص رضایت اربابرجوع را در نظر بگیرید .زیرشاخصهای متناظر با شاخص
رضایت اربابرجوع عبارتاند از انصاف و عدالت در برخورد با اربابرجوع ( ،)F1استراتژی حضور در سازمان (،)F2
استراتژی ادب و احترام ( )F3انصاف و عدالت در برخورد با اربابرجوع ( .)F4جدول  ،6ماتریس مقایسات زوجی
فازی گروهی زیرشاخصهای متناظر با شاخص رضایت اربابرجوع که با تلفیق نظرات شش خبره مطابق با فرمول ()4
با روش میانگین هندسی فازی بهدستآمده است را نشان میدهد.
جدول  -6ماتریس مقایسات زوجی گروهی زیرشاخصهای رضایت اربابرجوع.
زیر شاخص

F1

F1

1

)(1.698, 2.749, 3.772

F2

)(0.265,0.364, 0.589

1

F3

)(1.587, 2.621,3.634

)(3.706, 4.472, 5.620

F4

)(0.318, 0.467, 0.891

)(0.262,0.357,0.561

F2

F3

F4

)(0.275, 0.382,0.630

)(1.122, 2.140, 3.147

)(0.178, 0.217,0.278

)(1.782,2.804, 3.813

1

)(0.289, 0.408,0.707

)(1.414,2.449,3.464

1

اکنون میانگین هندسی فازی هر سطر طبق فرمول ( )5بهصورت زیر محاسبه میشود:
)r1  (0.851037,1.224054, 1.653696

به طریق مشابه میانگین هندسی فازی سطرهای دوم ،سوم و چهارم بهصورت زیر به دست میآید:
)r2  (0.538448, 0.685809, 0.888924
)r3  (1.141586,1.478992,1.949415
)r4  (0.585913,0.799339,1.147203

اکنون طبق فرمول ( ،)6وزن فازی هر زیرشاخص به دست میآید .وزن فازی زیرشاخص انصاف و عدالت در برخورد
با اربابرجوع ( ،)F1استراتژی حضور در سازمان ( ،)F2استراتژی ادب و احترام ( )F3و انصاف و عدالت در برخورد با
اربابرجوع ( )F4به ترتیب بهصورت زیر به دست میآیند:

)w 1  (0.150913, 0.292263,0.530544

) w 2  (0.095482, 0.163748, 0.285187
)w 3  (0.202436, 0.353134,0.625417

)w 4  (0.103899, 0.190855,0.368049

بر اساس رابطهی ( )9مقادیر انتگرال کل اوزان فازی زیرشاخصهای انصاف و عدالت در برخورد با اربابرجوع (،)F1
استراتژی حضور در سازمان ( ،)F2استراتژی ادب و احترام ( ،)F3ارائه اطالعات کافی و دقیق به اربابرجوع ()F4
محاسبه

گردید

که

به

ترتیب

عبارتاند

از، ST (w 2 )  0.17226715 ، ST (w 1 )  0.26875475
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 ST (w 3 )  0.33578925و  . ST (w 4 )  0.1656735این مقادیر نشان میدهند که زیرشاخص استراتژی ادب و احترام
انصاف نسبت به زیرشاخصهای دیگر باالترین امتیاز را کسب کرده و در اولویت اول قرارگرفته است .شکل  7مقادیر
انتگرال کل اوزان فازی زیرشاخصهای متناظر با محور رضایت اربابرجوع و اولویت آنها را نشان میدهد .همچنین،
ازآنجاکه نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسات زوجی شاخصها برابر  0/048است که عددی کمتر از  0/1میباشد ،پس
در ماتریس مقایسات زوجی سازگاری وجود دارد.

استراتژی ادب و احترام
استراتژی استراتژی حضور در سازمان
انصاف و عدالت در برخورد با ارباب رجوع
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شکل  -7مقایسه اوزان زیرشاخصهای محور رضایت اربابرجوع.

 -6نتیجهگیری و پیشنهادات
در این تحقیق ،از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی گروهی برای اولویتبندی شاخصهای عمومی ارزیابی
عملکرد کارکنان استانداری مازندران استفاده شد .با توجه به نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر ،بر اساس عوامل مؤثر
در ارزیابی عملکرد ،ابتدا اولویت شاخصهای دخیل در امر ارزیابی عملکرد با توجه به پرسشنامههای پاسخدادهشده
توسط کارشناسان منابع انسانی استانداری مازندران مشخص شدند و سپس با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی فازی گروهی ،وزنهای فازی هر شاخص محاسبه گردید .بر اساس نتایج بهدستآمده ،شاخص ابتکار و خالقیت
نسبت به شاخصهای دیگر باالترین امتیاز را کسب کرد ،معیار آموزش در رتبه دوم و شاخص رضایت اربابرجوع در
رتبه سوم قرار گرفت .نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسات زوجی شاخصها حاکی از سازگاری در ماتریس مقایسات
زوجی است ،یعنی خبرگان در مقایسههای زوجی دقت الزم را کرده و به آنچه باید جواب دهند بهدرستی و با روش
درست پاسخ دادهاند .همچنین اولویت زیرشاخصهای متناظر با محور ابتکار و خالقیت توجه به پرسشنامههای
پاسخدادهشده توسط کارشناسان منابع انسانی استانداری مازندران مشخص شدند که در آن ارائه طرحهای اجرایی نسبت
به شاخصهای دیگر باالترین امتیاز را کسب کرده و در اولویت اول قرار گرفت .زیرشاخص عدم تحقق اهداف نسبت
به سایر زیرشاخصهای متناظر با محور ابتکار و خالقیت ،کمترین امتیاز را کسب کرد و در اولویت آخر قرار گرفت.
همچنین ،زیرشاخصهای مستندسازی تجربیات و استفاده از فناوریهای نوین و نرمافزارهای کاربردی به ترتیب در
اولویت دوم و سوم قرار گرفتند .در ادامه ،اولویت زیرشاخصهای متناظر با محور آموزش با توجه به پرسشنامههای
پاسخدادهشده توسط کارشناسان منابع انسانی استانداری مازندران مشخص شدند که زیرشاخص تأمین بهداشت روانی
کارکنان در اولویت اول قرار گرفت .زیرشاخص برگزاری دورههای آموزش عمومی برای کارکنان نسبت به سایر

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره ، 3شماره ( ،)1بهار  ،1397صفحه57-41 :

ارایه اطالعات کافی و دقیق به ارباب رجوع

زیرشاخص های متناظر با محور آموزش کمترین امتیاز را کسب کرد و در اولویت آخر قرار گرفت .همچنین،
زیرشاخصهای توانمندسازی کارکنان از طریق آموزش و برگزاری دورههای آموزش تخصصی درزمینهی شغل به ترتیب
در اولویت دوم و سوم قرار گرفتند .سرانجام ،اولویت زیرشاخصهای متناظر با محور رضایت اربابرجوع با توجه به
پرسشنامههای پاسخدادهشده توسط کارشناسان منابع انسانی استانداری مازندران مشخص شدند که زیرشاخص استراتژی
ادب و احترام انصاف در اولویت اول قرار گرفت .زیرشاخص ارائه اطالعات کافی و دقیق به اربابرجوع نسبت به سایر
زیرشاخصهای متناظر با محور رضایت اربابرجوع کمترین امتیاز را کسب کرد و در اولویت آخر قرار گرفت .همچنین،
56

زیرشاخصهای انصاف و عدالت در برخورد با اربابرجوع و استراتژی حضور در سازمان به ترتیب در اولویت دوم و
سوم قرار گرفتند.
در طول انجام پژوهش ،موضوعهای گوناگون مورد شناسایی قرار گرفت که هرکدام میتوانند تحقیق اضافهای را در
محدوده این پژوهش فراهم آورد .ازاینرو به محققینی که عالقهمند به کار و مطالعه در این مورد هستند میتوانند از این
پیشنهادات استفاده کنند .ازآنجاکه شاخصهای اختصاصی نیز در ارزیابی عملکرد کارکنان دخیل هستند ،پیشنهاد میشود

اولویتبندی شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد کارکنان استانداری مازندران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

مؤلفههای این شاخص نیز شناسایی و بر اساس روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اولویتبندی شوند .سپس ارزیابی
عملکرد نهایی کارکنان بر اساس تلفیقی از شاخصهای عمومی و اختصاصی صورت پذیرد .همچنین ،رتبهبندی مجدد
شاخصها و زیرشاخصهای دخیل در ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان پژوهش حاضر با استفاده از تکنیکهای دیگر
رتبهبندی همچون تاپسیس و مقایسه با پژوهش حاضر میتواند زمینهی تحقیقات آتی در این زمینه را فراهم آورد.
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