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The purpose of this study is to evaluate the performance of employees using fuzzy 

data envelopment analysis. The statistical population of the research was 75 people 

and the sample of 61 people included all the staff units of one of the companies. 

Questionnaire and human resources database of the headquarters were used to collect 

data. The research method was descriptive and survey. We used fuzzy data 

envelopment analysis and axial input model to analyze the data. The results showed 

that out of the total sample of 51, 23 are efficient management employees (0.23), 3 

are on the efficient frontier (0.09) and 25 are inefficient (0.7).This indicates the low 

level of productivity and efficiency in the decision-making units of the company, 

which in order to improve productivity and efficiency, requires staff training and 

attracting specialized personnel, which must be more carefully planned or choose 

alternative methods.which in order to improve productivity and efficiency. 
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 چکیده

باشد. جامعه  یم یفاز یداده ها یپوشش لیعملکرد کارکنان با استفاده از روش تحل یابیحاضر ارز قیهدف تحق

شامل کل 51نفر و نمونه  75 قیتحق یآمار ست. جهت گردآور یکی یستاد یواحد ها هینفر  شرکتها بوده ا  یاز 

بوده  یشیمایو پ یفیتوص قیشد. روش تحق دهستاد   استفا یمنابع انسان یاطالعات یداده ها از پرسشنامه و بانکها

ـــور  استفاده نمود یفاز یداده ها یپوشش لیها از تحلداده  لیو تحل هیاست. جهت تجز . میو مدل ورودی محـ

ــان داد از کل نمونه  جینتا ( 0.09نفر در مرز کارا )  3(، 0.23کارا )   یها تیرینفر از کارکنان مد 23 ،ییتا 51نش

ستند که ا0.7نفر ناکارا )  25و  شان دهنده پائ نی( ه صم یدر واحدها ییو کارا یبهره ور زانیبودن م نیامر ن  میت

 یروهایآموزش کارکنان و جذب ن ازمندین ،ییو کارا یبهره ور یشــرکت بوده اســت که جهت ارتقا نیا  رندهیگ

 .دینما تخابان نیگزیجا یروشها ایو ردیانجام گ یقتریدق یزیبرنامه ر دیباشد که با یمتخصص م

 ها کلمات کلیدی : عملکرد، بهره وری،کارایی، تحلیل پوششی داده
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 مقدمه

ــازمانها، نیروی بزر  هم بهبود ــتمر عملکرد س ــتیبان  میکند که این نیرو میایجاد  افزایی مس تواند پش

شود. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت کارها و رسیدن به  برنامه سازمان  ی رشد، توسعه و تعالی 

سب بازخور و  سازمان، ک شروی  شهای پی سایی چال شنا شده و  اطالعاهداف،  ستهای تدوین  سیا از میزان اجرای 

سر نخواهد بو ستمر عملکرد می سایی مواردی که به بهبود احتیاج دارند، بهبود م د. تمامی موارد مذکور بدون شنا

 عملکرد کارکنان ارزیابی پذیر نیســت. از اینرو دســتیابی به ســیســتمهای کارآ جهت گیری و ارزیابی امکان اندازه

سانی یکی ست. اندازه از اهداف مدیریت منابع ان صر جزء گیری ا صلی عنا ست وری بهره چرخه ا  عنوان به و ا

ستم صمیم گیری می عمل مزبور ی چرخه ارکان دیگر برای کنترلی سی صوالً عملکرد، ارزیابی مورد در کند. ت  ا

صمیم سایر حوزه صاب و عزل مدیران  برنامه گیری نظیر های ت صالحی و انت صیص منابع، اقدامات ا ریزی، تخ

سعه و به کارگیری ابزارهای دقیق و مبتنی تأثیر می بر  گذارد. این اهمیت باعث دقت نظر مدیران و محققان در تو

رایج در شــیوه  (Ben-Arieh, D., & Kumar, G.D. 2012) تاســ های علمی در این زمینه شــده یوهشــ

های مختلف عملکردی ســازمان اســت، یکی از  گیری شــاخصــهایی در حوزه ارزیابی عملکرد، تعریف و اندازه

مجموعه به نسبت خروجی هر  به طور ساده مهمترین شاخصهای مورد بررسی در این خصوص کارایی است که

ست. چنانچه مجموعه شد، اندازه ورودیهای آن ا سیار گیری  ای دارای یك خروجی و یك ورودی با کارایی آن ب

گیری کارایی با این شیوه بسیار  اما با افزایش تعداد خروجی و ورودیهای واحد سازمانی، اندازه، ساده خواهد بود

شرفت و ن سازمان هر فرد برای پی شود. در هر  شوار می شده نیاز به آگاهی از موقعیت خود د یل به اهداف تعیین 

ضعف عملکرد و رفتار خود مطلع گردد و تمهیدات  شود که او از نقاط قوت و   الزمدارد این آگاهی موجب می 

 . (Shio,L.,& Chiang,R.Hui.K, 2012)  را برای اثر بخشی بیشتر کوشش هایش بکار برد

یاز به آگاهی از ـــازمان ن این آگاهی از طریق نظام ارزیابی عملکرد  موقعیت خود دارند مدیران هر س

صــورت می گیرد. ارزیابی ابزاری اســت که ســازمان ها را در تامین این نیاز ها کمك می کند. اگر این ایزار به 

ست سازی ا شویق، آموزش و به سبی برای ت سیله منا ستفاده قرار گیرند، و  .خوبی طراحی و به نحو احسن مورد ا

علمی و مدرن و با تکیه بر  کامالًی عملکرد و بررســی کارآیی بخش های مختلف دانشــگاهی، به صــورت ارزیاب

شد.  شته با روش هایی نوین و کاربردی با نوآوری های روز می تواند قدمی مفید در پیشرفت روزافزون کشور دا

ـه  وری و کارایی به عنوان یك فرهنگ و چشم امروزه بهره ـام حیط ـداز در تم ـای کار و زندگی بشر مطرح ان ه

ــن فرهنگ و دورنما به ــد. ایـ ــی باشـ ــادی مـ ــعه اقتصـ ــرفت و توسـ ــأ پیشـ ای است که با  گونه است و منشـ

ــا، بهتـــرین نتیجـــه حاصـــل شـــود. اندازه گیری کارایی بخاطر اهمیت آن در ارزیابی  سازماندهی فعالیـــت هـ

ــازمان همواره مورد توجه  ــرکت یا س ــتیابی به دانش بدون ابهام، عملکرد یك ش ــت. دس ــته اس محققین قرار داش

شی را معرفی کرده، تا  سطو منطق دو ارز ست. از هنگامی که ار ساخته ا سان را دچار چالش  سالهای متمادی ان

کنون بشر توانسته است با کمك و استفاده از آن به موفقیتهای چشمگیری دست یابد. فناوری رشد کرده و روز به 

 . (Martin, 2015) تر شده استروز کارآمد

در اوایل قرن بیستم، دانشمندان به این نتیجه رسیدند که ساختارهای سنتی علوم، پاسخگوی پدیده های 

مطرح شد  1965کشف شده نیست. منطق فازی گونه ای بسیار مهم از منطق است که توسط لطفی زاده در سال 
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ـــطویی قر بل منطق دودویی ارس قا به طور جدی در م ها در حوزه تئوری بلکه در و  نه تن ار گرفت و این منطق 

ست. تحل شغول به تحقیق در این زمینه کرده ا شگران زیادی را م ش لیصنعت نیز به کار رفته و پژوه ش داده  یپو

ــ ــط چارنز و همکارانش یخط یزیبر برنامه ر یو مبتن كیرپارامتریغ یها، روش ــت که توس ــال اس  یبرا 1998س

 یدهند، ابداع شد. به علت استفاده ها یانجام م یکسانی فیکه وظا یریگ میتصم یواحدها ینسب ییکارا یابیارز

س یموفق و کاربردها ش لیتحل یادیز اریب ش شده در  دهید یو مطالعات مورد قاتیتحق نیداده ها و همچن یپو

)اسفندیار، محمد، فالح جلودار، مهدی، درویش  داشته است یروزافزون اریرشد بس كیتکن نیچند سال گذشته، ا

 (. 1395متولی، محمد حسین،

ستقیم تأثیرگذاری جهت به   سعه روی بر عمده و م صادی تو شغل در ، اقت شور اجتماعی و ایجاد   ک

ستای در بازخورد ارائه منظور به مدلی وجود طرفی از. میباشد زیادی اهمیت دارای  دستیابی و   عملکرد بهبود را

توجه به مطالب مذکور هدف  .رسد می نظر به منطقی و ضروری بسیار مدیران، نیاز این برآوردن جهت ابزاری به

با   ییعملکرد و  کارا یابیارز برای یمدل یطراحســخگوئی به این ســئوال اصــلی می باشــد که اتحقیق حاضــر پ

ستاد  ششی داده ها در  ستفاده از روش تحلیل پو سی مبانی نظریدر  چگونه خواهد بود؟  ا ضر به برر  ، مقاله حا

در لغت یعنی حالت یا کیفیت  عملکرد ، و به بحث و نتیجه گیری خواهیم پرداخت ها یافته ،روش شناسی تحقیق

سازه ی کارکرد. ب سازمانی یك  شاره دارد. نابراین، عملکرد  سازمانی ا ست که بر چگونگی انجام عملیات  کلی ا

ـــته معروف ترین تعریف عملکرد ـــد فرایند تبیین کیفیت اثربخشـــی و کارایی اقدامات گذش طبق این  .می باش

شود: تعریف، سیم می  سازمان اول عملکرد به دو جزء تق ستفاده  صیف کننده ی چگونگی ا از منابع  کارایی که تو

ادهای ها برای تولید برونددر تولید خدمات یا محصوالت است، یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب درونداد

 (Nilli ,2012).  درجه ی نیل به اهداف سازمانی است اثربخشی که توصیف کننده ی  دومو معین 

 ســـط  افزایش منظور به که گردد می اطالق اطالعاتی و اقدامات مجموعه به عملکرد همچنین ارزیابی

ــتفاده ــتیابی جهت منابع و امکانات از بهینه اس ــیوه و اهداف به دس  اثربخشــی و کارایی با توأم اقتصــادی های ش

 اثربخشی از منظور. فعالیتهاست اثربخشی معموالً سازمانی بعد در عملکرد ارزیابی که طوری به. گیرد می صورت

  .(Kaplan ,2015) است عملیات و ها فعالیت بودن کارا ویژگی با ها برنامه و اهداف به دستیابی میزان

ـــازمانهایی امکان بقاء دارند زمینهدر جهان رقابتی امروز که بهره وری در همه  ها افزایش یافته و تنها س

شند، ارزیابی عملکرد که  شته با شترین بهره وری را دا ستفاده نموده و بی که به بهترین وجه ممکن از منابع خود ا

و  امروزه در سازمانهای جدید .باشد، از اهمیت بسیاری برخوردار استباعث افزایش بهره وری نیروی انسانی می

  .(1390 )حامی، باشدانسانی و بهره وری آن  می . نیرویهامل تعیین کننده موفقیت سازمانمترقی، مهمترین عا

سی شورهایی عملکرد برر شد اخیر دهه چند طی که ک صادی ر شته توجهی قابل اقت  آن از حاکی انددا

ست شورها این اکثر که ا شد ک ست وریبهره ارتقای طریق از را ر بی از کارایی و اثر وری ترکیبهره .اندآورده بد

ور خواهد بود که کارا و اثر به عبارت دیگر عملکرد ســازمان در صــورتی بهره .(1395)الوانی،  باشــدبخشــی می

وری اوالً کاری که انجام وری نیست. پس در مقوله بهرهبخش باشد و هر کدام به تنهایی نشان دهنده افزایش بهره

شد. بر شود باید می ستای اهداف با شد ثانیاً این کار به بهترین نحو انجام پذیرد و در را ست و مفیدی با کار در

ـــازمان تعدادی ورودی برای تولید تعدادی خروجی به کار می ـــت در یك س ـــاب مباحثی که گذش روند که اس
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اســتفاده مطلوب از یك ســازمان اگر میزان  ی اهداف ســازمانی قرار بگیرند. دربایســت در راســتاها میخروجی

ایم. اگر میزان تحقق اهداف را از ها بسنجیم در واقع میزان کارایی را سنجیدهها را در جهت تولید خروجیورودی

یدهخروجی ـــنج ـــی را س ـــنجیم در واقع میزان اثربخش ید شـــده بس یب این دو میهای تول توان ایم و از ترک

ها تحقق را به این صــورت اســتخراج کرد که به چه میزان اهداف ســازمان با اســتفاده از ورودی وریبهره مفهوم

  (.1397 ،مرتضی، حسین نتاجابراهیم نژاد، علی، ) است یافته

 نرخ و تسهیالت نگهداری تجهیزات، از استفاده هزینه  انسانی، منابع تأمین هزینه  کارایی سنجش برای

ـــرمایه و نظایر آن مورد مالحظه قرار میب ـــت س با  دارد و در رابطه محدودتری کارایی، مفهوم واژه گیرد.ازگش

ستفاده سازمانی درون کارهای ست عبارت سازمان کارایی گیرد.قرار می مورد ا تولید  برای که از مقدار منابعی ا

اگر کرد.  محاسبه محصول به مصرف نسبت آنرا برحسب توانو می است رسیده مصرف به واحد محصول یك

سه سازمانی سازمان بتواند در مقای  گویند کهبرسد، می مشخص هدف به از منابع مقدار کمتری دیگر با صرف با 

 شده کار انجام بیشترین رایب مصرفی یا انرژی زمان کمترین معنای به دیگر کارایی عبارتدارد. به بیشتری کارایی

شود به مقدار کاری که باید انجام می گیرد. سبت مقدار کاری که انجام می  ست. یا در واقع ن منظور از همچنین  ا

به  از پیش تعیین شده است. میزان موثربودن اقدامات انجام شده برای دستیابی به اهداف اثربخشی درواقع بررسی

مطالعه اثربخشــی، میزان تحقق اهداف اندازه گیری می شــود. اما به نظر می رســد برای عبارتی ســاده تر در یك 

بایست گامی فراتر نهاد، به این معنا که اثربخشی هنگامی در یك دوره آموزش حاصل تعریف مفهوم اثربخشی می

رطرف ساختن نیازها ثانیا برنامه مناسبی برای ب خواهد شد که اوال نیازهای آموزشی به روشنی تشخیص داده شود

سبی از فرایند آموزش و درنهایت  ستی اجرا گردد و رابعا ارزیابی منا شده به در شود. ثالثا برنامه طراحی  طراحی 

 . (Sherman .2016)دستیابی به اهداف انجام شود. 

آید. می موردنظر خود نائل هدفهای به ســازمان که یا میزانی از درجه اســت عبارت ســازمان اثربخشــی

اثر بخشی عبارت  درست نامید. کارهای انجام توانرا می تر اثربخشیساده بیان دارد. به کلی مفهوم یك اثربخشی

شده. ست از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین  شان می دهد که با چه میزان از تالش  ا شی ن به بیان دیگر اثربخ

است. در حالیکه نحوه استفاده و بهره برداری از منابع برای نیل به نتایج، انجام شده، نتایج مورد نظر حاصل شده 

کلید موفقیت  و خشــی یعنی انجام دادن کارهای درســتتقد اســت اثربپیتر دراکر مع مربوط به کارآیی می شــود.

داده های در مقاله ای با عنوان اندازه گیری کارایی هزینه با روش تحلیل پوششی . سازمان محســــوب می شود

فازی بیان داشتند که کارایی هزینه های واحدهای تصمیم گیری یکی از اطالعات مهم روش تحلیل پوششی داده 

روش ارائه شده نسبت به داد که از داده های فازی جهت ارزیابی این کارایی استفاده شد نتایج نشان  ها می باشد

تایج بهتری ارائه می دهد  در مقاله ای با عنوان یك مدل تحلیل (. 1396بافکر،  )پور محمد وروش های قبلی ن

پوشــشــی داده های فازی جهت ارزیابی بازار و تصــمیم گیری آن بیان داشــتند که مدل ارائه شــده جهت ارزیابی 

شی داد ش شرایط بازار متغیر بوده و مدل تحلیل پو شته چرا که  ستماتیك بازار کاربرد دا سی سنتی اهه عملکرد  ی 

ـــد. باید داده های نمی تواند به صـــ ـــود نآورت کامل کارا باش )همتی،  به صـــورت فازی در نظر گرفته ش

 (.1390مهدی،حسینی، حسن، 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://www.journal-dmor.ir/?_action=article&au=349093&_au=%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C++%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
http://www.journal-dmor.ir/?_action=article&au=349093&_au=%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C++%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
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ن داشتند در مقاله ای با عنوان توسعه مدل تحلیل پوششی داده های فازی جهت کسب مزیت رقابتی بیا 

ه با که هدف چابکی اســتراتژیك ســازمانی قابلیت پاســخگوئی ســریع و ســازگار با تغییرات محیطی می باشــد ک

که در این  ارد.دقطعیت اهمیت  بنابراین توجه به عدم محقق گردد. ترکیب منابع و قابلیت سازگاری پویا می تواند

ستراتژی منا شی داده ها جهت تدوین ا ش سب مزیتحقیق از داده های فازی در چارچوب تحلیل پو ت سب و ک

  .(Seraki, 2017)رقابتی استفاده شد 

داده ها و منطق  یپوشــشــ لیتحل کردیعملکرد با اســتفاده از رو یابیمدل ارز هیارادر مقاله ای با عنوان 

و  نانهیخوشب کردیبا در نظر گرفتن دو رو ،یفاز یداده ها یپوشش لیتحل یقبل یدر مدل های بیان داشتند که فاز

نهیبدب مدل م هب نا ند. در ا یحل  فاوت یها تیمحدود کردیدو رو یروش برا نیپرداخت ندازه گ یبرا یمت  یریا

ـــود که منجر به ا یواحدها بکار برده م ییکارا ـــد. اگر مرز  یم یابیارز یبرا یتفاوتم ییکارا یمرزها جادیش ش

 نیدر ا لیدل نیداد. به هم اهدخود را از دست خو یواحدها معنا ییکارا نیب سهینباشد مقا کسانیثابت و  ییکارا

 کردیهر دو رو یبرا کســانی یها تیمجموعه محدود یریبکارگ قیمشــکل، از طر نیبه دنبال رفع ا آنهاپژوهش 

ــب ــتانیعملکرد ب یابیارزدر مقاله ای با عنوان . (Oleson ,2016) بودند نانهیو بدب نانهیخوش ــتفاده از  مارس با اس

نه  یها بر مبنا مارستانیعملکرد ب تیپژوهش وضع نیا که درداشتند  فازی بیان یداده ها یپوشش لیتحل کردیرو

شامل رهبر 1ای اف کیو ام شاخص مدل  ست که  سنجش قرار گرفته ا ش ،یمورد  ستراتژ یخط م کارکنان،  ،یو ا

عملکرد به  یدیکل جیجامعه و نتا جیکارکنان، نتا جینتا ،یمشتر جیو نتا یبه عنوان ورود ندهایشراکت و منابع، فرا

ضع ،یعنوان خروج ست. و شده ا ستانیهر ب یهایها و خروج یورود تیدر نظر گرفته  سط  مار شناب  5تو کار

شده از آن ب ستان،یانتخاب  شنامه از متغ لیتکم یبرا .دیگرد لیتکم مار س ستفاده گرد یزبان یرهایپر تا انطباق  دیا

ستفاده از تحل تیبا واقع یشتریب سپس با ا شد.  شته با ش لیدا ش ستانهایب ییکارا ،یفاز یها داده یپو و  نییتع مار

ـــتانهایب یمرجع برا یواحدها ـــتانهایاز ب یتا بتوانند با الگو بردار دیناکارا مشـــخص گرد یمارس کارا و  یمارس

 (.Beri ,2015) برسند یینقاط ضعف خود، به سط  کارا ییشناسا

ای فازی هدر مقاله ای با عنوان اندازه گیری کارایی سیستم حمل و نقل تحت عدم قطعیت توسط داده  

ای فازی این مبتنی بر روش تحلیل پوششی داده ها بیان داشتند که از مهمترین ویژگی های تحلیل پوششی داده ه

سبت به مدل که غیر پارامتریك بوده و بیش از یك خروجی را اندازه گیری می نماید.مدل فازی مورد نظر ن است

  .Wei,K, Wen.Lu. Pei, Lio2014))ا نتایج بهتری را بدست داده است سنتی تحلیل پوششی داده ه

ـــی داده ها مدل كمقاله ای با عنوان ی در ـــش  عملکردی ابیارز یبرا یفاز یچند مرحله ا2 تحلیل پوش

بیان داشتند که ماتریس تصمیم گیری ترکیب شده با کارایی بهبود  متحده االتیا یبانك ها یبرگزار یشرکت ها

 ,Beri) نها اســتراتژی های مناســب بهبود کلی کارایی را توســعه داده اســتو مدیران آ لدینگیافته بانکهای مو

2015.)  

ـا از روشارزیابی کارآیی در مقاله ای با عنوان  ـکه ـتفادهی فازی تحلیل پوششی داده ها  بان کردند  اس

ـا روش ـایج آن را ب ـد. در  ی عادیتحلیل پوششی داده ها  و نت ـه کردن فرض همگنی شرایط  روشاین  مقایس

                                                           
1EFQM  
2 DEA 
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شـود، در صـورتی کـه تفـاوتهـایی در عوامـل محیطی است که باعث ایجاد  گرفته مـی بـرای واحـدها در نظـر

ـایج روش ی تحلیل پوششی داده ها  ناهمگنی این شرایط میشود و این ناهمگنی باعث ایجـاد چـالشهـایی در نت

وارد کرده و با در ی عادی تحلیل پوششی داده ها  روش این افراد روش فـازی را در مـدل بنابراین .میشودعادی 

عملکرد شعب در مناطق مختلف مورد ارزیابی قرار ای برای واحدهای تحت ارزیابی،  نظر گرفتن شـرایط منطقـه

  .( (Sio, 2011است ر نظر گرفته شدهد عوامل محیطیو  دادند

 

  شناسیروش 

ــد لذا  ــتاد   می باش اربردی و از نوع هدف کنظر به اینکه هدف این تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان س

ست. شی بوده ا امل کلیه شنفر که   61نفر و جامعه نمونه  85تحقیق  جامعه آماری روش تحقیق توصیفی و پیمای

 واحد های ستادی   بوده است.

اســتفاده و تجزیه و   ســتاد ابع انســانی جهت گردآوری داده ها از پرســشــنامه و بانکهای اطالعاتی من 

ــــورتحلیل داده ها از تحلیل پوشـشـی داده های فازی و مدل  مشـی کالن تحلیل اسـتفاده نمودیم.  3ورودی محـ

ـك ی دادهپوشش ـابی ی ـا ها و ستاده با هر تنوعی در نوع و تعداد نهاده4 واحد تصمیم گیرنده ها، برای ارزی در  ه

ـه ارزش نهاده ارزش ستاده هاباالترین نسبت  ـاده ها است. نسبت ارزش موزون ستاده ب ـه کمك  ها و نه ـا ب ه

ـه هر عامل موثر ـافتن اوزان بهین ـن اوزان  مدلهای برنامه ریزی ریاضی با ی ـد. ای ـیرس در عملکرد به حداکثر م

آیند. توان متغیرسازی تعیـــین  بهینه در یك محیط رقابتی که توسط خود واحـــدها ایجـــاد میگردد، به دست می

 اوزان برای هر عامل در ارزیابی هر واحـد تـصمیم گیرنـده از بـا ارزش ترین توانمندی های تحلیل پوششی داده

محسوب میگردد کـه نـاگزیر به تخصیص اوزان ثابت به  تصمیم گیریهای چند معیارهیی مانند ها در مقابل روشها

ـــای مدلی که برای سنجش کارایی استفاده می شود مدل تصمیم گیرنده میگردند.  عوامل مشابه در همه واحدهـ

که مدل برنامه ریزی بوده ورودی محور تحلیل پوششی داده ها می باشد یعنی مالک ارزیابی بر اساب ورودی ها 

 ریاضی آن به شکل زیر می باشد.

 

 

 (CCR)روش  تحلیل پوششی داده هابرنامـه ریـزی ریاضی مدل -1مدل شماره 

 

)ijxi/∑vrj yrMax :( ∑u 

 

1)≤ixi/∑vrjyr(∑u  

 

0≥j, v0≥ru  
 

                                                           
3 CCR 
4 DMU 
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rjy مقدار ستاده نوع =r  واحد تصمیم گیریj. 

n ری= تعداد واحدهای تصمیم گی 

ijx مقدار داده نوع =i  واحد تصمیم گیریj 

j تعداد ستادهها = 

ru  وزن اختصاص یافته به ستاده نوع =r 

i تعداد دادهها = 

iv =وزن اختصاصی یافته به داده نوع i 

ـارآیی واحـد حلبعد از  ـدل ک ـصمیم این م ـری  ت ـام  ، به شرطشود میمحاسبه گی این که کارایی تم

ـوان  ـه عن ـستند و ب ـناخته ه ـدل ها ناش ـن م ـد. ای ـدهای تصمیم گیری موجود از یك بزرگتر نباش  و  rU واح

iVـستند. مقدار وزنهای ـرح ه ـصمیم مط ـر ت ـن یك متغی ـا ای ـوری انتخاب میشوند وزنه ـارایی که ط ـد ک  واح

ـصمیم ـری تحـت ارزیابی حداکثر شود ت ـوری  اطالعات کافی در مورد دادهاگر  .گی ـ ها در دسترب باشند از تئ

ـل تصمیم ـ ـه و تحلی ـ ـام تجزی ـ ـرای انج ـ ـاالت ب ـ ـادی از  احتم ـداد زی ـفانه تع ـود. متاس گیری استفاده میش

ـصمیم تصمیم ـرای ت ـل  گیران اطالعات کافی ب ـه و تحلی ـد، بنابراین در اینگونه موارد برای تجزی ـری ندارن گی

ـوری مجمـو عـه هداد ـری از تئ ـازی اسـتفاده میشود. هـا و تصمیم گی اسـاب کاربرد این پرسشنامه از  هـای ف

ـه شاخصهای کمی  ـا استفاده از متغیرهای زبانی مثلثی شاخصهای کیفی را ب ـه و ب ـو گرفت ـازی الگ مجموعه ف

ـرای هر  ـر براساب  واحد تصمیم گیرندهتبدیل میکند. در این پرسـشنامه ب ـا در نظ ـستقیم و ب ـدیریت م ـر م نظ

امتیاز دهی گردید. اعداد فازی مثلثی و ذوزنقه ای  (گرفتن معیار)خیلی زیاد، زیاد، متوســـط، کـــم، خیلـــی کـــم

ـداد فازی ـداد شکل ویژه ای از اع ـوع از اع ـن ن در این مقاله، به . یافت میشود هستند. عملیات ریاضـی روی ای

شاخص ســـــتهای ارزیابی عملکرد کارکنان از اعدا منظور فازی کردن  شـــــده ا ســـــتفاده   د فازی مثلثی ا

)1994Zimmermann, H. J., (. یـك عـدد فـازی (m) فــــرم بــــه مــــیتــــوان را)3,m2,m1m(  

ــماره m) فازی مثلثی ــت.  1( در جدول ش ــده اس ــان داده ش ــده در این تحقیق از اعداد فازی نش مدل طراحی ش

 (.1397ابراهیم نژاد، ) ابی عملکرد الگو برداری کرده استسازوکارهای یك نظام ارزی

 

 (1396)حبیبی،جدول متغیرهای زبانی. 1جدول شمارة 

 اعداد متناظر فازی

)3,m2,m1m( 

 متغیر های زبانی

 خیلی زیاد (7.7.9)

 زیاد (5.7.9)

 متوسط (3.5.7)

 کم (1.3.5)

 خیلی کم (1.1.3)
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از فرمول زیر  ،جهت تبدیل متغیر های زبانی به عددیواحد پس از نظر سنجی از مدیریت مستقیم هـر 

 :(1397ابراهیم نژاد، )استفاده میکنیم

 

6)/3+m2m4+1X= (m 
 

 یافته ها

ـرای مقایسه  ،تعیین شاخصهای ورودی وخروجی ارزیابی ـایی ب ـاخصه ـه ش ـد ک زمانی معنا پیدا میکن

ـا اندازه اصوال تعریف شاخصهای قابلگردند. تعیین  ـزی اسـتگیری یکی از ملزوم ـه ری . ت اساسـی هـر برنام

همچنین برای ارزیـــابی و ســـنجش هـــر ســـازمان در میـــزان دستیابی به اهداف آن، بایستی اهداف آن سنجش 

ـذیر و قابلیت کمی پذیری داشته باشـند. در ایـن صـورت برنامـه ریزی و ارزیابی عمل کرد سازمان امری ساده پ

تر و قابل لمس تر خواهد بود. در این مقاله با بررسی مطالعات انجام شــــده معیارهای زیر برای ارزیابی عملکرد 

شدند. با توجه به تعریف ماهیت ورودی و خروجی در مدل تحلیل شی داده کارکنان انتخاب  ش ها، معیارهای  پو

 .(1395 )اسفندیار، خروجی در مدل استفاده میشوند مشخص شده به صورت زیر بـه عنوان ورودی و

  (1395 )اسفندیار،.جدول متغیرهای ورودی و خروجی مدل 2جدول شمارة 

 وزن عالمت اختصاری طبقه غیرمت

 1I 1V ورودی کاری تجربه

 2I 2V ورودی تحصیالت

 3I 3V ورودی تعهد حرفه ای

 4I 4V ورودی معیار شغلی

 1O 1U خروجی توسعه حرفه ای

 O2 U2 خروجی روابط انسانی

 

به منظور حصول اطمینان از این موضـوع با طراحی پس از تایید شاخصهای فوق توسط خبرگان ستاد   

، مقـادیر نـسبی معیارهـا بـرای  امور کارکنان ستاد پرسشنامه و استفاده از اطالعـات آن و اطالعـات موجـود در 

تحقیق بعضی از ورودیها و خروجیها مشخص شده دارای ماهیت کیفی بـوده کـه کارکنـان تعیـین گردید. در این 

صورت کمـی تعریـف گردند. بنابراین، پرسـشنامه ای  بـرای اسـتفاده از ایـن ورودیها و خروجیها الزم بود که به

ه به کارکنان تهیـــه گردیـــد و در اختیـــار مدیران مستقیم کارکنان قرار گرفت تا نسبت به معیارهای مشخص شد

در  واحد تصمیم گیرنده ، تجربه مفیـــد هـــرتجربه کاری  برای محاسبه امتیاز شاخصبخش خود امتیاز دهنـــد. 

ــت در  ــال فعالیـ ــه  1مالک عمل قرار گرفت. به کمترین تجربه امتیاز   ستاد زمینه کاری برحسب میزان سـ و بـ

 (.1395)اسفندیار، ایر تجارب به تناسب محاسبه گردیدتخصیص داده شد و امتیـاز سـ 100بیشترین تجربه امتیاز 

 )1I(امتیاز محاسبه شده برای تجربه کاری. 3جدول شمارة 

 ها DMU تجربه سال امتیاز

 1کارمند  7-5 27.63
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 2کارمند  12 98

 3کارمند  15 100

 4کارمند  8 46.6

 5کارمند  11 69.23

 6کارمند  9 50

 

فـوق لیسانس، لیسانس، فوق دکتری، با در نظر گرفتن مـدارک تحـصیلی،  واحد تصمیم گیریبرای هر

ـاز  دکتریدیپلم، دیپلم و پایینتر امتیاز دهی شد. به مدرک تحصیلی  مـدرک  ،4لیسانس امتیاز فوق  مـدرک ،5امتی

 .تعلق گرفت 1و مدرک دیپلم امتیاز  2دیپلم امتیاز  فوق مـدرک ،3امتیـاز  لیسانس

 )2I(امتیاز محاسبه شده برای مدرک تحصیلی. 4جدول شمارة 

 ها DMU مدرک تحصیلی امتیاز

 1کارمند  دکتری 5

 2کارمند  فوق لیسانس 4

 3کارمند  لیسانس 3

 4کارمند  فوق دیپلم 2

 5کارمند  دیپلم 1

شغلی که ورودی بوده و دو  شامل تعهد حرفه ای و معیار  شاخص ورودی  شامل دو  شاخص دیگر 

 (.1395 )اسفندیار، توسعه حرفه ای و روابط انسانی از خروجی مدل می باشد به صورت زیر ارئه می گردد

 (.1395)اسفندیار،.شاخصهای ورودی وخروجی ارزیابی عملکرد در تحلیل پوششی داده ها 5جدول شمارة 

 (3I)حرفه ایتعهد  (4I)شغلی معیار (1O)توســعه حرفــه ای (2O)روابط انسانی

کوشش در جهـــت رفـــع 

مـسائل و مـشکالت اربـاب 

 ،رجوع

ـــب و  ـــتن روابط مناس داش

 ،خوب با همکاران

 ،تکریم ارباب رجوع

 صمیمیت در محیط کار

 

 

 .تسلط و تخصص در کار

ـــش در افزایش مهارت  کوش

 ،شغلی

حد  های وا یاز تشـــخیص ن

 ،مربوط

نابع علمی و تجربی  عه م مطال

 مربوط به شغل

ضور به  موقع در ح

میزان ، محــل کــار

، پایبندی به مقررات

قع ا مو ــه  نجــام ب

یگیری ، وظــایف پ

ــول به  امور تا حص

 نتیجه

 

میزان عالقه ورغبت به 

 کار،

های  پذیرش ـــئولیت مس

 ، ختلفم

ینــه از  ه ب تفــاده  اســـ

 ،امکانات

ـــوزی در کــار و  دلس

 احساب مسئولیت

 نرمال سازیبه منظور قابل مقایسه شدن مقیاسهای مختلف اندازه گیری به ازای شاخصهای گوناگون از 

ـه مـاکزیمم موجود از سـتون ijr استفاده گردید. یعنـی هـر ارزش ـه)ام  j را ب ـه ازای جنبـه مثبـت بـرای کلی  ب

ـت  و کنیمتقسیم ( شاخصها ـایاین است که  ، سازی داده ها نرمالمزی ـه نت ـه یك نسبت خطی کلی ـدیل ب ج تب
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شوند سفندیار، می شاوره با مدیران (.1395 )ا شد، که   ستاد برای انتخاب ماهیت الگو طی م سیده  به این نتیجه ر

ـای ورودی الگوی  ـی متغیره ـد، از طرف ـزایش دهن ـغلی را اف ـه معیارهای ش ـد ک ـل دارن بیشتر مدیران تمای

ـندمتناسب با معیار شغلی میبا ـابراین، ماهیت الگو در این تحقیق، ورودی ش از آن جا که  انتخاب گردید. محور بن

ـه مقی ـسبت ب ـازده، ن ـری از کارکنان را کارآ نشان میدهد، این نوع ب اب بازده نسبت به مقیاب ثابت، تعداد کمت

ـوع الگوهای بازده به مقیاب متغیر ی فرض گردید. برای نمونه، الگـو ـشتری از کارکنان کـه از ن میباشد، تعداد بی

 .را کارآ نشان میدهد. این امـر بـا واقعیـت کمتـر مطابقت دارد. بنابراین، بازده به مقیاب ثابت فرض گردید

با توجه به ماهیت الگو و بازده نســبت به مقیاب الگویی که مورد اســتفاده قرارگرفت، الگوی ورودی 

ز اســـتاندارد ســـازی متغیرهـــای ورودی و خروجی، مقادیر در الگوی پـــس ا محـــور بـــا فرم پوششی میباشد.

ـا فرم پوششی گذاشته شد. الگوی انتخابی با استفاده از نـرم افزا ورودی محور ر حل گردید در ماهیـت ورودی ب

ها واحـــدهـــای تحـــت بررســـی را بـــه دو گـــروه  تحلیل پوششی داده .گردیدارائه ( 5) و نتایج آن در جدول

ـد. واحدهای کارا واحدهایی هستند که امتیاز کارائی آنها برابر وا ـیکن ـسیم م ـارا تق حدهای کارا و واحـدهای ناک

 قابل مشاهده می باشد. (6)در جدول بطور نمونه نتایج میزان کارائی حوزه مدیریتها  با یك است.

 

 

    ستاداز کارکنان  1نزدیك به عدد  نفر  23 نتایج حاصل از این مدل نشان میدهـد کـه تعـدادبا توجه به 

ــارامی دهد تشکیلرا کارمندان کل از  % 25 وکارا میباشند  ــراد کـ ــشترین افـ به ترتیب در واحدهای ستادی  . بیـ

نفر هستند  3هر کدام  برنامه ریزیمالی و  .انسانی منابع حوزهنفر،  4 حوزه ستادمشغول به فعالیت مـــیباشـــند و 

ناکارا می مرزکارایی بوده و مابقی کارکنان نفر در  3همچنین  می باشـــند. اد کاردارای افرامســـاوی که به طوری 

یـــن موضوع میتواند برای ارا تشکیل داده اند،  ستاد کارکنان از %  70و نفر  35داد آنها برابر است با باشند که تع

ــورد   ستاد  کردن مدیریت ــشدار دهنده باشد و باید فکری اساسی در مـ ــود عملکرد این افراد انجام دهدهـ  بهبـ

کارکنان کارای واحد های فوق در آینده دارای    ستادچرا که ممکن است با توجه به ناکارا بودن بیشتر واحدهای 

  عملکرد ضعیفتری باشند.
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 بحث و نتیجه گیری

ـین ـ ـه در  یروی انسانی سرمایه اساسی و مهم یك سازمان را تشکیل م ـ ـد ک ـ ـد ده ـعه و رشـ توسـ

ـ ـا توج ـ ـازمان ب ـ ـه ویژگیهای جمعی، مهارتهاس ـ و قابلیتهایش سهم بسزایی دارند. به همین دلیل نیروی  ـه ب

ـرد کارکنان به منظور  ـابی عملک ـه ارزی ـا ک ـد. از آنج ـری باش ـر بنای سرمایه فک انسانی میتواند مهمترین زی

ـ ـزایش توانائیه ـوت، اف ـب صـورت میگیرد، تشخیص نقاط ضـعف و ق ـدیریتی مناس ـصمیمات م ـاذ ت ا و اتخ

ـرین مباحث میباشد که مدیران باید به آن توجه خاصی داشته باشند  .بنابراین، ارزیابی نیروی انسانی یکی از مهمت

ـه  ـی بوده و قابلیت به کارگیری شاخصهای کمی و کیفی را ب ـرا تجرب روشهای مورد ارزیابی عملکرد کارکنان اکث

ها که یـك روش  طور همزمان در محاسبه کارایی را ندارند. بنابراین در ایـن تحقیق از روش تحلیل پوششی داده

ـدی ـر پارامتری کارامد در ارزیابی عملکـرد موسـسات تولی ـه  غی ـوری مجموع و خدماتی میباشد و همچنین تئ

  فـازی کـه ابزاری مناسب برای تبدیل معیارهای کیفی به معیار کمـی میباشد، استفاده شده است.

ضردر پژوهش  شد که بعد از  حا ستفاده  جهت بررسی کارایی از مدل تحلیل پوششی داده های فازی ا

نفر  35نفر در مرز کارایی واقع شده اند و  3ارکنان   کارا بوده ،نفر از ک 23تجزیه و تحلیل نتایج مشخص شد که 

ستند که بخش عظیمی از کارکنان  شان  رایی و بهره وری پائینیناکارا بوده که در نهایت کا  ستاد نیز ناکارا ه را ن

ــئولین جهت بهبود عملکرد کارکنان نیازمند توجه به آموزش، ــیالت  می دهد که مس وی و جذب نیرتکمیل تحص

ست یابد ضعیت قابل قبولی د ضعیت فعلی به یك و شد که بتواند از و سانی متخصص می با بنایراین می توان  .ان

ــتاد ــده جهت    عنوان داشــت که کارایی و بهره وری در س پائین بوده و این  باید با توجه به معیارهای تدوین ش

ـــت ـــی کارایی و بهره وری کارکنان که در نهایت بر عملکرد کل  تاثیر گذار اس به برگزاری دوره های ، بررس

شی، صص اهتمام بورزد. آموز صیل کارکنان و جذب نیروی های متخ سایر مدلهای ب توجه به ادامه تح کارگیری 

ـا روش بکـار گرفته شده در این تحقیق ی دادهتحلیل پوشش ـسه آن ب ـر و مقای ـاب متغی  هـا از جمله مدل با مقی

ـا اجـرای  مد نظر بوده و ـان ب ـارایی کارکن ـور ادواری و روند رشد ک ـه ط ـن مدل در مقاطع زمانی مختلف، ب ای

ـر کارایی  ـده در تغیی ـاذ ش ـنظم و بررسی تاثیر سیاستهای مدیریتی اتخ ـدل م تحلیل پوششی کارکنان و ایجاد م

 .میتواند ابزار مناسبی باشد  ستاد در جهـت شناسـایی مدیران برتر در  داده ها

ـتفاده از اوزان فازی و بدست آوردن داده  ـدل بکارگیری روشهای دیگر همچون اس ـازی در م  های ف

ا از نتایج حاصل از بکارگیری این روشهبررسی روابط بین شاخصها و مقایسه  ،تحلیل پوششی داده ها ی فازی

کارت فاده از روشهای کیفـی در ارزیـابی عملکـرد از جملـه استاهمیت خوبی در تحقیقات آینده موثر می باشد. 

 تلفیق نمود. بـا پژوهش حاضررا می توان و ارزیـابی و مقایـسه نتـایج حاصـل از آن  امتیازی متوازن
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