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ارزيابي عملكرد با بهکارگیری ترکیب مدل
تحلیل پوششي دادهها و TOPSIS
(مورد مطالعه :گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد)
سید امیرحسین طیبي ابوالحسني ،∗1حمیدرضا كوشا
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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2استادیار ،دانشکدة مهندسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
(تاریخ دریافت4930/70/70 :؛ تاریخ پذیرش)4930/47/82 :

چکيده
مدیریت عملكرد از مباحث ویژة مدیریت استراتژیک منابع انسانی است و ابزار مناسبی برای ارتقای عملكرد كاركنان و ساازمان محساب
میشبد .در صبرتی كه مدیریت عملكرد متناسب با ملزومات و پیشنیازهای آن در سازمان طراحی و اجرا شبد ،میتباند بخشی از مساال
و مشكالت سازمان را شناسایی و برای ح آنها ،راهكارهای عملی اراله كند .هدف این پژوهش ،ارزیابی عملكرد گروه مشااوران جابان
شهرداری مشهد طبق روش تحلی پبششی دادهها و  TOPSISمیباشد .این تحقیق از نظر هادف ،كااربردی و از نظار نحابة گاردآوری
داده ها تبصیفی از نبع پیمایشی است كه برای تهیة اطالعات پژوهش ،مطالعات كتابخانهای و میدانی انجام گرفته و ابزارهای میادانی آن
نیز شام مشاهده ،مصاحبه و پرسشنامه ببده است .برای تعیین معیارهای پژوهش نیز از روش تحلی عام اكتشافی استفاده شد و نتاای
نشان میدهد همة  0واحد سازمان مبرد مطالعه كارا ببدند و طبق مدل رتبهبندی ،واحادهای باهترتیاب  C ،Gو  Dبااتترین امتیازهاا را
كسب كردند.

کليدواژگان
ارزیابی عملكرد ،تحلی پبششی دادهها ،كارایی ،گروه مشاوران جبان.TOPSIS ،

∗ نویسندة مسئول ،رایانامهAmirhosseintayebi69@gmail.com :
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مقدمه
مؤسسات ،سازمانها و دستگاههاي اجرایي ،با هرر شمر انرداز ،ممموریر  ،رسراو

و اهردا ي ،در

نهای  ،در یک قلمرو ملي یا برن اومللري ممرم مري کننرد و ملر ب بره خاسر گرویي بره ممرتریان،
اربابرجوع و ذينفعان هستند تا بتوانند هدف خود را که اجراي کامم و دقنر وارایق قرانوني و
کمک به تحق اهداف توسعه و تعاوي کمور اس  ،محقر کننرد (اخروان ملروي ،2931 ،ص.)93
بنابرای  ،بررسي نتایج مملکرد ،یک رایند راهبردي تلقي ميشود .در صورتي که ارزیابي مملکررد
با دیدگاه رایندي ،و بهطور صحنح و مستمر انجاب گنرد ،موجب ارتقاي خاس گرویي سرازمانهرا و
امتماد ممومي به مملکرد آنها شده ،همچنن  ،موجب ارتقاي مردیری

منراب  ،ريرای

ممرتري،

کمک به توسعة ملي ،ایجاد قابلن هاي جدید ،خایداري و ارتقاي کالس جهاني سازمانها ميشرود.
هرشه را که نتوانن اندازهگنري کنن  ،نمي توانن کنترل کنن و هرشره را کره نتروانن کنتررل کنرن ،
مدیری
اس

آن امکانخذیر نخواهد بود .مويوع اصلي در همة تج یهوتحلنمهراي سرازماني ،مملکررد
و بهبود آن مستل ب اندازهگنري اس  .از ایر رو ،سرازماني بردون سنسرت ارزیرابي مملکررد

تصورنمدني اس  .ای مه در دی ما نن مورد توجه قرار گر ته ،و در حدیثي منتسب به حضرت
ملي (ع) بنان شده اس

که «انسان به گفتارش سنجنده و به ر تارش ارزیابي ميشود» .در گذشرته،

مدیران کالسنک ارزیابي مملکرد را قط به.منظور کنترل کار کارکنان انجاب ميدادند ،در حراوي کره
امروزه جنبة راهنمایي و ارشادي ای ممم ،اهمن
مملکرد ای اس

بنمتري یا ته اس

و هردف اصرلي از ارزیرابي

که اطالمات يروري دربارة ننروهاي شاغم در سرازمان جمر آوري شرود و در

دسترس مدیران قرار گنرد تا آنها بتوانند تصمن هاي بهجا و الزب را براي باالبردن کمن

و کنفن

کار کارکنان اتخاذ کنند .بنابرای  ،هدف نهرایي از ارزیرابي مملکررد ،ا ر ایر کرارایي و ایربخمري
سازمان اس  ،نه توبن و تنبنره کارکنران يرعنق (مرکر مااوعرات مردیری

و بهررهوري،2931 ،

ص.)01
در ادامة مقاوه ،خس از بنان مسئله و مباني نظري خژوهر ،خنمننة تحقن را مرور خرواهن کررد.
سپس ،بهوسنلة روش تحلنم خوشمي دادهها که نرومي مردلسرازي ناخرارامتري ریايري و تکننرک
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 2TOPSISکه مدوي براي رتبهبندي اس  ،بنمتر آشنا مي شوی و بعد به کاربرد مدل تحلنم خوشمي
دادهها ( )DEAدر سازماني وابسته به شهرداري ممهد خرداخته ميشود .در نهای  ،با بنان نتایج ایر
روش در سازمان مورد نظر و بنان خنمنهادهایي براي بهبود ويعن  ،مقاوه خایان ميیابد.
بيان مسئله
بدیهي اس

ارزیابي مملکرد کارکنان رایندي بسرنار مهر و از حسراسترری مسرایلي اسر

کره

مسئوالن سازمان با آن مواجهاند .مليرغ سعي دای در طراحي سنست هراي بهترر و مرؤیرتر برراي
ارزیابي کارکنان ،شواهد و مدارک نمان ميدهرد بره طرور کلري ،مسرئوالن سرازمان ،از روشهرا و
سنست هاي ارزیابي کارکنان رايي ننستند .دونم اصلي ای ناريایتي ،خنچندگي رایند ارزیابي و در
نتنجه ،ناتواني در طراحي یک سنست ارزیابي جام اس  .مدب خمرتنباني مردیری  ،غنرقابرم اجررا
بودن سنست هاي ارزیابي ،ناتواني ارزیابان در ارزیابي درس

و مادالنره ،و مردب تناسرب و انابرا

سنست هاي ارزیابي با واقعنات ،از جمله ممکالتياند که معموالً ایربخمي اکثر سنست هاي ارزیرابي
را دشار اشکال ميکنند (سعادت ،2931 ،ص .)121يم اینکه با بررسي انجرابگر تره ،مردلهراي
مختلفي براي ارزیابي مملکرد طراحي شده اس

که همن تنوع نن شراید برهگونرهاي دردسرسراز

باشد (طنبي ابواوحسني و کاراژیان .)2931 ،هدف ای خژوهر ،ارزیابي مملکرد یک نهاد خردماتي
با نون تحلنم خوشمي دادهها و  TOPSISاس .
اوبته از آنجا که اب ار تحلنم خوشمي دادهها توانمنردي خرود را در ارزیرابي مملکررد واحردهاي
تصمن گنري و احتساب کارایي نسبي آنها در مرصههایي مانند بنمارستانها ،دانمگاهها ،بنگاههراي
تووندي و ج آن نمان داده اس  ،اهمن
اهمن

ای روش در ارزیابي ایبات شرده اسر

(نجفري.)2931 ،

دیگر مويوع ،بيتوجهي به ای روش ارزیابي مملکرد در حوزة مدیری

کره

شهري اس

1. Technique for Order-Preference by Similarity to Ideal Solution

(روشهاي ترجنح براساس ممابه

به راهحم ایدهآل)
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شاید بتوان نوآوري ای خژوهر را در حوزة جدیدي از شررک هراي خردمات ملمري و رهنگري
مرتبط با مدیری

که تا کنون کمتر بدان خرداخته شده اس .

شهري دانس

مباني نظری و پيشينة تحقيق
ارزیابي مملکرد در بعد سازماني معموالً مترادف با ایربخمي عاونر هاسر  .منظرور از ایربخمري
من ان دستنابي به اهداف و برنامهها با ویژگي کارابودن عاون ها و مملنرات اسر
ص .)13اگر در ساده تری تعریق ،نسب

ستاده به داده یا نسب

(کنراني،2933 ،

برازده بره منراب مصررفشرده را

کارایي بدانن (حسن زاده سلجوقي و اوهي مقدب ،2931 ،ص ،)09نظاب ارزیرابي مملکررد در واقر ،
من ان کارایي تصمن هاي مدیری
مملکرد مبارت اس

دربارة استفادة بهننه از مناب و امکانات را ميسنجد .خس ارزیابي

از « رایند کمريکرردن کرارایي و ایربخمري مملنرات» (

 .)p.90بهمبارت دیگر ،ارزیابي مملکرد ،رایندي اس

Neely et al., 1995,

که به وسرنلة آن کرار کارکنران در واصرلي
کارکنان قوي و امااي خاداش به آنها و

معن و بهطور رسمي ،بررسي و سنجر ميشود .شناخ

از ای طری  ،ایجاد انگن ه براي بهبود مملکرد آنان و سایر کارکنان ،از جمله ملرم اصرلي ارزیرابي
مملکرد اس

(اوماسي ،2933 ،ص .)13شایان ذکر اس

نظاب ارزیابي مملکرد را ميتوان از زوایاي

متفاوتي بررسي کررد .دو دیردگاه مهر دربرارة ارزیرابي مملکررد وجرود دارد .2 :دیردگاه سرنتي؛
 .1دیدگاه نوی .
در دیدگاه سنتي ،مه تری هدف ارزیابي ،قضاوت و ارزیابي مملکررد اسر  ،در حراوي کره در
دیدگاه مدرن ،لسفة ارزیابي بر رشد ،توسعه و بهبود ار ن

ارزیابيشرونده متمرکر شرده اسر .

سایر تفاوتهاي ای دو دیدگاه به شرح جدول  2مارح شده اس

(نمریه داخلي سامان معاونر

طرح و برنامه دانمگاه ردوسي ممهد ،2933 ،ص.)2
ادامة جدول  .1مقايسة بين ديدگاه سنتي و نوين نسبت به ارزيابي عملكرد

ویژگیها

نقر ارزیابيکننده

معطوفبهقضاوت(یادآوری

معطوفبهرشدوتوسعه(بهبودعملکرد)-

عملکرد)-سنتی

نوین

قضاوت و اندازهگنري مملکرد (قايي)

ممورتدهنده و تسهنم مملکرد
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ادامة جدول  .1مقايسة بين ديدگاه سنتي و نوين نسبت به ارزيابي عملكرد

معطوفبهقضاوت(یادآوری

معطوفبهرشدوتوسعه(بهبودعملکرد)-

عملکرد)-سنتی

نوین

دورة ارزیابي

گذشته

آینده

استانداردهاي ارزیابي

نظر سازمان و مدیران ما و

خود استانداردگذاري

ویژگیها


هدف ممدة ارزیابي

کنترل ارزیابيشونده

خروجي نظاب

کنترل مملکرد

خنامدهاي ارزیابي

رشد و توسعة ار ن

رشد ،توسعه و بهبود مملکرد

تعنن و شناسایي مو تری و امااي
خاداش ماوي به مدیران

سبک مصاحبة بعد از ارزیابي

ارزیابيشونده

مرية خدمات مماوره به منظور بهبود مستمر
و روزا ون عاون ها (ایجاد انگن ش مستمر
براي بهبود کنفن

دستوري (شبنه به محاکمه)

و خدمات و عاون ها)
گف وگو

با توجه به نتایج مااوعات خژوهمگران ارزیابي ،دیدگاه نوی بهتر از دیدگاه سنتي اس

(حقنقي

و طنبي ابواوحسني ،2933 ،ص .)99در صورتي که اهداف اساسري مررتبط برا ارزیرابي در راسرتاي
رشد ،توسعه و بهبود مملکرد و عاون هاي سازمان و ا راد آن بوده و خدیدة قضاوت و مر گنرري
در آن جایگاهي نداشته باشد ،سازمانها خود نظاب ارزیابي را ایجاد ميکنند و بهطور مسرتمر برراي
بهبود سازوکارهاي تالش ميکننرد
مملکرد ،شایان ذکر اس

(1993, p.30

 .)Hammer,همچنرن  ،دربرارة يررورت ارزیرابي

از آنجا که بهبود مملکرد دستگاههاي اجرایي بامث ایجاد ننروي مظنمي

ميشود که از بسناري از برنامههاي رص

رشد حمای

ميکند ،دوو

و سازمانهرا ،ترالشهراي

زیادي را در ای زمننه به ممم ميآورند .ووي تالش براي بهبود مملکرد ميتواند بامرث آگراهي از
خنمرر

شرود (ا تخراري ،2932 ،ص3؛ مرکر جهراد دانمرگاهي تهرران ،2932 ،ص .)1ارزیررابي

مملکرد مي تواند بامث آگاهي از من ان خنمرر
رص

الزب براي ارتقاي کنفن

در بهبرود مملکررد شرود و در نتنجره ،انگنر ه و

مملکرد دسرتگاههرا را رراه کنرد .همچنرن  ،ارزیرابي مملکررد

موجب تحریک حرس کنجکراوي ،خرسرر و شراور در زمننرة روش انجرابدادن کارهرا و نحروة
تخصنص مناب ميشود و تضمن اینکه ارزش «تالشهاي کراري» انجرابگر تره همنمره در سراح
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باالیي قرار گنرند ،تنها از طری نظابهاي سنجر و اندازهگنري مملکرد امکانخذیر اس  .بنرابرای ،
ارزیابي و اندازهگنري مملکرد موجب هوشمندي نظاب و برانگنخت ا راد در جه

ر ترار مالروب

ميشود (تو ن  ،2931 ،ص.)11
بررراي ارزیررابي مملکرررد کارکنرران روشهرراي مختلفرري وجررود دارد ،وورري اینکرره کررداب روش،
مناسبتری یا بهتری روش ارزیابي اس  ،به هردف سرازمان از ارزیرابي کارکنران بسرتگي دارد و
معموالً نن ترکنبي از روشهاي مختلق براي ارزیابي کارکنان بهکار گر تره مريشرود (کوووبنردي،
 ،2933ص .)11انواع روشهاي ارزیابي مبارتاند از روش مقناسي ،ماممسنجي ،روش یب

وقای

حسراس ،روش توصررنفي ،روش قناسري ،روش درجررهبنردي ،روش مقناسرري ر تراري (،2)BARS
ارزیابي براساس مدیری

بر مبناي هدف و ج آن (سرعادت ،2931 ،ص113؛ منرسپاسري.)2901 ،

همچنن  ،نوع دیگري از تقسن بندي ارزیابي مملکررد برر حسرب مردلسرازي اسر  .روشهراي
مدلسازي به دو دستة ریايي و کنفي تقسن ميشوند (ملنريایي ،2932 ،ص:)21
الف) مدلسازی رياضي

روشهاي مدلسازي ریايي براي ارزیابي کارایي بهکار گر ته ميشود .حال ميتوان به کمرک ایر
روشها کارایي بنگاهها را سنجند ،یا کارایي ا راد و کارکنان را محاسبه کرد .بهطور کلي ،روشهاي
مختلق ارزیابي کارایي با رویکرد مدل سازي ریايي بره دو دسرته خرارامتري و ناخرارامتري تقسرن
ميشوند .برخي از مه تری روشهاي خارامتري مبارتاند از روش تاب تووند مرزي قاعري ،روش
تاب تووند مرزي قاعي آمراري ،روش تراب توونرد مررزي تصراد ي .همچنرن  ،برخري روشهراي
ناخارامتري مبارتاند از روش تحلنم خوشمري دادههرا ،روش تحلنرم مؤوفرههراي اصرلي ،و روش
تاکسونومي مددي.
ب) مدلسازی کيفي

اب ارهاي ای روش ،با ایجاد شارشوبي متناسب با کسبوکار ،امکان سنجر ابعاد مختلق مملکرد
1. Behaviorally Anchored Rating Scale
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را راه ميکنند .هر یک از اب ارهاي ای روش براي سنجر مملکررد سرازمانهرا برهکرار گر تره
ميشوند ،اما شارشوب کري بهکارگر ترهشرده در توسرعة قابلنر

دارد کره در ارزیرابي مملکررد

کارکنان نن بهکار گر ته شود .برخي از اب ارهراي ایر روش مبرارتانرد از مردل تعراوي سرازماني
اروخایي ( ،2)EFQMمدل جای ة باودریج ،کارت امتنازي متوازن ( ،1)BSCمدل هوشرن  ،روش هراي
تلفنقي بهکارگر تهشده در سازمانهاي مختلق.
تکنيک تحليل پوششي دادهها ()DEA

واژة  DEAمخفق  Data Envelopment Analysisاس

که بهمعناي تحلنم خوشمي دادههاسر

کره

یک روش جدید ارزیابي کارایي شرک ها و مدوي شندمعناره براي تصمن گنري و سنجر مملکرد
شرک ها اس

( .)Davenport, 1993, p.13در ای روش ،ميتروان برا برهکرارگنري شنردی متينرر

ورودي و خروجي ،من ان کارایي شرک هایي را که اطالمرات آنهرا در دسر
شرک هاي کارا را از شرک هاي ناکارا جدا کرد ،همچنن  ،ميتوان مل
تحلنم حساسن

اسر  ،محاسربه و

ناکارابودن شرک ها را با

تعنن کرد و اطالمرات برهدسر آمرده را برراي انتخراب خرتفروي بهننره از برن

شرک هاي کارا بهکار گر

(مهرگان .)2939 ،برخي م ایراي ایر روش مبرارتانرد از (امنرران،

 ،2931ص:)31
 -ای روش ،به واحد اندازهگنري حسراس ننسر

و واحردهاي اقتصرادي مريتواننرد داراي

واحدهاي مختلفي باشند.
 -روش  ،DEAروشي مدیریتي اس

که کارایي واحدها را بهطور نسبي اندازهگنري ميکند و

راهکارهاي مدیریتي ارایه ميکند.
 روش  DEAدر حاوتي که واحد اقتصادي شند نهاده داشرته باشرند ،برا برهکرارگنري روشبرنامهری ي خاي ترکنبي ميتواند بهراحتي ترکنب بهننة ستاده و نهاده را براي یرک واحرد
کارا ارایه کند.
1. European Foundation for Quality Management
2. Balanced Scorecard
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 روش  ،DEAواحدها را با یکدیگر مقایسه ميکند و از ایدهآلگرایي محض به دور اس . -روش

DEA

قط کارایي را ممخص ميکند و يعق سایر سنست هاي اندازهگنري که نومي
دس یا تني اس .

مال گرایي را دنبال ميکنند ،ندارد و کارابودن در یک اوگو یک کمن

در ارزیابي مملکرد سازمانها و نهادها ،یکي از مه تری اهداف ،رتبرهبنردي واحردها براسراس
من ان اهمن

اس  .با توجه به اینکه رتبهبندي واحدهاي تصمن گنرري در تحلنرم خوشمري دادههرا

ممک اس

ما را به شندی واحد کارا برسراند ،همرواره انتخراب بهترری واحرد کرارا از مجمومره

واحدهاي کارا ،یکي از بخرهاي اصلي در تحلنم خوشمي دادهها اس ( .شایسته و سرامتي،2931 ،
ص ،)1اما به کمک خژوهمگران ای حوزه ،روش  DEAقابلن

بسنار براالیي در رتبرهبنردي کامرم

واحدهاي تصمن گنرنرده دارد و برا اوگوهرایي ماننرد مردل اندرسرون و خترسرون ( 2)A&Pو مردل
ماتریس کارایي متقاط ( ،1)CEMخس از شناسایي واحدهاي کارا ،کاراتری آنها را ننر مريتوانرد
معر ي کند (صفایي قادیکالیي و همکاران ،2930 ،ص.)211
در ادامه ،نکاتي خنرامون مراحم اجرا و طراحي مدل  DEAبنان مريشرود .رونرد طراحري مردل
بدی صورت اس

که ابتدا واحدهاي تصمن گنري ( 9)DMUرا که درصدد ارزیرابي کرارایي آنهرا

هستن  ،ممخص ميکنن  ،سپس ،با توجه بره ممخصرات و ویژگريهراي DMUهرا و برا رویکررد
سنستمي دادهها و ستادهها را براي ای DMUها تعنن و انتخاب مريکنرن  .سرپس ،برا جمر آوري
دادههایي در راباه با مقادیر دادهها و ستادههاي هر یک از  DMUمدل ارزیابي کارایي آن را ماراب
1. Anderson & Peterson

در ای مدل ،خس از ممخص شدن واحدهاي کارا و ناکارا ،حم مدل به کمک ای روش اس
کارا تنها در تاب هدف آمده و از بن محدودی هاي ساختاري ،محدودی

با ای تفاوت که واحد

واحد کارا حذف ميشود (مهرگان.)2939 ،
2. Cross Efficiency Matrix

از جمله روشهایي اس
به کار گر

که ميتوان براي شناسایي مملکردهاي خوب و رتبرهبنردي مرؤیر واحردهاي تصرمن گنرنرده

 .روش کارایي متقاط مملکرد یک واحد تصمن گنرنده را با توجه به وزنهاي بهننة سایر واحدها مقایسره

ميکند که نتنجة ای ارزیابيها در ماتریس کارایي متقاط نمان داده ميشود (مهرگان.)2939 ،
3. Decision Making Unit

ارزيابي عملکرد با بهکارگيری ترکيب مدل تحليل پوششي دادهها و ( TOPSISمورد مطالعه :گروه مشاوران ...

با یکي از مدلهاي

اصلي DEA

کارایي آن بهدس

ميآید و براساس نتایج حرم مردل ويرعن

019

رمول ميکنن  .سپس ،بعد از مردل  DEAبرهازاي هرر  DMUنمررة
کرارایي DMUهرا تج یرهوتحلنرم

ميشود ).)Oum, 1994, p.130
مفهومكاراییدرمدلتحليلپوششیدادهها :مفهوب کارایي در  DEAهمران حاصرم تقسرن

مجموع وزني مقدار ستادهها به مجموع وزني مقدار دادهها اس  .ووي در اغلب موارد که قنمر

برا

ارزش (وزنهاي) دادهها و ستادهها ممخص ننس  ،یا دادهها و ستادهها مقناسهاي متفاوتي دارند،
 DEAبراي تعنن من ان کارایي بهکار گر ته ميشود .در  DEAوزنهاي اختصاصي بره هرر یرک از
دادهها و ستادهها از طری حم یک مدل برنامهری ي خاي بهدس
طوري تعنن ميکند که کارایي واحد نسب

مريآیرد DEA .ایر وزنهرا را

به سایر واحدها حداکثر شود.

گيریآنها :از آنجرا کره شراخصهراي ارزیرابي

تعيينشاخصها(پارامترهایمدل)واندازه
مملکرد هر واحد تصمن گنري  DMUکه در روش تحلنم خوشمي دادهها همان خارامترهاي ورودي
و خروجي مدل هستند که بسته به اهداف و لسفة وجودي آن تصمن گنرنده و واایق مه مرورد
انتظار از آن و نن موامم تمینرگذار و نوع ه ینههایي که براي آن انجاب ميگنرد ،ر دارد.
الگوبرداریبا :DEAبراي هر واحد تصمن گنري ناکارا DEA ،مجمومهاي از واحردهاي کرارا
را ممخص ميکند که ميتوانند بهمنوان اوگو براي بهبود مملکرد بهکار گر ته شوند .براساس مدل
 DEAیک  DMUناکاراس  ،اگر واحد یا ترکنبي از واحدها وجود داشرته باشرد کره بتروان همران
مقدار ستادة واحد تح

بررسي را با مقدار نهادة کمتري تووند کند .واحدهاي تصمن گنري تمکنم

دهند .ای ترکنب به منوان گروههاي اوگو براي واحد تصمن گنري ناکارا مارحاند DEA .همچنرن
ميتواند مقدار بهبود الزب را در هر یک از دادهها و ستادههاي واحد ناکارا ممخص کند .شایان ذکر
اس

DEA

یک اب ار تمخنص اس

و هن گونه استراتژي را براي کاراشدن یک واحد ناکارا ارایره

نميدهد.
تعریفواحدهایتصميمگيری :یک  DMUنهادي اس

که دادهها را به ستادهها تبدیم ميکند

DMUها واحدهایياند که نوع یکساني از وارایق را انجراب داده و اهرداف و آرمرانهراي یکسران
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دارندDMU .هایي که در  DEAبرهکرار گر تره مريشروند ،معمروالً بایرد همگر بروده و دادههرا و
ستادههاي یکسان و ه نوع داشته باشند.
هاوستادهها :بهطور وايح و روش  ،هر منبعي که برهوسرنلة یرک  DMUبرهکرار

انتخابداده

گر ته ميشود ،باید بهمنوان داده در نظر گر ته شود DMU .ای مناب را به ستادهها تبردیم خواهرد
کرد و ای ستادهها شامم مقداري از کاالها و خدمات اس

که بهوسنلة  DMUارایه ميشود .هنگاب

تصمن گنري دربارة تعنن دادهها و سرتادههراي  DMUمرا ننازمنردی دادههرایي مفهرومي از آنچره
بهمنوان یک داده یا ستاده براي یک

DMU

مارح اس  ،داشته باشرن  .همچنرن  ،ننراز داریر ایر

دادهها بهطور واقعي موجود باشند .شاید یکي از ممکالتي که در تعنن دادههرا و سرتادههرا وجرود
دارد ،ای اس

که هر شند ميتوان دادهها و ستادههاي زیادي را براي یک

در اکثر مواق  ،دادههایي در راباه با ای ها موجود ننس

DMU

در نظرر گر ر ،

و ای امر تصمن گنرري دربرارة دادههرا و

ستادهها را ممکم ميکند .ممخصکردن دادهها و ستادهها یکري از اقردامات مهر در برهکرارگنري
DEAاس  .انتخاب دادهها و ستادههرا صرحنح نقرر مهمري در تفسرنر ،برهکرارگنري و مقبوونر
نتایج  DEAبراي مدیران دارد .بهطور کلي ،دادههایي که ا ایر آن بامث ا ایر کارایي مريشرود،
بهمنوان خروجي (ستاده) و دادههایي که کاهر آن بامث ا ایر کارایي ميشود ،بهمنروان ورودي
(داده) در نظر گر ته ميشوند.
بهطور کلي ،مدل  ،DEAابتدا مملکرد سازمان را براساس اوگوي مناقي و با ساختمان ریايري و
در من حال منعاق ارزیابي ميکند .دوب ،واحدهاي ناکارا را شناسایي ميکند .سوب ،من ان ناکرارایي
واحدها را ممخص ميکند .شهارب ،یرک سراح اسرتاندارد از قبرم وجرود نردارد و مرالک مقایسرة
واحدهاي دیگري هستند که در شرایط یکساني عاون

ميکنند و خنج  ،براي واحدهاي ناکارا از منان

واحدهاي کارا اوگو و مرج تعنن ميکند .)Johansson, 1993, p.12).شرایان ذکرر اسر
مارح  DEAمبارتاند از اوگوي  2CCRو اوگوي  .1BCCاوگوي  CCRروشي کاربردي اس

اوگوهراي
برراي

1. Charnes & Cooper & Rhodes
2. Banker & Charnes & Cooper
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تعنن من ان کارایي یک مجمومه از واحدهاي تصمن گنري اس
باشند که به ناب معر يکنندگان آن یب
یاب

شده اس

010

کره داده و سرتاده شندگانره داشرته

( .)Charnes et al., 1978, p.432ای اوگرو برازده

به مقناس دارد و سعي ميکند ،با انتخاب وزنهاي بهننه ،براي متينرهراي ورودي و خروجري

واحد تح

بررسي ،کسر کارایي ای واحد (واحد صفر) را ،بهگونهاي بنمتر کند که کرارایي سرایر

واحدها ،از حد باالي یک ،تجاوز نکند .ای اوگو در دو ماهن
کسري ،مضربي و خوشمي مارح شده اسر

ورودي و خروجي ،و در سه شکم

( .)Saati, 2008, p.53همچنرن  ،بنکرر و همکراران،

مفاهن و مدلهاي  DEAرا توسعه دادند و اوگروي  BCCرا ترسرن کردنرد
..)p.1080بر خالف مدل  CCRکه در آن رض بر بازدهي یاب
BCC

رض بر بازدهي متينر نسب

نسب

( Banker et al., 1984,

به مقنراس اسر  ،در مردل

به مقناس ميباشد .بهکارگنري بازده متينر نسرب

بره مقنراس،

موجب ميشود با محاسبة کارایي ني بر حسب مقادیر کارایي ناشي از مقنراس و کرارایي ناشري از
مدیری  ،تحلنم بسنار دقنقي بنان شود (مهرگان.)2939 ،
تکنيک TOPSIS

تکننک

TOPSIS

یا روشهاي ترجنح براساس ممابه

به راهحم ایدهآل ،که نخستن بار بهوسرنلة

هوانگ و یون ( )2332معر ي شد ،یکي از روشهاي تصمن گنري شنردمعناره اسر  .ایر
ميتوان براي رتبهبندي و مقایسة گ ینههاي مختلق و انتخاب بهتری گ ینه و تعنرن
گ ینهها و گروهبندي آنها بهکار گر

 .از جمله م ی هاي ایر روش آن اسر

ر را

واصرم برن
کره معنارهرا یرا

شاخصهاي بهکارگر تهشده براي مقایسه مي توانند واحدهاي سرنجر متفراوتي داشرته و طبنعر
منفي و مثب

داشته باشند .به مبارت دیگر ميتوان از شاخصهاي منفي و مثب

به شرکم ترکنبري

در ای تکننک استفاده نمود (مؤمني ،2931 ،ص.)31
بر اساس ای روش ،بهتری گ ینه یا راهحم ،ن دیکتری راهحم به راهحم یا گ ینره ایردهآل و
دورتری از راهحم غنرایدهآل اس  .راهحم ایدهآل ،راهحلي اس

که بنمتری سود و کمتری ه ینه

را داشته باشد و بهطور خالصه ،از مجموع مقادیر حداکثر هر یک از معنارهرا حاصرم شرود .حرم
مسئله با ای روش ،مستل ب طي شر گاب ذیم اس :
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 .2کمريکرردن و بريمقنراسسرازي مراتریس تصرمن شرامم  mگ ینره و  nمعنرار ( :)Nبرراي
بيمقناسسازي ،بيمقناسسازي نورب بهکار گر ته ميشود.
 .1بهدس آوردن ماتریس بيمقناس موزون ( :)Vماتریس بيمقناسشده ( )Nدر ماتریس قارري
وزنها ( )Wnxnيرب ميشود ،یعني:
V= N * Wnxn

 .9تعنن راهحم ایدهآل مثب

( ) V j+و راهحم ایدهآل منفي (:)V j−

 .3بهدس آوردن من ان اصلهاي هر گ ینه تا ایدهآلهاي مثب

و منفي:

اصلة اقلندسي هر گ ینه تا ایدهآل مثب
, i=2,1,ú, m

1

2

= di+

اصلة اقلندسي هر گ ینه تا ایدهآل منفي
, i=2,1,ú, m

1

2

= di-

 .1تعنن ن دیکي نسبي (* )CLیک گ ینه به راهحم ایدهآل

 .0رتبهبندي گ ینهها :هر گ ینهاي که * CLآن ب رگترر باشرد ،بهترر اسر

)

Sheng-Hshiung,

.)2002, p.110
مرور پيشينة تحقيق
مويوع ارزیابي مملکرد از مباحث گستردهاي اس

که دامنة وسنعي از رشتهها و صاحبنظران برر

آن ایرگذار بودهاند و گ ارشها و مقاالت جدیدي دربارة آن نوشرته شرده اسر

( Moullin, 2004,
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که

 .)p.110دربارة ارزیابي کارایي و بهکارگنري روش  DEAنن مااوعات راواني انجاب گر ته اس

در ادامه به برخي از آنها اشاره ميشود .در سال  ،1112خژوهمگراني مملکررد  13دخارتمران یرک
دانمگاه برزیلي را ارزیابي کردند ،در ای تحقن  ،ایمان مملکرد دانمگاه را در شهار بعرد بهررهوري
آموزشي ،بهرهوري خژوهمي ،خدمات و کنفنر

ارزیرابي کردنرد (.)Lopes & Lanzer, 2002, p.217

همچنن اخنراً ،کارایي مدارس تونس با رض یاب بودن وروديها از تحلنم خوشمي دادهها در سال
 1121اندازهگنري شد ( ،)Hedi et al., 2010, p.589و در خژوهمي ممابه ،تخمن کارایي دانمگاهها
با تحلنم خوشمي دادهها با تعریق  20ورودي و خروجي و بر خایة تدریس و عاون هاي تحقنقاتي،
کارایي دانمگاهها را تخمن زدند (.)Chuen & Kuan, 2011, p.499
همچنن  ،در مرصة داخلي ،خژوهمگران مدوي را براي ارزیابي مملکرد کارکنان ترسن کردند که
در ای مدل معنارهاي شيلي ،انعاافخذیري ،روابط انساني ،تعهرد حر رهاي ،معنارهراي اخالقري و
توسعة حر هاي بهمنوان شاخصهاي اصلي براي ارزیابي انتخاب شدند (ملنريایي ،2933 ،ص.)03
خژوهمگران دیگر مدوي براي ارزیابي مملکرد دانمگران در شررک
تحقن بعد از شناسایي معنارها از طری خرسمنامه ،درجة اهمن

اخکرو تردوی کردنرد .در ایر
هر یک ممرخص و مردل و نظراب

ارزیابي ای تحقن تدوی شد (ينایي ،2933 ،ص .)2مدل تلفنقي ننر برا روش تحلنرم خوشمري
دادهها و مجمومههاي ازي براي ارزیابي مملکرد کارکنان انجراب گر تره اسر

(اسرفندیار،2931 ،

ص .)13روشهاي تصمن گنري شندمعناره نن براي حم مسئله ارزیابي مملکرد بهکار گر تره شرده
اس

که در ای زمننه ميتوان به تحقنقات اننسه و همکاران اشاره کرد که مدوي برمبنراي روش برردا

براي ارزیابي مملکرد کارکنان ترسن کردند (اننسه و همکاران ،2933 ،ص .)2مدهوشي و آبادي برا
بهکارگنري رویکردي ازي و مدل  TOPSISارزیابي مملکرد را با درنظرگر ت معنارهاي کنفي انجاب
دادهاند (مدهوشي و آبادي ،2933 ،ص .)2همچنن  ،در خژوهمي دیگر ،مدوي جام برراي ارزیرابي
مملکرد و رتبهبندي شرک ها بر خایة ارزیابي متوازن طراحري شرد (قردرتنان ،2939 ،ص .)213در
سال ،2931خژوهمي در زمننة ارزیابي مملکرد سازمان تممن اجتمامي استان مازندران با ر
انجاب گر

DEA

که  11شعبه از  11شعبه ،کارا شناخته شدند (طاهري و یحنريتبرار ،2931 ،ص .)2در
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خررژوهر دیگررري در سررال  ،2933مرردل ترکنبرري  DEAو  TOPSISبررراي ارزیررابي شنررددورهاي
شرک هاي خذیر تهشده در بورس اورا بهادار تهران بهکار گر ته شد (طلرومي ،2933 ،ص.)211
خژوهر ممابه دیگري ،با بهکارگنري  TOPSISو  DEAدر ارزیابي کارایي نسبي و رتبهبنردي شرعب
بانک انجاب گر ته اس  .در ای تحقن مدل  BCCبا ماهن
اس  .نتایج تحقن نمان داده اس

ورودي و با رب خوشمي بهکار گر ته شرده

که در سال  2933از بن  23شرعبة بانرک ر راه اسرتان ورسرتان22 ،

شعبه کارا و  0شعبه ناکارا تمخنص داده شد که رتبهبندي شعب ناکارا با توجه به انردازة کرارایي آنران
صورت خذیر

و براي رتبهبندي شعب کارا مدل  APبهکار گر ته شد .در نهایر  ،برهمنظرور بررسري

درستي نتایج با روش  TOPSISنن رتبهبندي واحدها انجاب گر ته اس

(معظمي گودرزي و همکاران،

 ،2939ص.)221

همچنن  ،مالوه بر موارد یادشده ،به خژوهرهایي برمي خوری که کاربرد روش تحلنم خوشمي
دادهها را در ارزیابي مملکردهراي مختلرق نمران مريدهنرد ،برهکرارگنري ایر روش در ارزیرابي
سازمانهاي خدماتي ،توزیعي ،تووندي و .جر آن نمران مريدهرد (طنبري ابواوحسرني و کاراژیران،
2931؛  .)Alirezaee, 1999; Miliotis, 1992, p.549; Oum, 1994خنمننة تحقن یادشده نمان ميدهد
روش تحلنم خوشمي دادهها بهمنوان یکي از اب ارهاي ارزیابي مملکرد مرورد توجره محققران بروده
اسر

و هرردف ایر خررژوهر ننر  ،سررعي در کرراربرديترکررردن ایر روش ارزیررابي مملکرررد در

سازمانهاي خدماتي اس

که ميتوان نوآوري ای خژوهر را در حروزة جدیردي از شررک هراي

خدمات ملمي و رهنگي مرتبط با مدیری

شهري دانس

که تا کنون کمترر بردان خرداختره شرده

اس .
روش تحقيق
نوع تحقن از نظر هدف ،کاربردي اس

و از نظر نحوة گرردآوري دادههرا توصرنفي اسر  .برراي

جم آوري اطالمات خژوهر ،مااوعات کتابخانهاي و منداني انجاب گر

کره اب ارهراي مااوعرات

منداني ،شامم مماهده ،مصاحبه و خرسمنامه بوده اس  .جامعة آماري ای خژوهر ،گروه ممراوران
جوان شهرداري ممهد بوده اس

که در سال  2930با هردف ا ر ایر ممرارک

ملمري جوانران در

ارزيابي عملکرد با بهکارگيری ترکيب مدل تحليل پوششي دادهها و ( TOPSISمورد مطالعه :گروه مشاوران ...
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شهري ممهد تمسنس شده اس  .ای گروه ،یک مرکر ملمري و مملري برراي جوانران و

ار نتي مظن از سرمایههاي انساني براي مدیری
اصلي ،گامي هر شند کوشک اما به وسع

شهري راه کرده اس

تا از رهرو ای راهبررد

اندیمة جواني براي تحق آرمرانشرهر ريروي برردارد

(طنبي ابواوحسني و همکاران ،2939 ،ص)9
گروه مماوران جوان از طری ارتباط با دانمگاه ها ،طالب جوان و دانر آموزان و ارتباط با بدنة
شهرداري ،کارآمدتری

ضاي جذب و آموزش براي جواناني را که به کار و همکاري با شرهرداري

تمایم دارند را ایجاد نموده اس  .ای گروه محدود به قمر اجتمامي خاصي ننس
با ایجاد ضایي ساو براي بروز استعدادها و ممارک
را در مدیری

و توانسته اس

ملمي جوانان ،تخصص هاي مختلق جوانان

شهري به طور مؤیر برهکرار گنررد .جوانران برا مررتبطشردن برا گرروه و حضرور در

کارگروه ها ،دربارة مسایم مختلق شهر مي اندیمند و برا همفکرري و بره کرارگنري نظرهراي سرایر
جوانان و کمک استادان دانمگاه براي آنها راهحم ارایه ميدهند .همچنن  ،با حضور در همایرهرا
و کارگاه هاي آموزشي ،توانمندي خود را ا ایر داده و در صورت کسب شررایط الزب مري تواننرد
بهمنوان مماور در کنار مردیران ارشرد شرهري تجربره کسرب کنرد و خرس از یرکسرال و کسرب
مهارتهاي ارتباطي ،مدیریتي بهمنوان شرهریار نایرم شروند .ایر گرروه سراختاري غنررسرمي در
شهرداري ممهد دارند و متمکم از  3بخر و جم کثنري از مماوران و عاالن اس
عاون

طرحها و برنامههاي مختلق اما همگ

که در قاورب

کرده و به جوانان و مدیران شرهري خردم رسراني

ميکنند (گروه مماوران جوان شهرداري ممهد.)2931 ،
با بهکارگنري مدل تحلنم خوشمي دادهها ،در نهای
نتنجه حاصم شد که با توجه به ماهن

طي مماوره با استادان و کارشناسان ای

اوگو و بازده نسب

به مقناس ،اوگویي که بهکار گر ته

ميشود ،اوگوي  BCCخروجيمحور با رب خوشمي اس .کارایي ای مدل به شرح ذیم اس :
91

1
1

2
1
2

1
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St :
91
2

2

1
2

7

J=1,2,ú,

03

R=1,2,ú,

5

I =1,2,ú,

 Wآزاد در عالمت و 3
= وزن اختصاصیا ته به دادة نوع i
وزن اختصاصیا ته به ستادة نوع r

.

= مقدار دادة نوع  iواحد تصمن گنري j
= مقدار ستادة نوع  rواحد تصمن گنري j

شایان ذکر اس
اس

در ای خژوهر ،مملکرد سهماهة اول سرال  2931گرروه مردنظر قررار گر تره

و بررسي آن حدود  11روز طول کمند .ابتدا ،معنارها بهدس

آمد و سپس ،کرار مصراحبه و

تکمنم شاخصها براساس طنق خنجترایي ونکررت انجراب گر ر  .خرس از تهنرة اطالمرات اوونره،
امتنازات بهدس آمده از  3واحد مختلق ،توسط نربا ار مدلسازي و حم شد .در نهای  ،نترایج و
تحلنمها انجاب گر

(طنبي ابواوحسني و کاراژیان ،2931 ،ص.)91

خيبردن به متينرهاي زیربنرایي یرک خدیرده یرا
دربارة تعنن متينرها ،روش تحلنم ماملي ،براي .
تلخنص مجمومهاي از دادهها بهکار گر ته ميشود (حبنبي .)2932 ،در اینجا ،تحلنم مامم اکتمرا ي
( 2)EFAبراي تعنن معنارهاي کلي بهکار گر ته شد .در تحلنم مامم اکتما ي ،خژوهمرگر برهدنبرال
بررسي دادههاي تجربي بهمنظور کمق و شناسایي شاخصها و نن روابط بن آنهاس  .در اینجرا
از خنر مدل معنني وجود ندارد و بهبنان دیگر ،تحلنم اکتما ي مالوه بر آنکره ارزش تجسسري یرا
خنمنهادي دارد ،ميتواند ساختارساز ،مدلساز یا رينهساز باشد .تحلنم اکتما ي وقتي بهکار گر ته
1. Exploratory Factor Analysis

ارزيابي عملکرد با بهکارگيری ترکيب مدل تحليل پوششي دادهها و ( TOPSISمورد مطالعه :گروه مشاوران ...
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ميشود که خژوهمگر شواهد کا ي قبلي و خنرتجربي براي تمکنم رينه دربارة تعداد ماممهراي
زیربنایي دادهها نداشته باشد و در واق مایم باشد دربارة تعنن تعرداد یرا ماهنر

مامرمهرایي کره

همپوشاني بن متينرها را توجنه ميکنند ،دادهها را بکاود .بنابرای  ،تحلنرم مراملي اکتمرا ي بنمرتر
بهمنوان یک روش تدوی و تووند نظریه و نه یک روش آزمون نظریه در نظر گر ته ميشود ،که ما
نن با توجه به اطالمات خژوهر از همن روش بهره بردی  .همرانطرور کره بنران شرد ،معنارهراي
خژوهر ،طي بررسي مقاالت ممرابه ،نظرسرنجي و مصراحبه برا کارشناسران و خبرگران (اسرتادان
دانمگاه ،مدیران سازمان ،کارشناسان مدیری
تحلنم مامم اکتما ي بهدس

ارزیابي مملکرد شرهرداري و جر آن) و در نهایر ،

آمد ،ابتدا ،تعداد ای خارامترها بنر از  01مورد بود که برا توجره بره

نظر خبرگان و روش تحلنم ماملي اکتما ي 91 ،شاخص نهرایي تعنرن شرد .در جردول  1نتنجرة
آزمون بارتل

که تقریبي از آمارة کاي دو اس  ،نمران داده شرده اسر  .مقردار يرریب معنراداري

آزمون بارتل  ،کوشکتر از  1درصد اس
مدل ماملي مناسب اس

که نمان ميدهد تحلنم مراملي برراي شناسرایي سراختار

و رض شناختهشردهبرودن مراتریس همبسرتگي رد مريشرود .همچنرن ،

شاخص  KMOبا مقدار  1/033نمان ميدهد تعداد نمونه براي تحلنم ماملي کا ي اس .
جدول .2آزمون بارتلت و شاخص کفايت نمونهبرداری()KMO

مییر-الکين
شاخصكایزر -

آزمونبارتلت

0/846
خيدو تقریبي

313/111

درجة آزادي

3

يریب معناداري

1/111

نمودار شکم  ،2نتایج جدول «واریانس تبنن شدة کلي» را به صورت تصویري نمران مريدهرد.
ای نمودار تصویر گرا نکي مقدار ویژه در هر یک از ماممهاي استخراجشرده اسر  ،مقردار ویرژة
ماممهاي اول تا یازده بنمتر از یک هستند و در تحلنم باقي ماندهاند.
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شكل  .1نمودار شيب دامنة متغيرهای آزمون

خس از بررسي ماتریس شرخندهشدة اج ا که از ماتریس همبستگي برن متينرهرا و مامرمهرا و
آمده اس  ،نتایجي به شررح جردول 9

دسته بندي هر متينر در هر مامم بعد از واریمکس ،بهدس
حاصم شد.
شایان ذکر اس

با توجه به مراتریس شرخنردهشردة اجر ا 11 ،متينرر کره در مامرم اول قررار

گر تهاند ،بهدونم مقدار ک در کم تيننرات و شباه

زیاد دادههاي ای مامرم برا هر و طبر نظرر

خبرگان ،حذف شدهاند ،وذا  21مامم داری  .خس همانطور که مماهده ميشود  91شاخص اصرلي
در  21مامم دستهبندي شدهاند ،بهطوري که مامم  22( 2شاخص) -مامم  9( 1شاخص) -مامم 9
( 3شاخص) -مامم  0( 3شاخص) -مامرم  2( 1شراخص) -مامرم  1( 0شراخص) -مامرم 2( 3
شاخص) -مامم  1( 3شاخص) -مامم  2( 3شاخص) و مامم 2( 21شاخص) تنظن شد.
همانطور که بنان شد ،همچنن  ،با توجه به تعریق ماهن

ورودي و خروجري در مردل تحلنرم

خوشمي دادهها ،و بررسيهاي انجابگر ته در مناب مختلق و مصاحبه با خبرگان شرهرداري ،اسرتادان
دانمگاه و ج آن در تعنن دادههرا و سرتادههراي واحردهاي مرورد نظرر ،برا توجره بره اطالمرات
بهدس آمده ،شاخصهاي  91گانة یادشده ،تعدادي از آنها بهمنوان ورودي ( 1شاخص داده شرامم
ناتواني در مدیری

زمان ،ه ینه و بودجه ،ضا و ويعن

امکانرات ،تعرداد کارکنران ،و خنچنردگي

ارزيابي عملکرد با بهکارگيری ترکيب مدل تحليل پوششي دادهها و ( TOPSISمورد مطالعه :گروه مشاوران ...
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رایندها) ،و بقنه بهمنوان خروجي ( 91شاخص ستاده) در نظر گر ته شدند (شهرداري ممهد2931،؛
مرک کارکنان دوو 2931،؛ مرک ارزیابي مملکررد دسرتگاه هراي اجرایري کمرور .)2932 ،بنرا بره
مالحظات سازماني ،واحد  2را با  ،Aواحد  1را با  ،Bواحد  9را با  ،Cواحد  3را با  ،Dواحرد  1را
با  ،Eواحد  0را با  Fو واحد  3را با  Gنمان ميدهن .


جدول  .3عوامل حاصل از تحليل اکتشافي

عامل1

عامل3

عامل2

عامل8

عامل4

عامل5

مسئوالن

 -وجدان کاري

 -عاون هاي

 -نظاب

شاخص

آراستگي ()1s

عامل7

عامل6

عامل9

عامل 10عامل11

 شناخ مداو محوري ممارک -شناخ

ممومي
اوووی ها

 -اصول مدیریتي

 قانونمندي رمانخذیري توانایي حمممکالت
 -انعاافخذیري

بودجه
 خنچندگيرآیندها

دانر روز و  -ابتکار ،نبوغ،
به روزبودن

نوآوري و

 -تعامم با

خالقن

مماوران و
عاالن
 ضا وويعن

 -اتوماسنون

نماط و امند به آینده

انتقادخذیري

 -ه ینه و

 -تسلط به

مستندات

 مو قن ارزشا ودة کار
و سه واحد

ريای مندي کارکنان

( A2تا
) A11

 -مسئوون خذیري-

اسالمي

گ ارشها و
 ناتوانایي درمدیری

زمان

 من ان تحقعاون ها

مهارت و توانمندي

 90تا 01

انجابدادن کار

 -اخال

با تخصص

برنامهری ي ،نظ و انضباط

متينرهاي

 -دق

و کنفن

در

 -کار مرتبط  -ارایة بهموق

اداري
و

 -ممارک

همکاري تنمي

امکانات

براي بهبود

 -تعداد

کار

کنفن

کارکنان

يافتههای تحقيق
بنابرای  ،خس از استانداردسازي متينرهاي ورودي و خروجي ،مقادیر شاخصها در اوگوي  BCCدر
ماهن

خروجي با رب خوشمي گذاشته شد .سپس ،اوگوي انتخابي با نربا ار

حم شد .نتایج در جدولهاي  1 ،3و  0بنان شده اس .

DEA- Excel Solver
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 نتايج امتياز واحدها.4جدول

No
2
1
9
3
1
0
3

DMU

Score

Rank

RTS

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

Constant(W=0)

A

Constant(W=0)

B

A
B
C
D
E
F
G

Reference set (lambda)

Constant(W=0)

C

Constant(W=0)

D

Constant(W=0)

E

Constant(W=0)

F

Constant(W=0)

G

DEA- Excel Solver  واحدهای کارا و ناکارا و رتبهبندی آنها با نرمافزار.5جدول

Rank

DMU

2
2
2
2
2
2
2

G
A
B
C
D
E
F

ميزانكارایی
2
2
2
2
2
2
2

نوع
کارا
کارا
کارا
کارا
کارا
کارا
کارا

 خالصة نتايج و مدل مربوط به ارزيابي عملكرد تحليل پوششي دادههای گروه مشاوران.6جدول
DEA model

BCC-O

No. of DMUs

3
1
91
2
1
2
2
2
3
1
1
93

No. of Input items
No. of Output items
Average
SD
Maximum
Minimum
Average of scores
No. of efficient DMUs
No. of inefficient DMUs
No. of over iteration DMUs
Total number of simplex iterations

2
2
2
2
2
2
2

ارزيابي عملکرد با بهکارگيری ترکيب مدل تحليل پوششي دادهها و ( TOPSISمورد مطالعه :گروه مشاوران ...

با توجه به اینکه ارتباط و ممابه هاي واحدها نسب

به ه ن دیرک و ترممن منراب (مرادي و

انساني) هر واحد تقریباً ممابه و یکسان اس  ،بنابرای  ،همة هف
رتبه بندي بهتر آن با توجه به نمرات خرسمنامه،

090

واحد کارا بودند ،بنابرای  ،براي

 TOPSISبهکار گر ته شرد کره برا توجره بره 3

واحد و  91شاخص و وزندهي نسبتاً مساوي به هر شاخص ،نتایج نهایي آن در جدول  3بنان شده
اس :
جدول .7نتايج نهايي رتبهبندی واحدها در TOPSIS

نامواحد

حلایدهآل

مقدارنزدیکینسبیبهراه

*CLi

رتبةكسبشده


G

1/1911

*CL7

2

C

1/1131

*CL3

1

D

9

1/3111

*CL4

F

1/3110

*CL6

3

A

1/9313

*CL1

1

B

1/9033

*CL2

0

E

1/1121

*CL5

3

همچنن  ،با توجه به درخواس

سازمان متبوع مبني بر ارایة ويعن

شاخص در  21مامم کلي بهدس آمده ،ويعن

کلري ،برا طبقرهبنردي 91

کلي معنارهاي گروه به شرح جدول  3بره دسر

آمد.
جدول .8وضعيت کلي معيارهای گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد

عنوان

درصد

مامم 2
مامم 1
مامم 9
مامم 3
مامم 1
مامم 0
مامم 3
مامم 3
مامم 3
مامم 21

31
31
33
31
31
31
31
39
33
33
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بحث و نتيجه
مويروع ارزیررابي مملکررد یکرري از مباحرث گسررتردهاي اسر

کرره دامنرة وسررنعي از رشرتههررا و

صاحبنظران بر آن ایرگذار بودهاند و گ ارشها و مقاالت جدیدي دربرارة آن نوشرته شرده اسر .
رایند مدیری

مملکرد طوري بنا شده اس

که باید از طری تضمن بهبود مستمر مملکرد ا راد و

گروهها براي بهبود راهبرردي و ایربخمري سرازماني طراحري شرود .مردیری
مدیری

مناب انساني اس

که وانفة آن ایجراد ارتبراط برن مردیری

مملکررد بخمري از

بروده و در راینرد ارزیرابي

مملکرد ،ابتکارات و خالقن هاي ا راد را نن در نظرر دارد .یکري از خارامترهراي مهر در ارزیرابي
مملکرد ،بحث کارایي اس  .براي سنجر کارایي روشهاي متعرددي وجرود دارد ،در منران آنهرا،
روش تحلنم خوشمي دادهها از مه تری روشهایي اس
اجتناب از شنوههاي ذهني و سلنقهاي و داشت صح

کره برهدونرم برهکرارگنري مترون ریايري،
باال در نتنجهگنري ،در دهههاي اخنر جایگراه

ملمي ویژهاي داشته اس ؛ بنابرای  ،واحدهاي تصمن گنري ای روش را براي ارزیابي کارایي بهطور
گسترده بهکار ميگنرند .روش تحلنم خوشمي دادهها بر مبناي برنامهریر ي خاري اسر

و امکران

تحلنم مملکرد را بسنار گستردهتر از آنچه در مفهوب اوونة ارزیابي کارایي مقایسهاي ممکر اسر ،
خنمنهاد شود ،مريه کرده اس  .روش  DEAميتواند گروهي از رویههایي را که بر بهرهوري یرک
واحد تمینر گذاشته و با آن مرتبطاند ،ارایه دهد.
نتنجة بهکارگنري ای مدل در ای خژوهر ،همانطور که بنان شد ،نمران داد همرة واحردها برا
توجه به ن دیکي و ممابه

مناب ورودي و خروجي هر یک ،کارا محسوب شدهاند و با توجره بره

تکننک  TOPSISدر بن  3واحد گروه مماوران جوان شهرداري ممهد ،واحدهاي بهترتنرب

C،G

و  Dباالتری امتنازها را کسب کردند .همچنن  ،با توجه به دستهبندي کلي شاخصها در  21مامم،
نمان داده شد امتناز همرة واحردها در بخرر مربروط بره مامرم ( 3مو قنر  ،ارزش ا ر ودة کرار
مجمومه) کمتری من ان نمره را به دس

آورد (حدود  31درصرد) و امتنراز مربروط بره مامرم 21

(برنامهری ي ،نظ و انضباط) باالتری امتناز را بهدس

آورد (حدود  33درصد) که ميتروان شنرن

تحلنم کرد که مليرغ هماهنگي داخلي مجمومره و انضرباط سرازماني خروب ،برهدونرم نداشرت

ارزيابي عملکرد با بهکارگيری ترکيب مدل تحليل پوششي دادهها و ( TOPSISمورد مطالعه :گروه مشاوران ...

استراتژي و ممم به شم انداز گروه ،من ان مو قن

091

و ارزش ا ودة گروه شنردان براال ننسر

کره

امند ميرود با برنامهری ي بهتر بهبود یابد.
در نهای  ،به خژوهمگران و مدیراني که قصد ارزیابي مملکرد دارند ،خنمنهاد ميشرود رمایر
نکات زیر مد نظر قرار گنرد تا شاهد کاهر اشتباهات سنست ارزیابي و ارزیابي مؤیرتر باشن .
 .2باید سرخرستان را تموی کرد که کارکنان خود را بهطور دای زیرر نظرر داشرته باشرند و از
شگونگي مملکرد آنها یادداش

بردارند و آنها را نن براي ای کار توجنه کنند.

 .1در طراحي مقناسهاي ارزیابي باید دق

کرد که:

اوق) موامم مه و مرتبط با کار سنجنده شود.
ب) براي هر یک از موامم مه و مؤیر در شيم ،یک مقناس جداگانه طراحي شود.
ج) با بنان نمونههاي مختلفي از مملکرد ،منظور از درجات مختلق مملکرد برراي ارزیراب
کامالً روش شود.
 .9ارزیاب را نباید مواق به ارزیابي تعداد زیادي از واحدها در یک نوبر

یرا در یرک زمران

کوتاه و محدود کرد.
 .3ارزیاب را باید از اشتباهاتي مانند تساهم ،سخ گنري ،محا ظهکاري و غنره که معمروالً در
ارزیابي رخ ميدهد ،آگاه کرد و با دادن آموزشهاي الزب ای گونه ممکالت را از بن برد.
 .1مصاحبة رسمي با ا راد در خاتمة ارزیابي مملکرد انجاب گنرد و خنمرنهادهایي برراي ارتقراي
مملکرد علي نن باید ماررح شرود کره ایر نکتره ،یکري از مهر ترری و تمینرگرذارتری
بخرهاي ارزیابي اس .
تشکر و قدرداني
الزب ميدانن از همکاري صمنمانة گروه مماوران جوان شهرداري ممهد ،بهویرژه آقراي قاسر خرور
(مماور شهردار ممهد در امور جوانان و ریاس

گروه) و خان کممنري (مدیر ساب برنامهری ي و

ارزیابي گروه) کمال تمکر و قدرداني را داشته باشن .
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منابع و مآخذ
 .2اخوان ملوي ،سند حسرن و مابسري ،مسرعود ( .)2931مقدمرهاي برر طراحري و تبنرن مردل
خمتنباني از تصمن مدیری

مدیری

راهبردي با بهکارگنري  DEAو آنتروخي در سرازمانهراي تجراري.

رهنگ سازماني ،دورة  ،22شمارة  ،3صفحات .99-31

 .1ارزیابي مملکرد سازمان ( .)2933نمریة سامان (نمریة داخلي معاون

طرح و برنامرة دانمرگاه

ردوسي ممهد) ،شمارة  ،92صفحات .2-3
 .9اسفندیار ،محمد ،الح جلودار ،مهدي و درویر متووي ،محمدحسرن ( .)2931طراحري مردل
تلفنقي براي ارزیابي مملکررد کارکنران دانمرگاههرا برا اسرتفاده از تحلنرم خوشمري دادههرا و
مجمومههاي ازي .صمنامة مدیری  .سال  ،3شمارة  ،11صفحات .13-91
 .3ا تخرراري ،حمنررد ( .)2932ارزیررابي مملکرررد دسررتگاههرراي اجرایرري همررراه بررا شرراورهررا و

شم اندازهاي و راهبردها .مجمومه مقاالت همایر شاورها و شم انردازهاي توسرعة ایرران،
تهران ،اسفند  ،2932صفحات .2-11
 .1اوماسي ،حس ( .)2933از ارزیابي مملکررد ترا مردیری

مملکررد .مجلرة تردبنر ،شرمارة ،10

صفحات .10-91

 .0امنران ،حندر ( .)2931روشهاي اندازهگنري کارایي و ایربخمي سنسرت هراي کنفنر  .تهرران:
انتمارات شرک

مماوری کنفن ساز.

 .3اننسه ،محمد ،طلومي اشلقي ،مباس و ا مارکاامي ،محمدملي ( .)2933ارایة مردوي مبتنري برر
روش بردا جه

ارزیابي مملکرد کارکنان .بنستمن کنفرانس بن اومللي بر  ،تهرران ،آبرانمراه

 ،2933صفحات .2-1

 .3تو ن  ،نروز ( .)2931بودجهری ي در ایران (مسایم و شاورهرا) امکرانسرنجي تهنرة بودجرة
اقتصادي .تهران :مرک خژوهرهاي مجلس شوراي اسالمي ،د تر مااوعات برنامه و بودجه.

 .3جهاد دانمگاهي تهران ( .)2932ارزیابي مملکرد دستگاههاي اجرایري اسرتان تهرران .مجمومرة
مقاالت اوون همایر ملي مدیری

مملکرد ،تهران ،بهم ماه  ،2932صفحات .2-9

ارزيابي عملکرد با بهکارگيری ترکيب مدل تحليل پوششي دادهها و ( TOPSISمورد مطالعه :گروه مشاوران ...
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 .21حبنبي ،آرش ( .)2932آمروزش کراربردي  Lisrelو  SPSSبرا رویکرردي بره خایراننامرهنویسري.

منتمرشده در سای

www.parsmodir.com

 .22حسن زاده سلجوقي ،رانک و اوهي مقدب ،زهرا ( .)2931مدوي جدید براي تعنن نقاط اتکرا در
تحلنم خوشمي دادهها .مجلة مدلسازي خنمر تة ریايي ،دورة  ،9شمارة  ،1صفحات .02-33

 .21حقنقي ،محمدملي و طنبي ابواوحسني ،سند امنرحسن ( .)2933مدیری

تکنوووژي و نوآوري.

تهران :انتمارات نورا.
 .29دستوراوعمم اجرایي ارزیابي مملکررد کارکنران ( .)2931معاونر

توسرعة مردیری

و سررمایة

انساني رینس جمهور.
 .23دستوراوعمم هاي ارزیابي مملکرد ( .)2931مدیری

ارزیابي مملکرد ،بازرسي و خاس گویي بره

شکایات شهرداري ممهد.

 .21سعادت ،اسفندیار ( .)2931مدیری

مناب انساني .تهران :انتمارات سازمان مااوعه تدوی کترب

ملوب انساني (سم ).
 .20شاخصهاي ممومي ارزیابي مملکرد دستگاههاي اجرایي ساح ملي ( .)2932معاونر
مدیری

توسرعة

و سرمایة انساني رینس جمهور.

 .23شایسته ،ملنريا و سامتي ،صابر ( .)2931شند روش براي رتبهبندي واحردهاي تصرمن گنرري

به کمک مجمومة ممترک وزنها در تحلنرم خوشمري دادههرا .سرومن همرایر ملري تحلنرم
خوشمي دادهها ،تهران ،تنرماه  ،2931صفحات .2-22
 .23صفایي قادیکالیي ،مبداوحمند ،یحنيزاده ر ،محمود و شرکوهي ،بابرک ( .)2930انردازهگنرري
کارایي شرک هاي سرمایهگذاري با استفاده از تحلنم خوشمي دادهها در سرازمان برورس اورا
بهادار تهران .خژوهر نامة ملوب انساني و اجتمامي (مردیری ) ،سرال  ،3شرمارة  ،11صرفحات
.33-211
 .23ينایي ،شراغعلي ( .)2933تدوی نظاب ارزیابي مملکرد دانمرگران در شررک

ایپکرو .سرومن

کنفرانس بن اومللي مدیری  ،تهران ،ديماه  ،2933صفحات .2-23
 .11طاهري ،مصم اوسادات و یحنيتبار ،اطمه ( .)2931ارزیابي مملکرد سازمان تممن اجتمرامي
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استان مازندران با استفاده از تحلنم خوشمي دادهها .سومن همایر ملي تحلنم خوشمي دادهها،
تهران ،تنرماه  ،2931صفحات .2-21
 .12طلومي اشلقي ،مباس ،رهنماي رودخمتي ،ریدون و مبداووند ،کاوه ( .)2933استفاده از تکننک
ترکنبي  TOPSIS-DEAبه منظور ارایة رویکرردي در جهر

ارزیرابي شنرددورهاي شررک هراي

خذیر تهشده در برورس اورا بهرادار تهرران .مجلرة حسرابداري مردیری  ،سرال  ،9شرمارة ،3
صفحات .211-223

 .11طنبي ابواوحسني ،امنرحسن و کاراژیان ،سعند ( .)2931ارزیابي مملکرد گروه ممراوران جروان
شهرداري ممهد با روش تحلنم خوشمي دادهها .خایاننامة کارشناسري ،رشرتة مهندسري صرنای ،
دانمگاه ردوسي ممهد.
 .19طنبي ابواوحسني ،سند امنرحسن  ،رحماني ،مهدي و اصنا ي ،امنرريا ( .)2939بررسري منر ان
آمادگي گروه مماوران جوان شرهرداري ممرهد برراي خنراده سرازي مردیری

کنفرانس ملي و اوون کنفرانس بن اومللي مدیری

دانرر .هفتمرن

دانر ،تهران ،2939 ،صفحات .2-3

 .13ملنريایي ،محمدريا ( .)2932روشهاي نوی ارزیابي مملکرد .تهرران :مرکر خرژوهرهراي
مجلس شوراي اسالمي.
 .11ملنريایي ،محمدريا ،ارا

انگنر  ،مجنرد و ملمردار ،نصررتاهلل ( .)2933ارزیرابي مملکررد

شرک هاي توزی بر با کمک  .DEAمدیری

و توسعه ،شمارة  ،1صفحات .02-31

 .10قدرتنان کاشان ،سند مبداوجابر و انرواري رسرتمي ،ملرياصرير ( .)2939طراحري مردل جرام
ارزیابي مملکرد و رتبه بندي شرک ها .صمنامة مدرس ملروب انسراني ،شرمارة  ،90صرفحات
.213-293
 .13کناني ،غالمريا و غفاریان ،و ا ( .)2933استراتژي ایربخر .مجلة تدبنر ،شمارة  ،221صفحات
.10-91

 .13کوووبندي ،مبداهلل ( .)2933معنارهاي هف گانه براي ارزیابي ایربخمي سرازمان .مجلرة تردبنر،
شمارة  ،10صفحات .23-12
 .13گ ارش مملکرد گروه مماوران جوان شهرداري ممهد از ابتداي تمسنس ترا خایران سرال 2931

ارزيابي عملکرد با بهکارگيری ترکيب مدل تحليل پوششي دادهها و ( TOPSISمورد مطالعه :گروه مشاوران ...
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(.)2931
 .91اوماسي ،حس ( .)2933از ارزیابي مملکررد ترا مردیری

مملکررد .مجلرة تردبنر ،شرمارة ،10

صفحات .10-91
 .92مدهوشي ،ملي و آبادي ،کنان ( .)2933ارزیابي کارکنان بر اساس شاخصهاي کنفي با رویکررد
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