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 چکيذٌ
گیؼی ةَ دنیم ایٍکَ ىؤفلیث و ةلای ُؼ ؿازىاٌی ةَ چگٌّگی غيهکؼدش واةـحَ اؿث، اٌغازه

کٍغ. ُغف از جضلیق صاوؼ ارائَ ىغنی غيهکؼد ٌلف ةـیار ىِيی در ایً زىیٍَ ایفا ىی

ةؼ اؿاس غيهکؼد  کهیغی ُایقاظل ةؼ ىتحٍی اٌـاٌی ىٍاؿب زِث ًؼاصی داقتّرد ىٍاةع

ُای اٌـاٌی و کارت اىحیازی ىحّازن اؿث جا ةغیً وؿیهَ زىیٍَ الزم را زِث جّؿػَ ؿؼىایَ

 جّزَ ةَ ةا کَ اؿث ُا فؼاُو ٌيایغ. روش جضلیق از ٌظؼ ُغف کارةؼدیازحياغی ؿازىان

اؿث و زاىػَ  قغه پیيایكی اؿحفاده جضلیق جّمیفی، روش از آن و اُغاف ىّوّع ىاُیث

ٌفؼ ةَ  42ةاقغ، کَ از ىیان آٌِا کٍان یکی از ادارات دونحی در قِؼ جِؼان ىیآىاری آن کار

 غٍّان ظتؼه اٌحعاب گؼدیغٌغ.

ُا، ىػیارُا و زیؼىػیارُا ةؼای اٌسام جضلیق صاوؼ از جکٍیک دنفی فازی زِث پاالیف ىؤنفَ

ؼ ىؼصهَ ةِؼه گؼفحَ قغه اؿث، ٌظؼؿٍسی ةَ غيم آىغه در ؿَ ىؼصهَ اٌسام گؼفحَ و ٌحایر ُ

 نیً ىّرد پاالیف كؼار گؼفحَ اؿث.ُای ىغل چٍگ ةا اؿحفاده از فؼىّل

ىػیار ؿٍسف ًؼاصی گؼدیغه و ةَ  66ىؤنفَ و  35داقتّرد ىٍاةع اٌـاٌی در چِار ةػغ، 

ُای دونحی ایؼان ارائَ قغه غٍّان ىغنی پیكٍِادی زِث جّؿػَ ىٍاةع اٌـاٌی در ؿازىان

کاوی از جسارب ةحّاٌٍغ ويً جضهیم ووػیث ىّزّد و ةِیٍَ ُااؿث. جا ةغیٍّؿیهَ ؿازىان

 .ُا و اكغاىات ةِتّد ٌيایٍغُا، اكغام ةَ ارائَ ًؼحىؤفق ؿایؼ ؿازىان

دنفی  -کارت اىحیازی ىحّازن -ُای کهیغی غيهکؼدقاظل -داقتّر :يذيکل ياشگان

 ىیاٌگیً فازی ىذهذی. -فازی
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 مقذمٍ
-و ىكحؼی مضیش، اٌسام غيهکؼدُای پؼةازده در جالقٍغ ةؼای رؿیغن ةَ اُغاف ظّد در جغویً اؿحؼاجژی ُاؿازىاناىؼوز در دٌیای پؼجالًو 

ؿازی اُغاف ةا اؿحفاده از ُا در زِث غٍیافؽاری ٌّیٍی ُـحٍغ کَ ةَ ؿازىانُای ٌؼمؿیـحو داقتّردُا ىغاری گّی ؿتلث را از یکغیگؼ ةؼةایٍغ.

ُای ُای قاظلدُغ جا ةا جػؼیف، ٌظارت و جضهیم قاظلکٍغ. داقتّرد ةَ ىغیؼان ایً اىکان را ىیک ىیجسؽیَ و جضهیم آٌِا کي اًالغات و

ُای ؿازىان و ایساد یک ىضیي ٌيایف ىكحؼك ةیً ؿازی کهیَ فػانیثُا، ٌيایاندر ایساد جؼاز ةیً اُغاف و فػانیث (KPIs) 3کهیغی غيهکؼد

ةؼای ٌيایف اًالغات غيهکؼدی در  ،ىغیؼیحی اؿثر و کارآىغ اكغام ٌيایٍغ. در واكع داقتّرد یک اةؽا ؿازی درؿثُا ةؼای جنيیواُغاف و فػانیث

یی و غيهکؼد ؿیـحو را جكعیل داده رآُا، ةؼای اقعامی کَ ةَ ایً اًالغات ٌیاز دارٌغ ةَ فؼىحی کَ ةیٍٍغه آن ةَ ؿؼغث ةحّاٌغ ىیؽان کاؿازىان

-ىضه اًالع از ووػیث ٌا ةـاىان آگاه ىیَ دُغ، ىغیؼان ةاقتّرد ٌلاط ٌاىٌهّب ؿازىان را ةـادگی ٌكان ىیکَ د آٌسائیاز و آٌؼا ىغیؼیث کٍغ. 

 (.9، 5;35)غّض پّر  و ؿایؼ اًالغات ىؼجتي ةا کـب و کار ُـحٍغکهیغی غيهکؼد ُای ای از قاظلقاىم ىسيّغَو  قٌّغ

ُای غه ظّد چكو اٌغازُای ةهٍغی جؼؿیو کؼده و جياىی ٌِادُا و ؿازىاناکذؼ كؼیب ةَ اجفاق کكّرُای زِان در صال صاوؼ، ةؼای آیٍ

-ىػکّر ًؼاصی ٌيایٍغ. غالوه ةؼ ایً دؿحگاه 4اٌغازُای ظّد را ىػٌّف ةَ چكوکٍٍغ ةؼای دؿحیاةی ةَ آن جالش کؼده و ةؼٌاىَداظهی را ىهؽم ىی

کٍٍغ ةایغ ٌـتث ةَ ىكحؼیان و اٌغاز و كهيؼوی کَ فػانیث ىی، چكو5ثُا و ىؤؿـات دونحی و غیؼدونحی در ُؼ ىأىّریُای ازؼایی، ؿازىان

اٌغازُای ؿازىان ةَ ُا در ازؼای ةِیٍَ وظایف و در راؿحای اُغاف و چكوذیٍفػان ظّد پاؿعگّ ةاقٍغ. ةؼرؿی ىؤفلیث و یا غغم ىؤفلیث ؿازىان

ُای غيهکؼدی اؿث. ةؼای ارزیاةی غيهکؼد ُؼ ؿازىان، ةایغ قاظلؿازىان ٌیازىٍغ  6یک ؿیـحو غهيی و ىٍـسو جضث غٍّان ارزیاةی غيهکؼد

ُای کهیغی ؿازىان ةایغ ةَ اُغاف آن ؿازىان گیؼی ةؼای آن ؿازىان جػؼیف ٌيّد. ةَ ُيیً جؼجیب ةؼای جػؼیف و یا اؿحعؼاج قاظلكاةم اٌغازه

ُا و رؿانث امهی ؿازىان یا ىؤؿـَ ظّاُغ ةّد )ظكّئی ىأىّریث اٌغاز ؿازىان ٌاقی قغه و ىحٍاؿب ةارزّع قّد کَ كاغغجاً ایً اُغاف از چكو

-ىی ُایی ُـحٍغ کَ اُغاف ىغیؼیحی جػییً قغه و جّافق قغه را در زِث ُغف ؿازىان اٌغازهُای کهیغی غيهکؼد ىلیاس(. قاظل4;35، ;3

جّان گفث اگؼ قاظل کهیغی (. در واكع ىی3339، 4234 7ؿازٌغ )ىاریٍـکّ وجؼاییان یهَگیؼی غيهکؼد اؿحؼاجژی را كادر ىیگیؼٌغ و اٌغازه

ُایی کَ ةؼای غيهکؼد ؿازىان ىِو ُـحٍغ ىحيؼکؽ کٍغ جا زىاٌف را در فػانیّثغيهکؼد ةَ ظّةی جػؼیف قّد، ایً قاظل ةَ ؿازىان کيک ىی

فلیث صال و ؤکَ ةؼ روی اةػادی کَ در ى ُـحٍغی ُایُا ؿٍسَایً قاظلُایی کَ زیاد ىِو ٌیـحٍغ مؼف کٍغ. کٍغ و زىان کيحؼی را در فػانیّث

گیؼی ُا ةؼای اٌغازهُا و ؿٍسَ(. ىغیؼان از قاظل:47، 4234و ُيکاران  8)پاؿکّاآیٍغه ؿازىان ٌلف صیاجی و ىِو دارٌغ، جأکیغ و جيؼکؽ دارٌغ 

، ((KRIs 9ُای کهیغی ٌحیسَقٌّغ> قاظلىی ُای غيهکؼدی ةَ ؿَ دؿحَ امهی جلـیوکٍٍغ. ؿٍسَغيهکؼد و کٍحؼل در ؿازىان اؿحفاده ىی

 دٍُغىی كؼار اؿحفاده ىّرد ُاؿازىان کَ غيهکؼدی ُایؿٍسَ از . ةـیاری(KPIs)ُایی کهیغی غيهکؼد و قاظل (PIs) :ُای غيهکؼدقاظل

 دُغ.ٌيایف ىی ، ظالمَ ؿَ ٌّع ؿٍسَ غيهکؼد را3(. قکم 35، 4232 ;قاظل اؿث )پاراىٍحؼ ٌّع ؿَ ایً از ٌاىٍاؿتی جؼکیب

                                                           
1. Performance Indicators (PIs)  
2. Vision 
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4. Performance Evaluation 
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 سٍ وًع سىجٍ ػملکرد( 1ضکل )

 

ُایی کَ ةؼای غيهکؼد کٍغ جا زىاٌف را در فػانیثصال اگؼ قاظل کهیغی غيهکؼد ةَ ظّةی جػؼیف قّد، ایً قاظل ةَ ؿازىان کيک ىی

ُای (. ىغل;47، 4234و ُيکاران ُایی کَ زیاد ىِو ٌیـحٍغ مؼف کٍغ )پاؿکّا ؿازىان ىِو ُـحٍغ ىحيؼکؽ کٍغ و زىان کيحؼی را در فػانیث

ُا ةؼای ارزیاةی غيهکؼد کارت اىحیازی ىحّازن اؿث. کارت اىحیازی ىحّازن روقی ىعحهفی ةؼای ارزیاةی غيهکؼد وزّد دارد. یکی از ةِحؼیً ىغل

ای ٌعـحیً ةار جّؿي کاپالن و ةؼای رؿیغن ةَ ازياع در ىّرد ؿيث و ؿّی صؼکث غيهیات و اًيیٍان از جغاوم ةلاؿث. ىفِّم کارت اىحیازی ةؼ

ىغت ةا دورٌيا ُای غيهیاجی کّجاهٌّرجّن ارائَ قغ. ُغف کارت اىحیازی ىحّازن دیغن ؿازىان از چِار ىٍظؼ امهی ةا ُغف ایساد ارجتاط ةیً کٍحؼل

فؼدا اؿث. کاپالن و ٌّرجّن در جضلیلات  و راُتؼد ةهٍغىغت کـب و کار اؿث. ةٍاةؼایً ىفِّم  کارت اىحیازی ىحّاز، ؿَ ةػغ زىاٌی دیؼوز، اىؼوز و

ُای ىانی ىحکی ٌیـحٍغ، ةهکَ غيهکؼد ظّد را از چِار ىٍظؼ ىانی، ُای ىؤفق ةؼای ارزیاةی غيهکؼد ظّد فلي ةَ ؿٍسَظّد یافحٍغ کَ قؼکث

ؼکؽ در کارت اىحیازی ایً چِار ىٍظؼ را دٍُغ. فؼآیٍغی ىغاوم و ىحيفؼآیٍغُای داظهی، ىكحؼیان ةیؼوٌی و رقغ و یادگیؼی ىّرد ارزیاةی كؼار ىی

 اظیؼ، دُة دو (. در7، 4;35جؼکیب ٌيّده و ٌلف کارت اىحیازی ةؼزـحَ و پؼ رٌگ کؼدن ٌلاط کاٌٌّی جالش قؼکث اؿث )قؼیفی و ُيکاران 

ُای ةـیاری ىٍسؼ قغه ّآوریىّرد جّزَ و زػاب جتغیم قغه و ایً جيایم ةَ ةؼوز ٌ ىّوّغات از یکی ةَ ؿازىاٌی غيهکؼد ىغیؼیث و ارزیاةی

ُا و اٌغ؛ گؽارشُا و ماصتٍظؼان ةؼ آن ادؼگػار ةّدهُای کهیغی غيهکؼد یکی از ىّوّغاجی اؿث کَ داىٍَ وؿیػی از رقحَاؿث. ىّوّع قاظل

ةؽارُای ًؼاصی داقتّرد ىٍاةع ىلاالت زغیغی درةاره آن ٌّقحَ قغه و ةازار ٌؼم افؽارُای کارةؼدی در ایً زىیٍَ رقغ ةـیاری کؼده اؿث. یکی از ا

ُای ىٍضنؼ ةفؼدش، ىضتّةیث فؼاواٌی ةَ ُای کهیغی غيهکؼد ؿازىاٌی کارت اىحیازی ىحّازن اؿث کَ ةَ دنیم ویژگیاٌـاٌی ىتحٍی ةؼ قاظل

 (. 83، 4232 32ازٌغ )ةاٌحیٍگؿ ةؼآورده قایغ و ةایغ کَ آٌٌّر را  جّكػات زىان جّاٌـحٍغ ًّل در ُای ىحّازدؿث آورده اؿث، اىا ةیكحؼ ارزیاةی

ُای کهیغی غيهکؼد در ُا و ىػیارُای ًؼاصی داقتّرد ىٍاةع اٌـاٌی ةؼ اؿاس قاظلُغف از ایً جضلیق قٍاؿایی و اؿحعؼاج اةػاد، ىؤنفَ

قّد کَ ةا ؤال ىٌؼح ىیرو ُـحٍغ. در ُيیً راؿحا ایً ؿُا ةا دقّاری روةَُای ىػيّل در جتییً آنُای دونحی در قؼایٌی اؿث کَ ىغلؿازىان

ُا ىٍاؿب اؿث؟ و ایً ىغل ُای دونحی ایؼان، چَ ىغنی زِث ارزیاةی غيهکؼد ىٍاةع اٌـاٌی در ایً ؿازىانُای صاکو ةؼ ؿازىانجّزَ ةَ ویژگی

ُای آن در اد و ىؤنفَةاقغ؟ ةؼای پاؿط ةَ ایً ؿؤال ويً جتییً ىفاُیو ىعحهف غيهکؼد ىٍاةع اٌـاٌی، اةػُایی ىیدارای چَ اةػاد و ىؤنفَ

ُای ىعحهف غيهکؼد ایً ىٍاةع، اكغام ةَ ارائَ ىغل ىفِّىی جضلیق گؼدیغه و ةا اؿحفاده از جکٍیٍک دنفی فازی ُای دونحی و قٍاؿایی ىغلؿازىان

 ُا و ىػیارُای آن ةؼ اؿاس کارت اىحیازی ىحّازن ىّرد پاالیف كؼار گؼفحَ اؿث.ىؤنفَ

 

 پصيَص ريش
-ُای کهیغی غيهکؼد ةؼ اؿاس کارت اىحیازی ىحّازن در ؿازىاناٌـاٌی ىتحٍی ةؼ قاظل ىٍاةع داقتّرد ًؼاصی ةَ جضلیق ًای کَ زاآن از

ٌيایغ و درمغد جّؿػَ ُای کهیغی غيهکؼدی ةؼ اؿاس کارت اىحیازی ىحّازن ارائَ ىیپؼدازد و ًؼصی ٌّیً از قاظلُای دونحی ایؼان ىی

                                                           
10. Bunting 



 61 -51، ص 6931، بهار 5پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، صماره 
ISSN: 2375-3675 

http://www.Joas.ir 

 

قّد. و از ُای کهیغی غيهکؼد اؿث، ةؼ صـب ُغف یک جضلیق ةٍیادی ىضـّب ىیره امّل و رواةي قاظلُای ىّزّد درةاىسيّغَ داٌـحَ

 را كادر دونحی ُایؿازىان و دارد ةکارگیؼی كاةهیث اٌـاٌی، جّؿػَ ىٍاةع ةَ ىؼةّط امالصات و اكغاىات اٌسام در آن زایی کَ ٌحایر صامم ازآن

ریؽی و ةِتّد اؿاس اكغام ةَ ةؼٌاىَ ایً ةؼ و ٌيّده ىّزّد ووع قٍاؿیو آؿیب ظّد ارزیاةی ةَ اكغام جضلیقٌحایر ایً  از اؿحفاده ةا جا ؿازد ىی

ُا، جضلیق صاوؼ یک قّد. ُيچٍیً ةؼ اؿاس ًؼح جضلیق و از صیخ ٌضّه گؼدآوری دادهُا ٌيایٍغ، یک جضلیق کارةؼدی ىضـّب ىیفػانیث

در  33ؼدآوری اًالغات ؿَ روش، ىٌانػَ اؿٍادی، دنفی و پیيایكی اؿحفاده گؼدیغه و ٌّغی جذهیخجضلیق جّمیفی )غیؼآزىایكی( اؿث و ةؼای گ

-روش وزّد دارد. زاىػَ آىاری ایً جضلیق قاىم ةیـث ٌفؼ از ظتؼگان داٌكگاُی و کارقٍاؿان ظتؼه در یکی از ادارات دونحی در قِؼ جِؼان ىی

 ُا اؿحعؼاج گؼدیغه و ىّرد پاالیف كؼار گؼفحَ اؿث.ی آنُاةاقغ کَ ةا اؿحفاده از روش دنفی فازی دیغگاه

 

 َایافتٍ
 قغه زیؼ اؿحفاده ًی ىؼاصم ةا فازی دنفی جکٍیک از جضلیق، ادةیات از ةؼ اؿحفاده غالوه ىغل ىفِّىی جغویً و ُاقاظل اؿحعؼاج ةؼای

 اؿث. 

 از نػا ظتؼگان قغه اؿث، ًؼاصی ىػیارُای و ُاىؤنفَ ةا ُاآن ىؤافلث ىیؽان ةَ ظتؼگان رازع ٌظؼ کـب ُغف ةا صاوؼ جضلیق پؼؿكٍاىَ

کَ ظنّمیات ىحفاوت اٌغ. از آٌساییکالىی ٌظیؼ ظیهی کو، کو، ىحّؿي، زیاد و ظیهی زیاد ىیؽان ىؤافلث ظّد را اةؼاز ٌيّده ىحغیؼُای ًؼیق

ُا کیفی، ظتؼگان ةا ذٍُیث یکـان ةَ ؿؤال ىحغیؼُای داىٍَ جػؼیف ةا نػا اؿث ُا ٌـتث ةَ ىحغیؼُای کیفی ادؼگػارافؼاد ةؼ جػاةیؼ ذٍُی آن

 اٌغ.اغغاد فازی ىذهذی جػؼیف قغه 3اٌغ. ایً ىحغیؼُا ةا جّزَ ةَ زغول پاؿط داده

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 اؿث. قغه ىضاؿتَ زیؼ قکم ةَ فؼىّل ىیٍکّوؿکی از اؿحفاده ةا قغه كٌػی فازی اغغاد فّق در زغول

 

(3 ) 

 

 

 وظرسىجی مرحلٍ وخست
 ىیؽان و گؼدیغه ظتؼه ارؿال گؼوه اغىای ةَ زیؼىػیارُا و ىػیارُا ُا،قؼح ىؤنفَ ةا ُيؼاه قغه ارائَ ًؼاصی پؼؿكٍاىَ ىؼصهَ ایً در

 اؿث.  قغه ةٍغی زیؼزيع ةَ قکم آٌِا امالصی و پیكٍِادی ٌظؼات ٌلٌَ و قغه ُا اظػاز ىؤنفَ ُؼکغام ةا آٌِا ىؤافلث

ارائَ  4ُای ارائَ قغه در زغول پاؿط ةؼرؿی از صامم ٌحایر پؼؿكٍاىَ، در هجػؼیف قغ زةاٌی ىحغیؼُای و پیكٍِادی ُایگؽیٍَ ةَ جّزَ ةا

 اؿث> قغه ىضاؿتَ زیؼ ةَ رواةي جّزَ ةا ُاىّنفَ از کغام ُؼ فازی ىیاٌگیً زغول ٌحایر ایً ةَ جّزَ گؼدیغه اؿث. ةا

 

(4)  
 

                                                           
11. Triangulation   

 ( اػذاد فازي مثلثی متغيرَاي کالمی1جذيل )

 غغد فازی كٌػی قغه غغد فازی ىذهذی ىحغیؼُای کالىی

(3و2.47و2) ظیهی زیاد  2.;59 

(2.97و2.37و2.37) زیاد  2.97 

(2.7و2.47و2.47) ىحّؿي  2.7 

(2.47و2.37و2.37) کو  2.47 

(2و2و2.47) ظیهی کو  2.847 
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(5) 

 

 

 آىغه اؿث. 4ُای ظتؼگان اؿث. ٌحایر ایً ىضاؿتات در زغول ةیاٌگؼ ىیاٌگیً دیغگاه ام و iةیاٌگؼ دیغگاه ظتؼه  در ایً راةٌَ 

 

 َاي خبرگان حاصل از وظرسىجی وخست( مياوگيه دیذگا2ٌجذيل )

اةػاد کارت 

 ىحّازناىحیازی
  (m,α,βىیاٌگیً فازی ىذهذی ) ُاىّنفَ

ىیاٌگیً فازی 

 زدایی قغه

 ىانی

 ;:.2 ( :5;.2 , 2.457 , 2.257 ) زتؼان ظغىات پؼؿٍم 3

 2.94 ( 2.972 , :;2.3 , 2.2:7 ) ىغیؼیث ُؽیٍَ ىنؼف اٌؼژی پؼؿٍم در ؿازىان 4

 2:.2 ( :5:.2 , 2.447 , 2.297 ) ، جأىیً، آىّزش، ؿالىث و ؿؼةار پؼؿٍمُای جّؿػَُؽیٍَ 5

 ارةاب رزّع

 2.86 ( 2.872 , 2.395 , 2.345 ) روایحيٍغی 6

 2.97 ( 2.997 , 2.442 , :2.32 ) رزّعجکؼیو ارةاب  7

 2.83 ( 2.847 , :;2.3 , 2.357 ) ُای ارةاب رزّعجّزَ ةَ ٌیازىٍغی 8

 داظهیفؼآیٍغُای 

 2.85 ( :2.85 , :2.37 , 2.355 ) فؼآیٍغ صىّر و غیاب 9

 3:.2 ( 72:.2 , :2.43 , 2.277 ) فؼآیٍغ اؿحعغام و زػب ٌیؼو :

 2.97 ( 2.997 , :2.43 , 2.327 ) اداری فؼآیٍغُای اجّىاؿیّن ;

 2.63 ( 2.622 , :2.35 , 2.397 ) و ظؼوج ٌیؼوی فؼآیٍغ ةازٌكـحگ 32

 رقغ و یادگیؼی

 4;.2 ( 97;.2 , 2.462 , 2.237 ) جّؿػَ ىٍاةع اٌـاٌی 33

 2:.2 ( :5:.2 , 2.447 , ::2.2 ) آىّزش ىـحيؼ 34

 2.94 ( :2.95 , 5;2.3 , :2.33 ) رقغ و جػانی فؼٍُگی و ورزقی 35

 

 زدایی( فازی3فؼىّل ىیٍکّوؿکی )فؼىّل  اؿحفاده ةا ؿپؾ و قغه ىضاؿتَ 4فؼىّل  از اؿحفاده ةا ىذهذی فازی ىیاٌگیً فّق زغول در

 .ةاقغىی پژوُف پؼؿكٍاىَ ُایىؤنفَ از ةا ُؼکغام ىّافلث ظتؼگان قغت دٍُغهٌكان آىغه ةغؿث اؿث. ىیاٌگیً كٌػی قغه

 

 
 ( وتایج مرحلٍ ايل وظرسىجی خبرگان2ضکل )

 

دُغ جّؿػَ ىٍاةع اٌـاٌی و زتؼان ظغىات پؼؿٍم دارای ةیكحؼیً ىیاٌگیً و فؼآیٍغ ةازٌكـحگی و ظؼوج ٌیؼو گٌَّ کَ ٌحایر ٌكان ىیُيان

ُای ةاز پاؿط ٌظؼات ظتؼگان َ ةا پؼؿفکَ در پؼؿكٍاىَ دنفی ىؼصهَ اول غالوه ةؼ ؿؤاالت ةـحةاقغ. ةا جّزَ ةَ ایًدارای کيحؼیً ىیاٌگیً ىی
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ىؤنفَ پیكٍِادی در ایً پژوُف  35ٌیؽ اظػ گؼدیغ، پؾ از ةؼگؽاری زهـات صىّری ةا ظتؼگان از ٌظؼات آٌان در راةٌَ ةا ىػیارُای ؿٍسف 

-فث. ىػیارُای ؿٍسف ىؤنفَةاقغ مّرت پػیؼُای پیكٍِادی ىیاؿحفاده قغه و اكغاىات امالصی در زیؼىػیارُا کَ اةؽاری زِث ؿٍسف ىؤنفَ

ُای صلّكی کارکٍان ٌیؽ ىػیار صق ی فؼآیٍغ ةازٌكـحگی و ظؼوج ٌیؼو قاىم جػغاد فّت و اؿحػفا از ایً فؼآیٍغ صػف گؼدیغ. ةا جّزَ ةَ فیف

اىَ ىؼصهَ اول و ایساد ُا در ىؼصهَ دوم ةػغ از جغییؼات ةَ وزّد آىغه در پؼؿكٍىأىّریث ةَ ىؤنفَ زتؼان ظغىات اوافَ قغ. زِث ؿٍسف ىؤنفَ

ؿازی قغه و ىنّر ةَ آن پؼؿكٍاىَ ىؼصهَ دوم، ةؼای ُؼ فؼد ظتؼه ٌلٌَ ٌظؼ كتهی فؼد ةا ىیؽان ىیاٌگیً کم ىلایـَ قغه و ةَ مّرت قعنی

 ای از ٌضّه ٌظؼؿٍسی در ایً ىؼصهَ ارائَ گؼدیغه اؿث.ٌيٌَّ 5ظتؼه ارؿال قغ. در زغول 

 

 بی مقایسٍ وتایج پرسطىامٍ مرحلٍ ايل خبرٌ ضمارٌ یکفرم ارزیا از اي( ومًو3ٍ) جذيل

 

اةػاد کارت 

 اىحیازی ىحّازن

 ُاىّنفَ
ىیاٌگیً 

 کم

ىحغیؼ 

 کالىی

ٌظؼ ىؼصهَ  

اول )غغد 

فازی كٌػی 

 قغه(

اظحالف ٌظؼ 

ىؼصهَ اول 

ةا ىیاٌگیً 

 کم

 

 ىانی

 2.269 59;.2 زیادظیهی ;:.2 زتؼان ظغىات پؼؿٍم 3

 2.25 2.97 زیاد 2.94 ىغیؼیث ُؽیٍَ ىنؼف اٌؼژی پؼؿٍم در ؿازىان 4

 -2.27 2.97 زیاد 2:.2 ، جأىیً، آىّزش، ؿالىث و ؿؼةار پؼؿٍمُای جّؿػَُؽیٍَ 5

 

 ارةاب رزّع

 -2.36 2.7 ىحّؿي 2.86 روایحيٍغی 6

 2 2.97 زیاد 2.97 جکؼیو ارةاب رزّع 7

 2.36 2.97 زیاد 2.83 جّزَ ةَ ٌیازىٍغی ُای ارةاب رزّع 8

 

 داظهی فؼآیٍغ

 2.34 2.97 زیاد 2.85 فؼآیٍغ صىّر و غیاب 9

 2.349 59;.2 زیادظیهی 3:.2 فؼآیٍغ اؿحعغام و زػب ٌیؼو :

 2.3:9 59;.2 زیادظیهی 2.97 فؼآیٍغُای اجّىاؿیّن اداری ;

 ;2.2 2.7 ىحّؿي 2.63 و ظؼوج ٌیؼو فؼآیٍغ ةازٌكـحگی 32

 یادگیؼی رقغ و

 2.239 59;.2 زیادظیهی 4;.2 جّؿػَ ىٍاةع اٌـاٌی 33

 -2.27 2.97 زیاد 2:.2 آىّزش ىـحيؼ 34

 -2.44 2.7 ىحّؿي 2.94 و ورزقیرقغ و جػانی فؼٍُگی  35

 

 وظرسىجی مرحلٍ ديم
ا ٌلٌَ ٌظؼ كتهی جِیَ گؼدیغه و ُيؼاه ة دوم پؼؿكٍاىَ ىغل، ىػیارُای زیؼ و ُا، ىػیارُاىؤنفَ در الزم جغییؼات اغيال ويً ىؼصهَ ایً در

 ُا ةا دیغگاه ؿایؼ ظتؼگان، ىسغداً ةَ اغىای گؼوه ظتؼه ارؿال گؼدیغ. ُؼ فؼد و ىیؽان اظحالف آن

 و ىػیارُا ُا،ىؤنفَ قغه در اغيال جغییؼات جّزَ ةا ُيچٍیً و گؼوه اغىای ٌظؼات ؿایؼ ٌلٌَ ةَ جّزَ ةا ظتؼه گؼوه اغىای ایً ىؼصهَ در

-ُيچّن ىؼصهَ اول ةا اؿحفاده از فؼىّل دوم ىؼصهَ در قغه ارائَ ُایدادٌغ. ٌحایر قيارش پاؿط پاؿط ارائَ قغه االتؿؤ ةَ ىسغداً زیؼىػیارُا،

 ارائَ قغه اؿث. 6ىّرد جضهیم كؼار گؼفحَ و در زغول  5و  4، 3ُای قياره 
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 َاي خبرگان حاصل از وظرسىجی ديم( مياوگيه دیذگا4ٌجذيل )

اةػاد کارت 

 اىحیازی ىحّازن
 ُاىّنفَ

 ىیاٌگیً فازی ىذهذی

(m,α,β) 

ىیاٌگیً فازی 

 زدایی قغه

 ىانی

 4;.2 ( 97;.2 , 2.462 , 2.237 ) زتؼان ظغىات پؼؿٍم 3

 2;.2 ( 72;.2 , 2.462 , :2.24 ) ىغیؼیث ُؽیٍَ ىنؼف اٌؼژی پؼؿٍم 4

 6:.2 ( :::.2 , 2.457 , :2.26 ) ، جأىیً، آىّزش، ؿالىث و ؿؼةار پؼؿٍمُای جّؿػَُؽیٍَ 5

 ارةاب رزّع

 6:.2 ( 97:.2 , 2.432 , 2.282 ) روایحيٍغی 6

 4:.2 ( 85:.2 , 2.445 , :2.26 ) جکؼیو ارةاب رزّع 7

 5:.2 ( 85:.2 , 2.427 , 2.2:2 ) جّزَ ةَ ٌیازىٍغی ُای ارةاب رزّع 8

فؼایٍغُای 

 داظهی

 :2.9 ( 35:.2 , 2.425 , 2.287 ) یٍغ صىّر و غیابآفؼ 9

 ::.2 ( :5;.2 , 2.467 , 2.255 ) فؼآیٍغ اؿحعغام و زػب ٌیؼو :

 ::.2 ( 47;.2 , 2.462 , 2.262 ) فؼآیٍغُای اجّىاؿیّن اداری ;

 ;2.6 ( ::2.6 , :2.36 , :2.36 ) و ظؼوج ٌیؼو فؼایٍغ ةازٌكـحگی 32

 رقغ و یادگیؼی

 5;.2 ( ::;.2 , 2.467 , :2.22 ) جّؿػَ ىٍاةع اٌـاٌی 33

 2;.2 ( 72;.2 , 2.462 , :2.24 ) آىّزش ىـحيؼ 34

 2;.2 ( 72;.2 , 2.452 , 2.252 ) رقغ و جػانی فؼٍُگی و ورزقی 35

 

دو ىؼصهَ کيحؼ  ةیً اظحالف کَ درمّرجی ىؼصهَ، ایً ٌحایر ةا ىلایـَ آن و اول ىؼصهَ در قغه ارائَ ُایدیغگاه در ایً ىؼصهَ ةا جّزَ ةَ

  قّد.( ةاقغ در ایً مّرت فؼآیٍغ ٌظؼؿٍسی ىحّكف ىی2.3کو )از صغ آؿحاٌَ ظیهی 

 

(6           ) 

 

 

 ارائَ قغه اؿث. 7، ىیؽان اظحالف ةیً ىؼاصم اول و دوم ةَ در زغول 6ةا جّزَ ةَ فؼىّل قياره 

 

 ( ميسان اختالف دیذگاٌ خبرگان در وظرسىجی مرحلٍ ايل ي ديم5جذيل )

اةػاد کارت 

 اىحیازی ىحّازن
 ُاىّنفَ

ىیاٌگیً ىؼصهَ 

 اول ٌظؼؿٍسی

ىیاٌگیً ىؼصهَ 

 دوم ٌظؼؿٍسی

اظحالف 

 ىیاٌگیً
 ٌحیسَ

 ىانی

 پػیؼش 2.25 4;.2 ;:.2 زتؼان ظغىات پؼؿٍم 3

 ىؼصهَ ؿّم :2.3 2;.2 2.94 ىغیؼیث ُؽیٍَ ىنؼف اٌؼژی پؼؿٍم 4

 پػیؼش 2.26 6:.2 2:.2 ، جاىیً، آىّزش، ؿالىث و ؿؼةار پؼؿٍمُای جّؿػَُؽیٍَ 5

 ارةاب رزّع

 ىؼصهَ ؿّم 2.42 6:.2 2.86 روایحيٍغی 6

 پػیؼش 2.29 4:.2 2.97 جکؼیو ارةاب رزّع 7

 ىؼصهَ ؿّم 2.44 5:.2 2.83 جّزَ ةَ ٌیازىٍغی ُای ارةاب رزّع 8

ُای فؼآیٍغ

 داظهی

 ىؼصهَ ؿّم 2.37 :2.9 2.85 صىّر و غیابفؼآیٍغ  9

 پػیؼش 2.29 ::.2 3:.2 اؿحعغام و زػب ٌیؼو فؼآیٍغ :

 ىؼصهَ ؿّم 2.35 ::.2 2.97 اجّىاؿیّن اداریُای فؼآیٍغ ;

 صػف :2.2 ;2.6 2.63 و ظؼوج ٌیؼو ةازٌكـحگیفؼآیٍغ  32
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 رقغ و یادگیؼی

 پػیؼش 2.23 5;.2 4;.2 جّؿػَ ىٍاةع اٌـاٌی 33

 پػیؼش 2.32 2;.2 2:.2 آىّزش ىـحيؼ 34

 ىؼصهَ ؿّم :2.3 2;.2 2.94 رقغ و جػانی فؼٍُگی و ورزقی 35

 

اٌغ و ىیؽان اغىای گؼوه ظتؼه ةَ وصغت ٌظؼ رؿیغه 3، 5، 7، :، 33، 34ُای قياره ىّنفَ در دُغىی ٌكان فّق زغول کَ ُياٌگٌَّ

 گؼوه اغىایُای فّق ىحّكف گؼدیغ. ( ةّده، نػا ٌٌؼؿٍسی در ظنّص ىؤنف2.3َاظحالف ٌظؼ در ىؼاصم اول و دوم کيحؼ از صغ آؿحاٌَ ظیهی کو )

ةّده و ةَ دنیم ایٍکَ اىحیاز ةغؿث آىغه ةؼای  ىّافق ىّارد ةلیَ ةا اٌـاٌی، ىٍاةع ةؼٌغ جلّیث زؽءىّنفَ ةَ قغه اقاره ُای ىّنفَ ةیً از ظتؼه

 و ظؼوج ٌیؼو در داىٍَ ظیهی کو كؼار گؼفحَ نػا ىغل ىفِّىی پژوُف صػف گؼدیغ. فؼآیٍغ ةازٌكـحگی

 

 وظرسىجی مرحلٍ سًم

 و فؼد كتهی ُؼ ٌظؼ ةا ٌلٌَ ُيؼاه و گؼدیغه جِیَ ؿّم پؼؿكٍاىَ ىغل، و ىػیارُای ُاىؤنفَ در الزم جغییؼات اغيال ويً ىؼصهَ ایً در

از  ىؼصهَ ایً در کَ جفاوت ایً (، ىسغداً ةَ ظتؼگان ارؿال گؼدیغ. ةا7ظتؼگان )ُياٌٍغ زغول قياره  ؿایؼ ىیاٌگیً دیغگاه ةا آٌِا اظحالف ىیؽان

 5و  4، 3ىؤنفَ ةاكیياٌغه مّرت گؼفث. در اداىَ ةا جّزَ ةَ فؼىّل  9ىّرد ىحّكف گؼدیغه و ٌظؼؿٍسی در ىّرد  8ّد در ىؼصهَ كتم، ىؤز 35

 ارائَ قغه اؿث.  8ُا در زغول ىیاٌگیً فازی ٌحایر قيارش داده

 

 سًم وظرسىجی از حاصل خبرگان دیذگاٌ َاي مياوگيه (6جذيل )

اةػاد کارت اىحیازی 

 ىحّازن
 (m,α,β) فازی ىذهذیىیاٌگیً  ُاىّنفَ

ىیاٌگیً فازی 

 زدایی قغه

 4;.2 ( 97;.2 , 2.462 , 2.237 ) ىغیؼیث ُؽیٍَ ىنؼف اٌؼژی پؼؿٍم 4 ىانی

 ارةاب رزّع
 ;:.2 ( :5;.2 , 2.447 , :2.25 ) روایحيٍغی 6

 8:.2 ( 22;.2 , 2.442 , :2.27 ) ُای ارةاب رزّعجّزَ ةَ ٌیازىٍغی 8

 ُای داظهیفؼآیٍغ
 9:.2 ( 35;.2 , 2.447 , :2.25 ) صىّر و غیابفؼآیٍغ  9

 3;.2 ( 85;.2 , 2.467 , 2.242 ) ُای اجّىاؿیّن اداریفؼآیٍغ ;

 5;.2 ( ::;.2 , 2.467 , :2.22 ) رقغ و جػانی فؼٍُگی و ورزقی 35 رقغ و یادگیؼی

 

 ةاقغ.ىی 9ؼ ظتؼگان در ىؼاصم دوم و ؿّم ةَ قؼح زغول نیً ىیؽان اظحالف ٌظ ةا جّزَ فؼىّل قياره چِار چٍگ

 

 در خبرگان وظرسىجی مرحلٍ ديم ي سًم ( ميسان اختالف دیذگا7ٌجذيل )

اةػاد کارت 

 اىحیازی ىحّازن
 ُانفَىؤ

ىیاٌگیً ىؼصهَ 

 دوم ٌظؼؿٍسی

ىیاٌگیً ىؼصهَ 

 ؿّم ٌظؼؿٍسی

اظحالف 

 ىیاٌگیً
 ٌحیسَ

 پػیؼش 2.24 4;.2 2;.2 ىغیؼیث ُؽیٍَ ىنؼف اٌؼژی پؼؿٍم در ؿازىان 4 ىانی

 ارةاب رزّع
 پػیؼش 2.27 ;:.2 6:.2 روایحيٍغی 6

 پػیؼش 2.25 8:.2 5:.2 ُای ارةاب رزّعجّزَ ةَ ٌیازىٍغی 8

یٍغُای آفؼ

 داظهی

 پػیؼش ;2.2 9:.2 :2.9 یٍغ صىّر و غیابآفؼ 9

 پػیؼش 2.25 3;.2 ::.2 یٍغُای اجّىاؿیّن اداریآفؼ ;

 پػیؼش 2.25 5;.2 2;.2 رقغ و جػانی فؼٍُگی و ورزقی 35 رقغ و یادگیؼی
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ةاقغ و نػا ( ىی2.3ظیهی کو ) آؿحاٌَ صغ از کيحؼ ؿّم و دوم ىؼاصم در ظتؼگان ٌظؼ اظحالف ىیؽان دُغىی ٌكان 9زغول  کَ ُياٌٌّر

-ُای کهیغی در ٌظؼ گؼفحَ ىیزِث ًؼاصی قاظل 5ُای جأییغ قغه ىٌاةق قکم قّد. در ٌِایث ىؤنفٌَظؼؿٍسی در ایً ىؼصهَ ىحّكف ىی

 قّد.

 

 
 ( مذل مفًُمی3ضکل )
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 گيريبحث ي وتيجٍ
دیؼ آٌِا ةؼ فؼٍُگ ؿازىاٌی اؿث، ةهکَ ةَ غهث ارائَ أُای زاىع ىٍاةع ؿازىاٌی در جّؿػَ ٌیؼوی اٌـاٌی ٌَ جٍِا ةَ غهث جاُيیث ؿیـحو

گیؼد، اؿث. در غیً صال ٌیاز ىغیؼان ای غهيی و فٍی زغیغی کَ ةؼاؿاس آٌِا قکم ىیُىیً کٍٍغگان ةؽرگ و دیغگاهأراُکارُای زاىع جّؿي ج

ةحّاٌٍغ ٌلف  ىٍاةع اٌـاٌیُای کهیغی غيهکؼد در كانب یک داقتّرد گؼدد کَ قاظلؿازی ىّزب ىیةَ داقحً اًالغات ىٍاؿب زِث جنيیو

ًؼاصی داقتّردُای ىٍاؿب از غّاىم امهی پیكتؼد ىّفلیث آىیؽ اُغاف ُای کهیغی غيهکؼد و صيایحی ىٍاؿتی را ایفا ٌيایٍغ. قٍاظث قاظل

کٍغ. ارزیاةی در ایً راؿحا ارزیاةی غيهکؼد ٌلف اؿاؿی در ایً زىیٍَ ایفا ىی .ةاقغُا ىیاؿحؼاجژیک ؿازىان و ىٍاةع اٌـاٌی در کهیَ ؿازىان

قّد. نػا ةؼای دؿحیاةی ةَ غيهکؼد ةِیٍَ و در ةا غيهکؼد ةِیٍَ ىی غيهکؼد ىّزب آگاُی کارکٍان ٌـتث ةَ غيهکؼدقان و ىلایـَ ایً غيهکؼد

ُا ةؼای ارزیاةی غيهکؼد کارت اىحیازی کٍغ. یکی از ةِحؼیً ىغلٌِایث رؿیغن ةَ ىؤفلیث و ةلا، ؿیـحو ارزیاةی غيهکؼد کيک قایان جّزِی ىی

ُای کهیغی ازی ٌیـث، در ایً پژوُف ةَ کيک ىؼور ادةیات قاظلؿاؿث و ةَ دنیم ایٍکَ ارزیاةی غيهکؼد ةغون وزّد ىػیارُا كاةم پیاده

ُا ةؼرؿی و اٌحعاب قغٌغ. غيهکؼد قٍاؿایی قغٌغ. ؿپؾ ةَ کيک جّزیع پؼؿكٍاىَ در ىیان کارقٍاؿان یکی از ادارات دونحی ایؼان ایً قاظل

ؼ کارت اىحیازی ىحّازن و ةَ کيک جکٍیک دنفی ُا ىتحٍی ةؼ ىٍاظؿپؾ ةَ کيک پؼؿكٍاىَ دیگؼی اًالغات ىؼةًَّ ةَ دؿث آىغ و قاظل

 فازی گؽیٍف قغٌغ. 

 ةاقغ> راُگكا ةؼای ادارات دونحی جّاٌغىی زیؼ پیكٍِادُای پژوُف، ایً در آىغه ةػيم ُایةؼرؿی و ٌحایر اؿاس ةؼ

ةع اٌـاٌی اداره ظّد و در ٌِایث ةَ جّاٌٍغ ةا اؿحفاده از ىغل ارائَ قغه در ایً پژوُف ةَ ارزیاةی غيهکؼد ىٍاُای دونحی ىیؿازىان -

 ُای ةَ دؿث آىغه ةپؼدازٌغ.ؿازی داقتّرد ىٍاةع اٌـاٌی ةؼ اؿاس قاظلًؼاصی و پیاده

 واصغُای قغه اؿث اقاره آن ةَ ٌیؽ پژوُف ایً و در قّدىی ةیان ىِو ُایقاظل ىحّازن اىحیازی کارت ىغل در ایٍکَ ةَ جّزَ ةا -

 ةؼای را ظّد واصغ جّان و وكث و ةیكحؼیً یكحؼیً ٌيایٍغ پؼُیؽ ٌتاقغ اداره ارقغ ىغیؼیث ىغٌظؼ اؿث ىيکً کَ دیگؼ ىّارد ةَ پؼداظحً از اداره

 ةگػراٌٍغ. ُاقاظل ایً ةَ رؿیغن

ُؼ قاظل،  ىحّنی و امهی واصغ ىغٌظؼ اُغاف ةَ رؿیغن زِث و یاةٍغ اًالع ُاقاظل از اداره ىعحهف واصغُای قّد کهیَپیكٍِاد ىی -

 ٌيایٍغ. ارائَ را الزم ةؼٌاىَ

 .مّرت گیؼد ریؽی ىٍاؿبةؼٌاىَ قغه اغالم یُاىؤنفَ و ُاقاظل جيام ةؼای الزىـث گؼدد ةیكحؼ اداره ىؤفلیث ایٍکَ ةؼای -

 دد.گؼىی ىكعل پیكٍِاد زىاٌی ُایدر ةازه قغه، ىػؼفی ُایقاظل ةازةیٍی آىّزش و پؼورش، داٌكی و ركاةحی فىای ةَ ةاجّزَ -

 گؼدد. اغالم قاظل ىؼةًَّ ةؼای واصغ ُؼ زىاٌی ُایةؼٌاىَ -

 راُکار نؽوم در مّرت و ةؼرؿی قغه اغالم ُایقاظل از آىغه ةغؿث ظنّص ٌحایر در ىعحهف واصغُای غيهکؼد ایدوره ةنّرت -

 .گؼدد پیكٍِاد ازؼائی غيهکؼدُای قغن ةِیٍَ زِث ىٍاؿتی

ارقغ  ىغیؼیث وظایف امهی از ایً کَ ةاقغىی اداره در ؿیـحياجیک رویکؼد داقحً ُایی،ىغل ًچٍی در ىؤفلیث ةَ رؿیغن امهی قؼط -

 .ةاقغىی اداره

 ىضاؿتَ و اًالغات آوریزيع ؿیـحو فؼآیٍغ ٌيّدن ىکاٌیؽه الزم ةؼای ؿازیُا و ادارات ٌیؽ زىیٍَگؼدد در ؿایؼ ؿازىانپیكٍِاد ىی -

 ىغیؼیحی ایساد گؼدد. داقتّردی امٌظ ُایپایَ ایساد و ؿازىان غيهکؼد

 و پیكؼفث ةؼٌاىَ از روزاٌَ ةنّرت ىعحهف واصغُای جا گؼدد جِیَ افؽاری ٌؼم ةنّرت کار اٌسام فؼآیٍغ اىکان مّرت گؼدد درپیكٍِاد ىی -

 .ٌيایٍغ ارائَ ىٍاؿب امالصی اكغاىات ةحّاٌٍغ و یاةٍغ اًالع فؼآیٍغُا اصحيانی ىكکالت
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