
 

 

 فصلنامۀ مدیریت نظامی    90/79/7505دریافت مقاله: 

 7501 زمستان، 8، شمارۀ هجدهمسال     55/75/7501پذیرش مقاله: 

 42-29ص  ص      

محوروجهادیهایفضیلتیالگویارزیابیسازمانارائه

 5فر یحجازسعید ، 7ایوب کهریزی

 چکیده
است. بدون بررسی و کسب  توجه قابلنفعان در یک سازمان مهم و تمامی ذیامروز ارزیابی مستمر و مناسب عملکرد، برای 

های پیش روی سازمان و کسب بازخورد از میزان اجرای  آگاهی از میزان دستیابی به اهداس و بدون شناسایی چالش

خواهد شد. تمامی شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نهای تدوین سیاست

 توان می، محور و جهادیسازمان فضیلتتبیین مفهوم  بر اساسپذیر نیست.  موارد مذکور بدون ارزیابی عملکرد امکان

 -اسالمی -اخالقی های ارزشتام بر معنویت و  تثکید دارای یک اصل بنیادی است که آن نوع سازمانمشاهده نمود که این 

محور های فضیلت سازمان های مربوط به مؤلفه سایر تثثیر معنویت بر علم مدیریت، های پیشرفتانسانی است. امروزه با 

به دنبال سنجش  محور و جهادی،های فضیلت های مربوط به سازمان به مؤلفه با توجهتحقی   در اینرو  ؛ ازاینشده است ثابت

 .هستیم ها آن بندی اولویتمیزان اثربخشی و 

هیای  بنییدی مؤلفیه  مراتبیی فازی گروهیی سیعی در انییجام رتییبه  سلسیلهیری  روش فیرآیند تحلیلدر پیژوهش حاضر از ط

مراتیب  ها داریم که در آن با قرار دادن سلسلهمحور و جهادی و به تبع آن ارزیابی عملکرد این نوع سازمانهای فضیلتسازمان

هیا را  مراتبی )مقایسات زوجی(، میزان اهمیت مؤلفهد تحلیل سلسلهی فرآین( در پرسشنامهاند شده نییتعها )که از پیش مؤلفه

هیا را از کارشناسیان جوییا شیدیم و     تک مؤلفهای دیگر عملکرد سازمان نسبت به تکبه دست آوردیم. همچنین در پرسشنامه

میان معیارهای کیالن، معییار   صورت است که در ی کار بدینیک ارزیابی نهایی از عملکرد سازمان ارائه دادیم. نتیجه تیدرنها

. همچنیین در مییان   رادار اسیت تیرین مییزان ارجحییت    کیم « حکمیت »ترین میزان اهمییت و معییار   بیش« پذیریانعطاس»

اسیتخدام زنیان   » اریی مع ریی زتیرین وزن و  دارای بیش« مدیر عنوان بهانتخاب طبیعی بهترین فرد » اریمع ریزمعیارهای فرعی، 

اخیوت  »نسبت بیه معییار    . در معیارهای اصلی، سازمانگشته استترین میزان اهمیت حائز کم« ازمحدود و طب  نی صورت به

، بدترین عملکرد را داشته است. همچنین در رابطه با معیارهای فرعیی « حکمت»بهترین عملکرد و نسبت به معیار « سازمانی

بیدترین  « خیودکنترلی » اریمع ریزبهترین عملکرد و نسبت به « رفع خطاها با طنز و غیرمستقیم» اریمع ریزنسبت به  سازمان

 عملکرد را داشته است.

مراتبی فازیِ گروهیی، سیازمان   سلسلهها، منط  فازی، فرآیند تحلیلمراتب مؤلفهارزیابی عملکرد، سلسلهکلیدی:  های هواژ

 محور و جهادیفضیلت
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 مقدمه
یکی از وقایع بسیار مهمی که در قرن بیستم به وقوع پیوست، پیروزی انقالب اسالمی ایران بود 

سازمانی و مدیریتی،  ازلحاظمختلف به وجود آورد.  های عرصهکه تحوالت زیادی را در 

نهادهای جدیدی در بستر انقالب  گیری شکلمتعددی رخ داد که یکی از ابعاد آن  های دگرگونی

اوضاع، مقتضیات و نیازهای زمان تشکیل شد، توانست  برحسب. این نهادها که اسالمی بود

که اگر این  یا گونه بهکارهای مهم و بزرگی انجام دهد و تثثیرات زیادی در جامعه برجای گذارد 

یا حداقل انقالب  افتاد می، شاید اصل انقالب به خطر گرفت نمیو نهادها شکل  ها سازمان

محتوای این انقالب، اسالمی  ازآنجاکه. یافت نمیتدایی به اهداس خود دست اسالمی در مراحل اب

و معیارهای اسالمی را  ها شاخصبود این امر باعر شد نهادهایی که در جریان آن شکل گرفت، 

پیگیری کند و در جهت کسب و تحق  فضایل دینی و اخالقی گام بردارد. اقدام و عمل بر 

متمایز  ها سازمانو نهادها را از سایر  ها سازماناخالقی، این  یها فضیلتاساس این معیارها و 

و در  ها سازمانتر فضایل اخالقی در . انقالب اسالمی فضایی را برای ظهور هرچه بیشکند می

متمایزکننده این انقالب از سایر  های ویژگییکی از  تواند میجامعه ایجاد کرد که این امر 

محور در این کت در جهت کشف و تبیین رفتارهای فضیلتباشد؛ بنابراین حر ها انقالب

گامی مؤثر در جهت الگوسازی  تواند میبرآمده از انقالب اسالمی  7محورفضیلت های سازمان

 .اسالمی و ایرانی در عرصه سازمان و مدیریت بردارد

نیست، بلکه یک ضرورت  آل دهیاوری یک در دنیای رقابتی کنونی، رسیدن به حداکثر بهره

برای رسیدن به این هدس ضروری ناگزیرند عملکرد  شان اندازه بهها بدون توجه است. سازمان

ی مدییریت جزییی اساسیی از زنیجیره عنوان بهگیری عملکیرد خود را بهبود بخشند. اندازه

ها دارد. بسیاری از سازمان برای در بهبود و تعالی سازمان انکار رقابلیغعملکرد، امیروزه نیقشی 

های مدیریتی خود لحاظ جهان نوین آن را در برنامه یها چالشمواجهه با فشارهای محیطی و 

های صحیح ارزیابی عملکرد، سازمان خود کنند تا با استفاده از روشاند و همواره سعی میکرده

حی را برای پیشبرد اهداس خود را مورد ارزیابی قرار داده و بر اساس نتایج آن تصمیمات صحی

 .(7505میرفروتن، اتخاذ کنند )

                                                                                                                                       

7. Virtual Organizations 
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های مرسوم در جریان انقالب اسالمی و تحوالت آن نهادهای جدیدی شکل گرفت که با سازمان

مدیریت  ازجملههای متفاوت وبیش از دیدگاهاین نهادها کم یهای اساسی داشت. مطالعهتفاوت

 یموردبررستوان این نهادها را دید اخالق فضیلت نیز می. از قرارگرفته است موردتوجهجهادی 

 ازجملههای گوناگون های اخالقی است که در حوزهترین نظریه. اخالق فضیلت یکی از مهمقرارداد

 یتوان در حوزه؛ لذا از این نظریه میقرارگرفته است موردتوجههای اخیر مدیریت در سال

حرکت کرد. انقالب اسالمی ر محوهای فضیلتازمانمدیریت و سازمان استفاده و به سمت س

 (.7508فرد و همکاران، د )داناییمحور را ایجاد نموهای فضیلتگیری سازمانشکل یزمینه

شود، خالصه نمی ها آنعلت موف  و ناموف  بودن کشورها، صرفاً در نظام ارزیابی عملکرد 

ارزیابی عملکرد یک موضوع جدیدی نیست. همه کشورها هرکدام به نحوی برخوردار از  چراکه

ی مشابهی نداشته است. بلکه علت را در این مقوله اند اما نتیجهسیستم ارزیابی عملکرد بوده

-آوری و آنالیز دادهتوان جست که تعیین اهداس استراتژیک عملکرد، سنجش عملکرد، جمعمی

رویکردی  با ها، در جهت بهبود عملکرد سازمان یا کشوراین داده یریکارگ هبو  های عملکرد

کشورهاست و این همان  ها ویک اصل بسیار مهم در جهت موفقیت سازمان سیستماتیک،

آگاهی از  منظور به(. هر سازمان 7508در سطح خرد و کالن است )کهریزی،  مدیریت عملکرد

های پیچیده و پوییا نیاز مبرم  در محیط باألخصی خود ها میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت

به ارزییابی دارد. از سوی دییگر فقیدان وجود نظام ارزییابی و کنترل در یک سیستم به معنای 

گیردد که پییامدهای آن کهیولت  عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تیلقی می

-این پژوهش سعی در ارائه رو نیازا(. 7507و خوبیاری،  است )پاکروان 7و نیهایتیاً مرگ سازمان

های مربوط به با توجه به مؤلفه 5محور و جهادیهای فضیلتی الگویی جهت ارزیابی سازمان

 5مراتبی فازی گروهیها و با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسلهگونه سازماناین

(GFAHP) .خواهد داشت 

تواند دستاوردهای گوناگونی خود را نشان دهد؛ اما زمانی می تواند در اشکالمدیریت می

 که یدرصورت باشد. همراه جهادی هایبزرگ مورد انتظار را تحق  بخشد که این مدیریت با مؤلفه

                                                                                                                                       

7. Entropy 

5. Virtual & Jihadi Organizations 

5. Group Fuzzy Analytic Hierarchy Process 
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 متعالی سازمانی تواند به اهداسمی خردمند با رویکرد جهادی به هدایت سازمان بپردازد مدیریت

نیازمند شناخت بهتر  مدیریتی یک رویکرد عنوان بهجهادی  مدیریت نائل گردد. از طرفی رویکرد

تبیین مفهوم مدیریت  بر اساس(. 7505های ایرانی است )توالیی و شکوهیار، توسط سازمان

نمود که این رویکرد مدیریتی دارای یک اصل بنیادی است که آن تثکید  مشاهده توانجهادی، می

 جهادی بدون ، مدیریتدرواقعانسانی است.  -اسالمی  -های اخالقی تام بر معنویت و ارزش

 و کارایی تواندزمانی می جهادی (. مدیریت7505داشت )بوداقی و شادی،  نخواهد وجود معنویت

 بر بتواند که دهد نشان یخوب به اسالمی مدیریتی ایرانی و سبک یک عنوان به را خود اثربخشی

است  هاییداشته باشد. مدیریت جهادی دارای ویژگی بهبود عملکرد سازمان تثثیر به سزایی روی

 (.7505ایفا نماید )توالیی و شکوهیار،  ها نقش اساسیتواند در موفقیت سازمانکه می

 یا« برویم» دو ارزشاز فضای بین  منط اهمیت استفاده از منط  فازی این است که این 

 را« برویم دارد احتمال»حتی  ای..« ر.اگ رویم می» یا« شاید برویم» های جدیدارزش ،«نرویم»

سازی یک سیستم هایی را که برای مدل که شیوه. بدین معنی گیرد می کار به و کرده استخراج

 سازد پیچیده است، با استفاده از مقادیر زبانی و دانش فرد خبره جایگزین مید ریاضیات نیازمن

بیشتر درگیر نیروی انسانی و گیری هر چه یک تصمیم درواقع(، 7508)کهریزی و حسنی، 

گردد ها میی فازی بیشتر مسلط به توضیح این سیستمهای پیچیده شود، پدیدههمچنین سیستم

(. سادگی، کارایی در شرایط عدم قطعیت، توانایی استفاده از متغیرهای 7545)رزمی و همکاران، 

گویی از دیگر دم مطل گویی و عها، پاسخگویی، عدم کلیآن یساز یکمکیفی و کالمی بدون 

 دهد.مزایای منط  فازی است که ضرورت استفاده از آن را در این پژوهش به دست می

 مبانی نظری پژوهش
کدام به پیچیدگی و گستردگی اخالق فضیلت نباشد. این  های اخالقی هیچ شاید در بین نظریه

رود در آینده بتواند در  های اخالقی است، انتظار می ترین نظریه نظریه، که امروزه از مهم

در اخالق مدیریت در ایجاد یک زندگی اخالقی و سعادتمند، کارایی  ازجملههای گوناگون،  حوزه

توان در حوزۀ مدیریت و سازمان استفاده کرد و به  ، از این نظریه مییرو نیبدداشته باشد. 

نوعی نظریۀ هنجاری است « مدار اخالق فضیلت»محور حرکت نمود.  های فضیلت سمت سازمان

های اخالقی در  مدرنیسم، به دلیل ناکامی نظریه که در عصر افول مدرنیته و ظهور پست

 یخوب بههای اخالقی  احیای ارزش منظور بهت، و یابی به طرحی نو برای نجات انسانی دست
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ی مثله کردن شود. در روزگار غربت اخالق و سرمازدگی وجدان اخالقی که نتیجه احساس می

فضایل اخالقی و ارزشمند بودن شکوفایی بشر، این  قرار گرفتنحقیقت انسانیت است، محور 

 (.7549رساند )خزاعی،  ضرورت را به اوج می

 ملکردارزیابی ع .9

های ای از ارزشیابی رفتار کارکنان در محیط کار است که شامل جنبهارزیابی عملکرد، شیوه

شود. عملکرد اشاره به حدی از نیل به موفقیت در انجام کمی و کیفی عملکرد شغلی افراد می

میزان کامیابی فرد در پاسخگویی به تقاضاهای شغل است.  ی کننده منعکسوظایف دارد که 

گیری عملکرد در چارچوب اصول و فرآیند سنجش و اندازه»بی عملکرد عبارت است از ارزیا

هدس «. های اجراییمفاهیم علمی مدیریت برای تحق  اهداس و وظایف سازمانی در قالب برنامه

ی اساسی ارزیابی عملکرد، فراهم نمودن اطالعات در خصوص عملکرد کاری پرسنل و مبادله

پرسنل در جهت جلوگیری از عملکرد نامطلوب و اصالح آن و تشوی   اطالعات بین ارزیاب و

ی نیروهای عملکرد مطلوب پرسنل است و نیز هدس دیگر این است که اطالعات ضروری درباره

ها بتوانند تصمیمات بجا و آوری و در دسترس مدیران قرار گیرد تا آنشاغل در سازمان جمع

 (.7508فیت کار کارکنان اتخاذ نمایند )کهریزی، الزم را در جهت باال بردن کمیت و کی

گیرد باید دارای چارچوبی باشد و  دستیابی به موفقیت صورت می منظور بههر تالشی که 

نامیده « 7ی عملکردچرخه»بهبود عملکرد سازمانی مبتنی بر آگاهی از فرآیندی است که 

عملکرد و بعد ارزیابی عملکرد شروع گیری  ی عملکرد سازمانی باید از اندازهشود. هر برنامه می

ها با ترتیب و توالی خاص، ای از اقدامهر فرآیندی شامل انجام مجموعه یطورکل بهنماید. 

منطقی و هدفمند است. فرآیند ارزیابی عملکرد نیز از این قاعده مستثنی نیست و مستلزم انجام 

 (.7545 کاشی،یفاطمبنیمراحل متعدد و مختلفی است )

                                                                                                                                       

7. Performance Cycle 
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 (9314)کهریزی و حسنی، : فرآیند عمومی ارزیابی عملکرد 9شکل 

 مدار و جهادیهای فضیلتمبانی شناخت سازمان .2

گیرد بلکه بر بر اساس مآخذ نظری شکل نمی محور صرفاًهای فضیلتسازمان کشف و تبیین

تمایز مدی و آاست که کار گرفته شکل اسالمی اساس تجربیات عینی است که در جریان انقالب

این  یهای اخیر، مطالعهها در عمل به اثبات رسانده است. در سالعرصه یخود را در همه

ها جاری بوده است، تری به خود گرفته و به مدیریتی که در این سازمانها شکل جدیسازمان

شود. مدیریت جهادی، سبک جدیدی از مدیریت اسالمی و ایرانی مدیریت جهادی اطالق می

ها از المللی مطرح شود. این سازمانبین یسبک جدید در عرصه عنوان بهتواند یاست که م

محور و از دیدگاه مدیریت اسالمی و ایرانی، سازمان دیدگاه اخالق مدیریت، سازمان فضیلت

 (.7505)کهریزی،  شوندجهادی نامیده می
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 فرق فضیلت با مفاهیم مشابه -2-9

و در لغت، به معنای سرشت و سجیّه است. معنای این « خل » جمع« اخالق»ی واژه :7الف( اخالق

واژه در فرهنگ عالمان اخالق، نزدیک به معنای لغوی و برگرفته از آن است. خل  حالتی راسخ برای 

 (.7515انگیزاند )شیروانی،  نفس است که او را به انجام کارهایی بدون اندیشه و تثمّل برمی

سعی  نجایاها نیز مشابهت دارد. در  ر دیگری به نام ارزشبحر فضایل با بح :5ها ب( ارزش

محور بر آداب فضیلت  و فضیلت مشخص گردد. سازمان فضیلت بااخالقشود وجوه تمایز آن  می

ها زیاد توجه شده، اما تعریف و نقش  ها، به ارزش کند. البته در سازمان در فضای کار تمرکز می

(. در 5994و همکاران،  5است )کامرون ها باارزشها متفاوت  ایفا شده توسط فضیلت در سازمان

عبارت از چیزی است که « Social Value»یا « Social Norms»شناسی  اصطالح جامعه

دهد که  ها و اموری را تشکیل می ، واقعیت«ارزش اجتماعی»همگان است.  رشیموردپذ

ها غالباً به نظراتی گفته  مطلوبیت دارد و درخواست و آرزوی اکثریت یک جامعه است. ارزش

 ند.ی خوب و بد، و مطلوب و نامطلوب دارها درباره شود که انسان می

 
 ها، اخالق و فضایل ی بین ارزشرابطه: 2شکل 

 مفهوم مدیریت جهادی -2-2

 مدیریت است. برای جهاد و مدیریت جزء دو از تحلیلی متشکل رویکرد بر مبتنی جهادی مدیریت

 (:7505و اکبری،  یوسفی (است  قرار این به هاآن تریناز مهم برخی که شده ارائه متعددی تعاریف

 دیگران. ی لهیوس به و با کارها دادن انجام هنر. 7

                                                                                                                                       

7.  Ethic 

5  . Value 

5. K.Cameron 



 21..../ یو جهاد محورلتیفض هایسازمان یابیارز یالگو یارائه 

 

 پذیرد.می صورت هاسازمان گیری درتصمیم آن طی که فرآیندی. 5

 کنترل. و هماهنگی رهبری، سازماندهی، ریزی،برنامه . اجرای وظایف5

به  دستیابی برای منابع از استفاده و سازمان اعضای مساعی و هاکوشش هماهنگی هنر و . علم8

 سازمانی. اهداس

 سازمان. اعضای برای رابط و گیرندهتصمیم اطالعاتی، منبع رهبر، نقش کردن . بازی2

 معنای به ی جهدریشه از عربی است ایواژه جهاد که کرد بیان باید جهاد موردبحر در

 کوشش هرگونه نیز کریم قرآن توانایی. و رسیدن چیزی نهایت به کار، در مشقت، تالش، مبالغه

 .داندمی آن از ایشعبه را قتال و جهاد را هانیکی برای تالش خدا و درراه

 
 (9316یوسفی و اکبری، مقام معظم رهبری ) گفتمان در جهاد مفهوم مندنظام تبیین: 3شکل 

 (9381و مدیریت رایج )بابایی،  جهادی ی مدیریتمقایسه: 9جدول 

 فرهنگ جهادی فرهنگ غربی

 انسان، اخروی است. انسان، مادی و دنیایی است.

انسان مراحل مختلفی از زندگی دارد. خوشبختی در  سعادت و شقاوت انسان فقط در دنیاست.

ی قبلی هر مرحله به کیفیت زندگی در مرحله

 گردد.برمی

 ی مادی و معنویمدیریت بر مبنای هدس و نتیجه ی مادیمدیریت بر مبنای هدس و نتیجه

ریزی در راستای برنامه مدت کوتاهریزی برنامه )برای دنیا( مدت کوتاهریزی برنامه
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 درازمدت )دنیا در راستای آخرت(

 گیریتعقل ارزشی و ابزاری در تصمیم گیریتعقل ابزاری در تصمیم

 ی پاداش بر مبنای تالش و عملکردارائه ی پاداش بر مبنای عملکرد و نتایجارائه

 تمایالت معنوی و نیازهای طبیعیتوجه به  توجه به نیازهای طبیعی

بندی مانند تقسیم ریزی و اولویتپیروی از برنامه نداشتن محدودیت زمانی در کارهای روزانه

 ها به معاشی، تفریحی و عبادیآن

های سازمانی برای در نظر گرفتن مذهب

 دستیابی به اهداس و منافع شخصی

در نظر گرفتن مناصب سازمانی برای کسب رضایت 

 الهی وامانتالهی و عمل به تکلیف 

 های مطل  اخالقیتثکید بر پایبندی به ارزش های نسبی اخالقیتثکید بر پایبندی به ارزش
 

 محور و جهادیهای فضیلتچیستی سازمان -2-3

های اخالقی شکل اساس فضیلتشود که بر هایی اطالق میمحور به سازمانهای فضیلتسازمان

 وانفعاالت فعلمدار هستند و ارتباطات و های فضیلتگیرند و مدیران و کارکنان آن انسانمی

های اخالقی بر اساس فضیلت»در این تعریف عبارت  .شودسازمانی بر اساس فضایل تنظیم می

هایی باید بستر و سازمانگیری چنین به این نکته اشاره دارد که برای شکل« گیرندشکل می

در ایران این انقالب بود که چنین بستری را  مثال عنوان بهای فراهم شود تا شکل گیرند؛ زمینه

کند که نباید محور شکل بگیرند. همچنین این نکته را بیان میهای فضیلتایجاد کرد تا سازمان

های که گفته شد، باید زمینه طورهمان چراکهمحور با جبر و زور باشد؛ تشکیل سازمان فضیلت

ای در اوضاع اجبار شکل بگیرد، شرط مندانهتفضیل ظاهر بهاخالقی آن فراهم باشد؛ زیرا اگر عمل 

مدیران و کارکنان آن »عبارت  .فضیلت نخواهد بود شود و آن دیگراختیاری بودن نقض می

محور باید به فاعل ان فضیلتنکته اشاره دارد که در سازم این به« مدار هستندهای فضیلتانسان

های اخالق فضیلت توجه به بیان شد از ویژگی همچنان کهو خود انسان هم توجه شود. 

عبارت  .الگوهای اخالقی، حسن فاعلی و ملکه بودن است که در این عبارت وجود دارد

 یتهنک به این« شودسازمانی بر اساس فضایل اخالقی تنظیم می وانفعاالت فعلارتباطات و »

یک  عنوان بهباشد و تنها  برقرارمهم توجه دارد که فضایل اخالقی باید در تمام شئون سازمانی 

 (.7508فرد و همکاران، )دانایی اخالقی صرس نباید نگریسته شود یمسئله

 



 20..../ یو جهاد محورلتیفض هایسازمان یابیارز یالگو یارائه 

 

 منطق فازی .3

 یعل یلطفپروفسور  ی لهیوس بههای فازی ی مجموعهمنط  فازی اولین بار در پی تنظیم نظریه

محاسبات نو ظاهر شد. منط  فازی از منط   ی درصحنهمیالدی  7052به سال  عسگر زاده

گشاید، زیرا  کالسیک فراتر رفته و درگاهی جدید بر دنیای علوم می« صفر و یک»های  ارزش

های خود به کار  فضای شناور و نامحدود بین اعداد صفر و یک را نیز در منط  و استدالل

 گاه و کالمی عبارات با بیشتری سازگاریاعداد قطعی  یجا به فازی اعداد زا استفادهگیرد.  می

دنیای  گیری در اعداد فازی به تصمیم یریکارگ به با که است بهتر بنابراین، دارد انسانی مبهم

 .(7505)حبیبی و همکاران،  واقعی پرداخت

 های فازیانواع اعداد یا مجموعه -3-9

های فازی مثلثی، های هر شکل هندسی به مجموعهتعداد زاویههای فازی را بر اساس مجموعه

کنند )کهریزی و حسنی، بندی مینهایت ضلعی( تقسیمدایره )بیضلعی، ... و نیمای، پنجذوزنقه

 کنیم.ای را اجماالً معرفی میهای فازی مثلثی و ذوزنقه( که ما در این پژوهش مجموعه7508

 اعداد فازی مثلثی -3-9-9

بیه   cو  bو  a. پارامترهیای  (a<b<c)کیه  شود نشان داده می (a,b,c) صورت بهدد فازی مثلثی یک ع

ی تیرین مقیدار ممکین را در ییک مجموعیه     ترین مقدار ممکن، مقدار امیدبخش و بیزرگ ترتیب کوچک

 (:7508زیر است )کهریزی،  صورت بهدهند. تابع عضویت یک عدد فازی مثلثی فازی مثلثی نشان می

(9                                                                    )
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 : یک عدد فازی مثلثی4شکل 

 ایاعداد فازی ذوزنقه -3-9-2

ها نیز در آن a<b<c<dی شوند و رابطهبیان می (a,b,c,d) صورت بهای اعداد فازی ذوزنقه

 (:7545شود )ساعتی و همکاران، زیر تعریف می صورت بهها نیز آن برقرار است و تابع عضویت

(2                                                                                                                   )





















           ,                0         

     ,     )()(

     ,                1          

     ,     )()(

)(

other

dxcdcdx

cxb

bxaabax

x 

 

 
 ای: یک عدد فازی ذوزنقه5شکل 
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 های فازیمجموعهاعمال جبری روی  -3-9-3

دو عیدد فیازی مثیلثیی  1 2 3, ,A a a a  و 1 2 3, ,B b b b  و عیدد قیطیعییK  را در

 (:7545)آذر و فرجی،  آنگاهنیظیر بیگییریید، 
(5                                                              )

 1 1 2 2 3 3 1 1, , ,  0, 0A B a b a b a b a b       
(8                                                                          )

 1 1 2 2 3 3 1 1, , ,  0, 0A B a b a b a b a b    
(2                                                                         )

 1 2 3 1, , ,  0, 0K A Ka Ka Ka a K    
(5                                                                            )

31 2
1 1 2 3

3 2 1

, , , 0, , , 0
aa aA

a b b b
B b b b

 
   
 

 

(1                                            )                                               

1 2 3

3 2 3

, , , 0, , , 0
K K K K

K a a a
a a aA

 
   
 

 

(4                                                                                     )

31 2
1, , ,  0, 0

aa aA
a K

K K K K

 
   
 

 

(0                                                                                   )

1

1 2 3

3 2 1

1 1 1
, , , , , 0A a a a

a a a

  
  
 

 

(79                                                                                         )

 3 2 1 1, , , 0A a a a a      
(77                   )                                                        

 1 3 2 2 3 1 1 1, , , 0, 0A B a b a b a b a b     !
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 اریچند معگیری تصمیم .4

اخیراً در اغلب مواقع برای قضاوت و تصمیم در مورد یک گزینه، وجود معیارهای متعدد ضروری 

استفاده از یک معیار  یجا بهشود که گیری چندمعیاره مطرح میاست. در این موضع تصمیم

گیری سنجش بهینگی، از چند معیار ممکن است استفاده شود. در مواجه با مسائل تصمیم

گیری چنیدهیدفه اصلیی تیصمییم ی دودستهها را بیه تیوان آن، می(MCDM)چندمعیاره 

(MODM) چند شاخصهگییری و تیصمییم (MADM) یطورکل بهبیندی کیرد. طبیقه 

ی برتر جهت انتخاب گزینه چند شاخصههیای طیراحی و مدل منظور بههای چنیدهیدفه میدل

 (.7508گیرند )کهریزی و حسنی، قرار می مورداستفاده

 (GFAHP)مراتبی فازی گروهی سلسلهتکنیک فرآیند تحلیل .5

پیچیدگی و پدریکز پیشنهاد شد.  الرهوفنن ففازی برای نخستین بار توسط  AHPمدل 

های  روش ازآن پس. قرار نگیرد مورداستفادهاین روش چندان  تا ل این روش باعر شدمراح

هایی ها روشکه مشهورترین آن مراتبی فازی پیشنهاد شد یند تحلیل سلسلهآمتعددی برای فر

بر اساس متد  FAHPموسوم به روش بوکلی و روش چانگ است. اکنون مراحل اجرایی روش 

 (:5994، 7)کاهراماندهیم چانگ را شرح می

 مراتب: رسم درخت سلسله7مرحله 

 ای و...( برای انجام مقایسات زوجی)مثلثی، ذوزنقه مورداستفادهتعریف نوع اعداد فازی : 5مرحله 

 اعداد فازی یریکارگ بهی زوجی با : تشکیل ماتریس مقایسه5مرحله 

 مراتبی فازی گروهیهتحلیل سلسلدر صورت داشتن چندین کارشناس یا در حالت فرآیند 

(GFAHP)ی کارشناسان )اجماع نظرات ، این ماتریس، حاصل میانگین هندسی نظرات همه

 آید:ها( است که این میانگین به این صورت به دست میآن

(92                                                                       )      

     
1

1

[ min ,( ), max ]
N N

ij ijk ijk ijk

k

a l m u


 
  

 
 

تیرین مقدار ممکن، مقدار امییدبخش و به ترتییب بزرگ lو  u ،mی بیاال در رابیطه

                                                                                                                                       
7
. Kahraman, C. 
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توسط  شده اختصاص دادهی فازی مثلثی هاتیرین مقدار ممکن اعضای مجموعهکوچک

ی زوجی هر ماتریس مقایسه jو ستون  iی عنصر مربوط به سطر مقایسه درراهام  kکارشناس 

 تعداد کارشناسان است. Nهستند و 

که خود یک  Siی زوجی: برای هر یک از سطرهای ماتریس مقایسه Siی : محاسبه8مرحله 

 شود:ی زیر محاسبه میعدد فازی مثلثی است از رابطه

(93                                                                              )                         
1

1 1 1

m n m
j j

i gi gi

j i j

s M M



  

 
   

 
  

jکه در این رابطه 

giM ی زوجی هستند که:های مقایسهاعداد فازی مثلثی ماتریس 

(94  )                                                                              
1 1 1 1

, ,
m m m m

j

gi j j j

j j j j

M l m u
   

 
   
 

    

(95)                                                                             
1 1 1 1 1
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gi i i i
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(96          )                                                 

1
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توان بیان داشت می یطورکل بهها نسبت به همدیگر:  Siی بزرگی ی درجه: محاسبه2مرحله 

 M5ی بزرگی دو عدد فازی مثلثی باشند، درجه M5=(l5,m5,u5)و  M7=(l7,m7,u7)که اگر 

 شود:زیر تعریف می صورت به M7نسبت به 

(97  )                                                                                  

     
22 1 1 2 MV M M hgt M M d    
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عدد فازی مثلثی دیگر از رابطه زیر به  Kاز طرس دیگر میزان بزرگی یک عدد فازی مثلثی از 

 آید:دست می

(98 )                             

       1 2 1 2, , , , , ,k kV M M M M V M M M M M M         

                                             min ( ),  1,2, ,    iV M M i k    

ی زوجی: بدین منظور های مقایسهها در ماتریسی وزن معیارها و گزینه: محاسبه5مرحله 

 شود:ی زیر استفاده میاز رابطه

(91)                                                                  

   min           1, 2,   ,     i i kd A V S S k n k i     

 زیر خواهد بود: صورت بهبنابراین بردار وزن نرمالیزه نشده 

(23)                                                                   

      1 2, , ,    , 1,2, ,
T

nW d A d A d A i n      

ی در مرحله شده محاسبهی بردار وزن نهایی: برای این کار باید بردار وزن : محاسبه1مرحله 

 قبل را نرمالیزه نمود، پس:

(29)                                                                                                      

      1 2, , ,
T

nW d A d A d A  

ها نسبت به معییارها و نیز عملکرد گزینه اسیمق یب: حال که ماتریس نرمال و 4مرحله 

گییری و جهیت تیصمییم FAHP، سایییر مراحیل روش میارداریاختی معیارها را در هاوزن
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 کالسیک است. AHPها، میشابه روش بندی گزینیهرتبیه

 پیشینه پژوهش .6

 بر سیاسی مبتنی مدیران هایبایسته تبیین»ای با عنوان ( در مقاله7505یوسفی و اکبری )

های هر مدیر سیاسی مدیریت جهادی، بایستهبا بررسی الگوی « جهادی مدیریت رهیافت

 جهادی، مدیریت و سیاسی مدیریت نظری ادبیات با مرور تبیین کردند و را الگو این بر مبتنی
( با استفاده از یالعال مدظلهای )خامنه امام تحلیل سخنان بر آن مبتنی هایشاخص تبیین به

 و اعتقادی ی دودستههای مدیران سیاسی در بایسته تیدرنهاروش تحلیل مضمون اقدام، و 
شناسایی و توصیف »( در پژوهشی با عنوان 7502کردند. لطیفی و همکاران ) ارائه عملیاتی

کردند  توصیف و شناساییرا  هاسازماناین  اصلی هایمؤلفه، «جهادی هایهای سازمانمؤلفه

ی هحوز 75 در مؤلفه 19 این که شد استخراج جهادی سازمانی مؤلفه 19طی آن،  درکه 

 رهبران، هایویژگی فرهنگ، تعامالت، انسانی، نیروی ویژگی کالن، هایسیاست راهبردها،

 توصیف و دستمزد و حقوق نظام نظارت، و ارزیابی گیری،تصمیم ساختار، رشد، و آموزش

 باهدس( پژوهشی را 7502حسینی و همکاران ) دند.گردی بندیتقسیم جهادی سازمان پیرامونی

سازمان  مدل هدس، این به دستیابی منظور به های جهادی ارائه دادند.مدل سازمان سازیبومی

 مرور و طری  مطالعه از اول، یمرحله در است؛ شده یطراح مرحله سه اجرای طری  از جهادی

 شناسایی مدل ی طراحیهای اولیهشاخص جهادی، سازمان مفهوم با مرتبط یپیشینه و ادبیات

 با مرتبط خبرگان از نفر 27با  افتهیساختار مهین هایمصاحبه اجرای طری  از ی دوممرحله در شد.

 ایشیوه به جهادی سازمان یاولیه مدل سازمان، های مدلفرضپیش به توجه با و جهاد یحوزه

 از نفر 27میان  در دلفی دور سه طری  از مدل یابیاعتبار  ی سوم،مرحله در شد. طراحی کیفی

بعد  سه قالب در جهادی سازمان مدل تیدرنها گرفت. انجام حاصل هایتحلیل داده و خبرگان

 شد. و پیشنهاد طراحی شاخص 55و  سازمانی رکن 25ای(، زمینه و رفتاری اصلی )ساختاری،

گیریِ چند هیای تیصمیمی میدلارائیه»ی خود با عنوان نامه( در پایان7508کهریزی )

فازی برای انتخاب و ارزیابی عملکرد پیمانکاران در صنعت  TOPSISفازی و  AHPی معیاره

بندی عملکرد به ارزیابی و رتبه« های نتایج آنتولید سیمان استان کرمانشاه و مقایسه

پیمانکاران در صنعت تولید سیمان استان کرمانشاه مبادرت ورزید. همچنین وی به همراه 

المللی رویکردهای نوین در علوم، مهندسی و انس بین( در سومین کنفر7508حسنی )
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های ارزیابی(( پرداخت. همچنین تکنولوژی در دبی به تبیین ))مبانی ارزیابی عملکرد و مدل

-منیط  فیازی و تئوریای با عنوان ))المللی علوم مدیریت، مقالهها در دومین سمپوزیوم بینآن

( پژوهشی در دانشگاه 7508فرد و همکارانش )یمیرهاد گیری(( ارائه دادند.هیای تصمیم

اند. این انجام داده« ارزیابی مدیریتی پیمانکاران ساخت و نصب در فرآیند انتخاب»فلوریدا بنام 

گیری را برای انتخاب پیمانکاران ساخت و نصب پیشنهاد ی تصمیمپژوهش یک مدل یکپارچه

کاران را بر اساس ابعاد زمان، هزینه، کیفیت بندی پیمانی اولویتکند. مدل پیشنهادی نحوهمی

تر و مؤثرتر در هر یک از ابعاد دهد. جهت شناسایی معیارهای ارزیابیِ مهمو ایمنی نشان می

 است. شنهادشدهیپ ینا پارامترفنون آماری  یریکارگ بهمذکور، استفاده از نظرات کارشناسان و 

شامل درگیر شدن در کار،  یسازمان فرهنگی های عمده( ویژگی7544صادقى و قاسمی )

های های مدیریت جهادی تطبی  دادند و این مؤلفهپذیری را با ویژگیسازگاری و انطباق

ی جهادى . روحیه5. نوآورى و خالقیت 5گرایی . ارزش7مدیریت جهیادی را تبییین نیمودند: 

 ى.. سازگار1. کارمدارى 5 یریپذ انطباق. 2مثموریت  و . رسالت8

های سیمان بورس بندی شرکترتبه» بانامای مطالعه 7544فضلی در پاییز  شکیب ودانش

اند که بر انجام داده «(AHP–TOPSIS)اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد ترکیبی 

 شرکت که شد مشخص مذکور مدل کاربرد 7545تا  7549 هایسال مالی هایدادهاساس 

 است. مالی عملکرد ازنظر رتبه باالترین دارای فارس سیمان

 ی لهیوس بهارزیابی عملکرد فازی » بانام( پژوهشی 5975) 5و وطنسیویر 7در ترکیه آکوش

انجام دادند. در « برای بانکداری ترکیه بعد از بحران مالی جهانی TOPSISو  AHPهای روش

شاخص عملکرد مالی مورد ارزیابی قرار گرفتند و در  71بانک تجاری توسط  75این پژوهش 

( در 5975و همکاران ) 5انتها نشان دادند که این دو روش نتایجی یکسان دارند. همچنین بنتس

و  BSCبعدی عملکرد سازمانی با استفاده از رویکرد ترکیبی ارزیابی چند»ای تحت عنوان مقاله

AHP »ای یک سازمان با توجه به مناظر به ارزیابی سه واحد وظیفهBSC  و با تعریف

                                                                                                                                       

7. Soner AKKOÇ 

5. Kemal VATANSEVER 

5. Bentes 
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 7ای، پرداختند. سانمرحله 0ی الگوریتمی زیرمعیارهایی برای هریک از معیارها و از راه ارائه

های سازی روشیکپارچه ی لهیوس بهی عملکرد مدل ارزیاب»ی خود با عنوان ( مقاله5979)

FAHP  وFTOPSIS » ارزیابی عملکرد، تحت شرایط فازی،  درراهرا جهت کمک به مشاغل

با استفاده از پارامترهای زبانی و اعداد فازی مثلثی ارائه داد. او ادعا کرده است که مدل 

تر، ر پشتیبانی تصمیم دقی اش توانایی تحلیل دقی  ارزیابی را دارد و یک ابزاپیشنهادی

 تر را فراهم آورده است.تر و سیستماتیکاثربخش

ارزیابی عملکرد بخش بانکداری ترکیه با استفاده از ( »5990و همکارانش ) 5سچمه

TOPSIS  وAHP »های ها پنج بانک بزرگ تجاری ترکیه را با شاخصرا انجام دادند. آن

و  ANP( از ترکیب دو روش 5994و همکاران ) 5سایمتعدد مالی و غیرمالی بررسی کردند. 

TOPSIS ها در پژوهش های بیمه در تایوان استفاده کردند. آنبرای ارزیابی عملکرد شرکت

برای  TOPSISای برای دستیابی به اوزان معیارها و از روش خود از روش فرآیند تحلیل شبکه

ها در تعیین معیارهای خود، نهای بیمه استفاده نمودند. همچنین آبندی شرکترتبه

و  8فاکتورهای غیرمالی نظیر کیفیت خدمات بیمه و رضایت مشتری را نیز به کار بردند. سونمز

ارزیابی را که اظهار داشتند که در یک گزینش مؤثر باید پیش( پس از آن5997همکارانش )

رد را برای ارزیابی ی استاندابخشی از عمل انتخاب گنجاند یک روش علمی ثانویه عنوان به

ی فازی را با گیری چندمعیاره( یک مدل تصمیم5997) 5و لیانگ 2پیمانکاران معرفی کردند. چو

های و مفهوم انتروپی برای ارزیابی عملکرد شرکت AHPاستفاده از ترکیب تئوری فازی،

 کشتیرانی ارائه نمودند.

 بهترین انتخاب برای فازی مراتبیسلسله تحلیل فرآیند روش یک از( 5997مان )کاهرا

و  1راسل. کرد ستفادها Turkish Whiteل محصو تولیدی کارخانه یک در کنندهتثمین

                                                                                                                                       

7. Chia-Chi Sun 

5. Secme 

5. Tsai 

8. Sonmez 

2. Chou 

5. Liang 

1. Russell 
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 در پیمانکاران انتخاب و ارزیابی روی بر را ایگسترده هایتالش 7041 سال از نیز همکارانش

 و داد اختصاص موضوع این به خاص طور به نیز را خود دکترای تز راسل. دادند انجام مریکاا

 پیشنهاد موضوع اینبه همراه مطالعات موردی متعدد در  افزارینرم و ساختاری رویکرد چندین

( نیز اطالعاتی را که برای سنجش 7001) 5و اسکیتمور 7هاتوش(. 7545، و همکاران رزمی) داد

عمومی که اغلب ی اطالعات کلی و دسته 2، به اند الزمو ارزیابی مناقصه  یابیارز شیپمعیارهای 

کنند: اطالعات مالی، اطالعات فنی، بندی میبرای تحق  اهداس اجرایی کاربرد دارند، تقسیم

 تکنیکی، اطالعات مدیریتی و اطالعات امنیتی.

 سؤاالت پژوهش
 اند؟کدام یمحور و جهاد لتیفض یهاسازمان یابیارزمعیارهای اصلی و زیرمعیارهای مؤثر در . 7

 است؟ صورت چه بهمعیارهای اصلی و زیرمعیارها  )میزان اهمیت(اوزان  گیریاندازه یشیوه. 5

 اوزان معیارهای اصلی و زیرمعیارها چقدر است؟. 5

 بندی میزان اهمیت معیارهای اصلی و زیرمعیارها چگونه است؟. رتبه8

 های آن به چه صورت است؟محور و جهادی نسبت به مؤلفهعملکرد یک سازمان فضیلت. 2

 های آن به چه صورت است؟محور و جهادی نسبت به مؤلفهبندی عملکرد یک سازمان فضیلترتبه. 5

 پژوهش روش
قرار دهد و  موردمطالعهمحور و جهادی را های فضیلتدارد تا عملکرد سازمان بنا حاضر تحقی 

هایی از نوع پژوهشبندی نماید. ها رتبههای این نوع سازماناین عملکرد را نسبت به مؤلفه

گیری تصادفی ساده طلبد و در دل هر طبقه به نمونهای را میگیری طبقهپژوهش حاضر، نمونه

ی جامعهآید. به دست می 5ها با مراجعه به جدول مورگانی این نمونهاندازه شود.میپرداخته

مشغول به  موردمطالعههای در سازمان کهکارشناسانی هستند  کل تعدادپژوهش حاضر،  آماری

محور و جهادی های یک سازمان فضیلتکار هستند و از شناخت نسبی نسبت به مؤلفه
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5. Skitmore 
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های سپاه پاسداران استان کرمانشاه ای اولیه سه تا از معاونتگیری طبقهبرخوردارند. در نمونه

کارگاه مرکزی ی عشایری( و همچنین )معاونت نیروی انسانی، قرارگاه پشتیبانی و سپاه ناحیه

های غیرهمسطح کرمانشاه مربوط به گروه تخصصی شهیید رجاییی از ی تقاطعپروژه

ی جهت بررسی گزینش شدند که اندازه االنبیاء )ص(هیای قیرارگاه سیازندگی خاتمزییرمجموعه

ی نفر؛ در سپاه ناحیه 52نفر؛ در قرارگاه پشتیبانی؛  52ها در معاونت نیروی انسانی، آن

نفر است که طب   89های غیرهمسطح، ی تقاطعدر کارگاه مرکزی پروژه نفر و 52عشایری، 

 درمجموعنفر و  55نفر و  55نفر،  55نفر،  55ها به ترتیب های آنی نمونهجدول مورگان اندازه

ی اجرا، شیوه ازنظرهدس، پژوهشی کاربردی،  نظر ازنقطهپژوهش حاضر  نفر باید باشد. 755

ی این منط  اجرا، قیاسی است. برای تدوین مبانی نظری، ادبیات و پیشینه ازنظرپیمایشی و 

ها و اطالعات در این پژوهش، ای استفاده گردید و روش گردآوری دادهپژوهش از روش کتابخانه

 روش میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه است.

 7ی ر پرسشنامهدر این پژوهش از دو مرحله توزیع پرسشنامه بهره گرفته شد؛ د

معیار اصلی  79در قالب  اریمع ریز 50ها، تعداد ( جهت تعیین اوزان مؤلفهFAHی )پرسشنامه

بودند، قرار داده شد. در این پرسشنامه از متغیرهای  شده ییشناساهای پیشین که در پژوهش

کم،  برتری خیلی کم، برای بیان میزان ارجحیت )برابر، برتری 7ی ساعتیدرجه 0زبانی با طیف 

مطل (  عالی و برتری قوی، برتری خیلی نسبتاً قوی، برتری قوی، برتری نسبتاً کم، برتری برتری

، شده ییشناساجهت انجام مقایسات زوجی بین هر دسته از معیارهای اصلی و زیرمعیارهای 

کیفیت و میزان عملکرد سازمان در قبال  درواقعکه  5ی است. در پرسشنامه شده استفاده

درجه برای تعیین عملکرد )خیلی  1کند، از متغیرهای زبانی با طیف ها را تعیین میمؤلفه

است.  شده استفادهضعیف، ضعیف، تقریباً ضعیف، متوسط، تقریباً خوب، خوب و خیلی خوب( 

نفر از  5نیفر از اساتیید دانیشگاه و  5 نیرابها ها، آنجهت تثییید روایی محتیوای پرسیشنامه

توزیع شد و مورد تثیید مدار های فضییلتو سیازمان ادییریت جهیمدیی هیعرص نرگایخب

ی جهت محاسبه 5از روش گوگوس و بوچر 7ی ایشان قرار گرفت. جهت تثیید پایایی پرسشنامه

های مقایسات زوجی استفاده شد. در این روش، نرخ ناسازگاری حاصل نرخ ناسازگاری ماتریس

                                                                                                                                       

7 . Thomas L. Saaty 

5. Gogus and Boucher 
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تقسیم شاخص ناسازگاری مربوط به هر ماتریس بر شاخص ناسازگاری تصادفی آن ماتریس 

کمتر باشد؛ که این نرخ ناسازگاری برای تمامی  7/9باید از  آمده دست بهاسیت که عدد 

-کمتر بود که این امر تثیید پایایی این پرسشنامه را می 7/9، از 7ی های پرسشنامهماتریس

استفاده شد. در روش آلفای  7از ضریب آلفای کرونباخ 5ی ایایی پرسشنامهرساند. جهت تثیید پ

را زیاد  02/9 ، و ضریبقبول قابلرا متوسط و  12/9 را کم، 82/9 ضریب پایاییکرونباخ، 

، برابر با 5ی برای پرسشنامه شده محاسبه، این ضریب (7027 )کرونباخ،اند کرده پیشنهاد

 SPSS 7509افیزار دهد. همیچنین از نیرمرسشنامه را نشان میاست که پایایی باالی پ 085/9

جیهیت انیجیام  Excel 5975افزار نیرم و نیز 5ی برای بررسی پاییایی پرسشنامه

 ها است.داده لیوتحل هیتجز

 
 )مدل تحلیلی( شده ارائه: مدل 6شکل 

 را هاآن پارامترها، بودن غیردقی  و ابهام با برخورد در شودمی ارائه مدلی که در این پژوهش

به  فازی مثلثی این متغیرها به اعداد تبدیل با نموده و سپس زبانی بیان متغیرهای صورت به

در  FAHPها را با استفاده از مدل ، میزان اهمیت مؤلفهکه در طی آنپردازد می مسئله حل

جهادی ارزیابی  محور وعملکرد یک سازمان فضیلت تیدرنهاگیری گروهی حاصل و یک تصمیم

ی آن است. ی نوآورانهشده، بدیع بودن و جنبهترین ویژگی مدل ارائهمهم خواهد شد.

ی ارزیابی به دلیل استفاده از تکنیک و استناد بودن نتایج حاصل از هرگونه مسئله نانیاطم قابل

AHP  از ، تفکرات انسانی و متغیرهای زبانی یریکارگ بهبا استفاده از منط  و اعداد فازی و نیز

 ی حاضر، وجوددیگر ویژگیِ قابل طرحِ مطالعههای قابل تثکید در این مدل است. دیگر ویژگی

با  های زیرمعیارهاشود تا وزنموجب میکه است  کالن معیارهایاز  هرکدام ی برایزیرمعیارهای

 تری محاسبه گردد.دقت بیش

                                                                                                                                       

7. Cronbach’s alpha 



 17..../ یو جهاد محورلتیفض هایسازمان یابیارز یالگو یارائه 

 

 
 (9314فرد و همکاران، دانایی) )مدل مفهومی(محور و جهادی های فضیلتهای سازمان: مؤلفه7شکل 

 محوریلتیفضهای انیسازم دلیمدر ایین پژوهش ) مورداستفادههیای مدل مفهومی میؤلفه

 بررسی باها که در طی آن اند شده ییشناساهای پیشین تعیین و ( در پژوهشهادییج و

 هایفضیلت ی نهیدرزم اجماعی هنوز است که گشته مشخص غرب در مطالعات و تحقیقات

 هایپژوهش به و کندمی طی ی خود رااولیه هایگام هنوز موضوع این و ندارد وجود سازمانی

 مباحر اساس هم بر هاپژوهش این از بسیاری کهاین ژهیو بهشود، می نیاز احساس ترجدی

 شده انجام تحقیقات کمی سازمانی و عینی موردهای ی نهیدرزم و گرفته شکل اخالقی و فلسفی

در این  شده ارائههای توان این ادعا را مطرح نمود که این مدل نسبت به سایر مدللذا می است.

 موضوع دارای جامعیت بیشتری است.
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 اجرای مدل

ها هایی است که بر اساس آنی اساسی تعیین مؤلفهگیری، مرحلهاستفاده از فنون تصمیم درراه

ها در شوند. تعیین این مؤلفهبندی میمقایسه، ارزیابی و نهایتاً رتبه باهمهای رقیب گزینه

 شخصه بهگیرنده این معیارها را خود تصمیم چراکهتصمیمات انفرادی چندان مشکل نیست 

های گروهی به دلیل گیریممکن است این معیارها در تصمیم که یدرحالکند. تعیین می

(؛ در این وضعیت استفاده از فنون 7508افراد متعدد باشد )کهریزی، اختالس عالی  و تخصص 

، 5، تکنیک گروه اسمی5، طوفان مغزی7تکنیک دلفی ازجملهگیری گروهی )معمول تصمیم

 (،7518تواند کارساز باشد )آذر و معماریانی، و...( می 8آماری ینا پارامترهای استفاده از آزمون

بر بودن، مشکالت ناشی از هماهنگی میان کارشناسان و...( زمان هازجملاما این فنون مشکالتی )

، اند شده ییشناساها و معیارها از قبل که مؤلفهکه در پژوهش حاضر با توجه به این دارند یپرا در 

 ها مواجه نخواهیم بود.با این فنون و مشکالت ناشی از آن

 هانمادسازی مؤلفه .9

اند، محور و جهادی آورده شدههای فضیلتها( سازمانزیرمعیارهای )مؤلفهمعیارها و  1در شکل 

عوامل مؤثر در  یتمام بهها، الزم است که نمادسازی مربوط قبل از شروع به انجام تحلیللذا 

 پژوهش صورت گیرد:

Goalبندی میزان اهمیت معیارها.: رتبه 

: شجاعت، C5: اخالص، C5زمانی، : تقوای ساC7الف( نمادهای مربوط به معیارهای اصلی: 

C8 ،اخوت سازمانی :C2 ،مجاهدت مستمر :C5 ،اسوگی مدیر :C1پذیری، : انعطاسC4 ایثار :

 : همرشدی.C79: حکمت، C0، گیرهمه

: SC5، محدود و طب  نیاز صورت به: استخدام زنان SC7ب( نمادهای مربوط به زیرمعیارها: 

: SC8المال، : حسیاسیت به بییتSC5تماس حداقلی با نامحرمان و رعایت حیدود شرعیی، 

                                                                                                                                       

7. Delphi Technique 

5. Brain Storming 

5. Nominal Group Technique 

8. Non-Parametric Statistical Techniques 



 15..../ یو جهاد محورلتیفض هایسازمان یابیارز یالگو یارائه 

 

: توجه به شعائر SC1مانع تخلف،  یجوسازمان: SC5روحیانیت،  محور بودن: SC2خودکنترلی، 

: SC75گزاری، : خدمتSC77: والیتمداری، SC79: خدامحوری، SC0: عدالت، SC4اسالمی، 

سازی : تصمیمSC78: آزادی و صراحت در بیان انتقادات، SC75انه، تصمیم جسورانه و قاطع

: SC71سطحی و ارتباط مستقیم مدیر با نیروها، : همSC75: اعتماد طرفینی، SC72شورایی، 

: عش  به SC70: انجام کار با اتقان، SC74یابی جمعی، حلحساسیت به مشکالت یکدیگر و راه

روزی و : تالش و فعالیت شبانهSC57اوضاع بحرانی،  باوجود: انجام کار SC59خدا،  درراهکار 

: پیشتازی مدیر، SC55مدیر،  عنوان به: انتخاب طبیعی بهترین فرد SC55ناپذیر، خستگی

SC58 ،تغییر ساختار طب  نیاز و ضرورت :SC52گیرانه، : کنترل کلی غیرمچSC55 ایجاد :

: اختیار زیاد نیروها، SC54تقادپذیری، : انSC51ساختار حداقلی و حذس بوروکراسی زائد، 

SC50 ،سادگی در استفاده از امکانات :SC59داشت مالی، روزی بدون چشم: فعالیت شبانه

SC57 ،دریافت حقوق طیب  نیاز :SC55ی منافع شیخصی بیرای سازمان، : هیزینهSC55 :

یابی خودجوش حلو راهشناسی : مسثلهSC58ی مبتکرانه و حداکثری از منابع حداقلی، استفاده

مداری، : دانشSC55ی منابع بیرونی، : کشف و جذب هوشمندانهSC52ی نیروها، و خالقانه

SC51گرایی، : تخصصSC54 ،رفع خطاها با طنز و غیرمستقیم :SC50.تکمیل یکدیگر : 

 فازی AHPاجرای مدل  .2

مراتب است که با توجه فازی، تشکیل درخت سلسله AHPاستفاده از مدل  درراهاولین مرحله 

 شکل زیر خواهد بود. صورت بهبه نمادسازی معیارها و زیرمعیارها در بخش قبل، این درخت 
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 AHPمراتب عوامل در : درخت سلسله8شکل 

است. متغیرهای کالمی  FAHPدر مدل  مورداستفادهی بعدی تعریف اعداد فازی مثلثی مرحله

اخص انجام  طور بهو  FAHPاجرای تیکنیک  درراهی ساعتی درجه 0که بر اساس طیف 

ها و نیز اعداد فازی معادل آن اند شده استفادهمقایسات زوجی بین معیارهای اصلی و فرعی 

 شوند:تعریف می صورت نیبد

 FAHPی ساعتی در تکنیک درجه 1: اعداد فازی مثلثی معادل طیف 2جدول 

 iی متغیر زبانی وضعیت مقایسه

 jنسبت به 

 معادل فازی معکوس معادل فازی

 (7،7،7) (7،7،7) برابر

 (90555،902،7) (7،5،5) برتری خیلی کم

 (9052،90555،902) (5،5،8) برتری کم



 12..../ یو جهاد محورلتیفض هایسازمان یابیارز یالگو یارائه 

 

 (905،9052،90555) (5،8،2) برتری نسبتاً کم

 (90755،905،9052) (8،2،5) برتری نسبتاً قوی

 (90785،9075،905) (2،5،1) برتری قوی

 (90752،90785،90755) (5،1،4) قویبرتری خیلی 

 (90777،90752،90785) (1،4،0) برتری عالی

 (90777،90777،90777) (0،0،0) برتری مطل 
 

 
 ی ساعتیدرجه 1: شِمای هندسی طیف فازی 1شکل 

مربوط به  یها سطح ریزجهت تعیین وزن هر عنصر، بین  FAHPگفتنی است که در تکنیک 

که در این پژوهش هر معیار اصلی گیرد؛ با توجه به اینهر سطح مقایسات زوجی صورت می

دارای زیرمعیارهایی است، پس باید بین معیارهای اصلی و هر دسته از زیرمعیارهای مربوط به 

 هر معیار اصلی مقایسات زوجی صورت گیرد که در پی خواهد آمد:
 زوجی اجماع گروه کارشناسان مربوط به معیارهای اصلی: ماتریس مقایسات 3جدول 

Goa

l 

C9 C2 C3 C4 C5 

L M U L M U L M U L M U L M U 

C7 7 7 7 90777 70558 4 90777 90125 4 90777 9012 0 90777 90445 0 

C5 90752 90575 0 7 7 7 90777 50955 0 90752 70755 4 90777 90292 0 

C5 90752 7055 0 90777 90807 0 7 7 7 90777 70141 0 90777 90058 0 

C8 90777 70555 0 90752 9044 4 90777 9025 0 7 7 7 90755 50952 0 

C2 90777 70755 0 90777 70010 0 90777 70954 0 90777 90807 5 7 7 7 

C5 90777 9041 0 90777 70505 0 90752 90055 4 90777 90041 0 90752 90045 0 

C1 90752 70205 0 90777 90071 0 90777 70810 0 90777 90047 0 90777 90115 0 

C4 90752 70772 0 90777 90045 0 90752 70218 0 90752 70155 0 90777 70850 0 

C0 90777 70551 0 90777 90080 0 90752 70752 0 90777 70985 0 90777 90140 4 

C79 90777 70595 0 90777 90405 4 90752 90400 0 90777 70287 0 90777 90108 0 

Goal 
C5 C1 C4 C0 C79 

L M U L M U L M U L M U L M U 

C7 90777 70780 0 90777 90555 4 90777 90408 4 90777 90494 0 90777 90157 0 

C5 90777 90115 0 90777 70907 0 90777 70974 0 90777 70925 0 90752 70757 0 

C5 90752 70950 4 90777 90515 0 90777 90552 4 90777 90447 4 90777 70775 4 

C8 90777 70978 0 90777 70970 0 90777 90215 4 90777 90025 0 90777 90580 0 
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C2 90777 70974 1 90777 70502 0 90777 90547 0 90752 70551 0 90777 70520 0 

C5 7 7 7 90777 90458 0 90777 70100 0 90777 7071 0 90752 70592 0 

C1 90777 70578 0 7 7 7 90777 90405 0 90752 50252 0 90777 90085 4 

C4 90777 90225 0 90777 70757 0 7 7 7 90752 70982 0 90777 90878 0 

C0 90777 90422 0 90777 90548 4 90777 90021 4 7 7 7 90777 90485 0 

C79 9.777 9045 4 90752 70957 0 90777 50875 0 90777 70741 0 7 7 7 

 : ماتریس مقایسات زوجی اجماع گروه کارشناسان مربوط به زیرمعیارهای تقوای سازمانی4جدول 

C9 
SC9 SC2 SC3 SC4 

L M U L M U L M U L M U 

SC7 7 7 7 90777 9045 0 90777 90511 1 90777 90451 0 

SC5 90777 70570 0 7 7 7 90777 70557 0 90777 70955 0 

SC5 90785 5052 0 90777 90470 0 7 7 7 90777 50745 0 

SC8 90777 70590 0 90777 90087 0 90777 90578 0 7 7 7 

SC2 905 70544 4 90752 70595 0 90777 90285 4 90777 9025 4 

SC5 90777 90488 0 90785 70820 0 90777 70552 0 90785 70542 0 

SC1 90752 70110 0 90777 90157 0 90777 90150 0 90777 90577 0 

SC4 905 50545 0 90752 70541 4 90777 90015 0 90777 70818 0 

C7 
SC2 SC5 SC1 SC4 

L M U L M U L M U L M U 

SC7 90752 90115 2 90777 70742 0 90777 90255 4 90777 90598 2 

SC5 90777 90457 4 90777 90542 1 90777 70541 0 90752 90111 4 

SC5 90752 70485 0 90777 90180 0 90777 70515 0 90777 70950 0 

SC8 90752 70055 0 90777 90155 1 90777 70555 0 90777 90514 0 

SC2 7 7 7 90752 70550 0 90777 7055 0 90777 9027 0 

SC5 90777 90491 4 7 7 7 90777 70574 0 90777 90595 0 

SC1 90777 90571 0 90777 90457 0 7 7 7 90752 90497 0 

SC4 90777 70057 0 90777 7055 0 90777 70580 4 7 7 7 

 : ماتریس مقایسات زوجی اجماع گروه کارشناسان مربوط به زیرمعیارهای اخالص5جدول 

C5 
SC0 SC79 SC77 

L M U L M U L M U 

SC0 7 7 7 90777 90115 4 90777 90271 4 

SC79 90752 70544 0 7 7 7 90777 70510 4 

SC77 90752 70052 0 90752 90145 0 7 7 7 

 

 



 11..../ یو جهاد محورلتیفض هایسازمان یابیارز یالگو یارائه 

 

 

 : ماتریس مقایسات زوجی اجماع گروه کارشناسان مربوط به زیرمعیارهای شجاعت6جدول 

C3 
SC92 SC93 

L M U L M U 

SC75 7 7 7 90777 7059588 0 

SC75 90777 9015110 0 7 7 7 

 

 به زیرمعیارهای اخوت سازمانی : ماتریس مقایسات زوجی اجماع گروه کارشناسان مربوط7جدول 

C4 SC94 SC95 SC96 SC97 

L M U L M U L M U L M U 

SC78 7 7 7 90777 90005 0 90777 90887 0 90777 90525 4 

SC72 90777 70998 0 7 7 7 90777 70557 0 90777 90455 0 

SC75 90777 50555 0 90777 90105 0 7 7 7 90777 90447 0 

SC71 90752 50482 0 90777 7075 0 90777 70752 0 7 7 7 

  

 : ماتریس مقایسات زوجی اجماع گروه کارشناسان مربوط به زیرمعیارهای مجاهدت مستمر8جدول 

C5 
SC98 SC91 SC23 SC29 

L M U L M U L M U L M U 

SC74 7 7 7 90777 
7059

8 
0 90777 90211 0 90777 70144 0 

SC70 
9077

7 
9045 0 7 7 7 90785 70515 0 90777 70920 0 

SC59 
9077

7 

7015

5 
0 90777 

9014

2 
1 7 7 7 90777 70785 0 

SC57 
9077

7 

9022

0 
0 90777 

9008

8 
0 90777 90415 0 7 7 7 

 : ماتریس مقایسات زوجی اجماع گروه کارشناسان مربوط به زیرمعیارهای اسوگی مدیر1جدول 

C6 
SC22 SC23 

L M U L M U 

SC55 7 7 7 90777 708505 0 

SC55 90777 905085 0 7 7 7 

 پذیری: ماتریس مقایسات زوجی اجماع گروه کارشناسان مربوط به زیرمعیارهای انعطاف93جدول 

SC28 SC27 SC26 SC25 SC24 C7 

U M L U M L U M L U M L U M L 
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4 7.774 90777 0 90555 90777 0 70892 90777 0 5085 90777 7 7 7 SC58 

4 9.155 90752 0 70555 90785 4 90102 90777 7 7 7 0 90877 90777 SC52 

0 9.051 90777 0 70708 90752 7 7 7 0 70524 90752 0 90175 90777 SC55 

8 9.880 90777 7 7 7 4 90451 90777 1 90572 90777 0 70290 90777 SC51 

7 7 7 0 50555 9052 0 70914 90777 4 70555 90752 0 90408 90752 SC54 

  

 گیر: ماتریس مقایسات زوجی اجماع گروه کارشناسان مربوط به زیرمعیارهای ایثار همه99جدول 

C8 
SC21 SC33 SC39 SC32 

L M U L M U L M U L M U 

SC50 7 7 7 90777 70774 0 90777 70748 0 90777 90455 0 

SC59 90777 90402 0 7 7 7 90777 70757 4 90777 90492 0 

SC57 90777 90482 0 90752 90448 0 7 7 7 90777 90025 0 

SC55 90777 70578 0 90777 70585 0 90777 70980 0 7 7 7 

 زیرمعیارهای حکمت: ماتریس مقایسات زوجی اجماع گروه کارشناسان مربوط به 92جدول 

SC37 SC36 SC35 SC34 SC33 
C1 

U M L U M L U M L U M L U M L 

0 70945 90752 0 70545 90777 0 70597 90777 0 90015 90777 7 7 7 SC55 

0 70554 90752 0 70584 90777 0 50000 90752 7 7 7 0 70958 90777 SC58 

0 90555 90777 0 90088 90777 7 7 7 4 90555 90777 0 90455 90777 SC52 

0 90141 90777 7 7 7 0 7095 90777 0 90591 90777 0 90155 90777 SC55 

7 7 7 0 70517 90777 0 50155 90777 4 90125 90777 4 90055 90777 SC51 

 : ماتریس مقایسات زوجی اجماع گروه کارشناسان مربوط به زیرمعیارهای همرشدی93جدول 

C93 
SC38 SC31 

L M U L M U 

SC54 7 7 7 90777 705515 0 

SC50 90777 904945 0 7 7 7 

 هاهای آن: میزان اهمیت معیارهای اصلی و زیرمعیارها در هر گروه و رتبه94جدول 

 زیرمعیارها رتبه معیارهای اصلی وزن معیارهای اصلی معیارهای اصلی
وزن در 

 گروه

رتبه در 

 گروه
 رتبه نهایی وزن نهایی

C7 909005528 0 

SC7 907555518 4 90975544 50 

SC5 907585125 2 90975855 55 

SC5 907552170 5 90975577 55 

SC8 907584582 8 90975854 52 

SC2 907582001 5 90975872 51 

SC5 907580284 5 9097582 58 



 10..../ یو جهاد محورلتیفض هایسازمان یابیارز یالگو یارائه 

 

SC1 907585557 1 90975507 54 

SC4 907555195 7 90975557 55 

C5 909000555 5 

SC0 905555994 5 90955555 0 

SC79 905557277 5 9095520 4 

SC77 905515847 7 909551 1 

C5 909001025 4 
SC75 902915492 7 90929558 5 

SC75 908051705 5 90980717 2 

C8 909004875 1 

SC78 905825558 8 90958808 57 

SC72 905809172 5 90958454 70 

SC75 905277055 5 9095294 78 

SC71 905288 7 909528 79 

C2 907999405 8 

SC74 90527951 5 90952750 75 

SC70 905800952 5 90952975 75 

SC59 905275505 7 90952722 75 

SC57 905815015 8 90958105 59 

C5 907997992 5 
SC55 902900555 7 90927982 7 

SC55 908099551 5 90980925 5 

C1 907995574 7 

SC58 905970575 7 90959570 55 

SC52 90704155 8 90970001 51 

SC55 907005125 5 90959905 52 

SC51 907014988 2 90970095 50 

SC54 905974251 5 90959577 55 

C4 907999410 2 

SC50 905295144 5 9095292 72 

SC59 905805515 5 90958025 71 

SC57 905840112 8 9095805 74 

SC55 905278952 7 90952755 77 

C0 909005778 79 

SC55 905999078 5 90970057 54 

SC58 905955048 7 90959557 58 

SC52 907050555 2 9097055 57 

SC55 907049141 8 90970157 59 

SC51 90597850 5 90959950 55 

C79 907995400 5 
SC54 902924021 7 90929155 5 

SC50 908087985 5 90980228 8 

 محور و جهادیهای فضیلتارزیابی عملکرد سازمان .3

محور و جهادی، ابتدا به تعریف اعداد قطعی و کیفی مورد های فضیلتدر راه ارزیابی سازمان

 پردازیم. در این پژوهش جهتها میستفاده جهت بیان کیفیت عملکرد سازمان نسبت به مؤلفه

-میفاده یه استیدرج هفت اسیاز مقیمعیارها  سازمان و تیعیین عملکرد آن نسبت به ارزیابی
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 ت:ر اسیبه صورت زیکنیم که 

 

 محور و جهادیهای فضیلتدرجه جهت ارزیابی سازمان 7: اعداد قطعی معادل طیف 95جدول 

 معادل عدد قطعی متغیر کیفیِ زبانی

 7 خیلی ضعیف

 5 ضعیف

 5 تقریباً ضعیف

 8 متوسط

 2 تقریباً خوب

 5 خوب

 1 خوبخیلی 

پردازیم. با ها میبعد از تعریف اعداد قطعی، به تشکیل ماتریس عملکرد سازمان نسبت به مؤلفه

ی ماتریس عملکرد شود، پس ناگزیر به تهیهگیری گروهی استفاده میکه از تصمیمتوجه به این

 آید:می ی زیر به دستحاصل از میانگین حسابی اجماع نظر گروه کارشناسان هستیم که از رابطه

(22                                                                                                                            )                 

1

N

ikk
i

m
x

N


 

است؛ و  ام iدر مورد سازمان نسبت به معیار یا زیرمعیار  ام kنظر کارشناس  mکه در آن 

. سپس جهت حصول عملکرد (N=755)نفر هستند  755نیز تعداد کارشناسان )نمونه آماری( 

( را در GFAHPنهایی سازمان، اوزان بدست آمده برای معیارهای اصلی و فرعی )حاصله از 

 کنیم.ماتریس عملکرد سازمان ضرب می

 بندی عملکرد نهایی سازمان نسبت به زیرمعیارها: رتبه96جدول 

 SC7 SC5 SC5 SC8 SC2 SC5 SC1 SC4 SC0 SC79 زیرمعیارها

عملکرد نهایی 

 سازمان
909815 

90922

7 
909591 90985 

90929

8 

90980

4 

90982

1 

90981

5 
907551 

90759

5 

Rank 55 55 55 50 58 52 54 51 4 0 

 SC77 SC75 SC75 SC78 SC72 SC75 SC71 SC74 SC70 SC59 زیرمعیارها
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عملکرد نهایی 

 سازمان

90785

5 
907055 90590 

90909

5 

90945

8 
909455 

90755

5 

90775

7 
907755 

90901

2 

Rank 1 5 5 59 58 57 79 77 75 74 

 SC57 SC55 SC55 SC58 SC52 SC55 SC51 SC54 SC50 SC59 زیرمعیارها

عملکرد نهایی 

 سازمان

90792

8 
907085 

90705

5 

90945

4 
907 

90949

8 

90945

5 

90917

7 
907980 

90791

5 

Rank 78 8 2 55 75 52 55 57 72 75 

   SC57 SC55 SC55 SC58 SC52 SC55 SC51 SC54 SC50 زیرمعیارها
عملکرد نهایی 

 سازمان

90900

1 

90907

5 

90915

2 

90915

5 

90918

4 

90914

0 

90915

1 

90557

2 
907451 

  
Rank 71 70 54 59 51 55 50 7 5   

 

 سازمان نسبت به معیارهای اصلیبندی عملکرد نهایی : رتبه97 جدول

 C7 C5 C5 C8 C2 C5 C1 C4 C0 C79 معیارهای اصلی

 908918 905104 905087 908578 90855 908528 908492 908514 905001 905055 عملکرد نهایی سازمان

Rank 0 1 5 7 8 5 2 4 79 5 

 پاسخگویی به سؤاالت پژوهش
ها های اصلی این سازمانمؤلفه ،نشان داده شد 1طور که در شکل همانپاسخ سؤال اول: یی 

 اخالص، شجاعت، گیر،همه ایثار سازمانی، حکمت، اخوت تقوای سازمانی، همرشدی، اند از:عبارت

 ی فرعی هستند.مؤلفه 50دارای  درمجموعمستمر که  مجاهدت پذیری وانعطاس مدیر، اسوگی

ها از راه انجام مقایسات زوجی بین معیارهای اصلی سؤال دوم: میزان اهمیت مؤلفهیی پاسخ 

مراتبی فازیِ گروهی حاصل فرآیند تحلیل سلسلهو هر دسته از زیرمعیارها و از طری  تکنیک 

 تئوری و عملی بیان شد. صورت به GFAHPشد. تمامی مراحل مربوط به تکنیک 

به معیارهای اصلی و فرعی و  یوزن دهیی پاسخ سؤاالت سوم و چهارم: نتایج حاصل از 

 آورده شده است. 78ها در جدول ی آنها و مقایسهرتبه

ی عملکرد اولیه ضرب حاصلعملکرد نهایی سازمان )که یی پاسخ سؤاالت پنجم و ششم: 

هاست( نسبت به معییارها و از مؤلیفه هرکدامسازمان حاصله از اجماع گروه کارشناسان در وزن 

 اند.آورده شده 71و  75بندی این عملکردها در جداول رتبه زییرمعیارها و نیز
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 گیرینتیجه
ی ارزیابی به دلیل استفاده تکنیک فرآیند مسئله هرگونهنتایج حاصل از  بودن نانیاطم قابل

تفکرات  یریکارگ بهبا استفاده از منط  و اعداد فازی و نیز و  (AHP)مراتبی تحلیل سلسله

دیگر ویژگیِ قابل طرحِ اولین ویژگی قابل تثکید در این مدل است. ، انسانی و متغیرهای زبانی

شود موجب میکه اصلی است  معیارهایاز  هرکدامبه ی زیرمعیارهای ی حاضر، اختصاصمطالعه

 د.با دقت بیشتری محاسبه گرد تا اوزان زیرمعیارها

در میان معیارهای کارشنیاسان  ازنظرابراز داشت که  توانمی 78با مدنظر قرار دادن جدول 

ترین ترین میزان اهمیت و معیار حکمت کمکارشناسان بیش ازنظرپذیری کالن، معیار انعطاس

گردد که زیرمعیارهای مربوط به معیار کالن میزان ارجحیت را داراست. همچنین مشاهده می

پس از اند. اهمیت را به خود اختصاص دادهی ترین درجهپایین یطورکل بهتقوای سازمانی 

های همرشدی، اسوگی مدیر، مجاهدت مستمر، ایثار پذیری، به ترتیب قابلیتقابیلیت انعطاس

های گیر، اخالص، اخوت سازمانی، شجاعت، تقوای سازمانی و حکمت در ارزیابی سازمانهمه

انتخاب » اریمع ریزفرعی،  محور و جهادی اهمیت دارند. همچنین در میان معیارهایفضیلت

 اریمع ریزی اهمیت و دارای بیشترین وزن و درجه« مدیر عنوان بهطبیعی بهترین فرد 

. همچنین گشته استحائز کمترین میزان اهمیت « محدود و طب  نیاز صورت بهاستخدام زنان »

کمیل گیری قاطعانه و جسورانه، تزیرمعیارهای رفع خطاها با طنز و غیرمستقیم، تصمیم

به  یتمداریوالگزاری و یکدیگر، آزادی و صراحت در بیان انتقادات، پیشتازی مدیر، خدمت

 اند.های دوم تا هشتم را کسب نمودهترتیب رتبه

در معیارهای اصلی،  مثال عنوان بهتوان گفت که می 71و  75همچنین با توجه به جداول 

بدترین عملکرد را داشته  C0بهترین عملکرد و نسبت به معیار  C8سازمان نسبت به معیار 

بهترین عملکرد  SC54 اریمع ریزاست. همچنین در رابطه با معیارهای فرعی، سازمان نسبت به 

بدترین عملکرد را داشته است. گفتنی است که این زیرمعیارها که  SC8 اریمع ریزو نسبت به 

های دوم و سی و ین عملکرد را داشته است، به ترتیب رتبهها بهترین و بدترسازمان نسبت بدان

اند که این امر خود عملکرد ی زیرمعیارها را کسب کردهپنجم را در بین میزان اهمیت همه

توان این ادعا را مطرح کرد که سازمان میدهد؛ پس سازمان را نشان می قبول قابلنسبتاً 

ی اهمیت بیشتر داشته است و بدترین ای با درجههبهترین عملکردهای خود را نسبت به مؤلفه
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 های با میزان اهمیت کمتر.عملکردها را نسبت به مؤلفه

 

 منابعفهرست 
ی کسر خدمت محور و جهادی. پروژههای فضیلتی الگوی ارزیابی سازمان(. ارائه7505کهریزی، ایوب )

 سربازی. تهران: دانشگاه جامع امام حسین )ع(.

-سازمانی هامؤلفه ییشناسا(. 7508، سعید )فر یحجازالهدی؛ حسن؛ باقری کنی، مصباحفرد، دانایی

، 8 شماره، 55 سال، اسالمی مدیریت پژوهشی - علمیی نامهفصلی. محور و جهادلتیفض یها

 .17تا  82، صفحات 7508ن زمستا

-های فضیلتسازمانهای محوری در (. فضیلت7509، سعید؛ باقری کنی، مصباح الهدی )فر یحجاز

تا  771، ص 7509های مدیریتی؛ سال اول، شماره سوم، زمستان ی اسالم و پژوهشمدار؛ نشریه

785. 

 دانشگاه: تهران ؛اسالمی انقالب در محورفضیلت سازمان مفهوم یپرداز باز(؛ 7507) سعید ،فر یحجاز

 .ارشد کارشناسیی نامهپایان)ع(،  صادق امام

فازی  TOPSISفازی و  AHPی گیریِ چند معیارههای تیصمیمی مدلارائه(؛ 7508کهریزی، ایوب )

ی برای انتخاب و ارزیابی عملکرد پیمانکاران در صنعت تولید سیمان استان کرمانشاه و مقایسه

کارشناسی ارشد ی نامهها؛ کرمانشاه: دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، پایاننتایج آن

 ی مدیریت صنعتی گرایش تولید.رشته

های ارزییابی؛ دبیی: سیومیین ارزییابیی عمیلکیرد و میدل  (؛7508کهریزی، ایوب؛ حسنی، سید رضا )

 .7508المللی رویکردهای نوین در علوم، مهندسی و تکنولوژی، آذرماه کنیفرانس بیین

گیری؛ تهران: دومین هیای تصمیم  فیازی و تئوریمنیط  (؛7508کهریزی، ایوب؛ حسنی، سید رضا )

 ی پایدار.المللی علوم مدیریت؛ مرکز راهکارهای دستیابی به توسعهسمپوزیوم بین

 ی چهارگانه(؛ ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت شهر کرج بر اساس مناظر 7505، وحید )فروتن ریم

 TOPSISها با روش بندی آنو رتبه AHPبا استفاده از تکنیک  (BSC)کارت امتیازی متوازن 

ی مدیریت صنعتی(؛ کرمانشاه: دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم ی کارشناسی ارشد رشتهنامه)پایان

 و تحقیقات کرمانشاه.

هیای  ها و میدل (؛ ارزییابیی عیمیلیکیرد سیازمیان7507پیاکیروان، لیقمان؛ خیوبیییاری، میجیید )

 .www.Prozhe.comپروژه دات کام،  تیسا وباز طری   منتشرشدهارزییابیی؛ 

با  یعملکرد سازمان بری جهاد تیریمدی هامؤلفهی ابیارز(؛ 7505توالیی، روح ا...؛ شکوهیار، سجاد )

؛ صفحات 7505؛ پاییز 70انداز مدیریت دولتی؛ شماره ی چشم؛ نشریهمتوازن یرویکرد کارت امتیاز

http://www.prozhe.com/
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 .82تا  72

های مدیریت جهادی در فرهنگ غدیر؛ ها و مؤلفهابعاد، شاخص  (؛7505بوداقی، حسین؛ شادی، سمیرا )

 جهادی. مدیریت الگوی غدیر فرهنگ المللیبین تهران: سومین همایش

گیری (؛ طراحی مدل نوین پشتیبانی تصمیم7545رزمی، جعفر؛ حاله، حسن؛ مشکین فام، سعید )

ی دانشکده فنی، دانشگاه ها )در ایران(؛ نشریههت ارزیابی و انتخاب پیمانکاران عمرانی در مناقصهج

 .090تا  401؛ صفحات 7545 ماه بهمن؛ 1ی ، شماره87تهران؛ جلد 

، 54، شماره 1، دوره 7549ی مفید؛ زمستان مدار؛ دوماهنامه(؛ اخالق فضیلت7549خزاعیی، زهیرا )

 .58تا  87ص 

، 55، سال 7545، مرداد حسابداری ؛ نشریهعملکرد ارزیابی(؛ 7545) محمدرضا سید کاشی،فاطمیبنی

 .84تا  87، ص 742ی شماره

 .اسالمی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه: تهران ؛فرا اخالق(؛ 7515) علی شیروانی،

 مدیریت رهیافت بر مبتنی سیاسی مدیران هایبایسته(؛ تبیین 7505یوسفی، رسول؛ اکبری، بهرام )

؛ 7505؛ تابستان 5 شماره؛ 52 سال؛ اسالمی مدیریت پژوهشی - علمیی نامهفصل؛ جهادی

 .05تا  52صفحات 

(؛ مهندسی مدیریت در فرهنگ علوی؛ تهران: دانشگاه امام حسین )ع(، 7540) محمدباقربابایی، 

 ی چاپ و نشر.مؤسسه

 ؛فازی یگیری چندمعیاره میتصمی ؛(7505) رافرازی، اعظمیس ؛زدیار، صدیقهیای ؛آرش ی،یحبیب

 .گیل انتشارات کتیبه

گیری گروهیی به کمک (؛ تیصمیم7545ساعتی، صابر؛ حاتیمی ماربیینی، عادل؛ ماکیوئیی، احمد )

TOPSIS  تابستان 75ی ریاضیات کاربردی واحد الهیجان؛ سال چهارم، شماره ی مجلهفازی؛ ،

 .58تا  57، صفحات 45

 نشر. کتاب مهربان یسسهؤم انتشارات؛ علم مدیریت فازی (؛7545جت )ح فرجی، عادل؛ آذر،

(؛ شناسایی و توصیف 7502؛ یخچالی، مصطفی )نیمحمدحسلطیفی، میثم؛ هاشمی گلپایگانی، سید 

؛ 5 شماره؛ 58 سال؛ اسالمی مدیریت پژوهشی - علمیی نامهفصل؛ جهادی هایهای سازمانمؤلفه

 .752تا  752؛ صفحات 7502تابستان 

 (؛ طراحی مدل سازمان7502؛ دلجو، غالمحسین )یمحمدعلحسینی، مهدی؛ موغلی، علیرضا؛ سرلک، 

؛ تابستان 5 شماره؛ 8های دولتی؛ دوره سازمان مدیریت پژوهشی - علمیی نامهفصل؛ جهادی

 .55تا  77؛ صفحات 7502

 یانداز یپ براى سازمانی بافرهنگ(؛ تلفی  فرهنگ جهادى 7544)صادقى، فتح ا...؛ قاسمى، لطف ا... 
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 و فرهنگ ملى همایش دومین مقاالت تهران: مجموعه جهاد؛ یسازمان فرهنگ نو یک ساختار

 .788تا  755صفحات  مدیریت جهادى،

های سیمیان بورس اوراق بهادار بندی شرکت(؛ رتیبه7544شکییب، معصیومه؛ فضیلی، صیفر )دانیش

ی مدیریت، شماره اندازچشمی ؛ مجله(AHP–TOPSIS)رویکرد ترکیبی  تهران با استفاده از

 .750تا  790؛ صفحات 44، پاییز 55

ی دانش گیری گروهی؛ مجلهتکنیکی نوین برای تصمیم AHP؛ (7518آذر، عادل؛ معماریانی، عزیز ا... )
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AKKOÇ, S., VATANSEVER, K. (3042). Fuzzy Performance Evaluation with AHP and 

Topsis Methods: Evidence from Turkish Banking Sector after the Global Financial 

Crisis, Eurasian Journal of Business and Economics, 6 (44), 32-71. 

Bentes, A.V., et al (3043). Multidimensional assessment of organizational performance: 

Integrating BSC and AHP; Journal of Business Research, 63, 4790–4799. 

Cameron, Kim; Manz, Karen; Manz, Charles; Marx, Robert (3001); The Virtuous 

Organization: AN Introduction; World Scientific Publishing, Aug 3001. 

Kahraman, C. (3001). FUZZY MULTI-CRITERIA DECISION MAKING: Theory and 

Applications with Recent Developments, Istanbul Technical University, Turkey. 

Sun, C.C. (3040). A performance evaluation model by integrating fuzzy AHP and fuzzy 

TOPSIS methods, National Chiao Tung University; No. 4004. 

Secme, Y. N., Bayrakdaroglu, A., Kahraman, C. (3009). Fuzzy Performance Evaluation in 

Turkish Banking Sector using AHP and TOPSIS, Expert System with application, 26, 

44699-44709. 

Tsai, H.Y., Huang, B.H., Wang, A.S. (3001). Combining ANP and TOPSIS concepts for 

evaluation the performance of property-liability insurance companies, Journal of Social 

Sciences. 

SONMEZ; YANG; HOLT (3004); Addressing the contractor selection problem using an 

evidential reasoning approach; Engineering, Construction and Architectural 

Management 491-340. 

Mirhadi Fard, M., Terouhid, S.A., Akbari Jokar, M.R. (3043). Managerial Evaluation of 

Construction Contractors in the Selection Process, Scholars Journal of Economics, 

3(3A):413-431. 

Chou, T. Y.; Liang, G. S. (3004); Application of a fuzzy multi-criteria decision making 

model for shiping company performance evaluation; Maritime policy & management, 

31(1), 273-293. 

Hatush, Z.; Skitmore, M. (4997); Criteria for contractor selection; Construction 

Management and Economics, 43, 49-21. 

Cronbach, L. (4934). Coefficient alpha and the internal structure of tests, 46, 397–221. 

 


