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چکیده
سیستم ارزیاب اثربخش م تواند میایای فراوان در بهبود فرایندهای مختیف دانشگاهها داشته باشد .ضیمن آنکیه بیا
توجه به جایگاهئ رسالت و ساسیت مشاغی که در آینده به فارغالتحصیالن دانشیگاه افسیری امیام عیی (ع) واگیذار
خواهد شدئ نظام ارزیاب این دانشگاه بایست با ساسیت ویژه و بهطور همهجانبهئ تدوین و پییادهسیازی گیردد .بیا
توجه به مشکالع نظامهای ارزیاب سنت و تأثیرپذیری نتایج از شاخ ها و الگیوی ارزییاب ئ لییوم طرا ی الگیوی
جدید و بهبود مستمر فرایند ارزیاب ضروری به نظر م رسد .برای ایین منظیور و بیا هیدف طرا ی نظیام ارزییاب
عمیکرد با رویکرد بازخورد  559درجهئ در این تحقیق در گام نخست ضمن یافتن شاخ ها و معیارها بیا اسیتفاده از
مرور ادبیاع و تطبیق آنها با جامعه مورد مطالعه و مصا به با خبرگان؛ با کمک پرسشنامه لیکرعئ وزن شاخ ها به
دست آمده و در قدم دومئ وزن و مییان اهمیت سطوح (منابع) ارزییاب بیا اسیتفاده از مقایسیههیای زوجی و روش
تحییل سیسیهمراتب ئ اصل شده است .قدم نهای که در واقع همان رتبیهبنیدی دانشیجویان اسیتئ بیا اسیتفاده از
تکنیک تاپسیس فازی انجام پذیرفته است .عیت بهرهگیری از اعداد فازی به ایین دلییل اسیت کیه اغییب پاسی هیائ
ماهیت ذهن دارند و با نوع عدم قطعیت همراه هستند .ضمن آنکه با توجه به اهداف تحقیق از روش نمونیهگییری
هدفمند استفاده شده است .مدل ارااه شده در این تحقیق با ارزیاب چندبُعیدی و جیامع (اسیتفاده از چهیار سیطح
ارزیاب ) و انتخاب شاخ های دقیق و مناسیب محاسین از قبییل شناسیای دقییق و عیمی نقیاط قیوع و ضیعف
دانشجویانئ روشن ساختن مشکالع و موانع نظام آموزش و کمک به تدوین برنامههای آموزش مناسبترئ مشارکت
دانشجویان در ارزیاب و در نتیجه افیایش انگییه آنان در بهبود عمیکردشانئ کاهش عدم قطعیت قضاوعهای ذهنی
به عیت استفاده از منطق فازی را به همراه دارد.
واژههای کلیدی :ارزیاب عمیکردئ ارزیاب  559درجهئ تحییل سیسیهمراتب ئ تاپسیس فازی

 .7دانشجوی دکتری مدیریت تحقیق در عمییاعئ دانشگاه عالمه طباطباا
 .5دانشجوی دکتری سیاستگذاری عیم و فناوریئ سازمان پژوهشهای عیم و صنعت
 .5کارشناس ارشد مدیریت صنعت ئ دانشگاه عالمه طباطباا (نویسندۀ مسئول)ئ 
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مقدمه
ارزیاب یک از اجیای جدانشدن از فرایند آموزش است که می توانید بیا در اختییار قیرار دادن
اطالعاع مفید به افراد مورد ارزیاب (دانشجویان)ئ نقیش مهمی در فراینید آمیوزش ایفیا نمایید
7

(کییموا ئ  .)5976به عقیده صا بنظران یک سیستم اثربخش ارزیاب عمیکردئ م تواند انبوه
از مییتها را برای سازمانها و کارکنان آنها ارزان دارد .سازمانها اصوالً به منظیور رسییدن بیه
هدفهای ایجاد گردیدهاند که مییان موفقیت آنها در دستیاب به این هدفهائ ارتباط مسیتقیم
با نحوۀ عمیکرد کارکنان داردئ بنابراین ارزیاب عمیکیرد کارکنیان در میدیریت منیابع انسیان از
جایگاه مهم برخوردار است (ابطح ئ  .)7590مراکی آموزش نظام در ساختار نیروهای مسییح
دارای نقش راهبردی است و نتایج عمیکرد آنها نقش یات در اعتبار و اقتیدار نیروهیای مسییح
خواهد داشت .از اینرو پایش عمیکرد آنها بر اساس الگوهای نوین ارزیاب ئ از وظایف مهیم نظیام
فرمانده به ساب م آید .به عبارع دیگر تشخی نیازهای آموزش ئ تنبیه و تشویقئ بیرآورد
نیروئ انتصاب و واگذاری پستهائ پرداخت پیاداشهیا و  ...بیر اسیاس نتیایج بیه دسیت آمیده از
ارزیاب ها صورع م گیرد .شایستهساالری در صورت امکانپذیر است کیه سیسیتم ارزییاب بیه
صورع صحیح اجرا شود و مبنای کار مدیرانئ نتایج ارزیاب ها باشد .اگر بهدقت بنگیریم اهمییت
ارزیاب به اندازهای است که اگر بهدرست انجام شیودئ رشید و تعیال فیرد و سیازمان را در پی
خواهد داشت و اگر ناق و به صورع صوری اجرا گردد باعر هرز رفتن انرژی و امکاناع و رکود
فرد و سازمان خواهد شد (قربان و همکارانئ .)7597
یک از مهمترین مراکی نیروهای مسیحئ دانشگاههای آن است که با «دو هدف بیه کیار و تحصییل
اشتغال دارند :هدف اول دانش و هدف دوم آمادگ و تربیت نظام است( ».امیام خامنیهایئ .)7595
بدیه است با توجه به جایگاهئ رسالت و ساسیت مشاغی که در آینده به فارغالتحصییالن دانشیگاه
افسری واگذار خواهد شدئ نظام ارزیاب دانشیجویان دانشیگاه بایسیت بیا ساسییت وییژه و در نظیر
گرفتن همه توانای ها و ویژگ های رو و جسمان افراد تعریف و پیادهسیازی شیود .ایجیاد چنیین
نظام همچنین م تواند نقش یک آینه را برای نظام آموزش دانشگاه ایفا کند تیا میدیران آموزشی
بتوانند استفاده بهتری از دادههای موجود در نظامهای تحت نظارع خود داشته و تصویری معنیادارتر
از چگونگ پیشرفت فعالیتها به دست آورند (بازرگانئ .)7599
1. Klimova, B. F.
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با توجه به مشکالع نظامهای ارزیاب سنت و باال به پایین (کارکولیان و همکیارانئ )5972
و همچنین تأثیرپذیری نتایج از شاخ ها و الگوی ارزیاب تعرییف شیدهئ لییوم طرا ی الگیوی
جدید و بهبود مستمر فرایند ارزیاب ضروری به نظر م رسد و استقرار نظام ارزیاب چندبعیدیئ
قدم بیرگ در نیدیک تر کردن دانشگاه به هدف واالی خود در تعییم و تربیت نیروی انسان آجا
محسوب م شود.
در این تحقیق تالش شده است مدل جدید به منظور ارزیاب عمیکرد دانشیجویان دانشیگاه
افسری امام عی (ع) ارااه گردد که از یک طرف قادر باشید مشیکالع سیسیتم ارزییاب سینت را
برطرف سازد و از طرف دیگر عالوه بر رتبهبندی دانشجویانئ اطالعاع مفیید و سیازندهای را بیه
عنوان بازخورد به دانشجویان و فرماندهان ارااه دهد .برای این منظور روش  559درجه مد نظیر
قرار گرفته است .بنابراین در ادامهئ به منظور پیادهسازی مدل میذکورئ پیس از معرفی اجمیال
مدل  559درجهئ به دو سؤال اساس پاس داده شده است که این دو سؤال عبارعاند از:
 -7سطوح ارزیاب کدماند و مییان اهمیت آنها به چه اندازه است؟
 -5شاخ ها و معیارهای اندازهگیری و مییان اهمیت آنها به چه صورع است؟
در ادامه و پس از پاس به سؤاالع فوق الزم است راهی بیرای تحیییل اطالعیاع اصیل از
پرسشنامه ارااه گردد (مدل  559درجه در این مورد راهکاری ارااه نداده است) کیه در پیژوهش
اضر از تکنیک تاپسیس فازی بهره برده شده است.

مبانی نظری تحقیق
ارزیاب یا سنجش عمیکردئ مفهوم مهم در مدیریت عمیکیرد اسیت و پاییهای بیرای بیازخورد بیه
شمار م رود؛ اینکه کجا کارها انجیام شیوند تیا موفقییت بیشیتر شیود؛ کجیا کارهیا خیوب انجیام
نم شوند و باید اصال اع صورع گیرند .به هنگام ارزیاب عمیکردئ الزم است واردهها هم در شیکل
دانش و مهارع کسب شده و رفتار برگرفتیه از چیارچوب شایسیتگ و ارزشهیای اصیی در نظیر
گرفته شود .در واقعئ هدف نهیای ارزییاب عمیکیردئ افییایش کیارای و اثربخشی سیازمان اسیت.
مدیرانئ برای توسعه افراد و افیایش مهارعها و دانش زیردستانئ به اطالعاع نیاز دارند؛ بیه همیین
دلیلئ کارکنان را به سمت نظامهای ارزیاب عمیکرد هدایت م کنند (عباسپورئ .)7596

1. Karkoulian, S.
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منابع که در نیروهای مسیح کشورهای مختیف برای ارزیاب عمیکرد نیروها میورد اسیتفاده
قرار م گیردئ عبارع است از )7 :ارزیاب عمیکرد با گیارشهای افسرانئ بهوییژه افسیران میافوق؛
 )5ارزیاب از طریق همتایان؛  )5ارزیاب از طریق زیردستان؛  )6خودارزیاب ؛  )2ارزیاب عمیکرد
وا دی که فرد در آن خدمت م کند؛  )5دورهها و آموزشها؛  )1دانش زبان خارج ؛  )9سیطح
تحصیالع؛  )0آزمون ارزییاب آمیادگ جسیمان ؛  )79ارزییاب  -پیاداش -تنبییه؛  )77گییارش
شغی ؛  )75ویژگ شخصیت ؛  )75دانش رفهای؛  )76سنجش مقایسهای (زل7ئ .)5995
برای مؤثر بودن فرایند ارزیاب باید وضعیت عمیکردی نیروی انسان مورد ارزیاب دقیق و صیحیح
5

5

6

قرار گیرد (کاردی و همکارانئ 7006؛ بنت و همکارانئ 5976؛ برناردین ئ  )5979و به تمام نیروهیا
اعم از فرماندهان و مدیران فرصت داده شود تا در فرایند ارزیاب عمیکردشان شرکت کنند (پتیجیان

2

و همکارانئ 5997؛ فارمر 5و آگواینیس1ئ 5992ئ آگواینیسئ  )5990تمام عوامل سبب م شیود تیا
سازمانها به دنبال روش ارزیاب مبتن بر منابع چندگانیه ییا بیازخورد  559درجیه باشیند تیا از آن
طریق به توسعه فرد و سازمان دست یابند (مورف  9و همکارانئ  .)5997نتیایج پیژوهشهیای بسییارئ
گویای این است که گرفتن بازخورد از افراد مختیف بهمراتب قابلاعتمادتر و دقییقتیر از گیرفتن نظیر
صرفاً یک فرد است (برکن 0و همکارانئ 5997؛ اوستین79ئ .)5975

پیشینۀ پژوهش
ارزیاب  559درجیه اطالعیاع ورودی را از رویکیردی تیکبعیدی از بیاال بیه پیایین بیه رویکیرد
چندبعدی (زیردستانئ همکاران و مشتریان) عمومیت م بخشد و م تواند نوع ارزییاب بیدون
مرز باشد .از این لحاظ به نظر م رسد که مفهوم ارزیاب  559درجه با رویکیرد نظیری سیازمان
بدون مرزئ متناسب باشد .واژههای متداول که بیرای ارزییاب  559درجیه اسیتفاده می شیوند؛
1. Zel, U.
2. Cardy, R. T.
3. Bennett, W.
4. Bernardin, H. J.
5. Pettijohn, L. S.
6. Farmer, S. M.
7. Aguinis, H
8. Murphy, K. R.
9. Bracken, D. W.
10. Austin, R. D.

طرا
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عبارعاند از :ارزیاب ذینفعانئ بازخورد چندمعیارهئ ارزیاب چرخۀ کاملئ ارزییاب چنید منبعی ئ
ارزیاب همکار -زیردسیتئ ارزییاب عمیکیرد گیروه و ارزییاب چنید دییدگاه (میک کیارت

7

و

5

گاراوان ئ .)5997
ارزیاب  559درجه در سالهای اخیر در دانشگاههای معتبر دنیا به منظیور ارزییاب عمیکیرد
5
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دستیاران تخصص بالین معرف شده اسیت (اوورم و همکیارانئ 5990؛ لیییوع و همکیارانئ
5999؛ استار

2

و همکارانئ  )5999و در این بین بیشتر مقاالع از ایین روش بیه عنیوان ییک

روش جامع و اثربخش یاد کردهاند .همچنین از این روش به منظور ارزییاب عمیکیرد کتابیداران
کتابخانههای عموم (فرجپهیو و همکارانئ )7509ئ صنعت هتییداری (رانیگ 5و لیین1ئ )5975ئ
ارزیاب عمیکرد دانشجویان (بیدخت و شریف ئ  )7505نیی استفاده شده که در ادامه بیه برخی
از این تحقیقاع اشاره شده است.
فرجپهیو و همکاران ( )7509جهت ارزیاب عمیکرد کتابداران کتابخانههیای عمیوم اسیتان
گیالنئ از روش بازخورد  559درجه بهره بردهاند .جامعه پژوهشئ تمام کتابداران واجید شیرای
کتابخانههای عموم استان گیالن است که بالغ بر  99نفر بوده و از طریق سرشیماری گییینش
شدهاند .هر کتابدار را یک رایسئ یک مراجعهکننده و یک همکار مورد ارزیاب قرار داده اسیت و
یک پرسشنامه هم جهت خودارزیاب به وسییۀ خود کتابدار تکمیل گردیده است .ابیار گردآوری
دادههائ پرسشنامههای محقق ساختهای است که برای ارزیاب کتابداران از دییدگاه چهیار گیروه
رایسئ همکارئ خود کتابدار و مراجعهکننده ساخته شده است .به منظور تحییل نتایج اصیل از
پرسشنامه از آزمون واریانس یکطرفهئ آزمون توک و جدول مقایسه چندگانه و آزمون تعقیبی
 HSDاستفاده شده است.
بیدخت و شریف ( )7505به ارااه الگوی مبتنی بیر بیازخورد  559درجیه جهیت ارزییاب
عمیکرد دانشجویان پذیرفتهشده بدون کنکور در مقابل دانشجویان پذیرفتهشده از طریق آزمیون
سراسری پرداختهاند .جامعۀ آماری تحقیق شامل  7291نفیر از پیذیرفتگان مقیاطع تحصییالع
1. McCarthy, A. M.
2. Garavan, T. N.
3. Overeem, K.
4. Lelliott, P.
5. Stark, R.
6. Horng, J. S.
7. Lin, L.
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تکمیی دانشگاه سمنان بوده و از میان آنها  595نفر به صورع تصادف از نوع طبقیهای انتخیاب
شدهاند .جهت جمعآوری اطالعاع از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شیده اسیت .پرسشینامه
مذکور شامل چهار بعد وضعیت تحصیی دانشیجویانئ دییدگاه اسیتادان از وضیعیت تحصییی و
توانییای هییای دانشییجویانئ وضییعیت ورود بییه مقییاطع بییاالتر تحصیییی و اشییتغال دانشییجویانئ
توانای های تحقیقات و پژوهش آنان در نظر گرفته شده است .برای تحیییل دادههیا عیالوه بیر
آمار توصیف ئ از آمار استنباط شامل آزمون ت استیودنت و مکنمار استفاده شده است.
نخع و سعید ( )7590به بررس امکان اجرائ پایای و روای ارزیاب  559درجه بیه منظیور
سنجش دستیاران بالین در دانشگاه کرمان پرداختهانید .بیدین منظیور پرسشینامههیای مییان
دستیاران (خود و همتایان)ئ دانشجویان پیشک ئ پرستاران و بیماران توزیع شده است .بر اسیاس
نتایج این مطالعهئ ابیارهای ارزیاب  559درجهئ از سادگ اجیرائ پاییای و روایی مطییوب بیرای
ارزیاب توانمندیهای محوری دستیاران برخوردارند.
رانگ و لین ( )5975برای تدوین برنامههای آموزش جهت تقویت تیوان رقیابت در صینعت
هتیداری از روش بازخورد  559درجه بهره بردهاند .بدین ترتیب که آنها با توجه به اهداف هتیل
و مشخ نمودن وضعیت فعی به کمک بیازخورد  559درجیهئ سیع کیردهانید فاصییۀ مییان
وضعیت فعی و مطیوب را بسنجند .با مشخ شدن این فاصیهئ مدیران هتل قادر خواهنید بیود
برنامههای آموزش و تربیت را به منظور رفع نواق و کاست های موجودئ تدوین نمایند.
ارزیاب به روش  559درجیه معیایب نییی دارد کیه بیه تعیدادی از آنهیا بیه اختصیار اشیاره
م نماییم:
 از آنجای که عموماً شاخ های ارزیاب کیف هستند و به صورع ذهن مورد ارزیاب قرار
م گیرندئ با نوع عدم قطعیت همراه هستند و الگوی ارااه شده در تحقیق اضر نیی از این
قاعده مستثنا نیست؛ البته شایان توجه است که در پژوهش اضر به منظور ذف و یا
کاهش مشکل فوق از اعداد فازی استفاده شده است.
 در ارزیاب  559درجهئ ارزیاب از طریق چندین سطح انجام م گیردئ ول در این مدل
مییان اهمیت و وزن سطوح یکسان فرض شده استئ در ال که سطوح ارزیاب نم توانند

طرا
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به کمک تحییل

هموزن باشند .در این خصوص نیی در تحقیق اضرئ سطوح ارزیاب
سیسیهمراتب ( )AHPوزن ده شدهاند.
 با توجه به اینکه در ارزیاب  559درجه خودِ فردِ موردِ ارزیاب نیی جیء سطوح ارزیاب در
نظر گرفته م شودئ امکان دارد نسبت به عمیکرد خود مبالغه نماید که البته عیب مذکور
قابلاجتناب نیست و فق با تشریح هدف ارزیاب به دانشجویان م توان ا تمال آن را
کاهش داد.

منابع و سطوح ارزیابی
منظور از منابع و سطوح ارزیاب ئ ارزیاب کنندگان هستند کیه اطالعیاع ارزییاب از آنهیا گرفتیه
م شود .در اغیب سازمانهائ ارزیاب به وسییۀ سرپرست مستقیم یا مدیر انجام م شود .با توجیه
به پیچیدگ های شغلهای امروزیئ غیرواقع است اگر فرض کنیم که یک نفر م تواند به طیور
کامل عمیکرد فردی دیگر را مشیاهده و ارزییاب کنید .ارزییاب کننیدگان ممکین اسیت شیامل:
مافوقهائ همرتبههائ اعضای تیمئ زیردستانئ ارزیاب شونده و مشتریان باشند .با توجه بیه اهیداف
ارزیاب ئ م توان از نظراع یک یا چند گروه یا همه آنها در ارزیاب فرد استفاده کرد .در ادامه بیه
برخ از منابع ارزیاب اشاره شده است:

مدیر یا سرپرست مستقیم
بر اساس روال رایجئ اختیاراع مدیر شامل ارزییاب عمیکیرد زیردسیتان نییی می شیود .بیه نظیر
م رسد که اساس این منطق در این نهفته است که مدیرئ همواره مسیئول عمیکیرد زیردسیتان
خود است .بر همین اساسئ م توان انتظار داشت که مدیرانئ عمیکرد افراد را ارزیاب کنند.

خودارزیابی
گاه اوقاع از ارزیاب شوندگان خواسته م شود تا خیود را در قالیب فیرمهیای خودارزییاب ئ ارزییاب
کنند .از خودارزیاب هنگام استفاده م شود که مدیران در پ افیایش مشارکت کارکنیان در فراینید
بررس عمیکرد باشند .در روش خودارزیاب ئ افیراد ویژگی هیای را انتخیاب می کننید کیه در نحیوۀ
عمیکرد آنها مهم هستند .این روش هنگام مفید است که هدف ارزیاب ئ کسب بازخورد باشد.

زیردستان
استفاده از این روش در سازمانها محدود است .بسیاری از کارکنان در رویاروی با ارزییاب هیای
خود از سرپرستان به صورع منف یا مثبت مبالغه م کنند .بسیاری از کارکنان این نوع ارزییاب
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را فرصت برای کسب امتیاز و برخ نیی فرصت برای جبران ب عدالت های گذشته م دانند .در
مجموعئ کارکنان ارزیاب سرپرستان خود را بر اساس قدرع و اقتدار سازمان وی انجام م دهند
و کمتر به کارکرد واقع او توجه م کنند.

همردیفان
همکارانئ گرچه کمتر به عنوان ارزیاب بیه کیار گرفتیه می شیوندئ امیا ممکین اسیت بیشیترین
اطالعاع را در مورد ارزیاب شونده داشته باشند .همکاران با نیازهای شغی یکدیگر آشنا هسیتند
و به عیت رواب نیدیک در محی یا نوع کارئ خواسته یا ناخواسته در جریان امور دیگر همکاران
خود قرار م گیرند.

مشتریان
این مفهوم نیی تحت تأثیر مدیریت کیفیت جامع در سیازمانهیا رواج پییدا کیرده اسیت .تعیداد
زیادی از سازمان ها از ارزیاب مشیتریان داخیی و خیارج بیه عنیوان منبیع اطالعیاع ارزییاب
استفاده م کنند.

ترکیبی
بسیاری از سازمانها بر اساس مقتضیاع کار خودئ از ترکیب برخ یا تمام منابع خود اسیتفاده
م کنند .بهکارگیری روش ترکیب ئ نشیاندهنیدۀ اهمییت دادن سیازمان بیه فراینید ارزییاب و
ذینفعان ارزیاب شونده است؛ زیرا نتایج اصیه واقع تر خواهد بود (سییطان ئ  .)7597در روش
ارزیاب  559درجه ترکیب از منابع به کار گرفته م شود .لیذا در تحقییق اضیر بیا توجیه بیه
گیارههای تحقیق و سطوح در دسترس از چهار منبع :فرماندهان رده بیاالترئ فرمانیده مسیتقیمئ
همکاران و خودارزیاب استفاده گردیده است.

شاخصهای ارزیابی عملکرد
تعیین شاخ های ارزیاب عمیکرد یک از مرا ل مهم ارزیاب بیه شیمار می رودئ در جیدول 7
شاخ های که برخ از محققان به منظور ارزیاب عمیکرد مورد اسیتفاده قیرار دادهانیدئ آمیده
است:

طرا
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جدول  :5سنجههای مورد استفاده محققان برای ارزیابی عملکرد

منابع

آقامحمدی
()7590

مصدقخواه و
ساکتچقوش
()7509

جیین
()7507

شاخصها و سنجههای استفاده شده در تحقیق
قاطعیتئ شجاع و باشهامتئ صداقتئ عدالت و دادگریئ وفادار به کشور و رهبرئ
مطیع رهبرئ مردمدارئ باایمان و باتقوائ اعتماد به نفس باالئ منظم بودنئ تخص ئ
اخالق نیکوئ نجیبئ جیب رضای خدائ اخالصئ توان انگییش با سخنئ مأنوس با
قرآنئ تحمل و بردباریئ منضب ئ مبتکر و خالقئ پرتالشئ داشتن عیم و همت
قویئ تعهدئ بدون ریا کار کردنئ امینئ رو یه قویئ دلسوزئ ورزیدگ جسمان ئ
شایستگ و لیاقتئ نظارع مستمر بر امورئ تییهوش ئ دارای مهارع جنگ ئ عیّع
نفسئ مسی به نفسئ همواره آماده نبردئ قوی و انعطافناپذیر در برابر زورمندانئ
ابتکار و خالقیتئ باتدبیرئ دشمنستییئ رو یه شهادعطیب ئ ایثارگرئ توجه به
نیازهای زیردستانئ توکل به خدائ مقید به نماز اول وقت و جماعتئ اهل نافیه شبئ
پر هیی از مکروهاعئ دارای ارتباط مستمر به امورئ توجه به خانواده شهدائ مراقبت
بیتالمالئ به فکر مصالح سازمانئ اهل مطالعه و دقیقئ تحولگرائ آگاه به مساال
جامعهئ اسوه و الگوئ کمتوقع و قانعئ ریسکپذیرئ پیشگام در عمییاعئ انقالب
مدیریت و رهبریئ فرمانده ئ کنترلئ برقراری و فظ ارتباطاعئ کارآفرین ئ
گیارش کردنئ مشورع کردن در کارهائ قدرع و قاطعیت در تصمیمگیریئ ایمان
به خدا و داشتن تعهدئ ایجاد انگییه در دیگرانئ توان و خالقیتئ ابتکار و نوآوریئ
توانای همکاری به صورع گروه ئ قدرع نفوذ و تأثیرگذاریئ توانای آسانسازی
کارهائ توانای گفتگوئ توانای در اداره جیساعئ معتمد بودنئ فصا ت و جاذبۀ
کالمئ خوش رفتاریئ توجه به افکار عموم ئ رعایت عدالت و پرهیی از تبعیضئ
تنظیم وقت و تقسیم کارئ انتقادپذیریئ مدیریت منابع انسان ئ قاطعیت و ثباعئ
اعتماد به نفس و خطرپذیریئ مهارعهای مدیریت ئ مهارع طرا و ل مسئیهئ
هدایت زیردستان و رشد دیگرانئ تقوای اله ئ داشتن عیم و آگاه ئ توانای فکری
و ذهن ئ دانش و معیوماع مدیریت ئ الگوی اخالق بودنئ تالش و سختکوش
آگاه ئ یادگیریئ نوآوریئ تعهدئ عدالت ورزیئ ادب و ا ترامئ خویشتنداریئ
درستکاریئ صداقتئ جدیتئ وظیفهشناس ئ ارتباطاعئ تخصی منابعئ کوشش در
جهت رفع مساال و مشکالعئ داشتن رواب خوب و مناسب با همکارانئ رعایت
ا ترام متقابلئ صمیمیت در محی کارئ پذیرش اشتباههائ کوشش در جهت رفع
اشتباهاعئ سازگاری با شرای جدیدئ نوآوری در کارهائ مییان ریسکپذیریئ ضور
بهموقع در محی کارئ پایبندی به مقرراعئ انجام بهموقع وظایفئ رعایت سیسیهمراتب
فرمانده ئ پیگیری امور تا صول نتیجهئ پذیرش مسئولیتهای مختیفئ مییان
عالقه به کارئ استفاده بهینه از امکاناعئ پذیرش پیشنهادهای سازندهئ دلسوزی و
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صادق و
همکاران
()7507
طیب و
همکاران
()7505

شاخصها و سنجههای استفاده شده در تحقیق
ا ساس مسئولیت به کارئ کوشش در افیایش مهارع شغی ئ شرکت در آزمونهای
ضمن خدمتئ تسی و تخص در کارئ مطالعه منابع عیم و تجرب ئ تشخی
نیازهای وا د مربوطهئ نگهداشت تجهییاع اداریئ نگهداشت تجهییاع فناوری
اطالعاعئ نگهداشت تجهییاع آموزش ئ استفادۀ مناسب از تجهییاع پیشک
اعتمادپذیریئ نحوۀ پوشش و آراستگ فرد در محی کارئ زمان و سرعت انجام
کارئ اثربخش هیینهایئ مراقبت و سالم نگه داشتن تجهییاعئ کار تیم ئ مییان
وادث و ضایعاعئ کیفیت کارئ کمیت کارئ رفتار شغی ئ رفتار اخالق ئ ارزشهای
جهانبین ئ ارزشهای ایداولوژیک ئ خالقیت و نوآوریئ انعطاف و انطباقئ قدرع
قضاوع و تشخی ئ رشد و توسعه فردیئ ظرفیت توسعهئ آگاه بر سیاستها و
هدفهای سازمانئ جیب مشتریئ رضایت مشتری
ارتباطاعئ برنامهریییئ سازمانده ئ مدیریت منابع انسان ئ کنترلئ رهبریئ
تصمیمگیریئ کار تیم ئ شایستگ

مسئولیتپذیری فردی و گروه ئ تالش و پشتکارئ صداقت در گفتار و نوشتارئ
صداقت در رفتار و محی کارئ شهامت و شجاعت در پذیرش اشتباههائ انجام
مأموریت در شرای خاصئ انتقادپذیریئ فداکاریئ تعهد شغی ئ تعهد سازمان ئ
پایبندی به ارزشهای اسالم و انقالب ئ برخورد صمیمانه در محی کارئ برخورد
صمیمانه با همکارانئ برخورد صمیمانه با زیردستانئ صبر و پایداری در شرای
ساس و مأموریتهای محولهئ اعتماد به نفس در تصمیمگیریئ امانتداریئ الگو
بودن برای دیگرانئ رعایت شئون اخالق و نظام ئ ا ترام به رسوم و عقاید
دیگرانئ کیفیت و مییان ارتباطاع و بیان و شنود مؤثرئ مذاکره و متقاعدسازیئ
سین شکوه
مییان انعطافپذیری در برخورد با مساال و مشکالعئ انعطافپذیری در مقابل
()7505
تغییراعئ ضور بهموقع در محی کارئ رعایت آراستگ ظاهریئ توجه به آراستگ
ظاهری زیردستانئ اطاعت از دستوراع و خواستههای مقاماع مافوقئ رعایت
سیسیهمراتب فرمانده ئ ا ترام به زیردستانئ برخورد مناسب با همکارانئ ایجاد
انگییه در محی کارئ مییان خیق ایدههای جدیدئ پذیرش و تشویق پیشنهادهائ
تغییر در جهت بهبودئ مییان دانش تخصص و رفهایئ دانش نظام و عموم ئ
انتقال تجربه به دیگرانئ توانای و قدرع سازمانده در محی کارئ توانای و
قدرع تصمیم کارئ توانای برنامهرییی فردیئ میانمدع و راهبردیئ مییان در
ل مساال کی ئ مییان رشد و توسعه فردیئ
موقعیت و شرای جدیدئ توانای

طرا
منابع
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گروه و سازمان ئ انجام کارهای محوله با دقتئ پیگیری امور تا صول نتیجهئ
استفاده مناسب از تجهییاع و بهکارگیری بهینه آن
یونس و
طاهری
()7505

نظارعئ هدایتئ شناختئ رواب ئ ارتباطئ فناوریئ برنامهریییئ خالقیت و
انعطافپذیریئ اعتماد به نفسئ بردباری و ل مسئیهئ امانتداریئ توسعه و رو یه
خدمت ئ انضباط مال و اقتصادیئ انضباط سیاس ئ شجاعتئ مناعت طبعئ پایبندی
به ارزشهای انقالب و اسالم ئ ایجاد فضای انقالب و اسالم در یگان

وود 7و
همکاران
()5996

فهم و در مناسب از شغلئ گرفتن راهنمای مناسب از فردئ توانای خوب گوش
دادنئ قابلفهم بودن اطالعات که کارآموز در اختیار قرار م دهدئ مییان تأثیر
کارآموز در رفع نگران و یا سؤالها و ایجاد رضایتمندیئ توضیح شفاف فرایندها به
وسییۀ کارآموزئ توضیح میایا و معایب فرایندهائ مییان تالش کارآموز برای آسودگ
مشتریان در طول فرایندئ ارااه و توضیح گیینههای فرایندئ دانش کاف کارآموز

میها 5و
همکاران
()5979

ثباع ا ساس ئ هوشیاری و آگاه ئ مییان استقبال از تجربههای جدیدئ نیاز به
ایجاد انگییه

خالقیتئ خبرگ در شغلئ کار گروه ئ برنامهریییئ ارتباطاعئ تصمیمگیری
مون)5979( 5
گروه ئ مییان خالقیت و نوآوری
یوسف 6و
تعهدئ کیفیت کارئ تالش و کوششئ توانای برقراری ارتباطئ در و فهم از کارئ
2
فضل اهلل
اعتماد به نفسئ مهارعهای فن
()5975
مییان توانای عیم ئ توانای مهارع فن ئ توانای برقراری ارتباط و کار گروه ئ
فان 5و
قدرع تفکر در مواقع بحران ئ مهربان و دلسوزیئ اخالقمداریئ مسئولیتپذیریئ
همکاران
آموزش مداومئ مییان افیایش صال یت و توانمندی با گذشت زمان
()5972
پنگ 1و
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با توجه به جدول 7ئ شاخ های مناسب برای ارزیاب عمیکرد در تحقییق اضیر انتخیاب و
در شکل  7نشان داده شدهاند.

روششناسی تحقیق
تحقیق اضر از منظر هدف موردی زمینهای و از منظر ماهیت یک تحقیق کاربردی است؛ زییرا
تحقیقاع کاربردی پژوهشهای هستند که در پ یافتن راهکارهای برای مساال مبتالبه جامعه
آماری م باشند و به عبارع دیگر تحقیق کاربردی تیالش بیرای پاسی دادن بیه ییک معضیل و
مشکل عمی است که در دنیای واقع وجود دارد (خاک ئ  .)7507در ایین تحقییق نییی تیالش
شده است با طرا یک سیستم ارزیاب عمیکرد و در نتیجه شناسیای و بهبیود نقیاط قیوع و
ضعف دانشیجویان دانشیگاه افسیری امیام عیی (ع)ئ در تربییت نییروی انسیان و بیاکخ کیادر
فرمانده و مدیریت یگانهای تابعه آجائ کمک شایان نماید.

روش گردآوری اطالعات و دادهها
در این پژوهش به منظور جمعآوری دادهها و اطالعاع مربیوط از پرسشینامه و بررسی مییدان
استفاده شده است .شاخ ها و سنجههای مورد استفاده در پرسشنامهئ بیا اسیتفاده از مطالعیاع
کتابخانهای و مقایسه مطالعاع گذشته شناسای شدهاند و در اختیار فرمانیدهان و میدیران قیرار
گرفتهاند تا از صحت شاخ های فوق اطمینان اصل شود.

مراحل انجام تحقیق
با بررس ادبیاع تحقیق و مرور پژوهشهای گذشته و شناسای ابعیاد و سینجههیای میرتب بیا
ارزیاب عمیکردئ برای اطمینان از روای محتوای سنجهها از نظر خبرگیان اسیتفاده شیده اسیت.
پس از طرا پرسشنامه و قبل از شروع مطالعاع میدان ئ تعدادی از پرسشنامههای میذکور در
اختیار فرماندهان و استادان دانشگاه افسری امام عی (ع) قرار داده شده است تا از روایی صیوری
سنجهها اطمینان اصل شود و در صورع لیوم اصال ات در پرسشنامه صورع پیذیرد .پیس از
تأیید نهای پرسشنامهئ مطالعاع میدان آغاز شده و با جمعآوری پرسشینامههیا و نهیای شیدن
شاخ ها و سنجههای مناسب برای ارزیاب عمیکیردئ ییک نمونیه  29نفیری از دانشیجویان بیه
صورع  559درجه مورد ارزیاب قرار گرفتهاند تا بدین ترتیب از کیارای روش میذکور اطمینیان
اصل شود .در شکل  5مرا ل تحقیق آورده شده است.

طرا

الگوی ارزیاب عمیکرد دانشجویان با رویکرد بازخورد  559درجه 75 / ...

جامعه و نمونۀ آماری
جامعۀ آماری این پژوهش شامل فرماندهان و استادان دانشگاه افسری امام عیی (ع) اسیت کیه از
نیدیک شاهد عمیکرد دانشجویان این دانشگاه م باشند .با توجه به ویژگ های تحقیق و شرای
ویژهای که خبرگان انتخاب می بایسیت داشیته باشیندئ در ایین پیژوهش از روش نمونیهگییری
7

هدفمند استفاده گردید .نمونه گیری هدفمند یک از روشهای شیایع نمونیهگییری اسیت کیه
گروههای شرکتکننده بر اساس معیارهای از قبل مشخ شدۀ سؤال پژوهش انتخاب م شوند.
به عبارع دیگر در این روش شرکتکنندهها به وسییۀ پژوهشگر دستچین م شوند؛ چرا که ییا
به صورع مشخ دارای ویژگ و یا پدیده مورد نظر هسیتند و ییا غنی از اطالعیاع در میورد
خاص هستند .برای این منظور تعداد  29نفر از فرماندهان و مدیران که در ویژگ هیای ماننید
تجربه و تخص کاف ئ آشینای بیا سیسیتم آموزشی ئ ارتبیاط مسیتقیم بیا دانشیجویانئ تفکیر
راهبردیئ سابقۀ تدریس و فرمانیده ئ خالقییت و هیوش بیاال مشیتر می باشیندئ انتخیاب و
نظرسنج شدند.

1. purposive sampling
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شکل  :5شاخصهای منتخب به منظور ارزیابی دانشجویان

طرا

الگوی ارزیاب عمیکرد دانشجویان با رویکرد بازخورد  559درجه 72 / ...

شکل  :2مراحل انجام تحقیق
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یافتههای تحقیق
مرا ل تحییل دادهها و یافتههای پژوهش اضرئ در شیکل  5آمیده اسیت و هرکیدام از مرا یل
نمایش داده شده به تفصیل بیان شده است.

شکل  :3مراحل تحلیل دادهها و یافتههای تحقیق

طرا

الگوی ارزیاب عمیکرد دانشجویان با رویکرد بازخورد  559درجه 71 / ...

پایایی و روایی متغیرهای مورد استفاده در تحقیق
برای نشان دادن روای محتوای سنجهها از خبرگان این وزه استفاده گردید .برای نشیان دادن
روای صوری سنجهها نیی قبل از شروع مطالعاع میدان ئ سؤاالع به طور آزمایش با چند تن از
خبرگان و فرماندهان در میان گذاشته شد.
برای نشان دادن پایای سنجه های اسیتفاده شیده از آلفیای کرونبیاخ اسیتفاده شیده کیه از
مهمترین شاخ های سازگاری درون سنجهها بیه شیمار می رود .در جیدول  5میییان آلفیای
کرونباخ متغیرهای تحقیق ارااه گردیده است.
جدول  :2محاسبۀ آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق

ردیف

متغیرهای تحقیق

آلفای کرونباخ

7

سنجههای مرتب با مهارع دانش

22700

5

سنجههای مرتب با مهارع عمی

227.0

5

سنجههای مرتب با ارزیاب انضباط

227.7

6

سنجههای مرتب با ارزیاب مسئولیت و تعهد

22700

2

سنجههای مرتب با ویژگ های دین و مذهب

220.0

5

سنجههای مرتب با ویژگ ها و توانمندیهای فردی

227.0

شایان توجه است با توجه به اینکه شاخ «مهارعهای کاربردی نظیر  ICDLو  »...با دیگیر
شاخ ها سازگاری نداشتهئ از فرایند ذف شده است .همچنین معدل کارورزی نیی شامل نمرۀ
تیراندازیئ امتیاز رستهئ دورۀ عرض ئ نمرۀ تیپئ کسب مقام ورزش و  ...م باشد.

تعیین درجۀ اهمیت و اوزان شاخصهای مورد استفاده
با تأیید سازگاری شاخ هیای ارزییاب عمیکیردئ الزم اسیت درجیۀ اهمییت و وزن هیر ییک از
شاخ ها را تعیین نماییم .به منظیور تعییین وزن شیاخ هیائ مییانگین نظیراع فرمانیدهان و
استادان را محاسبه نمودهایم .جدول  5وزن هر کدام از شاخ ها را نشان م دهد.
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جدول  :3اوزان شاخصهای مورد استفاده جهت ارزیابی دانشجویان
شاخصهای مورد استفاده به منظور ارزیابی دانشجویان

ردیف

وزن شاخصها

7

معدل عیم

22.00

5

توانای برنامهرییی و اولویتبندی امور و وظایف محوله

222.0

5

توانای در تجییه و تحییل مساال و ارااه راه ل

2220.

اهداف و مأموریتهای سازمان

2220.

6

آگاه و در

2

انجام فعالیتهای پژوهش به منظور بروز آوری دانش فن و مهارعهای
کاربردی

22200

5

کیفیت و مییان ارتباطاع و بیان و شنود مؤثر

222.0

1

رعایت مقرراع اداری و نظم و انضباط در محل کار

222.0

9

رعایت آراستگ ظاهری

22200

0

مییان اطاعتپذیری از سیسیهمراتب

22200

79

انجام بهموقع وظایف و امور محوله مطابق قوانین و مقرراع

2220.

77

مسئولیتپذیری فردی در انجام وظایف و امور محوله

222.7

75

مسئولیتپذیری گروه در انجام وظایف و امور محوله

222.0

75

پایبندی به تعهداع شغی و سازمان

222.0

76

رعایت اصول ایمن و امنیت مربوط به وظایف محوله

222.0

72

معدل کارورزی

22...

75

آمادگ جسمان

22.20

71

مییان دارا بودن رو یه فداکاری و گذشت در راستای بهبود شرای

222..

79

مییان اعتماد به نفس در اتخاذ تصمیم و اجرای امور و وظایف

222.0

70

مییان صبر و پایداری در شرای خاص و ساس نظام

222..

59

ظرفیت پذیرش و انجام مأموریت در شرای خاص

222.0

57

مییان انعطافپذیری در وضعیتهای خاص ایجاد شده

222..

55

مییان شهامت و شجاعت در پذیرش اشتباهها

222.0

طرا
ردیف

الگوی ارزیاب عمیکرد دانشجویان با رویکرد بازخورد  559درجه 70 / ...

شاخصهای مورد استفاده به منظور ارزیابی دانشجویان

وزن شاخصها

55

توانای انجام کار تیم

222.0

56

ثباع ا ساس ئ هوشیاری و آگاه

222.0

52

مییان انگییه و اشتیاق در انجام وظایف

222..

55

منش و شخصیت دانشجو و قدرع معنوی

222.0

51

پایبندی به امور اعتقادی و مذهب

2220.

59

صداقت و امانتداری

222.0

50

رعایت شئون اخالق و نظام

222.0

59

تالش در فظ بیتالمال

222.0

تعیین وزن سطوح ارزیابیکنندگان
در پژوهش اضر به منظور ارزیاب دانشجویان چهار سطح (منبع) به شرح زییر در نظیر گرفتیه
شده است:
 -7فرمانده ردۀ باالتر
در نظام ارزیاب فعی دانشجویان که به روش ساده ریاض و از  799محاسبه می شیودئ 69
نمره از آن به وسییۀ فرماندهان تیپ اعمال م شود .با توجه به نیدیکتر بودن فرمانده گردانهیا
به دانشجویانئ در این پژوهش پیشنهاد م گرددئ فرمانیدهان تییپئ ارزییاب دانشیجویان را بیه
فرماندهان گردانها تفویض نمایند؛ زیرا از یک طرف فرمانده گردانها به دانشجویان نیدییکتیر
هستند و بهتر م توانند توانای دانشجویان را بشناسند و از طرف دیگرئ مشغیۀ کاری فرماندهان
تیپئ اجازه ارزیاب کامل و دقیق را به آنها نم دهد.
 -5فرمانده مستقیم
فرمانده مستقیمئ همان فرمانده گروهان است که نیدیک ترین فرد باالدست بیه دانشیجویان
است.
 -5همکاران
منظور از همکاران و همرتبه فردئ همان همکالس های فرد مورد ارزیاب هستند که بایسیت
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ویژگ های از قبیل (همدورهای بودنئ همرشته بودنئ همکالس بودن و  )...را داشیته باشیند و
باید توجه نمود که ت االمکان فرد مورد ارزیاب ئ از اینکه کدامیک از همکالس هائ وی را مورد
ارزیاب قرار خواهد دادئ آگاه نباشد.
 -6خودارزیاب
همانطور که از نامش پیداستئ فرد مورد ارزیاب نیی عمیکرد خود را مورد سنجش قرار م دهد.

شکل  :4سطوح (منابع) ارزیابی

روش  AHPبا طبقهبندی سیسیهمراتب ساختاری و وظیفهای بر اساس مقایسیههیای زوجی
اولویتها بنا شده است که تصمیمگیرنده به ترسیم درخت سیسیهمراتب تصمیم اقدام می کنید
که عوامل مورد مقایسه و گیینههای رقیب مورد ارزیاب را در تصمیم نشیان می دهید و سیپس
مقایسههای زوج صورع م گیرد .همیین مقایسیههیائ وزن هیر ییک از عوامیل را در راسیتای
گیینههای رقیب مشخ م سازد و در نهایت ییک الگیوریتم ریاضی بیه گونیه میاتریسهیای
مقایسههای زوج با یکدیگر تیفیق م سازد که تصمیم بهینه به منظیور اختصیاص ضیرایب بیه
بهترین وجه ممکن اصل م شود .محققان زیادی در رویکردهای ترکیبی بیرای تعییین اوزان
معیارها از این تکنیک بهره گرفتهاند (مییرزازاده و هیادینیژادئ 5972؛ هیادینیژاد و مییرزازادهئ
5972؛ عظیم و هادینژادئ  .)7502البته مییان سازگاری تصمیم با قضاوعهیا در ایین مر ییه

طرا

الگوی ارزیاب عمیکرد دانشجویان با رویکرد بازخورد  559درجه 57 / ...

واجد اهمیت خاص است و سیازگاری 7مقایسیههیا را مشیخ می کنید ( .)CR<22.یکی از
روشهای مییان سازگاریئ روش بردارهای ویژه است .به طور کی اجرای تحییل سیسیهمراتبی
 AHPدر هر تصمیمگیری شامل سه مر یه تشکیل درخت سیسیهمراتب ئ اجیرای مقایسیههیای
زوجی و اسییتخراج وزنهییا از مییاتریس تصییمیم و در نهایییت بییرای بررسی مییییان اعتمییاد بییه
اولویتهای اصل شده بررس مییان سازگاری سامانه است.
نکتۀ اای اهمیت این است که وزن این سطوح نم توانید یکسیان باشید و بایسیت قبیل از
استفاده از روش  559درجهئ وزن هر یک از سطوح یاد شده مشخ گیردد .بیه منظیور تعییین
وزن سطوح ارزیاب از مقایسه زوج و روش  AHPاستفاده شده است .تحییل نتیایج بیه کمیک
نرمافیار  Expert Choiceانجام شده است .شکل  2خروج نرمافیار را نشان م دهد.

شکل  :1خروجی نرمافزار Expert Choice

همانطور که در شکل مال ظه م گرددئ نرخ سازگاری برابر  9091است و بنابراین اوزان بیه
دست آمده معتبر م باشند .همچنین الزم به ذکر است که  S1معیادل فرمانیده رده بیاالترئ S2
معادل فرمانده مستقیمئ  S3معادل همکار و همرتبه و  S4بیانگر خودارزیاب است.
بنابراین در پژوهش اضرئ وزن سطوح ارزیاب مطابق جدول  6م باشد.
جدول  :4اوزان سطوح ارزیابی

سطوح ارزیابی

وزن سطوح

فرمانده رده باالتر

22007

فرمانده مستقیم

220..

همکاران

22..0

خودارزیاب

22...
)1. consistency ratio (CR
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رتبهبندی دانشجویان به کمک تکنیک تاپسیس فازی
تاپسیس گیینهای را که بیشترین فاصیه از بدترین گیینه و کمترین فاصیه از بهتیرین گیینیه داردئ بیه
عنوان گیینه بهینه انتخاب م کند .در طول فرایند تاپسییسئ درجیهبنیدی عمیکیرد و وزن معیارهیائ
دارای ارزش قطع هستند .بنابراین اندازهگیری اوزان و ویژگ های کیف ئ درگیر برداشتهای ذهنی
نم شوند .به هر ال زمان که ارزیاب داده های مربیوط بیه هیر کیدام از میوارد اشیاره شیده تحیت
تأثیراع ذهن قرار م گیرند و اوزان به صورع زبان مطرح م شوندئ دادههیای قطعی بیرای چنیین
وضعیتهای مناسب نخواهند بود .بنابراین یک نگرش واقعگرایانه ممکن اسیت از ارزییاب زبیان بیه
جای ارزشهای عددی استفاده کند .لذا تصمیمگیرنده در یک محی فازی اقیدام بیه تصیمیمگییری
م کند .در چنین محیط بعض (یا همه) معیارها به صورع اعداد فازی نمایش داده م شود.

گام اول :تعیین متغیر زبانی
در این قسمت به عنوان نمونه  29دانشجوی دانشگاه افسری مورد ارزیاب قرار گرفتهاند و نتیجه
رتبهبندی آنها به شرح جداول زیر م باشد .در ابتدای ارزیاب عمیکیردئ از چهیار سیطح ارزییاب
(فرمانده رده باالترئ فرمانده مستقیمئ همکار و همرتبه فرد مورد ارزیاب و خودارزیاب )ئ خواسیته
شده است تا به پرسشنامهها پاس دهند (این پرسشنامه به صورع طییف لیکیرع  1تیای و بیر
اساس شاخ های جدول  5م باشد) .در این پژوهش از اعداد فازی مثیث استفاده شده اسیت.
متغیرهای زبان استفاده شده در این تحقیق مطابق جدول  2م باشند.
جدول  :1متغیر زبانی برای رتبهبندی گروهها

متغیر زبانی

عدد فازی متناظر

بسیار کم

(7ئ9ئ)9

کم

(5ئ7ئ)9

تا دودی کم

(2ئ5ئ)7

مناسب

(1ئ2ئ)5

تا دودی زیاد

(0ئ1ئ)2

زیاد

(79ئ0ئ)1

بسیار زیاد

(79ئ79ئ)0

طرا
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گام دوم :محاسبۀ میانگین فازی و تشکیل ماتریس تصمیم
با توجه به ارزیاب دانشجویان در چهار سطحئ در ابتدا الزم است با توجه به وزن سطوح ارزییاب ئ
میانگین فازی امتیاز اختصاص داده شده در هر شاخ محاسبه شود و پس از محاسبۀ میانگین
فازی برای همه شاخ ها و تمام دانشجویانئ ماتریس تصمیم را تشکیل دهیم.
گام سوم :بیمقیاس کردن ماتریس تصمیم
در این گام بایست ماتریس تصمیمگیری فازی ارزیاب گیینهها را به یک ماتریس ب مقیاس
فازی ( ~ ) Rتبدیل نماییم .برای بیه دسیت آوردن میاتریسئ کیاف اسیت از یکی از روابی زییر
استفاده نمایید:
~
~[ R 
] r
i  1,2,..., m j  1,2,..., n
ij m n

 :nتعداد معیارها

 :mتعداد گیینهها

اگر اعداد فازی به صورع ) (a,b,cباشندئ ~ Rکه ماتریس ب مقیاس (نرمیالییه شیده) اسیت
بدین صورع به دست م آید:
 اگر معیار مثبت باشد (در این پژوهش تمام معیارها مثبت هستند):
a ij bij cij
~
) * rij  ( * , * ,
cj cj cj
در این رابطه  c *jماکییمم مقدار  cدر معیار  jدر بین تمام گیینههاستc *j  max i cij :

 اگر معیار منف باشد:
a j a j a j
~
) rij  ( , ,
cij bij aij

در این رابطه  a°jمینیمم مقدار  aدر معیار  jدر بین تمام گیینههاستa°j = miin aij :
گام چهارم :ایجاد ماتریس بیمقیاس وزندار

~
V  [v~ij ] mn

i = 1,2,…,m

j  1,2,..., n

~~ 
~
v
rij  w
ij
j

~ ماتریس ب مقیاس به دست آمیده از گیام دوم اسیت و  w~ jهیموزن فیازی
در این رابطه rij
معیار  jاُم م باشد.
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در این قسمت از وزنهای به دست آمده برای هر شاخ

در جدول  5استفاده م کنیم.

گام پنجم :مشخص نمودن ایدهآل مثبت فازی )  ( FPIS , Aو ایدهآل منفی فازی
)  ( FPIS , Aبرای معیارها
ایدهآل مثبت فازی )  ( FPIS , Aو ایدهآل منف فازی )  ( FPIS , Aئ به ترتیب به صورع
زیر تعریف م شود:
) *A  (v1* , v2* ,..., vn
) A  (v1 , v2 ,..., vn

*
که  viبهترین مقدار معیار  iاز بین تمام گیینهها و  viبدترین مقدار معییار  iاز بیین تمیام
گیینهها م باشد .این مقدار از رواب زیر به دست م آید:

} v~j*  Maxi {vij 3
} v~ *  Min {v
ij1

j

i



i = 1,2,…,m

j  1,2,..., n

i = 1,2,…,m

j  1,2,..., n



گیینههای که در  Aو  Aقرار م گیرندئ به ترتیب نشان دهنده گیینههای کامالً بهتیر و
کامالً بدتر هستند.
گام ششم :محاسبۀ مجموع فواصل هر یک از گزینهها از ایدهآل مثبت فازی و
ایدهآل منفی فازی
در صورت که  Aو  Bدو عدد فازی به شرح زیر باشندئ آنگاه فاصیۀ بین این دو عدد فازی به
صورع زیر به دست م آید:
~
) A  (a1 , a2 , a3
~
) B  (b1 , b2 , b3
1
~ ~
D( A, B ) 
] [(a2  a1 )2  (b2  b1 )2  (c2  c1 )2
3

با توجه به توضیحاع فوق در مورد نحوۀ محاسبۀ فاصیه بین دو عدد فازیئ فاصیۀ هر ییک از
مؤلفهها را از ایدهآل مثبت و ایدهآل منف به دست م آوریم:
n

) *d i*   d (v~ij  v~ij
j 1

n

i  1,2,..., m

) d i   d (v~ij  v~ij
j 1

i  1,2,..., m

طرا
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گام هفتم :محاسبه شاخص شباهت
شاخ

d i
شباهت از رابطه روبهرو به دست م آیدi  1,2,..., m :
d i*  d i

CCi 

گام هشتم :رتبهبندی گزینهها
در این مر یه با توجه به مییان شاخ شباهتئ گیینهها رتبهبندی م شوند؛ به طوری کیه
گیینههای با شاخ شباهت بیشتر در اولویت قرار دارند (هر گیینیه کیه  CCبیشیتری داشیته
باشدئ در اولویت است) .جدول  5نتیجه رتبهبندی دانشجویان به روش تاپسیس فازی را نمیایش
م دهد:
جدول  :6رتبهبندی گزینهها به روش تاپسیس فازی
ردیف

دانشجویان

فاصله تا ایدهآل

فاصله تا ایدهآل

مثبت

منفی

CC

رتبه

7

A7

2207

220..

22000

75

5

A5

22.0.

2200.

22000

56

5

A5

22.00

220..

22000

70

6

A6

22020

22.20

22.70

66

2

A2

22..0

2200.

22000

59

5

A5

22000

22000

22000

9

1

A1

22..0

220.0

22707

5

9

A9

22.0.

22000

22..0

5

0

A0

22...

220.0

2202.

79

79

A79

22000

22...

22070

52

77

A77

2200.

2200.

227.0

2

75

A75

22070

220..

22000

75

75

A75

22000

22020

220.0

72

76

A76

22.07

22007

22000

55
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ردیف

دانشجویان

فاصله تا ایدهآل

فاصله تا ایدهآل

مثبت

منفی

CC

رتبه

72

A72

22000

22.00

220..

59

75

A75

220.0

22000

22..0

60

71

A71

2200

22000

22...

29

79

A79

22.00

22000

22..0

7

70

A70

22.00

22020

2202.

57

59

A59

220.

22070

22..0

69

57

A57

2207.

22..

2202.

69

55

A55

22007

220.0

2207.

0

55

A55

22.00

2200.

2207.

57

56

A56

22020

22007

22.7

62

52

A52

2202.

22.00

22000

55

55

A55

22...

22000

22077

59

51

A51

2200.

22000

227..

5

59

A59

220.0

22..0

22.00

67

50

A50

220.0

22.0.

2200

55

59

A59

22.00

2200

22007

51

57

A57

22.70

220..

220..

59

55

A55

220..

220.0

227.0

6

55

A55

220.0

22000

22720

1

56

A56

2200.

22..0

2200

50

52

A52

2200.

22..0

22.0

65

55

A55

22000

22.20

22.7.

65

51

A51

2200.

220.0

2207.

79

طرا
ردیف
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دانشجویان

فاصله تا ایدهآل

فاصله تا ایدهآل

مثبت

منفی

CC

رتبه

59

A59

22000

220.0

22007

77

50

A50

22..

22000

2200.

50

69

A69

2202.

2202.

220

55

67

A67

22.0.

22000

2200.

52

65

A65

22..

2200.

220..

71

65

A65

22.0.

22000

22000

55

66

A66

220.

22070

22.0.

61

62

A62

220.0

22.7

22000

51

65

A65

22.00

2200

2207

55

61

A61

2200

220..

22.0.

65

69

A69

22070

22000

22000

76

60

A60

2200

22...

22077

56

29

A29

22.2.

2200.

220.0

75

نتیجهگیری و پیشنهادها
در این تحقیق به منظور ارزیاب عمیکرد دانشجویان دانشگاه افسیری امیام عیی (ع) از روش 559
درجه استفاده شده است .به منظور پیادهسیازی نظیام ارزییاب میذکور بایسیت بیه دو پرسیش
اساس پاس داده شود .اول اینکه مییوماع پیادهسازی بازخورد  559درجه کدماند و دوم اینکیه
نتایج اصل از ارزیاب به روش  559درجه با چه روش تحییل خواهد شد و دانشجویان چگونیه
رتبهبندی م شوند .همانطور که در تحقیق اضر عنوان گردیدئ در پیادهسیازی بیازخورد 559
درجه عالوه بر لیوم تبیین شاخ های ارزیاب ئ الزم است سطوح ارزیاب نییی مشیخ گردنید.
بنابراین در پژوهش اضر با استفاده از مرور ادبیاع و استفاده از نظیراع فرمانیدهان و میدیرانئ
عالوه بر مشخ نمودن شاخ های ارزیاب ئ چهار سیطح بیرای ارزییاب دانشیجویان مشیخ
گردید که این چهار سطح عبارعاند از :فرمانده رده باالترئ فرمانده مستقیمئ همکیار و هیمرتبیهئ
فرد مورد ارزیاب  .در ادامهئ سطوح ارزیاب وزن ده و روش برای تحییل نتایج پیشنهاد گردید.
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با توجه به اینکه روش تاپسیس با فاصیهها سر و کار دارد و در قیقیت بیا ییک منطیق ریاضی
قوی گیینهها را رتبهبندی م نماید؛ در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اسیت و همچنیین
با توجه به اینکه در این نوع ارزیاب از قضاوعهای ذهن نیی استفاده شدهئ تالش گردیده اسیت
به منظور ذف و یا کاهش عدم قطعیت در قضاوعهای ذهن ئ از اعداد فازی استفاده شود.
شایان توجه است آن دسته از تحقیقات که در ارتباط با ارزییاب بیه روش بیازخورد 559
درجه صورع گرفتهاندئ عمدتاً به صورع جامع به آن نپرداختهاند و معموالً یا سطوح ارزیاب را
مورد توجه قرار داده اند و یا شاخ های ارزیاب را بررس کیرده انید و همچنیین آن دسیته از
تحقیقات کیه تیالش کیرده انید هیر دو بعید ارزییاب  559درجیه را مطالعیه کننیدئ از نحیوه
پیاده سازی و روش تحییل اطالعاع و رتبه بندی افیراد میورد ارزییاب غافیل شیده انید؛ لیذا از
مهم ترین نوآوری های تحقیق اضر تیفیق روش بازخورد  559درجه با تکنیک تاپسیس فازی
و تشریح نحوه پیاده سازی الگوریتم پیشنهادی در قالب یک مثال عددی اسیت .الزم بیه ذکیر
است که مدل ارااه شده در این پژوهشئ عالوه بر برطرف نمیودن مشیکالع سیسیتم ارزییاب
سنت ئ میایای زیر را به همراه دارد:
 )7دنبال کردن اهداف اطالعات و انگییش ئ عالوه بر اهداف اداریِ ارزیاب ؛
 )5ارزیاب دانشجویان با استفاده از معیارها و شاخ های دقیق و مشخ ؛
 )5کاهش ا تمال ارزیاب سییقهای به عیت ارزیاب از طریق چندین منبع مختیف؛
 )6شرکت دانشجویان در ارزیاب و افیایش انگییه آنان به منظور بهبود و اصالح عمیکردشان؛
 )2شناسای نقاط قوع و ضعف دانشجویان و کمک به آنها به منظور بهبود نقاط ضعفشان؛
 )5روشن ساختن مشکالع و موانع سیستم آموزش و کمک به فرماندهان و تصمیمگیرندگان
به منظور تدوین برنامههای مناسب در جهت رفع مشکالع؛
 )1روشن شدن اختالفنظر میان نظراع دیگران نسبت به عمیکرد دانشجو و طرز تیق خود فرد؛
 )9ذف عدم قطعیت در قضاوعهای زبان به عیت استفاده از منطق فازی.
امکان بررسی میزان پیشرفت دانشجویان در هر یک از شاخصها ،در مقایسه با دورههای قبلی

طرا
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با توجه به میایای که مدل ارااه شده در تحقیق اضر برای سیستم آموزشی دانشیگاه افسیری
امام عی (ع) دارد و نظیر بیه اهمییت موضیوعئ الزم اسیت ترتیبی اتخیاذ شیود کیه اوالً قبیل از
پیادهسازی مدل پیشنهادیئ از صحت عمیکرد و شاخ های آن اطمینیان اصیل شیود و ثانییاً
شرایط مهیا گردد که اطالعاع اصل از ارزیاب قابلاستفاده و بهرهبرداری باشند .بدین منظور
پیشنهادهای در ادامه ارااه گردیده است که به پییادهسیازی کامیل میدل بیازخورد  559درجیه
کمک شایان م نماید:
 )7پژوهش مشابه و با مشارکت بیشتر جامعۀ آماری (با همکاری مسئوالن و مدیران ارشد
دانشگاه) به منظور اطمینان از وزن سطوح و معیارها و همچنین شاخ ها انجام شود؛
 )5با توجه به پرداختن این تحقیق به شاخ های مختیف و بررس دانشجویان از چندین بعدئ
پیشنهاد م شود پروژهای با موضوع دادهکاوی 7تعریف شود تا بدین طریق پس از گذشت
چند سال بانک اطالعات مناسب از نحوه عمیکرد و نقاط قوع و ضعف سیستم و
دانشجویان مهیا گردد؛
 )5به منظور تسهیل جمعآوری و تکمیل پرسشنامههائ پیشنهاد م گردد یک برنامه مبتن بر
وب تهیه گردد؛
 )6پیشنهاد م شود شاخ های ارزیاب و وزن آنها هرچند وقت یکبار مورد بازبین
بازنگری قرار گیرند تا از بهروز بودن و مؤثر بودن آنها اطمینان اصل شود؛

و

 )2از آنجای که هد ف اصی از ارزیاب فراهم نمودن اطالعاع الزم به منظور بهبود آموزش و
توسعه آن استئ الزم است پس از گذشت مدت از اجرای این نوع ارزیاب ئ پژوهش در
ارتباط با میایا و معایب این نوع ارزیاب صورع پذیرد؛
 )5با ارزیاب دانشجویان و مشخ شدن نقاط قوع و ضعف مدل پیشنهادی و همچنین با
توجه به قابلتعمیم بودن مدل ارزیاب  559درجه جهت سنجش عمیکرد کارمندان و
فرماندهانئ پیشنهاد م گردد تحقیق مشابه با تمرکی بر ارزیاب کارمندان و فرماندهان
انجام شود و شاخ های الزم شناسای شود.

1. data mining
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فهرست منابع
امام خامنهایئ فرمانده معظم کل قوائ ( .)7595نرمافیار دیر والیت.
آقامحمدیئ داوود ( .)7507سیمای فرمانده ئ مدیریت و رهبیری در نظیام اسیالم  .تهیران :انتشیاراع
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