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  چکیده

 جملـه  از متعـددي  کاربردهـاي  آن براي توان می و دارد زیادي هاي دولتی قدمت در سازمان کارکنانارزیابی  سازي پیاده
ذهنـی   و عینـی  معیارهـاي  داشتن وجود به دلیل نمونه، کارمند انتخاب و ارزیابی شد. در متصور انتخاب کارمند نمونه را

 در سلسله مراتبـی  تاپسیس مدل اساس بر نمونه کارمند انتخاب حاضر پژوهش است. هدف شده پیچیده مسئله متفاوت،
مونه در سطوح مختلف شامل مدیران ارشد، مدیران میانی، کارشناسان و کارکنان باشد. انتخاب کارمند ن فازي می محیط

از کارکنان داراي تحصیالت لیسانس و باالتر به عنـوان کارشناسـان    نفر 106 این پژوهش آماري پذیرد. جامعه صورت می
عیارهـاي اصـلی و فرعـی و وزن    پرسشنامه براي تعیین مدو  از ها داده آوري جمع براي باشد. پور میس دانشگاه شهید عبا

اي در قالب پرسشنامه اول بین کارشناسـان   طریق مطالعات کتابخانه از زیرمعیارها و کلیه معیارها استفاده شد. ابتدا ها آن
 وزن تعیـین  فرعـی و  عیـار م 13 و  معیار اصلی 3بندي کلیه معیارها و مصادیق آن در قالب  به راي گذاشته شد. با طبقه

هاي دانشگاه با معیارهاي انتخاب شده  ها و دانشکده هاي داوطلب هر یک از معاونت فرعی، گزینه و اصلی ايمعیاره جمعی
توسط گروه داوران با روش تاپسیس فازي مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت و با تکرار فرآیند بین نامزدهاي نهایی هـر  

  یک از واحدها  کارمند نمونه دانشگاه انتخاب گردید.
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  مقدمه
است. به دلیل ماهیت متفاوت کار کارکنـان در   داشته هاي دولتی وجود سازمان دیرباز در از ارزشیابی
اشـند در ارزیـابی   هاي دولتـی قابـل طـرح ب    هاي مختلف، تنها معیارهایی که در عموم دستگاه دستگاه

روش فعلی ارزیابی کارکنان داراي معـایبی   )181، 1387(امینی و هنردار، کارکنان مطرح شده است. 
  اند از: دهد. این معایب عبارت است که نتایج حاصل از آن را مورد تردید جدي قرار می

 ه صورت کمی وهاي تصمیم ب باشند ولی عموما گزینه بخشی از معیارهاي ارزیابی، معیار کیفی می 
 شوند. با تخصیص عدد به این معیارها ارزیابی می

 هاي تصمیم ساختار سلسله مراتبی ندارد لذا تخصیص نمره به معیارها ناخواسـته بـا    ارزیابی گزینه
هـاي قلمـرو    شود. در بررسی نمرات ارزیابی سـاالنه یکـی از واحـد    لحاظ نمودن سایر معیارها انجام می

ارزیابان خواسته شد بدون توجه به سایر عوامل فقط حجم کار کارکنان خـود   پژوهش وقتی از یکی از
هاي ارزیـابی (بـه دلیـل     را با مقایسات زوجی ارزیابی کنند نتیجه حاصل شده با اعداد مندرج در برگه

 منظور نمودن همزمان حجم کار و سایر معیارها در ارزیابی) تفاوت فاحش داشت.

 شـوند کـه ارزیـاب یـا درجـه اهمیـت        یم با معیارهایی ارزیابی مـی هاي تصم به طور معمول گزینه
قائل شده و یا اوزان اهمیت هر معیار بـراي اشـخاص مختلـف متفـاوت بـوده       ها آنیکسانی براي همه 

 است.

 هاي تصمیم در افـزایش یـا کـاهش     معیارهاي تصمیم به صورت از پیش تعیین شده بوده و گزینه
 اند. قشی نداشتهن ها آنمعیارها و درجه اهمیت 

  مدیران به کارکنان بـوده و بـه طـور طبیعـی      يمند عالقهارزیابی کارکنان توسط مدیران تابعی از
. نماینـد   کارکنانی که با مدیران ارتباط کاري یـا عـاطفی بیشـتري دارنـد، نمـره بـاالتري کسـب مـی        

 )215، 1393، (سعادت

 از .است شایسته و توانمند کارکنان ان وجودهر سازم عملکرد کیفیت افزایش عوامل ینتر مهمیکی از 
 بنـابراین  شـوند،  مـی  محسوب هر سازمانی منابع ترین و اساسی یکی از ارزشمندترین کارکنان آنجا که

 کاري توان سایر کارکنان از الگوگیري و تقدیر براي نمونه کارکنان انتخاب و شناسایی به منظور اقدام
  )Bland, Wersal, 2002, 15(. است حساس حوزه این هب توجه دهنده نشان ها آن رفتاري و
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بـه   کمـک بـه سـازمان بـراي رسـیدن      در کارکنان موفقیت میزان تعیین از عبارت کارکنان ارزشیابی
هـاي   فعالیـت  دربـاره  الزم صـحیح اطالعـات   آوري جمـع  مستلزم کاري چنین اجراي. اهداف آن است

دربـاره   قضـاوت  سـپس،  و آمـده  به دست اطالعات مقایسه انتخاب معیارهاي مناسب براي و کارکنان
بـه   باید کارکنان اگر چه باشد. اند، می دست یافته شده تعیین به معیارهاي چه اندازه تا کارکنان اینکه

بایـد   نیـز  سـازمان  باشند، داشته مثبت نگرشی خود اي حرفه براي پیشرفت ابزاري به عنوان ارزشیابی
 .دهد انجام و اشاعه را عینی حد ممکن تا و نسانیا عادالنه، ارزشیابی قابل اجرا،

 عملکـرد  بـه  توجـه  بـا  و معیارهـا  از اي اساس مجموعه بر ساله هر هاي دولتی خصوص دستگاه این در
 وجـود  بـه  توجـه  بـا  کننـد.  می انتخاب نمونه اجرایی کارمند و رفتاري آموزشی، هاي جنبه از کارکنان

 تحقیقات مرور با است شده سعی مقاله این در ابی کارکنان،ارزی براي کمی مختلف و کیفی معیارهاي
 پـس  و شـود  گردآوري کارکنان ارزشیابی فرعی و اصلی دانشگاه، معیارهاي کارکنان نظر و شده انجام

 بنـدي  رتبـه  بیشـتري  دقت با کارکنان مقاله این در رویکرد ارائه شده کمک به ،ها آن اهمیت تعیین از
 .شوند

  ريمروري بر مبانی نظ
 تعـالی  و اصالح، بهبود تالش، دانش، تخصص، بصیرت، میزان نسبی تشخیص هدف با عملکرد ارزیابی
 البتـه، . شـود  سازمانی مـی  و فردي عملکرد بهبود موجب نهایت، در گیرد که می صورت انسانی نیروي

 زیـابی بـراي ار  اسـتاندارد  مبنـاي  به عنوان مناسب هاي شاخص تعیین عملکرد ارزیابی در مهم موضوع
 پیچیـده  امـري  کارکنـان  عملکـرد  ارزیـابی ) Kelemenis, Askounis, 2010, 5001( .است عملکرد

 در گونـاگونی  يهـا  روشکننـد بـه    کـار مـی   مشابه هاي سازمانی پست در افرادي که حتی زیرا است،
 نمایند. می شده مشارکت محول وظایف سایر کاري و هاي یتفعال سازمانی، اهداف به یابی دست

هـاي   سـازمان  توسـط  متفـاوتی  کمـی  و شهودي هاي روش نمونه کارکنان انتخاب و ارزیابی زمینه در
 کارکنان انتخاب و ارزیابی فرایند اما. دارد ضعفی و قوت روش نقاط هر که است شده مختلف استفاده

 شـی نا که دارد خاصی هاي پیچیدگی ولی هاي دولتی است، در سازمان متداول فعالیتی چند هر نمونه
 هـاي  مـدل  رسـد  می نظر به و است انتخاب و ارزیابی در فرایند کیفی و کمی متعدد معیارهاي تأثیر از

 .رساند یاري ها پیچیدگی این برابر در را گیرندگان تواند تصمیم می معیاره چند گروهی گیري تصمیم

 در.  سـازد  یمـ  چنـدان  دو را پیچیـدگی  ایـن  کیفـی  معیارهـاي  در موجود قطعیت عدم این، بر عالوه
 شـود،  مـی  بیـان  گیرندگان تصمیم سوي از زبانی هاي واژه به صورت اغلب که کیفی، ارزیابی معیارهاي
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 تئـوري  پیچیـدگی،  ایـن  بـا  تعامـل  بـراي . هاسـت  آن نـامعلوم  و مـبهم  دانـش  بـر  مشـتمل  ها قضاوت
 ناشـی  قطعیت دمع دادن نشان براي را نیاز مورد پذیري انعطاف که است ارائه شده فازي هاي مجموعه

 شـده  باعـث  مسـائل  ایـن  اهمیت کند و می فراهم را ها قضاوت در پیچیدگی ابهام یا اي داده خطاي از
(مومنی، شود.  توجه بیشتر شهودي يها روش به نسبت تحلیلی و سیستماتیک هاي روش به  که است

1393 ،51(  
  کارکنانارزیابی عملکرد 

 یک به صورت نیز گیري و ارزشیابی و گاه هاي اندازه واژه با دفمترا انگلیسی و فارسی منابع در ارزیابی
 یـک  رویداد، یک درباره آن که به وسیله عملی یعنی ارزشیابی. است رفته به کار مستقل کامالً مفهوم

 گیـري،  خـالف انـدازه   بـر  در ارزشـیابی، . شـود  می قضاوت معیار چند یا یک اساس بر شیء یک یا فرد
 بـر  بنـا  اسـت.  هـاي ارزشـیابی   فعالیـت  بناي بیشتر زیر گیري اندازه. دارد دوجو شخصی نظر و قضاوت
 تشـکیل  گیـري از قواعـدي   آمده اسـت، انـدازه   "سنجی هاي روان نظریه"معروف  کتاب در که تعریفی

 یـا  اشـیا  از کـه صـفاتی   اي به گونـه  ،رود یم به کار افراد یا اشیا به اعداد دادن نسبت براي که شود می
 دهد.  می صورت کمیت نشان را به افراد

 ارزیابی و انتخـاب  معیارهاي که دهد یم هاي اجرایی مختلف کشور نشان هاي دستگاه نامه آیین بررسی
 از اي مجموعـه  تـوان  نمـی  رو، ایـن  از. است گرفته قرار توجه مورد متفاوتی هاي از جنبه کارمند نمونه

کارکنـان   عملکـرد  ارزیـابی  بـراي  هـا  آن از نبتوا و باشند داشته که عمومیت کرد را تعیین ها شاخص
 هـایی  شـاخص  کلـی، ر طو  به ولی. کرد هاي مختلف با کارکردها و رویکردهاي مختلف استفاده سازمان

 کـه  باشند داشته را زیر هاي شوند، باید ویژگی می برده به کار کارمند نمونه انتخاب و ارزیابی براي که
 دهد:  افزایش را ارزیابی ی فراینداثربخش و صحت دقت، ها آن از استفاده

 بیش و کم متفاوت، هاي زمان در شاخص گیري اندازه یعنی باشند؛ داشته اعتماد قابلیت ها شاخص 
 افـراد  وسیله به آن گیري اندازه که باشد اي به گونه شاخص همچنین،. باشد داشته بر در نتایج یکسانی

  . باشد نداشته نتایج در تأثیري مختلف هاي یا روش
 دارد، وجـود  کارکنـان  میـان  عملکـرد  نظـر  از کـه  را ییهـا  تفـاوت  بتـوان  ها  شاخص از استفاده با 

 .کرد مجزا یکدیگر از را ها آن و داد تشخیص
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 گیـري  انـدازه  بـا  کـه  آنجـا  از. باشـد  داشـته  را هـا  شـاخص  بـر  تأثیرگـذاري  قـدرت  شغل متصدي 
 کـه  کنـیم  انتخاب را شاخصی بایست می ،بسنجیم را کارایی فرد و توان خواهیم می خاص هاي شاخص

 (بتواند خود را نسبت به معیار تعیین شده ارتقا دهد) .باشد کنترل فرد تحت

 کارکنـان  کـه  امـر  ایـن . باشد قبول قابل شوند، می ارزیابی آن وسیله به که کسانی ها براي شاخص 
 اهمیـت  شـود،  مـی  زیـابی ار اي منصفانه و درست هاي شاخص اساس بر عملکردشان  باشند داشته باور

 .زیادي دارد

 در کـه  هـاي آن باشـند   و اهداف سازمان و شغل یتمأمور با مستقیم ارتباط در و واقعی ها شاخص 
 .باشد مؤثر تواند یم ارزیابی نیز نظام صورت، این

 امـا . کننـد  می جشنواره شهید رجایی بسنده نامه آیین معیارهاي به هاي اجرایی فقط دستگاه از بعضی
هم در  را تأمالتی و تردیدها جشنواره شهید رجایی، و روش اجرا در مطرح شده معیارهاي به نگاهی با

 و ضـوابط  اسـاس  دولـت بـر   انگیزانـد.  برمـی   هاي تصمیم زمینه معیارها و هم در زمینه ارزیابی گزینه
 ها ابـالغ  سازمان به نمونه کارکنان معرفی را به منظور هایی نامه آیین ساله هر مربوط، هاي دستورالعمل

 نمونـه شـامل مـواردي همچـون سـوابق      کارکنان مشخصاتدر فرآیند انتخاب کارمند نمونه . کند می
آموزشی، تکریم ارباب رجوع، رعایت شئون انسانی و اسالمی، نظم و انضـباط   علمی، سوابق و تحصیلی

  اسالمی و وزارت بهداشـت  ادآز شود. دانشگاه بررسی می ها آنها و نظایر  اداري، تنظیم به موقع گزارش
    اند. نموده ابالغ و تهیه را دستورالعملی نمونه کارمند انتخاب به منظور درمان و آموزش پزشکی نیز

  اند از: هاي این پژوهش عبارت سوال
 و قبلـی  تحقیقـات  اي، بـه مـدارك کتابخانـه    توجـه  بـا  نمونه کارشناس انتخاب مناسب معیارهاي -1

 چیست؟ دانشگاه کارشناسان هاي دیدگاه

 شـده  شناسـایی  کمـی  و کیفـی  معیارهاي ساختن لحاظ با را دانشگاه کارشناسان توان می چگونه -2
 بندي و کارشناس نمونه را انتخاب کرد؟ رتبه

  گیري ایجاد مدل تصمیم
 TOPSISمروري بر روش 

است که در همه  اي آل مثبت گزینه گردد. ایده آل مطرح می به عنوان ایده ینهدو گزدر روش تاپسیس 
اي اسـت کـه در همـه     آل منفی گزینـه  گیري بهترین وضعیت را دارد. در مقابل ایده معیارهاي تصمیم
آل مثبـت و   هـاي ایـده   گیري بدترین وضعیت را دارد. پـس از بدسـت آوردن گزینـه    معیارهاي تصمیم
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اخصـی محاسـبه   شـود. در نهایـت ش   هاي موجود با آن دو محاسـبه مـی   منفی فاصله هر یک از گزینه
اي  آل منفی است. گزینه آل مثبت و بیشترین فاصله از ایده فاصله از ایده ینتر کمشود که به دنبال  می

الگوریتم تاپسیس  شود. که بیشترین مقدار این شاخص را داشته باشد به عنوان گزینه برتر انتخاب می
  برد:گیري به کار  هاي زیر براي یک مسئله تصمیم توان طی قدم را می
  گیري هاي قابل قبول و تعیین معیارهاي تصمیم ایجاد مجموعه گزینه -1قدم 
  گیري ایجاد ماتریس تصمیم -2قدم 
  نرمالیزه کردن ماتریس تصمیم -3قدم
  دهی به ماتریس نرمال شده وزن -4قدم 
  آل مثبت و منفی تعیین ایده -5قدم
  )1383،260(اصغرپور،  ها محاسبه شاخص فاصله نسبی و تعیین ارجحیت گزینه -6قدم

خصـوص  ر افتد. زمـانی کـه قـرار اسـت د     آن اتفاق می 2اشکال عمده روش معمولی تاپسیس در قدم 
گیرنـده   گیري شود. در مـدل تاپسـیس تصـمیم    هاي تصمیم بر اساس هر یک از معیارها تصمیم گزینه

به کمی تبدیل کند. در  هاي وصفی را ها قضاوت کند و یا داده هاي کمی در خصوص گزینه باید با داده
مسائلی نظیر ارزیابی کارکنان که معیارها از نوع وصفی بوده و قضاوت افراد بیشتر مبتنی بـر تجربـه و   

کند. به  است و نه اطالعات و ارقام، استفاده از متغیرهاي بیانی به ارزیابی بهتر کمک می ها آنشناخت 
گیرنده براي قضاوت بـا ابهامـات و یـا     که تصمیمعبارت دیگر قضاوت کمی با اعداد ریاضی در مواردي 

  ، بسیار مشکل است.شود یمشبهاتی مواجه 
  فازيتئوري 
 ارائـه تـاکنون،   زمـان  از نظریـه  ایـن . کـرد  مطـرح  1965 سـال  در زاده لطفی پروفسور را فازي نظریه

 منطـق  . است کرده پیدا مختلف هاي زمینه در گوناگونی کاربردهاي و یافته زیادي تعمیق و گسترش
 عملیـات  در تحقیـق  نظیر کمی هاي بحث از بخشی است، شده تعبیر دقیقان منطق به آن از که فازي
 )123، 1393(مومنی،  شود. می انجام جدید اي شیوه به کمی و هاي کیفی داده تبدیل آن در که است

عضـویت   ابعتـ  بـا  اسـت،  قطعیـت  عـدم  دادن نشان براي فازي تئوري ابزارهاي از یکی که فازي اعداد
کـردن   فـازي  منظـور  به مقاله این در که مثلثی عضویت تابع با فازي عدد. شود می مشخص  

 شـکل  اسـت، . شـود  می داده نشان   است و با  1 شود به صورت تصویر می داده نشان
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 ,2007 (,Ertuğrul, Karakaşoğlu شود. نشان داده می) 1(رابطه  صورت به نیز عضویت تابع ریاضی

154(  

  
 نمودار فازي با تابع عضویت مثلثی -1تصویر 

  

)1(                                                        

 
یک عدد حقیقـی باشـد روابـط     k عدد فازي مثلثی و دو   و  اگر 

  برقرار است: ها آنزیر میان 

 )2(  

 )3( 

 
)4( 

 
)5( 

 شـود  استفاده می قضاوتی و کیفی معیارهاي از کارکنان هاي فعالیت از برخی سنجش براي که آنجا از
صـورت   زبـانی  مقـادیر  بـا  هـا  آن ارزیـابی  ندارد، وجود مقدار عددي کیفی معیارهاي براي همچنین، و

  (Ertuğrul, Karakaşoğlu, 2007, 154)   .گیرد می
 مقـادیر  اسـت.  اسـتفاده شـده   مثلثـی  فازي اعداد از زبانی متغیرهاي دادن نشان در این پژوهش براي

بـه   زیرمعیارهـا  و معیارها وزن مقاله این در. است آمده 1 جدول در اعداد فازي مثلثی با متناظر زبانی
    است. شده گذاري ارزش قطعی اعداد با و تعیین پرسشنامه کمک
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  ها آنمعادل فازي مقادیر زبانی متغیرهاي امتیاز ارزیابی و  -1جدول
  عدد فازي مثلثی متناظر با امتیاز ارزیابی  مقادیر زبانی
  )9، 10، 10(  خیلی خوب

  )7، 9، 10(  خوب
  )5، 7، 9(  تقریبا خوب

  )3، 5، 7(  متوسط
  )1، 3، 5(  تقریبا ضعیف

  )0، 1، 3(  ضعیف
  )0، 0، 1(  خیلی ضعیف

  تاپسیس سلسله مراتبی فازي
 مسـائل  حـل  بـراي  گسترده که به طور شده شناخته هاي روش مشهورترین از یکی موضوع ادبیات در

 روش این از. است فازي تحلیل سلسله مراتبی فرایند روش شود، می استفاده چندمعیاره گیري تصمیم
  .است شده ها استفاده گزینه انتخاب و بندي رتبه به منظور زیادي مقاالت و تحقیقات در

  (Gungor, Serhadloglu, 2009, 469)  
  گردید. ارائه 1992 سال در همکاران و بار توسط چن اولین براي فازي تاپسیس  مدل

(Chen, Hwang, 1992, 32)  فـازي  اعـداد  گیري به صـورت  تصمیم ماتریس و ها وزن مدل، این در 
 رتبـه  و منفـی  مثبـت  آل ایده از فاصله اساس ها بر گزینه کالسیک تاپسیس همانند و شوند تعریف می

  (Kelemenis, Askounis, 2010, 5003)  .شوند ي میبند
 و معیارهـا  ابتـدا وزن  کـه  اسـت  صـورت  بـدین  تاپسیس و سلسله مراتبی تحلیل فرایند ادغامی روش

 روش در هـا  وزن ایـن  از سـپس،  و محاسـبه  سلسـله مراتبـی   فرایند تحلیل روش کمک به زیرمعیارها
  (Gumus, 2009, 469)  شود. یاستفاده م ها گزینه بندي رتبه به منظور تاپسیس

 هسـتند.  مراتبـی  سلسـله  سـاختار  داراي کارمنـد نمونـه   انتخـاب  جملـه  از بیشتر مسائل چندمعیاره 
 فرعـی  و اصلی آوري معیارهاي از جمع پس نیز این پژوهش در دلیل، به همین) 47، 1383(مهرگان، 

کـه   یافتـه  تاپسـیس توسـعه   روش از از معیارهـا،  مراتبـی  سلسـله  ساختار تشکیل و ارزیابی کارکنان
. اسـت  شده گرفته بهره کارکنان بندي رتبه براي شده، نامیده فازي در محیط مراتبی تاپسیس سلسله

  :  است شده از عالیم زیر استفاده ریاضی مسئله بیان در) 39، 1388(پهلوانی، 
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  عالئم بکار رفته در بیان ریاضی مسئله -2جدول 

Fi  i=1،2,…, n ،  ام iمعیار  اصلی   
WFi  اصلی  معیار وزن iام  
WFi  اصلی  معیار شده به هنجار وزن iام  
Cij  معیار  زیر jاصلی  معیار از امi ام   ij =1،2,…, m  

WCij  معیار ر زی وزنjاصلی معیار از امi ام  
WCij  معیار ر زی شده به هنجار وزنjاصلی معیار از امi ام   

Al   گزینهl  ام  
ACl

ij  گزینه  فازي نسبی اهمیتl معیار ر زی به نسبت امj ام از معیار اصلیi ام  
ACl

ij  اهمیت نسبی فازي بی مقیاس شده  
FAl

i  اهمیت کلی فازي گزینهl  ام نسبت به معیار اصلیi ام  
Sl  اهمیت نهایی فازي گزینهl ام  

  (Khahraman, Kaya, 2008, 167)  است: زیر شرح به مراتبی سلسله تاپسیس مراحل
 : زیرمعیارها و معیارها وزن تعیین  -1

 WCijو WFiیعنـی   ها آنوزن  (Cj)و زیرمعیارها  (Fi)اصلی  معیارهاي تعیین از بعد مرحله این در
 .  شود میتعیین 

 :معیارر زی هر به نسبت گزینه هر فازي نسبی اهمیت تعیین -2

 ارزیـابی  Cj (C1, C2,. .., Cm ) یارهـاي مع یـر زنسبت به هر یک از  Al (A1, A2,. .., Ak) هاي ینهگز 
 بـین  ارتبـاط  3 جـدول  در. شـود  مـی  یعنـی تعیـین   ها آن فازي نسبی اهمیت نهایت، در و شوند می

  .است شده داده نشان ها آن نسبی اهمیت و وزن ها، گزینه زیرمعیارها، اصلی، معیارهاي

 گیري ماتریس تصمیم  -3جدول 

وزن   ها گزینه
معیارهاي وزن   زیر معیار  زیرمعیارها

  اصلی
ــار  معیــ

 Ak  …  A1  اصلی

ACk
l1  …  AC1

l1  WCl1  Cl1  
WF1  F1  …  …  …  …  …  

ACk
lm  …  AC1

lm  WClm  Clm  
…  …  …  …  …  …  …  

ACk
n1  …  AC1

n1  WCn1  Cn1  
WFn  Fn  …  …  …  …  …  

ACk
nm  …  AC1

nm  WCnm  Cnm  
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 مقیاس سازي: بی  -3

الزم  باشـند،  داشته منفی) یا متفاوتی (مثبت يها ارزش است ممکن مختلف یارهايمع یرز که آنجا از
  (Chou, Chang, 2008, 137)  .شوند مقیاس بی ها آن کارگیري به از قبل است

 بـا  منفـی  یارهـاي مع یـر زو  رتبه باید بیشترین مقدار باالترین با مثبت یارهايمع یرز دیگر، عبارت به
 یرز نسبی اهمیت فازي سازي مقیاس بی نظوربه م. باشند داشته را رتبه ینتر کم باید مقدار بیشترین

    :شود یم استفاده )6( رابطه از مثبت ارزش با ACij =(lij ,mij ,uij) یارهايمع

)6(  

 : زیرمعیارها و معیارها وزن بهنجارسازي -4

 ) اسـتفاده 8رابطـه (  و) 7( از رابطـه  ترتیـب  بـه  زیرمعیارهـا  و اصـلی  معیارهـاي  بهنجارسازي براي
 :شود یم

)7(  
  

)8(  
  

 ها: گزینه به نسبت اصلی فازي معیارهاي کلی اهمیت محاسبه -5

 :شود می ) استفاده9رابطه ( از محاسبه براي 

)9(  
  

 : ها ینهگز نهایی اهمیت محاسبه -6
 :  شود یم محاسبه )10( رابطه طریق از  ها ینهگز نهایی اهمیت

)10(  
  

 :  منفی و ثبتم آل ایده راهکار محاسبه -7

 راهکـار  و )11( رابطـه  طریـق  از +A مثبـت   آل ایـده  راهکـار  ،ها ینهگز نهایی اهمیت محاسبه از بعد
هـا بـه    شود. بنـابراین اگـر اهمیـت نهـایی گزینـه      محاسبه می )12از طریق رابطه (-A منفی  آل یدها

  :داریم شود، داده ننشا Sl=(ll, ml, ul)صورت 
)11(    
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)12(    
 :منفی و مثبت صلهفا محاسبه -8

 تعلـق  [0،1]بسته  فاصله صورت اعداد فازي مثلثی هستند که به ه ب  ها ینهگز نهایی اهمیت تمام
 در-A برابـر  فـازي  آل منفـی  ایـده  حل راه و +A برابر فازي مثبت آل ایده حل راه اگر بنابراین، دارند.

 نفـی مفاصـله    -Aتا فاصله مثبت و به فاصله بین هر   +Aات هر  بین فاصله به شود، گرفته نظر
 :شوند می محاسبه (14) و (13) هاي رابطه طریق از فاصله دو هر که گوییم یم

)13(    
)14(    

از طریق رابطه زیر  N=(n1, n2, n3)و  M=(m1, m2, m3)به طوري که فاصله بین دو عدد فازي مثلثی 
  (Ertuğrul, Karakaşoğlu, 2007, 154)  شود: تعیین می

)15(  
  

 : گزینه بهترین انتخاب و نزدیکی ضریب محاسبه -9

 هر نزدیکی ضریب شد، محاسبه گزینه  هر براي و فاصله منفی  مثبت  فاصله اینکه از بعد
  :شود می محاسبه (16) رابطه طریق گزینه از

)16(    
بهترین  عنوان به باشد، داشته را  Dl مقدار بیشترین که کدام هر موجود، هاي گزینه میان از انتها در

  .شود می انتخاب گیري تصمیم مسئله براي گزینه
 پژوهششناسی روش 

 این در. است موردي بررسی از نوع توصیفی تحقیق یک و کاربردي هاي پژوهش نوع از حاضر پژوهش
 کارشناسـان نمونـه   انتخـاب  و فرعـی  و اصـلی  معیارهـاي  تعیین گیري به منظور تصمیم مدل تحقیق
 عنـوان  بـه  بودنـد،  نفـر  106 کـه  کارکنان داراي مدرك کارشناسی و باالتر دانشگاه کلیه. شد طراحی
دو  از زیرمعیارهـا  و معیارهـا  وزن تعیـین  و آوري اطالعـات  جمـع  بـراي . شـدند  انتخاب آماري جامعه

 مراتبـی  سلسـله  تاپسـیس  روش از بندي کارکنـان  رتبه براي پژوهش این در. شد استفاده پرسشنامه
 شد. استفاده فازي
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نمونـه   کارمنـد  انتخـاب  نامـه  آیـین  ها، استخدامی اعضاي غیر هیأت علمی دانشگاه نامه آیین بررسی با
هـاي اجرایـی نظیـر     نامه اجرایی انتخاب کارمند نمونه در سایر دسـتگاه  (جشنواره شهید رجایی)، آئین

 معیـار  40بـیش از   اي هاي علوم پزشکی و ... و منـابع کتابخانـه   و، شهرداري تهران، دانشگاهوزارت نیر
بندي معیارهایی که از منابع مختلـف اسـتخراج شـده     پس از تلخیص و دسته. شدند مختلف شناسایی

 ی راتا معیارهـای  شد خواسته ها آن از و گرفت قرار دانشگاه کارشناسان اختیار در معیارها بود، فهرست
اصلی شـامل   معیار 3بندي،  جمع از پس. کنند مشخص مؤثرند، کارمند نمونه انتخاب و ارزیابی در که
 معیارهـا  این سپس، و انتخاب بیشتري داشتند، نظر اتفاق ها آن درباره معیار فرعی که کارشناسان 13

رفتـار فـردي و معیـار    معیار رفتـار سـازمانی، معیارهـاي     قالب در دانشگاه نظر کارشناسان به توجه با
 یارمع یرز 13در قالب  ها آنهمچنین معیارهاي فرعی و مصادیق  .شدند بندي آموزش و پژوهش طبقه

  بندي شدند. دسته

 
  بر اساس مدل تاپسیس سلسله مراتبی در محیط فازي نمونه اسنشمراحل اجراي پژوهش انتخاب کار  -2شکل

  
  کارکناننظرخواهی از 

مدنظر کارشناسـان   معیارهاي آوري و جمع نمونه کارمند انتخاب معیارهاي هب بخشیدن جامعیت براي
کارشناسـان دانشـگاه توزیـع     بین و شده تهیه در قالب پرسشنامه شماره یک نظرخواهی رمدانشگاه، ف

 مباحث در طرح شده شناسایی موارد که عالوه بر را دیگري معیارهاي تا شد خواسته ها آن از گردید و
در  موجـود و مطـرح شـده،    معیارهـاي  میان از. نمایند معرفی مؤثرند، نمونه کارمند نتخابا و ارزیابی
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 بـه صـورت   نمونـه  کارمند انتخاب هدف اصلی با معیار 3 ) در قالبیارمع یرز( فرعی معیار 13نهایت، 
 .است شده داده نشان 3 شکل در که شد آماده مراتبی سلسله ساختار

را هـدف،   آن اول سـطح  کـه  شـده  تنظیم اساس این بر شده ذکر تبمرا سلسله که الزم به ذکر است
 داوطلـب  کارشناسـان  همان که ها، گزینه را چهارم سطح سطوح دوم و سوم را معیارها و زیرمعیارها و

هاي رفتار سازمانی، رفتـار فـردي و    در زمینه کارشناسان فعالیت که آنجا از. دهند می تشکیل هستند،
 اسـت. چـرا کـه در    شـده  گرفتـه  نظـر  در هـم  از مستقل نیست، وابسته گریکدی به پژوهش آموزش و

وضـعیت بسـیار    رفتـار فـردي   حـوزه  کارمنـد در  یـک  که است شده مشاهده موارد بسیاري ها بررسی
 نیـز  و اسـت  نبـوده  موفـق  چنـدان  یا رفتـار سـازمانی   و امر آموزش و پژوهش ولی در داشته، مناسبی

رفتـار   رویکـرد  از ارزیابی در اما فراوانی دارند، ش و پژوهش فعالیتدر حوزه آموز که هستند کارکنانی
 بـه  محققان را یکدیگر از ها  شاخص این نسبی رو، استقالل این از.  اند نداشته درخشانی سوابق فردي

  .کرد رهنمون  AHPروش  از استفاده
اصـلی و فرعـی    هـاي تعیـین معیار  براي از کلیه کارشناسان منظور نظرخواهی به 1پرسشنامه شماره 

 اهمیـت  تعیـین  و زوجـی  مقایسـات  منظـور انجـام   به 2 شماره پرسشنامه مورد وثوق جامعه آماري و
 کارشناسـان خبـره دانشـگاه    میـان  3 با تصـویر  مطابق تحقیق یارهايمع یرزاصلی و  (وزن) معیارهاي

معـرف اهمیـت     1 عـدد آن ر که د 9 تا 1 از مقیاس براي تعیین وزن معیارها و زیرمعیارها .شد توزیع
شـد. بـراي سـهولت در پاسـخگویی بـه       زیـاد بـود اسـتفاده    العاده اهمیت فوق معرف 9 عدد یکسان و

نخبه دانشگاه خواسته شد براي تعیین وزن معیارها در قالب ماتریس مقایسات  کارشناسان سؤاالت، از
  پرسشنامه پاسخ دهند. سواالتزوجی به 

 استفاده گروهی AHPروش  از اصلی و زیرمعیارها معیارهاي یتاهم درجه تعیین همچنین به منظور
با استفاده از مـاتریس مقایسـات    ها آنمربوطه  یارهايمع یرزاصلی و  معیار سه پرسشنامه این در. شد

 هاي زیر بودند که داراي ویژگی کارشناسان از نفر 13 را پرسشنامه این. شدند مقایسه دو به زوجی دو
  تکمیل کردند:

 ها و موسسات آموزش عالی بودند. سال سابقه کاري در دانشگاه 25حداقل  داراي -1

 تحصیالت ایشان حداقل کارشناسی بود. -2

 هاي انتخاب در این پژوهش را به خوبی داشتند.توانمندي شناخت و کار با روش -3

 در مورد معیارهاي ارزیابی و انتخاب اطالعات کافی داشتند. -4
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  عیارها و زیر معیارهاساختار سلسله مراتبی م -3شکل 

  
نـرخ   ینکـه ااصـلی و فرعـی و حصـول اطمینـان از      معیارهـاي  اهمیـت  پرسشـنامه  آوري جمع از پس

معیارها و زیرمعیارها محاسبه و  قطعی وزن میانگین ناسازگاري مقایسات در محدوده قابل قبول باشد،
  .شدتعیین  5و  4اوزان اهمیت معیارهاي اصلی و زیرمعیارها به شرح جداول 

  وزن معیارهاي اصلی  - 4جدول 
  وزن معیار اصلی  معیار اصلی  ردیف

  0,616  رفتار سازمانی  1
  0,241  رفتار فردي  2
  0,144  آموزش و پژوهش  3

  
  
  
  
 



  
  95، بهار نوزدهم، شماره ششمسال مطالعات منابع انسانی، فصلنامه 

 ت

 

184  / 184  / 

  معیارهازیر وزن -5جدول 

وزن معیار   معیار فرعی  ردیف
  فرعی

  0,419 رعایت مقررات و انضباط اداري  1
  0,257 اب رجوع و همکارانمناسب با اربد رخورب رفتار و  2
  0,151  عملکرد به توجه و گروهی کار  3
  0,076  سازمان عمومیهاي  ارزشرعایت   4
  0,098 در کار پشتکار و جدیت  5
  0,507 مناسب هاي حلتجزیه و تحلیل مسائل و ارائه راه   6
  0,109 نوآوري و خالقیت  7
  0,161 شغلی يها مهارتافزایش معلومات و   8
  0,119  سازمان تخصصی شغلی هاي مهارت افزایش  9
  0,074 انتقال معلومات  10
  0,685 رعایت شعائر ، اخالق و رفتار اسالمی  11
  0,247  کاري وجدان  12
  0,068  شهرت حسن  13

  
  ها) (گزینه داوطلبان تعیین 

 افـراد  تـا  شـد  خواسـته  هاي مختلـف دانشـگاه   ها و معاونت از دانشکده نمونه کارمند انتخاب به منظور
معرفی کنند. پس از فراخوان اولیه چنانچه تعداد داوطلبان یک واحد بـیش از   ارزیابی براي را داوطلب

کارشناسـان از   از نفر 11 مجموع، یک نفر بود، مراحل اجراي مدل ابتدا درون آن واحد انجام شد و در
 .شدند واحدهاي مختلف دانشگاه معرفی

 ها یافته
هاي تصمیم توان تغییر در مقادیر آن و رشد نسـبت بـه    که گزینه ییعیارهامچنانچه اشاره شد تعیین 

گیري در قلمرو مکانی  اي برخوردار است. تعیین معیارهاي تصمیم را داشته باشند از اهمیت ویژه ها آن
پژوهش و بومی سازي آن با توجه به اهداف سازمانی و یکسان سازي درجـه اهمیـت معیارهـا توسـط     

 مدل مناسبی براي تعیین هدف پژوهش ایجاد نموده است. کارشناسان خبره

از . شـد  اسـتفاده  کارشناسان و انتخاب کارشـناس نمونـه   ارزیابی براي شده طراحی مدل با استفاده از
توسط کارشناسـان و خبرگـان ایشـان انجـام شـد       ها آنآنجا که معیارهاي تصمیم و قضاوت در مورد 

که انتخاب با معیارهاي استاندارد و توسط مدیران میانی و ارشد قبل  يها دورهنتایج تحقیق بر خالف 
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منظور  به گرفت و چندان مورد قبول و اطمینان نبود، مورد تایید جامعه آماري قرار گرفت. صورت می
 اسـاس  بر تا شد طراحی ارزشیابی هاي فرم داوطلبان، از اطالعات آوري جمع و ارزشیابی امر در تسهیل

)، 1زبـانی (جـدول    متغیرهـاي  اسـاس  بـر  شده تعیین معیارهاي طبق داوطلبان، یشایستگ آن درباره
 یـر ز بـه  توجـه  بـا  تعاریف تدوین شده داوطلبان اساس بر. قضاوت شود توسط خبرگان قلمرو پژوهش

 ضـعیف،  تقریبـاً  متوسط، خوب، تقریباً خوب، خوب، بسیار زبانی عبارات قالب در شده بیان یارهايمع
 مراتبـی فـازي مقـدار    سلسله تاپسیس روش به کمک در نهایت. شدند ارزیابی فضعی خیلی و ضعیف
 نشـان  6 جـدول  در اولویت ترتیب به شد که محاسبه کارکنان از یک هر نهایی رتبه و نزدیکی ضریب

  .  است شده داده

  بندي کارکنان رتبه -6جدول 
A5 A2 A1 A7 A4 A6 گزینه  

  ضریب نزدیکی  0,7520  0,6858  0,6522  0,6435  0,6353  0,6261
  رتبه  1  2  3  4  5  6

 A8 A9 A3 A11 A10 گزینه  
  ضریب نزدیکی  0,5597  0,5455  0,5173  0,3841  0,2480  
  رتبه  7  8  9  10  11  

  گیري بحث و نتیجه
 و اي کتابخانـه  مطالعـات  طریـق  از کارکنـان  ارزیـابی  یارهايمع یرز و معیارها پژوهش، مدل اساس بر

 .  شد آوري جمع فرعی معیار 13و  اصلی معیار 3 قالب در دانشگاه کارکنان هاي یدگاهدکسب 

 کارکنـان داوطلـب   اینکـه  بـه  توجـه  با. است پژوهش این مهم هاي جنبه از یکی شده ارائه کمی مدل
 مدل تاپسـیس  از استفاده با داشتند، یکدیگر با ناچیزي تفاوت کمی و کیفی معیارهاي نظر از دانشگاه
و  فرعـی  و اصـلی  معیارهـاي  از مراتبـی  سلسـله  ساختار گرفتن نظر در ه دلیلب فازي، مراتبی سلسله
 منظـور انتخـاب   بـه  کارکنـان  شـد،  داده نشـان  فـازي  اعداد کمک به که زبانی عبارات ساختن لحاظ

  .شدند بندي رتبه نمونه کارمند
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 پیشنهادها
 ایـن قشـر   عملکـرد  افزایش تواند می هم که است ضروري امري ها دانشگاه کارکنان عملکرد ارزیابی. 1

 نمونـه  رشـناس کا انتخـاب  قبیل از اموري در آن نتایج از توان می هم و باشد داشته پی در را ارزشمند
 مبنـاي  بـر  ارزیـابی  تحقیق این مطابق راهبرد که است این دارد، اهمیت فرآیند این در آنچه. بهره برد

چـارچوب   در و شـده  اسـتخراج  یمنطقـ  رویـه  یـک  بـر  مبتنـی  کـه  پذیرد صورت معیارهاي ملموس
 افـراد  عملکرد در دارد، که اهمیتی و وزن با متناسب معیار هر تا باشد دهی شده وزن علمی، هاي مدل
 حـوزه  در هـا  ارزیـابی  تمـام  بـراي  حاضر تحقیق رویه بر مبتنی شود پیشنهاد می رو، این از. باشد مؤثر

هـم   و شـود  تعیین مناسب هم معیارهاي غیره و نمونه انتخاب کارمند ارتقا، نظیر کشور آموزش عالی
 .گیرد انجام دهی وزن

 اهمیـت دارد،  کارکنـان  منظـر  از عملکـرد  ارزیـابی  در کـه  اصلی معیار سه پژوهش نتایج با مطابق. 2
 در کـه  اسـت  آن از حـاکی  هـا  این گزاره. پژوهش رفتار سازمانی، رفتار فردي و آموزش و: از اند عبارت

 بـوده و  کارکنان دانشگاه بر اساس معیارهـاي مـذکور   هاي فعالیت گذاري اولویت و تمرکز حاضر، حال
صـورت،   غیر ایـن  در و باشد همسو کشور راهبردهاي دولت و آموزش عالی اولویت بندي با است امید
 .شوند تحلیل و تعیین ها یرتمغا باید

 خواهنـد  یم ها آن که ناستمع بدین کارکنان نظر از ها سایر شاخص بر شاخص رفتار سازمانی تقدم. 3
 غالـب  در امـا . باشـند  هـاي خـوبی   یادگیرنـده  مجري خوب قـوانین موجـود بـوده و سـپس     یک ابتدا

 نظـر  به ارتقا هاي نامه شیوه و نمونه کارمند تعیین هاي شیوه جمله ها از دانشگاه در مرسوم هاي ارزیابی
 توانـد  مـی  و اسـت  تأمـل  قابـل  مگونیناه این ها تقدم و تاخري نسبت به هم ندارند.  شاخص رسد می

 باشد. گسترده مطالعه یک زمینه

 گیـرد،  کارکنان توسط مـدیران انجـام مـی    ارزیابی اي از بخش بسیار قابل مالحظه اینکه به توجه با. 4
 المقدور متخصصین بـا سـابقه دانشـگاه) بـه     نظرات کارکنان یا نماینده ایشان (حتی به شود می توصیه

  د.شو توجه ویژه طور
 
 
 
 
 



  
  فازي محیط در مراتبی سلسله تاپسیس مدل اساس بر نمونه کارمند انتخاب  

 ات

 

   /187 

     منابع
مطالعه یک استاد خوب از نظر دانشجویان دانشگاه ، 1384بهار احتسابی، علی، مشیري، زهرا و بقایی ، رضا. 

  ارومیه . هفتمین کنفرانس ملی آموزش پزشکی، ویژه نامه مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی
  چاپ سوم تهران، دانشگاه چاپ و نتشاراتا ؤسسه. ممعیاره چند هاي گیري تصمیم، 1383، جواد محمد اصغرپور

بود کیفیت تدریس اعضاي تاثیر ارزشیابی از استادان بر به، 1389، قنبرعلی ،دلفان آذري، پریناز ،سی بنی
  35- 47)، 5(2 ،علوم رفتاري، نشریه 12هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی منطقه 

بندي سرمایه گذاري با استفاده از روش تصمیم گیري سلسله مراتبی در محیط  اولویت، 1388پهلوانی، علی، 
  35- 54 )،2(1 ازي تاپسیس گروهی، نشریه مدیریت صنعتی،ف

موزش اثربخش: رویکردي براساس ارزیابی تدریس توسط آ، 1382، راد مریم محمودي،  حمیدرضا آراسته
 1-8 )،2( 5 ، فصلنامه کومش،دانشجویان

   ی، تهران: انتشارات رشدمبانی نظري و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماع ،1380 ،دالور، علی
 ها دانشگاهسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی  نشرمدیریت منابع انسانی، ، 1385سعادت، اسفندیار، 

   (سمت)
آموزشی علمی دانشگاه، اولین سمینار آموزش  يها تیفعالهاي ارزیابی کیفیت  روش، 1376سیف، علی اکبر، 
  عالی در ایران 

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی ، آمار و کاربرد آن در مدیریت ، 1392،منصور مومنی، عادل آذر
 (سمت)  ها دانشگاه

شناسایی معیارهاي ارزیابی عملکرد اعضاي هیات علمی دانشگاه آزاد ، 1387، سحر ،صیامی ،محمدباقر ،گرجی
  10-19)، 11( 5، نشریه پژوهشگر مدیریت، اسالمی

اي هیئت بررسی تطبیقی معیارهاي ارتقاي اعض، 1387، عبدالحمید میرحسینی، ،محمدي دوستدار،حسین
  91-106)، 3(3 ،سیاست علم و فناوري جله، معلمی در آموزش عالی

ها،  ارزشیابی کیفیت تدریس در آموزش عالی بررسی برخی دیدگاه، 1386معروفی، یحیی, کیامنش علیرضا، 
   81-112، )5(2نشریه مطالعات برنامه درسی، 

 مدیریت، دانشگاه دانشکده ها، انتشارات نسازما عملکرد ارزیابی در کمی يها مدل، 1383، محمدرضا مهرگان
  تهران

  ولفمباحث نوین در تحقیق در عملیات، نشر م، 1393، منصور، مومنی
ارزشیابی استاد از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  ،1378، رضیه هنردارم،  میترا امینی

  178-171 ،)3(9 فصلنامه کومش،، جهرم
تهران،  پزشکی علوم دانشگاه در استاد ارزشیابی بر نقدي، 1372 یکتا، ،پارسا، ضار علی آبادي، نصر بخت نیک

  آموزش پزشکی یالملل نیبانس چهارمین کنفر



  
  95، بهار نوزدهم، شماره ششمسال مطالعات منابع انسانی، فصلنامه 

 ت

 

188  / 188  / 

، مجله ایرانی آموزش پزشکی، رائه یک مدل مشارکتی ارزشیابی استادا، 1385یمانی، نیکو، یوسفی، علیرضا، 
6)2،( 122-115  

Bland, C. J., Wersal, L., Vanloy, W., & Jacott, W. (٢٠٠٢). Evaluating faculty 
performance: A systematically designed and assessed approach. Academic Medicine, 
١٥ ,٧٧. . 

Brightman, H. J., Elliott, M. L., & Bhada, Y. (١٩٩٣). Increasing the effectiveness of 
student evaluation of instructor data through a factor score comparative report. 
Decision Sciences, ١٩٩-١٩٢ ,(١)٢٤. 

Chen, S. J., Hwang, C. L., & Hwang, F.P. (١٩٩٢). Fuzzy multiple attribute decision 
making: Methods and applications. Springer-Verlag New York, Inc. Secaucus, NJ, 
USA. ٧١ . 

Chou, S. Y., Chang, Y. H., & Shen, C.Y. (٢٠٠٨). A fuzzy simple additive weighting 
system under group decision-making for facility location selection with 
objective/subjective attributes. European Journal of Operational Research, ١٣٢ ,١٨٩-
١٤٥. 

Ertuğrul, I., & Karakaşoğlu, N. (٢٠٠٩). Performance evaluation of turkish cement firms 
with fuzzy analytic hierarchy process and TOPSIS methods. Expert Systems with 
Applications: An International Journal, ٧١٥-٧٠٢ ,(١)٣٦. 

Ertuğrul, I., & Karakaşoğlu, N. (book ٢٠٠٧). Fuzzy TOPSIS method for academic 
member selection in engineering faculty. Innovations in Elearning, Instruction 
Technology, Assessment, and Engineering Education, ١٥٦-١٥١. 

Gumus, A. T. (٢٠٠٩). Evaluation of hazardous waste transportation firms by using a two 
step fuzzy-AHP and TOPSIS methodology. Expert Systems with Applications, ٣٦, 
٤٠٧٤-٤٠٦٧. 

Gungor, Z., Serhadloglu, G., & Kesen, S. E. (٢٠٠٩). A fuzzy AHP approach to personnel 
selection problem. Applied Soft Computing, ٦٤٦-٤٦١ ,٩. 

Kahraman, C., Kaya, I., Evik, S., Yasin Ates, N., & Gulbay, M. (٢٠٠٨). Fuzzy multi-
criteria evaluation of industrial robotic systems using TOPSIS. Fuzzy Multi-Criteria 
Decision Making, ١٨٦-١٦،١٥٩. 

Kelemenis, A., & Askounis, D. (٢٠١٠). A new TOPSIS-based multicriteria approach to 
personnel selection. Expert Systems with Applications, ٥٠٠٨-٤٩٩٩ ,٣٧. 

Ledic, J., & Hoic-BoIic, N. (١٩٩٨). The differences between teachers' and student' 
assessment of higher education teaching quality: A case from Croatia. 

Lu, J., Zhang, G., Ruan, D., & Wu, F. (٢٠٠٧). Multi objective group decision making: 
Method, Software and application with fuzzy soft technology. London: Imperical 
College Press. 

Patrick, J., & Smart, R. M. (١٩٩٨). An empirical evaluation of teacher effectiveness: The 
emergence of three critical factors. Assessment & Evaluation in Higher Education, 
١٧٨-١٦٥ ,٢٣ 

Ramsden, P. (١٩٩٥). Recognising and rewarding good teaching in australian higher 
education: A project commissioned by the committee for the advancement of 
university teaching: Final report. Australian government pub. service 

Seçme, N. Y., Bayrakdaroğlu, A., & Kahraman, C. (٢٠٠٩). Fuzzy performance 
evaluation in Turkish banking sector using analytic hierarchy process and TOPSIS. 
Expert Systems with Applications, ١١٧٠٩-١١٦٩٩ ,(٩)٣٦. 



  
  فازي محیط در مراتبی سلسله تاپسیس مدل اساس بر نمونه کارمند انتخاب  

 ات

 

   /189 

VanVoorhis, J. L. (١٩٩٩). The evaluation of teaching and effective questioning in college 
teaching: An interview with Wilbert J. Mckeachie. Journal of Excellence in College 
Teaching, ٩٠-٧٧ ,١٠. 

Wang, J. W., Ching, H. C., & Kun, C.H. (٢٠٠٩). Fuzzy hierarchical TOPSIS for supplier 
selection. Applied Soft Computing, ٣٨٦-٣٧٧ ,(١)٩. 

Zoller, U. (١٩٩٢). Faculty teaching performance evaluation in higher science education: 
Issues and implications. Science Education, ٦٨٤ -٦٧٣ ,٧٦. 


