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 مقدمه . 1

 1احلتااه  ن را تااا بااتا با اااان ح احایاان  رسااره هااان هانیشااهرسظدان ج یاا ن ستسااص ح  ااا   ارزیااابی لمرداادی ه یاا  
 .اس سموی  ال قبن از متالی مستح )ع(( رییابی  210)  حی 

تعدیا  خاوی باه اها ا   اازمان ر ات ن کما  باه فد ینا  تعتاتا متا ان موف تاص افادای یر  تاوانیمارزیابی لمرددی را 
مدباو  باه  ن  مساالنلمردادی فادین باد ستادحن اسسااسی ح از ییا ااهی ییراد ارزیاابی لمردادی ح باه حیای  ارزیاابی سموی. 

منبااع  ااازمان  یاتاادمهم، کناا یمتمدکاا  یاری ح بااون ستاادحن اسساااسی ساااو  ا ااا ای  از  اااید منااابع یر  ااازمان را تعتااتا 
 کنن .ان هت ا میماسوب ش   ح موضولات مدتبط به  ن از جمره ارزیابی لمرددی فدین اهمتص حیی 

هاا را یر  اوز  بدر ای لمردادی کارکناان ح ا اانداط س اا  قاوت ح ضاع   نها  اازمانکارکناان، ردادی سظام ارزیابی لم
اسجااام شااوی. هم نااتا ضاادحرت یاری  معاباادیقتااو ح ا اااا اعاللااات  باادر اااس . ضاادحرن ا ااص ایااا بدر اای یااارن می

یر ایاا  اورت، . جوییح لتا اتادن باشا  ح ساه م  مناابع اسسااسیبهباوی لمردادی ح تو اعه  ،اتدن ا ری ایاا سظاامجهص
خواهاا  بااوی ح تا ااو ایااا مهاام یر اااور زمااان، بهبااوی بهبااوی لمرداادی کارکنااان  سظااام ارزیااابی لمرداادی کارکنااان،ساتجااه 

 . ن را ست  یر هی خواه  یاشصحرن لمرددی  ازمان ح اف ایش بهد 

 ما یدیص هااانزیادسااظام تادیاااانهایااه ح تادیامهام از یاادیباه لناوان  لمراداادی، ارزیاابی سااظامبه عور خال ه، 
  ااوو ح ی ااام ی، ارت ااا ، هااان ییرااد )از قبتاان  باادا کااه خدحجاای  ن یر بسااتارن از زیدسظام. مطاادا ا ااص اسساااسی منااابع

 فداینا نها باه یر اغرا   اازمان ،کارکناان لمردادی ارزیاابییر ساتجاه فد ینا  کااربدی خواها  یاشاص.  (...ح تاهح تنب تشاویو
 .ش   ا صتب ین   ساا ه ش تب ح مهم بستار

ی  تسااام عدا اایهااان اسجااام شاا   بااه منظااور تالشاهمتااص ح  سا ااتص حیاای  ایااا موضااوع، بسااتارن از رغم لراای
تجدبتاات، بساتارن از  ح شاواه ساکاافی ح سااموفو باوی  ا اص  باه عاورن کاه باد ا ااا  ،اثدبنش ح کار م  یر ایاا  اوز 

 .کنوسی رضایص بن اسی س ارس  هان تسام ح هارحشها از م یدان ح کارکنان  ازمان

تاالش سماوی  ا اص تاا باا اتداا  باد هتشاتنه لرمای ح تجدبای خاوی ح یر ایا را ااا مو ساه ها ایص فدهتناراان جاوان 
هااان ماا یدیص، هیحهشاارد یر  وز  100 اادمایه اسساااسی مانواا) خااوی )قدیاا  بنشاای از اتاادن از هم نااتا بااا بهد 

را باا ها    «لمردادیح ما یدیص ارزیاابی  جاامع  ااماسه» ماار، هایحهش لمرتااتی ح...(  اتدن،رحاسشنا ی،  انجش ح اسا از 
 .سمای عدا ی « منابع اسساسیبهبوی لمرددی ح تو عه »

بااا افاا حی  شاا ن  یر  یناا  ح تسااص شاا   ا ااص ح  تولتاا  ،ایااا  اااماسه یر  ااال  اضااد تااا فاااز ارزیااابی لمرداادی عدا اای
، حاری فاااز ماا یدیص لمرداادی خواهاا  ی ااام ی(،  مااوزش ح تو ااعه منااابع اسساااسی ح...)  ااوو ح جباادان خاا مات هااان ماژحل

 ش .

باه  اورت اجماالی  هان  نهاا ح تواسمنا نبدخای از قابرتصمادحرن مناواد باد هادحژ  ارزیاابی لمردادی،  یر ایامه ضما
 ادیی.می تشدیح
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 ریزی سامانهفرآیند طرح . 2

 لمرددی به شدا ذین بوی  ا ص ری ن  اماسه ارزیابی ح م یدیص عدا مدا ن

 :تبیین مسئله 
هان ارزیااابی لمرداادی فاادین یر یاخاان ح خااارط اف ارهااا ح  تسااامایبتااات سظاادن ح هم نااتا سدم بدر اای اجمااالیهااا از 
مشاان) شاا  کااه یر لد ااه لماان توجااه کااافی بااه موضااوع ارزیااابی لمرداادی فاادین سشاا   ا ااص. بااه لبااارتی  ،از کشااور
هااان ح قابرتصبااه لاااان یاسااش سظاادن  ،ادفاناا باادان ایااا منظااور مااوری ا ااا ای  قاادار می هایی کااهها ح  اااماسه تسااام
بستار ضعت  بویس . یر ساتجه تومتم باد  ن شا  کاه یاساش سظادن موجاوی یر ایاا  اوز  باا ا اا ای  از بساادهان کاربدین 

تااا اااامی یر جهااص لرماای ح ارایااه شااوی  ن کار ماا افاا ارفناااحرن اعاللااات، بااه شاادری  ااای  ح قاباان فهاام، یر قالاا  سدم
 .ارزیابی ح م یدیص لمرددی بدیاشاه شویمنط ی سموین فد ین هان 

 :مرور ادبیات و بررسی تجربیات 
یر را ااان بدر ای ح مادحر مباااسی سظادن، مبا او ح موضااولات منار ای ماوری بدر ای ح تا تااو قادار ادفانا . یر ایااا 

هاان مادتبط ن ارزیاابی لمردادی فادین ح  ااید  وز ( یر  اوز هاان فار ای ح اسررتسای ان  )باه زبان 300زمتنه باتش از 
ها ح... بویسا . از جمراه ها، هد شانامهسامهبه  ن موری بدر ی یقتو قادار ادفاص. ایاا ا انای تدکتبای از کاا ، م ااهت، شاتو 

هااان قابرتص منشاا کااه یر ایبتاات موضااوع مطاادا ادییا  ح کماا  زیااین بااه عدا اای ما ل سمویساا  ح یر   ت اص  نماواری
 توان به مواری زید اشار  سموی ، میبویس  اماسه 

یرجاه، حقاایع  سااا،  360هاان ارزیاابی )ارزیاابی باهی اای، خویارزیاابی، ارزیاابی هاا ح رحشبدر ی اساواع تدنت  .1
 ح...( توزیع اجبارن

، ANP ،DEAهااایی ماسناا  بااد تدنت  تاا ت کاتدن بناا معتار  )بااا هااان تواامتمهااا ح رحشبدر اای اسااواع تدنت  .2
Voting )...ح 

 ایبتات لرمی رضایص مشادنبدر ی  .3

 ایبتات لرمی ارزیابی م یدانبدر ی  .4

 ح...( Clustering ،CART هایی ماسن )با تاکت  بد تدنت کاحن هان یای تدنت بدر ی  .5

 هابن ن شاخ)( به لنوان بهاربوب ی اهRBMبهاربوب م یدیص مبانی بد ساایج ) بدر ی ایبتات .6

 ح... .7

هااا مااوری بدر اای قاادار ادفااص ح اف ارهااان  نهان مناراا  یر ایااا زمتنااه بااه هماادا  سدمهم نااتا تجدبتااات شاادکص
ح یر جهااص هوشااش  ن یر  اااماسه  اضااد اقاا ام ادییاا . از جمرااه  هان  سااان مااوری تارتاان قاادار ادفااصیکمبویهااا ح کا ااا

تاوان باه همااا، هتو اص، یسانا هاارا، بهاتا اسااد،  سان ماوری بدر ای قادار ادفانا  می ناف ارهاسدمهان یاخری که شدکص
، IBM تااوان بااهاف ارهااان خااارجی بدر اای شاا   مییر ارتبااا  بااا سدمفدااساااد، همداااران  تسااام ح ... اشااار  سمااوی. 

Oracle ،SuccessFactors ،Ultimate Software ،Lumesse اشار  سموی.ح ... 

 یسازمدل: 

هااان سظاادن از  الااص م هااومی بااه ماا لی لمرتاااتی تباا ین شااوی. یر ایااا اااام تااالش شاا  تااا قابرتص ن ااازم لام یر ااا
هان یاسشای اتادن از تواسمنا نح هم ناتا باا بهد  هاان تا تاو کمای ح کت ایتالش ش   ا ص تاا باا ا اا ای  از رحش

هااان م سظاادن ح حییایریاا ن شااوی کااه ضااما اسطباااو بااا م اااهتح هیحهشاای هیحهشااردان مو سااه ماا لی عدا
 اف ارهان بدتد یستا، ماهتای لمرتاتی ح کاربدین یاشاه باش .سدم
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 های سامانهقابلیت . 3

 محورو وظیفه محورارزیابی شاخصامکان  . 1. 3

ماور حجااوی یاری. رحیداادی ظت ااهح رحیداادی ماور حشاااخ) شااامن رحیداادی یر ارزیااابی لمرداادی فاادین یح رحیداادی ا ااری
تااوان بااه مااواری ذیاان اشااار  هااا می ن از جمرااه  یاری هان زیاااینمااا حییص ماورشاااخ)یداادی ماور سساابص بااه رححظت ااه

  سموی

 امداان یر ساتجاه   یها ان ماوری ارزیاابی قادار مایافدای را تنهاا از بعا  حظت اهسرد ا ص ح کن ان اخاار حظت ه

 شوی.می ما حی، لمرددی کارکنان ضع  ح قوت یابی لرنریشه

  هااا ضاادحرن  ن رحزر ااسی مسااامدکنناا . یر ساتجااه بهماغتدساا  ح یر عاول زمااان تغتتااد مایحظاای  ما اااحت ح

 .خواه  بوی

  ضدحرن ا صبدان هد شغن یر هد  ازمان بازتعدی  حظای   بد ا ص  بدا کهح ه ینه بدزمانبستار. 

  سمای .می مادی بد سظد م یدن ا ص که حظای  را تعتتا معموهًارزیابی لمرددی کارکنان یر ایا رحش 

هان مااوکور، بااا م ایااایی از جمرااه  ااهولص ح رغم مااا حییصهزم بااه توضااتح ا ااص کااه رحیداادی حظت ااه ماااور، لراای
تد بااوین ح مرمااوا (بااه حیاای  یر کارهااایی کااه شاادا حظااای ی یقتااو ح مشاان) یارساا )تد ، ارزیااابی یقتااو ااایای ارزیااابی

 همدا  ا ص. شوس  کنن   ح ارزیابیبدان ارزیابی

هان منارا  ممداا ا اص اقاااالات ما ااحتی یاشااه هان به لمان  ما   ح باا توجاه باه اینداه  اازمانساتجه بدر ییر 
ماور ا ااا ای  ادییاا . یر رحیداادی تدکتباای مااوری ماور ح حظت ااهیر ایااا هاایحهش از تدکتباای از رحیددیهااان شاااخ) ،باشاان 

ح تااالش شاا   ا ااص ضااما    ا ااصعدا اای شاا بااه لنااوان هایااه ماا ل  ماوریر ایااا هاایحهش، رحیداادی شاااخ) ا ااا ای 
هااان  اااماسه تج یااه ح تارتاان مشاااغن )کااه مباناای بااد اتاادن از قابرتصماور، بااا بهد شاااخ)رحیداادی ا ااا ای  از م ایااان 

هاایی ماسنا  قابرتصا اص( باه سااون معایا  ایاا رحیدادی مدت اع اادیی ح  –مدتبط باا حظاای  شاغری  –هان کارن فعالتص
هان مناراا  یر هااد شااغن( ها باادان مشاااغن مناراا  )باادان تعتااتا متاا ان اهمتااص شاااخ)خ)حزن شااا اازن اخاوا ی

 هان معابد خارجی حجوی س اری.هان یاخری ح اغر   اماسهی  از  اماسهایا قابرتص حیی  یر هت  ایجای ادیی.

 اااماسه(، رحیداادی  باادیارن از رحیداادی تدکتباای )هتشاانهایتوضااتح ایااا سداااه ضاادحرن ا ااص کااه ایااا  اااماسه قابرتااص بهد 
 باش .ماور را یارا میماور ح رحیددی حظت هشاخ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 درجه 360ارزیابی  . 2. 3

فادی، همداااران ح مساا تم مساالول ما ید یاا هاان ارزیاابی ا ااص کاه یر  ن لاالح  بااد یرجاه یداای از رحش 360ارزیاابی 
یهنا . باا توجاه باه اینداه یا  قادار می ارزیاابیستا  فادی را ماوری  )ح یر  ورت یاشاا مشادن، مشاادیان اح( زیدی اان حن

)یر  اطوا  شاوس   اشادا  سا اری، ا اا ای  از بنا  س اد بادان اسجاام ارزیاابیفدی سسابص باه تماامی ابعاای لمردادین ارزیابی
 شوس    ا ن ادیی.تدن از فدی ارزیابیتد ح یقتوکن  تا شناخص جامعکم  می منار   ازماسی(

 

 افزارع ارزیابی در نرمنمایی از انتخاب انوا :1 شکل

 هاسازی پرسشنامهامکان شخصی . 3. 3

 ااازن سمااوی. امدااان  ااو  یااا اضااافه سمااوین ها را تااا  اا  بسااتار زیاااین شنویتااوان هد شاانامهیر ایااا  اااماسه می
از جمراه  ح... شااخ) هادحزن ارزیاباان، امداان افا حین م اال یاا توضاتح باه  ح ها، ایجاای تغتتاد یر حزن شااخ)هاشاخ)

 ها قابن ی ادا ا ص. ازن هد شنامهامداساتی ا ص که یر قسمص شنوی

 های مختلف برای ارزیابان مختلفوزن . 4. 3

یرجاه با یا معنای ا اص کاه یر ارتباا  باا یا  س اد، افادای منار ای باه  360هماسطور کاه اشاار  ادییا  رحش ارزیاابی 
هان منارا  از اینداه شاناخص ایاا افادای یر زمتناه سماینا . باا توجاه باهلنوان مافوو، همدار ح یا زیدی اص اظهاار سظاد می

هاان ما ااحتی باه ت دتا  هاد قاابرتای یر سظاد ادفااه شا  تاا سظادات افادای منارا  حزن، شوس   یدسان ستسصفدی ارزیابی
 ، یر شاااخ) ییراادتااد از سظااد همدااار باشاا شاااخ) یاشاااه باشاا . یعناای یر یاا  شاااخ) ممدااا ا ااص سظااد مااافوو مهم

 هان معابد خارجی حجوی س اری.هان یاخری ح اغر   اماسهی  از  اماسهقابرتص حیی  یر هت ایا .  ح... بدلدا

 پشتیبانی کامل از ساختار رسمی و غیررسمی سازمان . 5. 3

قاایر ا اص تاا همدااران، ماافوو یاا مافوقاان ح هم ناتا زیدی ااان یا   ، ااخاار ر امی  اازمان ماژحل  اماسه به م ی
ورت خویکاار  ساان را بادان ارزیاابی لمردادی فادی ماوری سظاد اسانااب سمایا . هم ناتا اااد فدی را شنا ایی سموی  ح باه  ا

یر سظااد ادفاااه شااوی،  ارزیاااب خا اای باادان یاا  فاادی ارط از قوالاا   اااخاار ر اامی،تاااص هااد شاادایطی هزم باشاا  تااا خاا
 دی اضافه سمای .به ارزیابان ف ان راکنن   را یاری که از افدای یاخن  ازمان ارزیابی قابرتص اماسه ایا 
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 ساختار سازمانی :2 شکل

 

 انتخاب ارزیابی شونده از ساختار رسمی :3 شکل

 

 کننده از ساختار رسمیارزیابیانتخاب  :4 شکل
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 ها با استفاده از تجزیه و تحلیل مشاغلدهی به شاخصوزن . 6. 3

 هااا از هاادحژ هااان ما اااحتی هسااان . ایااا حزنهان مناراا  بااه ت دتاا  هااد شااغن یاران حزنیر  اااماسه  اضااد شاااخ)
تهتااه شاا   مو سااه هاا ایص فدهتنارااان جااوان  هااان هیحهشااییداای ییرااد از تتم تج یااه ح تارتاان مشاااغن کااه تو ااط

 هان معابد خارجی حجوی س اری.هان یاخری ح  اماسهی  از  اماسهایا قابرتص حیی  یر هت ادیی. ا ص، ا انداط می

 جبران خدمات )حقوق و دستمزد( یکپارچگی با سامانه . 7. 3

تمهتا ات یاسشای ح فناحراساه یر سظاد ادفااه شا  ، امداان اتواال ح یدنارباه شا ن ایاا  ااماسه باا  ااماسه با توجاه باه 
 جبدان خ مات )  وو ح ی ام ی( یر سظد ادفاه ش   ا ص.

 متفاوت کامالًهای قابلیت تعریف افراد با سطح دسترسی . 8. 3

 فااداهمافاا ار هااان مناراا  سدمبااه بنش را هان منار اایی اد اای ، اااماسه ایااا قابرتااص را یاری کااه باادان افاادای مناراا 
 سمای .

 

 های متفاوت برای افرادقابلیت تعیین دسترسی :5 شکل

 

 

 

 

 

 



8 

 

 های ملموسحداکثر استفاده از داده . 9. 3

شاوی ح یر سظد انجی باا قاااحت رحبادح هسااتم، ایاا امداان با توجه به اینداه هد شانامه بادان سظد انجی ا اا ای  می
هاا یای  کمای حجاوی یاری، با حن ستااز باه قاااحت ح باه هایی کاه یر ارتباا  باا  نشااخ)فداهم ادییا   ا اص تاا تماامی 

 عور مسا تم حاری  اماسه شوس .

هان ساشای از قاااحت، من ای ح  اواتدن تداتتا ثسداه  یای حرن ایاا سدااه ضادحرن ا اص کاه باه منظاور جراواتدن از 
 اه  ش .هایی یر سظد ادفاه ش   ا ص که یر ایامه تشدیح خومداست م

 

 های ملموس سامانهخصبخش شا :6 شکل

 های احتمالی، بدبینی و تبانیینیبخوشمقابله با  . 10. 3

یرجه مشدن غالا  ایاا ا اص کاه ممداا ا اص افادای باد لرتاه فادین خاای تبااسی سماینا   360هان ارزیابی یر  تسام
یهاای بااه سظااد ارزیابااان حزن . نااماییااا باا بتنی ارزیااابی س تنیبخااوش، افاادای مناراا  را بااا کنناا  ارزیابییااا بناا  یاا  ح یااا 

 ییهاامداست م ،اماا بادان م ابراه کامان باا  ن ، اازییممنار  به ت دتا  هاد شااخ) تاا  ا ن ایاا مشادن را بدعاد  
 .  ا صعدا ی ادیی  اتتع ین سمد جهص ر   ایا مواری ح

هاان منارا  ح باه عادو منارا  سمداتای کاه باه یا  مداست م تع ین سمدات ا اص کاه یر زمان یا اماسه مجه  به بن 
بادان افاداین کاه قوا  تبااسی کنا . هم ناتا  ااماسه ایاا قابرتاص را یاری کاه یاب  را کناادل میشوس   تنوت) میارزیابی
اسا  ح یاا ارزیاابی را با حن یقاص ح از سموی یاا با بتنی ییرادان را ارزیاابی  تنیبخاوشهاان منارا  باا اس  ح یا یر یحر یاشاه

هان یاخراای ح اغراا  یاا  از  اااماسهایااا قابرتااص حیاای  یر هت ان یر سظااد برتاادی. اساا  جدیمااه ااد رفااع تدرتاا  اسجااام یای 
 هان معابد خارجی حجوی س اری. اماسه

 کننده نمرات عملکردتعدیل ،اثرات . 11. 3

 لمردادی مشاادن باشا . یر ما ل ارزیاابی یاا لا م رضاایص ضاایصلمرددی هد فدین ممدا ا اص یاران اثداتای هماسنا  ر
تااوان یر یر سظااد ادفاااه شاا   ا ااص ح می ستاا  ایااا مااواری ،هان حرحین، فد یناا ن ح خدحجاایلااالح  بااد شاااخ) ، اااماسه

 یر سمد  لمرددی  سان لاان سموی. ورت ستاز کارفدما، اثدات لمرددی افدای را ست  
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 ابزار گردآوری داده . 4

شااوی. یر  اااماسه  اضااد رحش ا ااری از هد شاانامه ا ااا ای  می لموماااًهااان لمرداادین افاادای  حرن یای باادان جمااع
هااا هد شاانامه ا ااص. ا ااا ای  از هد شاانامه امدااان سظد اانجی از افاادای مناراا  را یر ارتبااا  بااا حضااعتص ااادی حرن یای 

 سمای .فداهم می مشن) لمرددین ی  فدی

شااوس ، ممدااا ا ااص افاادای تعدیاا  می باااری هااان ارزیااابی بااه  ااورت هااد بناا  مااا  یحر  معمااوهًبااا توجااه بااه ایندااه 
باهی اص( هزم یارسا  از خااعد ببدسا . جهاص ت ویاص  ح اعاللاتی را کاه بادان ارزیاابی لمردادی  اایدیا )زیدی اص، همداار

یع  سااا عدا ای ادییا   ا اص. هنان ثباص حقاا ،تدح کم  باه افادای بادان ارزیاابی یقتاو )هد شنامه( اب ار ادی حرن یای 
 ،سسابص باه ثباص ات اقاات خا ای کاه یر ارتباا  باا لمردادی  اایدیا ا اص اقا ام سماینا  هنن خوی،تواسن  یر تمامی افدای می

 تد کم  سمای .تا یر زمان ارزیابی لمرددی افدای موری سظد ایا هنن به ارزیاب یر اسجام ی  ارزیابی یقتو

 

 

 اتپرسشنامه گردآوری اطالع :7 شکل
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 هاساختار شاخص . 5

رحیداادی قالاا   ماور، ایااا رحیداادی بااه لنااوانهااا از بدر اای ماادحر ایبتااات ح رحشااا شاا ن ماا ااا رحیداادی شاااخ)
هان حهش یر سظد ادفااه شا . یر ایاا را ااا ح یر ااام بعا  اقا ام باه بدر ای ایبتاات موضاوع جهاص ا اانداط شااخ)هی

هان زیاااین باادان ارزیااابی منااابع مناراا  یاخراای ح خااارجی شاااخ)یر منا اا  باادان ارزیااابی لمرداادی فاادین ادییاا . 
اماا س وای کاه یر  .شا  تاا یر عدا ای ما ل ماوری ا اا ای  قادار اتدسا  مسان  اازنلمرددی حجوی یاشاص کاه ا اانداط ح 

ها بااوی. یر   ت ااص یر ایبتااات موضااوع از ماا ل ح مبنااان بن ن شاااخ)ساااو  ی اااه ،خااوریمنااابع مناراا  بااه بشاام می
ماا یدیص بااد  ها ا ااا ای  سشاا   بااوی. یر ایااا را اااا ح هااا از مطالعااات مناراا  رحیداادیبن ن شاااخ)دان ی اااهمنط اای باا

ها را یر  ااه ی اااه ها مااوری ا ااا ای  قاادار ادفااص. ایااا رحیداادی شاااخ)بن ن شاااخ)باادان ی اااه RBMمبنااان ساااایج 
هااا، اثاادات لمرداادی افاادای بااد خدحجی سمایاا  کااه یر قساامص ساااایج لااالح بن ن میا ااری حرحین، فد یناا  ح ساااایج ی اااه

 شوی.هماسن  رضایص مشادن ست  یر سظد ادفاه می

امااا بااا توجااه بااه ایندااه  ،بااد قساامص ساااایج ا ااص RBMذکااد ایااا سداااه ضاادحرن ا ااص کااه تمدکاا  ا ااری رحیداادی 
هااا کاار سظاادن بتشااادن رحن  ن ن یارساا ،تاادبتش تعماتم تااصقابرهم نااتا ح  اهمتاص فااداحانهان قساامص فد یناا  شااخ)

هان قساامص ساااایج بتشاااد ماادتبط بااا شااغن ح موقعتااص هسااان ، یدساادن اسجااام شاا   ا ااص. بااا توجااه بااه ایندااه شاااخ)
باا ماواری مطالعاه منارا   اازن مانا ا  هان کری ح لمومی یر ایاا قسامص جایراوارن شا  کاه امداان تنوویشاخ)
 را یارس .

هان ارزیااابی لمرداادی کارکنااان قاباان مشاااه   ا ااص. از  سجااا کااه بااه یهیاان تجااارن تمااامی یر ذیاان  اااخاار شاااخ)
فهد ااص کاماان  .ا ااصارالااه شاا   )بااه  ااورت سموسااه(  هااا نبدخاای از   اادفاًها قاباان اساشااار ستسااص، یر ذیاان شاااخ)
 اف ار موجوی ا ص.ها یر سدمشاخ)

 

 

 هاساختار کلی شاخص :8 شکل

 

حجاوی خواهاا  « خدحجاای»ح « معتارهاان شاغری»ها یر یح ی اااه شاوی کااه امداان اخاوا ای شاا ن شااخ)یاای حرن می
 یاشص.

شاخ) هان ارزیابی 
 کارکنانلمرددی 
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 هاروش تحلیل داده . 6

فد یناا   هااانرحش از... ح لمرداادی سمااد  ارزیابااان، حزن ها،شاااخ) حزن  ماسناا  مااوارین ماا اابه باادان هاایحهش ایااا یر
  ا ص ش   ا ا ای  (DEA) هاتارتن هوششی یای  ح (Voting) بن نرتبه ،(ANP) ناتارتن شبده

 ایشبکه تحلیل فرایند روش (ANP): 
ان، ارتباعاات هت تا   باتا ح متاان لنا اد توامتم را یر مداتبی باا  ااخاار شابدهایا رحش با جاایر ینی  ااخاار  رساره

د ستاا  همااتا بااوی  ا ااص. ساااایج هان اختاایر  ااال AHP نجابااه ANPاتاادی. یداای از یهیاان افاا ایش ا ااا ای  از سظااد می
هااان ان لااالح  بااد ایندااه بسااتارن از م ایااا ح قابرتصا ااا ای  از ایااا رحیداادی مشاان)  اااخص کااه فد یناا  تارتاان شاابده

AHP  از معتارهااان کماای ح کت اای، بدر اای  ااازاارن یر  زمااانهمهااویدن، ا ااا ای  هماسناا   ااهولص ح  ااایای، اسعطا
هماسناا  ساییاا   ااادفاا حابساااری ما اباان  AHPهان ا ااری .. را یارا ااص، بااد مااا حییصها ح .بناا ن ا ینااهرتبهها، قااااحت

عدفااه ا ااص، فااایو  ماا   ح بهاااربوبی مداتبی ح ی بااتا لنا ااد تواامتم ح ایااا فاادط کااه ارتبااا  بااتا لنا ااد  رسااه
  ازی.فداهم می مسالنمنا   بدان تارتن 

 بر آرا یمبتن بندیرتبه (Voting): 
تدیا اهمتاصتدیا تاا کمشاوی تاا معتارهاا را از هداهمتاصخوا ااه می سظدان اا  یر ایا رحش از هاد یا  از خبدااان ح 

ری ن خطای ح باا توجاه باه اینداه هاد معتاار بنا  یفعاه یر عب اات احل، یحم، بن ن سماین . یر ایامه با ا اا ای  از بدساماهرتبه
 ادیی.حزن بدان معتارها اق ام می  وم ح ... قدار ادفاه ا ص، سسبص به تعتتا

  ن هد شانامه سماوین هاد کاه ا اص ایاا ا اص، زحجای م ایساه باد مبانای کاه هااییرحش باه سسابص رحش ایاا م یص
 .کن می تسهتن را ماا بات فد ین  ح ا ص تد ای  خبداان بدان

 هاداده پوششی تحلیل (DEA:) 
 یاا  ا ااص ح هااایای  هوششاای تارتاان معناای بااه کااه باشاا یم Data Envelopment Analysis من اا  DEA حاژ 
 ح حرحین بناا یا کااه ا ااص (DMU) اناتدس  تمتواام نحا اا ها کااارایی ارزیااابی باادان ریاضاای، ریاا نبدسامااه ماا ل

 باادیار یریافااص بااا کااه ا ااص حا اا ن (Decision Making Unit) اتدس  تمتواام حا اا  از منظااور .یارساا  خدحجاای بناا یا
 .کن می تولت  را( y1,…,ysماسن  ) خدحجی بدیار ،(x1,…,xmماسن  ) حرحین

یاباا . بااا ( یاا  لاا ی کااارایی تنواات) میDMUاتدن )هااا بااه هااد یاا  از حا اا هان تواامتمیر تارتاان هوششاای یای 
شاوی. تماام شاوی کاه باه  ن مادز کاار یی اعاالو میاتوال ایا ال ای کاارایی یر یا  فااان یح بعا ن مادزن  ا ان می

DMU ا مدز قادار اتدسا  سماد  کاارایی یا  خواهنا  یاشاص ح هایی که بد رحن ایDMU تد از مادز کاارا هاایی کاه هاایتا
کاارایی  ن  تاا مادز کاارا بتشااد باشا  سماد  DMUاتدس  سمد  کارایی زید ی  کس  خواهن  سماوی. هاد باه فا اره قدار می

 کماد خواه  بوی.
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 گزارشات عملکرد فردی . 7

 یه  شتو  به حن سمایش می یحایا  اماسه ساتجه ارزیابی لمرددی فدی را به 

 روش اول: نمایش نمره فرد به صورت جزئی و به تفکیک هر شاخص . 1. 7

ها را مشاااه   سمایا . یر ایااا تاا  شااخ)تواساا  لاالح  بااد سماد  کاان، سماد  کساا  شا   یر ت یر ایاا  الااص فادی می
کاه باه ت دتا  هاد شااخ)، سماد  ا اااس اری  اازمان، سماد  بااهتدیا فادی، سماد   الص فدی ایا امداان را خواها  یاشاص 

 تدیا فدی ح هم نتا متاسرتا سمدات افدای موجوی یر  ن شغن را مشاه   سمای .هایتا

 

 نمره کل فرد :9 شکل

 

 نمره فرد به تفکیک هر شاخص :10 شکل
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 نتایج در قالب نمودار ارائهروش دوم:  . 2. 7

 عدو منار  ماسن  اراله ساایج یر قال  سمویار به 

 رادار عملکرد: 
هان مناراا  ح یر شاااخ) ااادح   اااماسه  اضااد مجهاا  بااه رایار لمرداادین ا ااص ح قااایر ا ااص تااا لمرداادی فاادی را یر

 .سمایش یه تدیا فدی م ایسه با ا ااس اری  ازمان، متاسرتا کارکنان، باهتدیا فدی ح یا هایتا

 

 نمودار رادار عملکرد فردی :11 شکل

 روند عملکرد: 
شاوی تاا فادی هاان منارا  یر م ایساه باا متااسرتا لمردادی کارکناان سشاان یای  مییر ایا  الاص لمردادی فادی یر یحر 

 خوی یاشاه باش . لمرددی رح به افول تاساًا یرک بهادن از رحس  رح به رش  ح یا 

 

 نمودار روند عملکرد فردی :12 شکل
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 ای عملکردنمودار جعبه: 

 ا ص. ارالههان منار  قابن ایا سمویار هم بدان سمد  سهایی فدی ح هم بدان سمد  حن یر شاخ)

یهاا . یر   ت ااص ایااا سمااویار هان مناراا  سشااان میایااا سمااویار هداکناا ای لمرداادی فاادی را یر  ااال نمررره نیررایی:

هان منارا  حن یر عاول  اال سو اسات یر لمرددی فدی یر عول یا   اال را همادا  باا رحسا   اعوین یاا س حلای لمردادی
 یه .سشان می

 

 ای عملکرد فردیجعبهنمودار  :13 شکل

ان ج اااساه باه فادی سشاان یای  ر ایا سمویار سمادات اخاو شا   یر هاد شااخ) باه  اورت جعباهی ها:شاخصنمرات 

از ان ها یاا  یااا بناا  شاااخ) را اساناااب سمایاا  ح مجمولااهشااوی. فاادی ایااا امدااان را یاری کااه از  اااخاار شاااخ)می
ها معااد  یاا  شاااخ) هسااان  ح اعاللاااتی ان را یر یاا  قاااب مشاااه   سمایاا . هااد کاا ام از ایااا جعبااهسمویارهااان جعبااه

 اواری.ها، متاسه سمدات ح ... را یر اخاتار فدی میماسن    اقن ح   اک د سمد  یر  ن شاخ)، بارک
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 ای عملکرد فردینمودار جعبه :14 شکل
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  هاستونی شاخصنمودار: 

مشااه   سمایا . ایاا سماویار  الاص  یر یا  قااب هان منارا تواسا  لمردادی خاوی را یر شااخ)یر ایا سماویار فادی می
 تواس  سمد  خوی را یر بن  شاخ) ح بن  یحر  یر ی  قاب مشاه   سمای .ان ست  یاری یعنی فدی میم ایسه

 

 هانمودار ستونی شاخص :15 شکل
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 عملکرد مدیریتیگزارشات  . 8

یها . ایا  اماسه ساایج ارزیابی لمردادی افادای را باه عادو منارا  ح یر قالا  سماویار باه مسالولتا ح ما یدان سماایش می
 از  ایا سمویارها لبارتن 

 رادار عملکرد کارکنان: 
 یه .ایا سمویار لمرددی کارکنان منار  را به ت دت  هد شاخ) یر اخاتار م ید قدار می

 

 مدیریتی رادار عملکرد کارکناننمودار  :16 شکل

 روند عملکرد کارکنان: 
 یه .ایا سمویار لمرددی کارکنان ی  حا   یا معاحسص را یر م ایسه با ید یرد ح یر قال  رحس  سشان می

 

 نمودار مدیریتی روند عملکرد کارکنان :1 شکل
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 پراکندگی عملکرد کارکنان: 
 یه .را سشان می حا   ازمان یا ایا سمویار هداکن ای لمرددی کارکنان 

 

 نمودار مدیریتی پراکندگی عملکرد کارکنان :17 شکل

 شوندهنمرات ارزیابان مختلف به تفکیک هر شاخص برای هر ارزیابی: 
اساا  یر قالاا  سمااویار سمااایش یای  شااوس   یای هااان مناراا  ارزیاااب بااه یاا  ارزیابییر ایااا سمااویار سمداتاای کااه ادح 

هااان مناراا  سمداتاای کااه ادح س ااد(،  2دی یر یاا  ااادح  کاام باشاان  )کماااد از یر  ااورتی کااه تعاا ای ارزیابااان فااشااوی. می
 اس  با سمد  خویارزیابی فدی موری م ایسه قدار خواه  ادفص.ارزیاب به فدی یای 

 

 شوندهنمودار مدیریتی نمرات ارزیابان مختلف به یک ارزیابی :18 شکل
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 کارکنان یبندرتبه: 
 کن .بن ن میرتبه هاشاخ) ت ت  بد ا ااح هم نتا  لمرددی  سانایا سمویار کارکنان را بد ا اا سمد  

 

 بندی کارکناننمودار مدیریتی رتبه :19 شکل

 ای:نمودار جعبه 

 ایا سمویار هم بدان سمد  کن افدای ح هم بدان ی  یا بن  شاخ) قابن تد تم ا ص.

 اازمان )حا ا  یاا بناش( یر قالا   اادیی ح یر  ن سمادات افادای منارا ان تد اتم مییر ایاا سماویار جعباه نمره کل:

 شوی.ی  جعبه سمایش یای  می
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 اینمودار جعبه :20 شکل

شااوی. بنااابدایا بسااتارن از سماادات تمااامی افاادای موجااوی یر  ن  ااازمان یااا حا اا  یر یاخاان ایااا سمااویار سمااایش یای  می
 لمرددی فدی یا افداین از  ن حا   یا  ازمان ادیس .ها ممدا ا ص منطبو بد سمد    حی سمویار هم ون بارک

شاوی ح سمداتای کاه افادای منارا  یر یر ایاا  الاص باه ازان هاد شااخ) یا  جعباه عدا ای می ها:شاخصنمرات 

تواسا  سمداتای کاه یر ایاا  الاص ما ید میشاوی. اسا  یر  ن سماایش یای  می ن  ازمان یا حا ا  یر  ن شااخ) کسا  سموی 
 اس  را مشاه   سمای .کس  سموی  ها )به اساناب فدی(ان از شاخ)یا مجموله شاخ) یا بن  یر ی افدای منار  
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 هانمودار ستونی شاخص: 
شاوی. یعنای اسا  یر یا  قااب سماایش یای  میها کسا  سموی یر ایا سمویار سمداتی که افادای منارا  یر تماامی شااخ)

اسا  را مشااه   هان منارا  کسا  سموی تواسا  یر یا  قااب، سمداتای کاه افادای زیدی ااش یر شااخ)م ید یا مسلول می
 سموی  ح با ید یرد م ایسه سمای .
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 داشبوردهای مدیریتی . 9

 سازمانواحد/ وضعیت عملکردی . 1. 9

 ااازمان را مشاااه   حا  / ااازمان یر یاا  سرااا  حضااعتص لمرداادین تمااامی افاادای حا  / ماا یدیر ایااا سمااویار 
 خواه  سموی.

 

 وضعیت کلی عملکرد واحد/سازمان :21 شکل

 نمودار نقاط بحرانی . 2. 9

شاوی. ایاا سماویار یر ایا سماویار س اا  باداسای  اازمان از منظاد  اطح لمردادین باه ریا اص  اازمان سماایش یای  می
یها . رساس  اب  سشااسرد  ن قدما  اخاواای می کاامالً اب  تاا  کاامالًهان منارا   ااخاار  اازماسی رسرای از به قسامص

ح رساس قدما  سشااسرد  ن ی ااه از ساوا ی ا اص  ی اه از سوا ی ا ص کاه سمادات لمردادین بساتار مطراوبی کسا  سماوی 
 اس .که سمدات لمرددین بستار هایتنی کس  سموی 
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 نمودار نقاط بحرانی سازمان :22 شکل
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 رشد -ماتریس عملکرد . 3. 9

هااا یر ماااورن یر ایااا ماااتدیا حضااعتص لمرداادی یحر  فعراای افاادای یر یاا  ماااور ح متاااسرتا متاا ان رشاا  لمرداادی  ن
 ییرد قدار یاری.
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ش
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م

 عملکرد آخرین دوره

 رشد-ماتریس عملکرد :23 شکل

قادار یارسا ، باه لناوان  ادمایه اسسااسی  1سا تاه قادار خواهنا  ادفاص. افاداین کاه یر سا تاه  4بد ایاا ا ااا افادای یر 
وز   ماوزش ح تو اعه ری ن یر  اقادار یارسا ، ستازمنا  بدساماه 3ح  2ا ری  ازمان مطدا خواهن  باوی. افاداین کاه یر سا تاه 

هاا قادار یارسا ، حضاعتص مطراوبی یارسا ، لداا بایا  بادان تو اعه رحزافا حن  ن 2منابع اسساسی هسان . افداین کاه یر سا تاه 
باشان . ری ن یر جهاص رفاع س اا  ضاع  میقادار یارسا ، ستازمنا  بدساماه 3ری ن شوی. هم نتا افاداین کاه یر سا تاه بدسامه

ا یر هاا رقادار یارسا ، باه  االا  اازمان ستساص. یر ساتجاه یاا بایا   ن 4افاداین کاه یر سا تاه هم نتا ت احم همدارن باا 
 .ا یر را اان تع ین  سان اق ام سمویح ی کار ادفصمشاغن ییردن به
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 های آتی )درحال توسعه(قابلیت . 10

 اف ارن( قدار یارس  یاسشی ح سدممواری ذین، موضولاتی هسان  که یر  ال  اضد یر مد ره تا تو ح تو عه )تو عه 

 ارجاع شاخ) از ی  ارزیاب به ارزیاب ییرد 

 هالمرتاتی سموین  ناریوهان مبانی بد تلورن بازن 

  ثبص حقایع  سااتو عه ح تدمتن هنن 

  هان ضع  یر لمرددیت ویص باس  ریشهتو عه ح 

  ها(یابی یر بدخی از یحر هان تارینی یر ماا به لمرددی فدی )ح کاهش  جم ارزا ا ای  از یای 

 هان تارینیری ن سمویارهان مبانی بد یای عدا 

 ( بتدحساای بااا زمااان مااا حی مشااادنمداجااع ح ،  ااازماسییرحنمشااادن مداجااع ح افاا ایش تنااوع ارزیابااان 

(، همداار هام شاغن، همداار غتاد ماورین)لمومی(، مداجاع ح مشاادن بتدحسای باا تنوات) زماان منا ا  )

 (...هم شغن ح

 هابا  ن مدتبط  ؤاهتها ح ص یافاا شاخ)موجویی 

 تد از ارزیااابی لمرداادی بااه ماا یدیص )اااوار جاا ن ماا یدیص لمرداادی هااانتو ااعه  تسااام ح افاا ایش قابرتص

 لمرددی(

 


