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مقدمه-1
ترین سرمایه یكترین سرمایه یكترین سرمایه عامل تولید و مهمترین مروزه منابع انساني با ارزشا

های انساني هر سازمان است. شمار زیادی از سازمان و ایجادکننده قابلیت
ریزی منابع به بهبود و ارتقای برنامههای محیطي و سازماني دگرگوني

رسانند. این ميانساني و مدیریت امور کارکنان و منابع انساني یاری
و تناسبو تناسبو جامعیتنگری،نگری،نگیندهآضرورت تاستها سبب شده ادگرگوني

طور روزافزون افزایش یابد. نظارت و های مدیریت منابع انساني بههای مدیریت منابع انساني بههای مدیریت منابع انساني برنامهبرنامهب
نسبت به نیازها و نگرش منابع مدیران را ،ها و اقداماتاین فعالیتاین فعالیتاین ارزشیابي 
های الزم را سازد و شناسایي فعالیتميآگاه فرهنگ سازمانيانساني و 

مدیریت کند. کند. کنپذیر ميپذیر ميپذیر مبرای بهبود کیفیت خدمات و کاهش هزینه امکان
نیست. نیست. نریانوردی نیز از این قاعده مستثنامنابع انساني سازمان بنادر و د

های مدیران را عملکرد در هر سازماني که فعالیتهای کلیدیشاخص
آن ترین هدف اصلي،کندهدایت ميو شفافیت پذیری به سوی دسترسبه سوی دسترسب

های های کلیدی عملکرد یکي از گامشاخصباشد. شناختباشد. شناختباشد. سازمان مي
.اصلي برای ارزیابي عملکرد در سازمان است

بیانمسئلهبیانمسئلهبیانمسئ-1-1
. . سازمان بنادر و دریانوردی استدر این پژوهش،سازمان مورد بررسي

حاکمیت دولت در سواحل و بنادر حاکمیت دولت در سواحل و بنادر ، اعمال ، اعمال ، بنادرترین وظیفه سازمانمهم
الزم در جهت گسترش امور تجارت الزم در جهت گسترش امور تجارت منظور فراهم ساختن تسهیالتبهبه

ارتباطات ساحلى و همچنین وصول حقوق و عوارض متداولدریایى و 
سازی پروژه سیستم هوش سازمان بنادر و دریانوردی اقدام به پیادهسازمان بنادر و دریانوردی اقدام به پیادهسازمان بباشد.مي

های کلیدی کشف و شناسایي شاخصدر سازمان کرده است.تجاری 
هوش تجاریسازی سیستم یکي از مراحل اصلي و ضروری پیادهعملکرد 

باشد.مي
استفاده استفاده در زمنیة یکي از مشکالت اصلي سازمان بنادر و دریانوردی، 

، ، آمار و عملیاتاز قبیل ی عملیاتيهاهای موجود در سیستمبهینه از داده
های مهم سازمان از چالشبرخي باشد.غیر آن ميو ماليمنابع انساني،

( 1اند: )تجاری به این شرحهوشسیستمسازیدر پیادهبنادر و دریانوردی
کردنها در منابع مختلفي قرار دارند و یکپارچهداده،در بسیاری از شرایط

بر و برای سازمان هزینهبرای سازمان هزینه، برای سازمان ، برای سازمان ، دست آوردن گزارشات تحلیليدست آوردن گزارشات تحلیليدست آوردن گزارشات تحلیلبرای به برای به برای بآنهاآنهاآنه
های آمار و عملیات،از قبیل سیستماز قبیل سیستماز قبیل افزارهای عملیاتيافزارهای عملیاتيافزارهای عملیات( نرم( نرم( 1است، )بر زمان

و تواند گزارشاتي را تا سطح مدیران میانيميو غیر آنمالي، اداری
های که مدیران ارشد از سیستمکه مدیران ارشد از سیستماست که مدیران ارشد از است که مدیران ارشد از است فراهم آورد. کمتر دیده شده هامعاونت
و بیشتر گزارشات مورد سازی استفاده کنندسازی استفاده کنندسازی استفاده عنوان منبع تصمیمبه به بمذکور

شود و گاهيشود و گاهيشود و گاهنظر آنها توسط مدیران میاني و با صرف زمان زیاد تهیه مينظر آنها توسط مدیران میاني و با صرف زمان زیاد تهیه مينظر آنها توسط مدیران م
دلیل نوع طراحي به به ( ب( ب( 9، )روزانه باید تکرار شودصورتاین عملیات به این عملیات به این عملیات ب

گزارشات حجیم از اطالعات موجود فراهم ساختن،عملیاتيیافزارهانرم
افزارهای ( بیشتر گزارشات تولیدشده توسط نرم( بیشتر گزارشات تولیدشده توسط نرم( 4، )بسیار کند خواهد بود

شده در سیستم گر عملیات انجامفقط نمایانفقط نمایانگزارشاتي ساده و فقط گزارشاتي ساده و فقط گزارشاتي ساده و ،عملیاتي
در زمان کوتاه گزارشات تحلیلي و در زمان کوتاه گزارشات تحلیلي و در زمان کوتاه ه وسیله آنها ه وسیله آنها وان به وان به توان بتوان بتباشد و نميمي
دیدگاهي شدهدر بسیاری از مواقع گزارشات تهیهدر بسیاری از مواقع گزارشات تهیهدر بسیاری از مواقع گزارشات ( 5بعدی تهیه کرد، )بعدی تهیه کرد، )بعدی چندچندچن

دست میمات استراتژیك مناسب بهمیمات استراتژیك مناسب بهعمیق به مدیران ارشد برای اتخاذ تصمیمات استراتژیك مناسب عمیق به مدیران ارشد برای اتخاذ تصمیمات استراتژیك مناسب عمیق به مدیران ارشد برای اتخاذ تص
نیاز به ،پرسنل یك مجموعه برای درک بهتر شرایط کار( 9دهد و )نمي

در ایجاد چنین گزارشاتي باعث دارند. عدم سهولتگزارشات تحلیليگزارشات تحلیليگزارشات تحلیل
و یا زمان زیادی را و یا زمان زیادی را و یا زمان زیادی شوندبدنه سازمان از مسیر اصلي کار خارج شودمي

صرف تحلیل شرایط مختلف کنند. صرف تحلیل شرایط مختلف کنند. صرف تحلیل شرایط مختل

ضرورتانجامتحقیق-1-2
در در شوداستنباط ميهوش تجاری که از تعاریف متعدد طورهمان

اتخاذ تصمیمات اتخاذ تصمیمات از طریقهوش تجاری افزایش سودآوری سازمان مفهوم 
توان توان ميبرای این رویکرد نوین طور کلي بهبهب.استنهفته هوشمند و دقیق 

های تجاری سازمان که موجب های تجاری سازمان که موجب تعیین گرایش(1):مطرح کرداین اهداف را 
شود سازمان بدون اتالف وقت و هزینه و انرژی در سایر مسیرها به شود سازمان بدون اتالف وقت و هزینه و انرژی در سایر مسیرها به مي

بیني بازار که بیني بازار که ( پیش( پیش( 1، )ف کالن و اساسي خود متمرکز شوددنبال اهدا
رقبا سهم بازار خود را توسعه دهند، منافع جدید رقبا سهم بازار خود را توسعه دهند، منافع جدید ود را توسعه دهند، منافع جدید رقبا سهم بازار ختواند پیش از آنکهتواند پیش از آنکهتواند مي
افزایش کارایي سازمان در افزایش کارایي سازمان در 9( 9( 9، )وجود آمده در بازار را عاید سازمان کندبه

ستانداردسازی و ستانداردسازی و ( ا4، )سازی رویه فرایندهای کلیدیداخلي و شفافامور
گیری که گیری که تسهیل در تصمیم(5ن، )ایجاد سازگاری بین ساختارهای سازماایجاد سازگاری بین ساختارهای سازماای

تشخیص زود تشخیص زود 9(9(9و )شودجزء اهداف اساسي هوش تجاری محسوب مي
هنگام خطرات قبل از اینکه سازمان را به مخاطرات جدی بکشاند و هنگام خطرات قبل از اینکه سازمان را به مخاطرات جدی بکشاند و 

.های کسب و کارشناسایي فرصت
سازیدهتوان گفت که احساس نیاز به پیاتوان گفت که احساس نیاز به پیاتوان گفت که احساس نیاز به با توجه به موارد فوق مي

در سطوح باالی مدیریتي احساس در سطوح باالی مدیریتي احساس هوش تجاری در سازمان برای اولین بار
های زیرین منتقل های زیرین منتقل شود و از باالی هرم ساختار سازماني به بخشمي
وع کرد. وع کرد. ها شرترین سطوح و الیهاز پایینبایدبرای ایجاد آن اما،شودمي

سیستم سیستم سازی نادر و دریانوردی اقدام به پیادهنادر و دریانوردی اقدام به پیادهبا توجه به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی اقدام به با توجه به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی اقدام به با توجه به اینکه سازمان ب
های کلیدی عملکرد های کلیدی عملکرد هوش تجاری کرده است، کشف و شناسایي شاخص

هدف هدف .باشدسازی سیستم مذکور ميیکي از مراحل اصلي و ضروری پیادهیکي از مراحل اصلي و ضروری پیادهیکي از م
منابع منابع های کلیدی عملکرد در حوزةاین پژوهش شناسایي شاخصاصلي 

سازی سیستم هوش تجاری در سازمان بنادر و سازی سیستم هوش تجاری در سازمان بنادر و انساني جهت پیاده
های کلیدی های کلیدی است. اهداف فرعي این پژوهش، ارتقای شاخصاست. اهداف فرعي این پژوهش، ارتقای شاخصاست. اهداف فرعي این ردی دریانو

سازی سیستم سازی سیستم پیادهعملکرد در سازمان بنادر و دریانوردی و تسریع روندعملکرد در سازمان بنادر و دریانوردی و تسریع روندعملکرد در سازمان بنادر و دریانوردی و 
است. در سازمان هوش تجاری 

ادبیاتتحقیق-1-3
.شدتوسط گروه گارتنر مطرح1595در سال 1عبارت هوش تجاری

های گیری در محیطتصمیمبه کمك آنهابه کمك آنهابه کمك آنارائه شد تاارائه شد تاارائه شد هایي مفاهیم و مدل
هوش تجاری یك فرآیند تعاملي هوش تجاری یك فرآیند تعاملي هوش تجاری یك فرآیند ،تجاری بهبود یابد. طبق تعریف گارتنرتجاری بهبود یابد. طبق تعریف گارتنرتجاری بهبود 

یافته اطالعات دامنه خاص برای تشخیص یافته اطالعات دامنه خاص برای تشخیص یافته اطالعات دامنه خبرای اکتشاف و تحلیل ساخت
توان به دیدگاه و نتایج مشخصيباشد که از طریق آن ميروند یا الگوها مي

ز مواردی است که در حال حاضر هوش تجاری یکي ادست یافت. دست یافت. دست یاف
چرخه حیات تکنولوژی اطالعات در این زمینه توسعه سریعي داشته است.تکنولوژی اطالعات در این زمینه توسعه سریعي داشته است.تکنولوژی اطالعات در این زمینه توسعه سریعي داشته اس

شده است.( ارائه 1شکل )هوش تجاری در 
های هوش تجاری، افزایش های هوش تجاری، افزایش ترین منفعت استفاده از سیستممهم

هدف اصلي هوش تجاری، تبدیل گیری است. گیری است. گیری اساثربخشي در فرآیند تصمیم
ـرینـرینتـتـتـد. مهمـد. مهمری مي باشـری مي باشــری مي باشـری مي باشم گیـم گیــم گیـم گیرآیند تصمیـرآیند تصمیــرآیند تصمیـرآیند تصمیود فـود فــود فـود فت بهبـت بهبــت بهبـت بهبداده به دانش جهـداده به دانش جهـداده به دانش جه
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تجاریچرخهحیاتهوش(:1شکل)شکل)شک

، استخراج و انتقال ، استخراج و انتقال 9دادهاند: انبارةبه این شرحابزارهای هوش تجاری 
در شکل در شکل در شکل . . 7گیری9، گزارش9، گزارش9کاوی، داده5خط، پردازش تحلیل بر4و بارگذاری

مهم هوش تجاری نمایش داده شده است. مهم هوش تجاری نمایش داده شده است. نمایش داده شده است. مهم هوش تجاری مزایای(1)

هوشتجاریمزايایمزايایم:(2شکل)شکل)شک

موفقیت یك موفقیت یك کند تابه ما کمك مي9های کلیدی عملکردشاخص
های کلیدی عملکرد های کلیدی عملکرد یا یك فعالیت خاص را ارزیابي کنیم. شاخصسازمان

تي موفقیت یك سازمان را تي موفقیت یك سازمان را سنجشي هستند که عوامل حیامعیارهای قابل
باشند. منافع باشند. منافع ميمتفاوت ،ها بسته به سازماناین شاخصکنند.کنند.کننمنعکس مي

ها به ها به ( شاخص1اند: )به این شرحهای کلیدی عملکرد گیری شاخصاندازه
ها باعث ها باعث ( شاخص1روند، )روند، )رونکار ميمنظور مقایسه عملکرد واحدها یا افراد بهمنظور مقایسه عملکرد واحدها یا افراد بهمنظور مقایسه عملکرد واحدها یا افراد ب

9( 9( ( 9شوند، )میزان پیشرفت یا کاهش عملکرد یك سیستم ميمیزان پیشرفت یا کاهش عملکرد یك سیستم ميمیزان پیشرفت یا کاهش عملکرد یك سیستم متعیین 
ها به ها به ( شاخص4، )روندکار ميریزی استراتژیك بهریزی استراتژیك بهریزی استراتژیك بها در برنامهها در برنامهها در برنشاخص

ها یك روش بسیار ها یك روش بسیار خصشا( 5کنند، )گویي و ارزشیابي کمك ميگویي و ارزشیابي کمك ميگویي و ارزشیابي کمك مپاسخپاسخپاس
باشند، باشند، ميسریع جهت دیدن عملکرد واقعي یك هدف یا منظور استراتژیك 

ند و ند و ند بسیار سریعتر گرفته شوند بسیار سریعتر گرفته شوتواننتواننتوان، تصمیمات ميها( با تکیه بر شاخص9)
عملکرد بخش یا شرکت را در یك عملکرد بخش یا شرکت را در یك رد بخش یا شرکت را در یك دهد عملکدهد عملکدهد ميامکان انها به مدیرها به مدیرها به مشاخص( 7)

مکان ببینند. 
گیری، گیری، اندازههای معین، قابلها از ویژگيبرای تعیین شاخصبرای تعیین شاخصبرای تعیی

گفته گفته SMART5گرایانه و زمانمند که به اختصار گرایانه و زمانمند که به اختصار گرایانه و زمانیافتني، واقعدست
                                                                                         
3. Data Warehouse
4. Extract , Transform, Load (ETL)
5. Online Analytical Process (OLAP)
6. Data Mining
7. Reporting
8. Key Performance Indicators
9. Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Phased

، ، مدیریت منابع انساني، یك رویکرد استراتژیكمدیریت منابع انساني، یك رویکرد استراتژیكمدیریت مند. شوشود، استفاده ميمي
منسجم جهت اشتغال، توسعه و رفاه کارمندان در سازمان منسجم جهت اشتغال، توسعه و رفاه کارمندان در سازمان یکپارچه و 

( ( 1اند: )وظایف کلیدی مدیریت منابع انساني به این شرحوظایف کلیدی مدیریت منابع انساني به این شرحوظایف کلیدی مدیریت منابع انساني باشد. ميميم
ها ها ها، رویهفعالیت مستمر در زمینه اصالح روشدهي به ریزی و جهتبرنامه

آموزش و توسعه و بهبود و پرورش نیروی انساني آموزش و توسعه و بهبود و پرورش نیروی انساني ( 1، )های موجودو فرآیند
( انجام مراحل جذب و ( انجام مراحل جذب و 9، )های آموزشيگزاری سمینارها و کارگاهاز قبیل بر

های آموزشي، مرخصي، استعفا، های آموزشي، مرخصي، استعفا، ، نقل و انتقال، ماموریت، نقل و انتقال، ماموریت، نقاستخدام، ترفیع
( نظارت بر ( نظارت بر نظارت بر ( 4و )های اداری، برکناری و مجازاتبازخرید، بازنشستگي

ارزشیابي سالیانه کارکنان و ایجاد انگیزه در کارکنان و مدیران جهت انجام ارزشیابي سالیانه کارکنان و ایجاد انگیزه در کارکنان و مدیران جهت انجام 
امور مربوطه. امور مربوطه. امور مربوط

هوشتجاریدربنادر-1-4
فناوری پیشرفته اطالعات و ارتباطات، امکان برقراری نزدیك و دائم فناوری پیشرفته اطالعات و ارتباطات، امکان برقراری نزدیك و دائم 

از از ای . در چنین سطح گستردهاستکردهجهاني را فراهمهایمردم با بازار
به به .شودکس داده نميکردن بازارها به هیچفرصت انحصاری،ارتباطات

دهندگان کاالها و خدمات دیگر دهندگان کاالها و خدمات دیگر ارائهعبارت دیگر، تولیدکنندگان و
توانند محصوالت و خدمات خود را به صورت انحصاری عرضه کنند. توانند محصوالت و خدمات خود را به صورت انحصاری عرضه کنند. کنند. توانند محصوالت و خدمات خود را به صورت انحصاری عرضه نمي
و و ، رقابت افزایش یافته است سازی تولید و مصرف، در نتیجه جهانيروازاین
پیدا کرده است. اگر پیدا کرده است. اگر نقل اهمیت بیشتری وبخشي تولید و حملها و اثرهزینه

وابسته به وابسته به ، تمامي خدماتالمللي قابل رقابت باشدیك محصول در بازار بینیك محصول در بازار بینیك محصول در بازار 
بود. از این دیدگاه، خدمات بود. از این دیدگاه، خدمات پذیری برخوردار خواهندآن نیز از مزیت رقابت

محسوب محسوب المللي واردات و صادراتبینهای، عامل مهمي در رقابتبندری
شوند. شوند. شونمي 

هایي از قبیل ضرورت کاهشها در سراسر جهان با چالشبنادر و پایانه
های های کارگیری تکنولوژیهای مربوط به نیروی کار و تجهیزات و بههای مربوط به نیروی کار و تجهیزات و بههای مربوط به نیروی کار و تجهیزات و بهزینه

ها از ها از ها، فشار عملیاتي بر ترمینالس همه این چالشس همه این چالشس هماند. در رأجدید مواجه
، ارائه ، ارائه ای افزایش سودآوری، افزایش بازدهسوی مشتریان و مالکان بر

اطالعات از همهخدمات به مشتری و توجیه بازگشت سرمایه فناوری 
های های های هوش تجاری که با شاخصها و گزارشبیشتر است. تحلیل

، مدیران اجرایي بندری و ، مدیران اجرایي بندری و اندهکلیدی عملکرد و داشبوردها ترکیب شد
دریایي را برای رسیدن به بهبود مستمر، دستیابي به گزارشات کیفي و دریایي را برای رسیدن به بهبود مستمر، دستیابي به گزارشات کیفي و ر، دستیابي به گزارشات کیفي و دریایي را برای رسیدن به بهبود مستم

کنند. هوش تجاری در ابتدا کنند. هوش تجاری در ابتدا اتخاذ تصمیمات استراتژیك کمك ميموقع وبه
عنوان پلي برای اتصال بین شکاف زماني درخواست برای گزارش و عنوان پلي برای اتصال بین شکاف زماني درخواست برای گزارش و ي درخواست برای گزارش و عنوان پلي برای اتصال بین شکاف زمانباید بهباید بهباید ب

بودن همان گزارش باشد و قابلیت تهیه گزارشات بالدرنگ را در بودن همان گزارش باشد و قابلیت تهیه گزارشات بالدرنگ را در در دسترس
توانند توانند ميتنها ها نهها نهها هوش تجاری سازمانسازی با پیادهبا پیادهد. با د. با سازمان داشته باشد. سازمان داشته باشد. سازمان داشته باش

ای مهم ای مهم های دادهانواع تحلیلتوانند ميبلکه گزارشات استاندارد تهیه کنند، 
انجام دهند. استفاده از انجام دهند. استفاده از اند،قبال مورد توجه بودهکه احتماالکه احتماالرا که را که را مورد نظر 

مدیر و کارکنان مدیر و کارکنان به شود و تر تصمیمات ميتر تصمیمات ميتر تهوش تجاری موجب اتخاذ سریع
، تحلیل عملکرد ، تحلیل عملکرد حلیل عملکرد ، تید شفافي نسبت به عملیات بالدرنگدکند تاکمك مي

ند.دست آورخاص بهخاص بهخاص بهای عملکردی سوابق و ردیابي شاخص

تحلیل

طراحي

کاربردتوسعه

تکامل
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پیشینةپژوهش:-1-5
بندی و بندی و اولویتهای مختلفي در زمینة شناسایي،های مختلفي در زمینة شناسایي،های مختلفي در زمینة در گذشته پژوهش

عملکرد سازماني انجام شده عملکرد سازماني انجام شده های عملکرد منابع انساني بر تأثیر شاخص
( ارائه شده است.1است که به طور مختصر در جدول )

روشتحقیق-2
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری 

، ان، مدیراکتشافي است. جامعه آماری موردنظر این تحقیقاطالعات، 
و کارشناسان خبره واحد منابع انساني ستاد مرکزی سازمان بنادر و معاونانمعاونانمعاون

باشد.ن تهران ميدریانوردی مستقر در استا
ها و الگوهای متعدد از جمله مدل سازمان ها و الگوهای متعدد از جمله مدل سازمان پس از مطالعه و بررسي مدل

فازی، روش فازی، روش MADMبهداشت جهاني، مدل سرآمدی، تکنیك 
، ، AHPمراتبي و روش تحلیل سلسلهTOPSISمتغیره گیری چندتصمیم
های های ( جهت تدوین شاخص1559شده توسط وینستون )شده توسط وینستون )شده توسارائهIPPOمدل 

توسط وینستون، جهت تدوین توسط وینستون، جهت تدوین تدوین توسط وینستون، جهت 1559این مدل در سال شد. ی انتخاب کلیدکلیدک
باید به باید به ه باید ببود که سازمان او معتقد شده است.های کاربردی ارائه شاخص

از اجزای از اجزای ای عنوان یك سیستم در نظر گرفته شود. سیستم مجموعهعنوان یك سیستم در نظر گرفته شود. سیستم مجموعهعنوان یك سیستم در نظر گ
یابد. اجزای اصلي یابد. اجزای اصلي برای تحقق هدف معیني استقرار ميپیوسته است کهبهم

داد و پیامد. بدین ترتیب داد و پیامد. بدین ترتیب ن ترتیب داد و پیامد. بدیداد، فرآیند، بروناز: درونانداین سیستم عبارت
داد داد برون،های مناسباز گذشتن از فرآیند تغییر و تحولها پس دادهدرون

کنند. ایجاد ميمورد انتظار را 

IPPOاجزایمدلاجزایمدلاجزای(:3شکل)شکل)شک

داد،ونبر،دادجنبه درونعملکرد سیستم در چهارعملکرد سیستم در چهارعملکرد سیستم در (9طبق شکل )
وری، کارایي و وری، کارایي و های بهرهمقولهبه تبع آن،به تبع آن،و بو بو شدندبندی فرآیند و پیامد طبقه

هایي هایي ها، شناسنامه شاخصابزار گردآوری دادهبخشي تعیین گردیدند.بخشي تعیین گردیدند.بخشي اثر
هستند که پس از مطالعه بر اساس روش مذکور، طراحي و شناسایي هستند که پس از مطالعه بر اساس روش مذکور، طراحي و شناسایي 

ها دارای مشخصاتي از قبیل نوع شاخص، کد شاخص، ها دارای مشخصاتي از قبیل نوع شاخص، کد شاخص، ل نوع شاخص، کد شاخص، ها دارای مشخصاتي از قبیشوند. شاخصمي
در شناسنامه هر کدام در شناسنامه هر کدام شند که باغیر آن ميعنوان شاخص، نحوة محاسبه و 

ای از ای از (، نمونه1ل )جدواند. اند. انی مدیریت منابع انساني توصیف شدههاشاخص
فرم شناسنامه شاخص پر شده توسط کارشناسان آموزش است.فرم شناسنامه شاخص پر شده توسط کارشناسان آموزش است.فرم شناسنامه شاخص پر شده توسط کارشناسان آموزش اس

نساني نساني در مرحله اول طي جلساتي که با مدیران ارشد واحد منابع ا
شاخص شاخص 15و تعداد اقدام،های منابع انساني برگزار شد به شناسایي شاخص

شده به کارشناس خبره هر شده به کارشناس خبره هر های تاییدشناسایي شد. در مرحله بعد، شاخص
شود. شود. ، تکمیل (1)جدول مثلواحد داده شد تا فرم مربوط به هر شاخص 

مورد بحث و مورد بحث و شدههای طراحيوهي متعدد شاخصسپس طي جلسات گر
به کمك خبرگان واحد منابع انساني با به کمك خبرگان واحد منابع انساني با ابع انساني با به کمك خبرگان واحد من،در نهایتارزیابي قرار گرفت. 

ها بازبیني و اصالح شدند ها بازبیني و اصالح شدند ساختاریافته، شناسنامههای نیمهاستفاده از مصاحبه
های کلیدی عملکرد نهایي استخراج و ارزیابي گردید.های کلیدی عملکرد نهایي استخراج و ارزیابي گردید.های کلیدی عملکرد نهایي استخراج و ارزیابي و شاخص

ها، دو فاکتور ضریب و ارزش شاخص وجود ها، دو فاکتور ضریب و ارزش شاخص وجود در فرم شناسنامه شاخص
که این عدد که این عدد باشدمي11تا 1ها عددی بین اهمیت هر یك از شاخصد.دار

است است 5تا 1ها عددی بین د. ارزش شاخصشوضریب شاخص نامیده ميضریب شاخص نامیده ميضریب ش
امتیاز امتیاز باالترین 5. یعنيکندبندی لیکرت تبعیت ميکه این عدد از تقسیم

خص مربوطه در باالترین حد خود خص مربوطه در باالترین حد خود که ارزش شادهداست و نشان مياست و نشان مياست 
ست که ارزش شاخص ست که ارزش شاخص اایندهندةو نشانو نشاناست و است و است امتیازکمترین1باشد و مي

باشد. ترین حد خود ميترین حد خود ميترین حد خود ممربوطه در پایینمربوطه در پایینمربوط
ها از حاصلضرب میانگین هر یك از ها از حاصلضرب میانگین هر یك از امتیاز نهایي هر یك از شاخص

، سقف5ـاز ـاز د. با فرض اکتساب امتیـد. با فرض اکتساب امتیــد. با فرض اکتساب امتیـد. با فرض اکتساب امتیآیـآیـآیدست ميـاز آنها بهـاز آنها بهها در امتیـها در امتیـها در امتیشاخص

هایعملکردمنابعانسانيبندیشاخصهایمرتبطباشناساييواولويت(:پژوهش1جدول)
هاشناساييبرحسبانواعشاخصشناساييبرحسبانواعشاخصشناساييبرحسبانواع روش عنوانتحقیق ناممحقق

11شاخص فرآیند، شاخص فرآیند، 11داد، شاخص درون5شاخص منابع انساني، 91
شاخص 11شاخص اثربخشي، 4شاخص کارایي،4داد، شاخص برون

شاخص پیامد1وری، بهره
IPPO های منابع انساني در بخش های منابع انساني در بخش شناسایي شاخصشناسایي شاخص

پزشکي اصفهانبهداشت و درمان دانشگاه علومبهداشت و درمان دانشگاه علوم
محمدحسین یارمحمدیان

(1997)

ها بر اساس ارزیابي عملکرد مناسب کارکنان، ها بر اساس ارزیابي عملکرد مناسب کارکنان، شناسایي شاخصشناسایي شاخص
های کارآموزیها و اجرای دورهگیریمشارکت دادن کارکنان در تصمیم آزمون فریدمنآزمون فریدمن

بندی عوامل مدیریت منابع انساني شناسایي واولویت
موثر بر ارتقای کارایي کارکنان )پلیس راهنمایي و 

رانندگي(رانندگي(
خوشبختمیرزاعلي

((1995))

های: طراحي های: طراحي های مدیریت منابع انساني در حوزههای مدیریت منابع انساني در حوزهشناسایي شاخصشناسایي شاخص
ریزی منابع انساني، کارمندیابي و گزینش، سالمت و شغل، برنامه

کارکنان، ارزیابي عملکرد، نظام کارکنان، ارزیابي عملکرد، نظام بهداشت، آموزش و توسعه، ارتباطبهداشت، آموزش و توسعه، ارتباط
جبران خدمات

MADM MADM فازیفازی های مدیریت منابع شاخصبندی شناسایي و رتبه
انساني مؤثر بر عملکرد سازمان

علي خسروی
(1951)

ریزی ریزی های: برنامههای: برنامههای مدیریت منابع انساني در حوزههای مدیریت منابع انساني در حوزهشناسایي شاخصشناسایي شاخص
منابع انساني، ارزیابي عملکرد، کارمندیابي، گزینش، آموزش و توسعه MADM MADM MADM فازیفازی های مدیریت منابع بندی شاخصشناسایي و رتبه

(شهرداری اصفهان)موثر بر عملکرد سازمانانساني 
بهروز نصر آزاداني

(1951)
شاخص منابع انساني از جمله: سرانه مرخصي استحقاقي، 91شناسایي 

سرانه هزینه نیروی انساني، هزینه غیبت، تعداد سوانح ایمني، هزینه سرانه هزینه نیروی انساني، هزینه غیبت، تعداد سوانح ایمني، هزینه 
سرانه آموزش و ...

گیری گیری تصمیم
TOPSISTOPSISچندمتغیره 

های کلیدی عملکرد منابع های های کلیدی عملکرد منابع های های کلیدی عملکرد منابع های کلیدی عملکرد منابع کلیدی عملکرد منابع کلیدی عملکرد منابع های های های بندی شاخصبندی شاخصبندی شاخصاولویتاولویتاولویت
های منتخب دانشگاه علوم پزشکي )بیمارستان

اصفهان(
محمدجواد محبمحمدجواد محبمحمدجواد محب

(1959)

حوزه: انگیزش، مشارکت کارمندان، آموزش،5ها در شناسایي شاخص
استخدام و جبران خدماتاستخدام و جبران خدمات DEA/AHPDEA/AHPDEA/AHP های منابع انساني بر عملکرد مقایسه تأثیر شاخص

های چین و تایوان(های چین و تایوان(سازماني )سازمانسازمانسازماني )سازمانسازماني )سازماني )سازمانسازمانسازمان
تزنگفنیا

((11151115))

ریزی منابع حوزه: برنامه5های منابع انساني در شناسایي شاخص
انساني، کارمندیابي، طراحي شغل، آموزش و توسعه، ارزیابي عملکرد، انساني، کارمندیابي، طراحي شغل، آموزش و توسعه، ارزیابي عملکرد، 

ریزی مسیر شغلي، های کارکنان، برنامهنظام جبران خدمات، ارتباط
بهداشت و ایمنيبهداشت و ایمني

TOPSISTOPSISفازی منابع انساني و های بررسي ارتباط بین شاخص
ها در مالزی(عملکرد سازمان )سنجش عملي سازمان

اینتان عثمان
(1111)
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جهت محاسبه درصد جهت محاسبه درصد شود.برآورد ميها امتیاز برای هر یك از شاخص
(1رابطة )ها، از های شاخصه در هر یك از گروهشدامتیازهای کسب

.استشدهداده( نشان( نشان( 4)شکلدرتحقیقانجامشود. فرایندشود. فرایندشود. مياستفاده 

هاتجزيهوتحلیلداده-3
ها و امتیازدهي به آنها، کلیه آوری کامل فرم شناسنامه شاخصپس از جمع

آمده بررسي شدند. در مرحلة بعد، پس از تدوین دستاطالعات به
های نهائي و کاربردی در جلسات برای تدوین شاخصهای اولیه،شاخص
ــان مدیریت منابع انساني و مصاحبهــان مدیریت منابع انساني و مصاحبهوت از متخصصــوت از متخصصــــوت از متخصصــوت از متخصصروهي و دعــروهي و دعـــروهي و دعـروهي و دعبحث گـبحث گـبحث گ

ها بررسي و برخي از آنها انتخاب شدند. نتایجي کهصورت کیفي، شاخصبه

(1)              امتیاز نهایي(     × 111درصد امتیازها= سقف امتیاز/ )

تحقیقانجام(:فرآيند(:فرآيند(:4)شکل

(:فرمشناسنامهشاخص2جدول)
⎕وری     بهره    بهره    ⎕اثربخشي   ⎕  کارایي   کارایي   ⎕  پیامد   پیامد   ⎕داد    برون    برون    ⎕فرایند    ⎕داد دروندروننوعشاخصنوعشاخصنوعشاخص

Prd8کد شاخصکد شاخصکد شاخص
های آموزشي  های شغلي، مدیریتي و عمومي به کل دورههای شغلي، مدیریتي و عمومي به کل دورههای شغنسبت آموزشنسبت آموزشننعنوان شاخصعنوان شاخصعنوان شاخص

نداشتن فرمول لطفا نداشتن فرمول لطفا نحوه محاسبه شاخص )در صورت نحوه محاسبه شاخص )در صورت نحوه محاسبه شاخص )در صورت 
توضیحات الزم را ذکر نمایید(توضیحات الزم را ذکر نمایید(توضیحات الزم را ذکر نمایید(

های شغلي تخصصي / نفرساعت کل دورههای برکزارشدههای شغلي = کل نفرساعت دورهنسبت آموزشنسبت آموزش
های عمومي/ نفرساعت کل دورههای برکزارشدههای عمومي = کل نفرساعت دورهنسبت آموزشنسبت آموزش
های بهبود مدیریت/ نفرساعت کل دورهبرکزارشدههای های مدیریتي = کل نفرساعت دورهنسبت آموزشنسبت آموزش

11(11تا 1ضریب شاخص  ) اهمیت شاخص، عددی بین ضریب شاخص  ) اهمیت شاخص، عددی بین ضریب شاخص  ) اهمیت شاخص، عددی بین 
5(5تا 1گذاری شاخص )عددی بین ارزشارزشارزش

، نقاط قوت و ضعف و تحلیل شاخصاه با نمودار ستوني یا هیستوگرامهمرهمرتعداد ضمائمتعداد ضمائمتعداد ضمائم

انساني(:محاسبهشاخصهایمديريتمنابع3جدول)
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1155151آموزششدهمشاغل نیازسنجيInp1داددرون

فرآیند

Prc1554545ارزشیابيوجود برنامه مدون ارزیابي عملکرد سالیانه
Prc2)554545ارزشیابيبازدیدهای ادواری از واحدهای زیرمجموعه )بنادر
Prc31155151کارگزینيهای نقل و انتقال کارکنانوجود دستورالعمل
Prc4549945کارگزینيآمار کارکنان به تفکیك محل خدمت
Prc51155151کارگزینيآمار کارکنان به تفکیك نوع استخدام
Prc6549945کارگزینيآمار کارکنان به تفکیك سطح شغل
Prc71155151کارگزینيآمار کارکنان به تفکیك سنوات
Prc8949141کارگزینيآمار کارکنان به تفکیك مدرک تحصیلي
Prc9911191کارگزینيآمار کارکنان به تفکیك جنسیت

Prc101155151کارگزینيافزار سیستم پرسنليبرداری از نرممیزان بهره

دادبرون

Prd1درصد پوشش معاینات اداریHSE554545
Prd21155151کارگزینيشدهالعاده شغل در زمان تعییندرصد صدور احکام افزایش سنواتي فوق
Prd9 ،1155151کارگزینيحداکثر دو هفته پس از ابالغ دستورالعملدرصد صدور حکم افزایش ضریب سالیانه

Prd4 1155151کارگزینيروز پس از تصویب در کمیته اجرایي15درصد صدور احکام تغییرپست و ارتقای گروه
Prd5)1155151کارگزینيدرصد صدور احکام )بازخریدی ، استعفا

9Prd)1155151کارگزینيدرصد صدور احکام )شاغلین
7Prd ،1155151کارگزینيفوت، بازخریدی و استعفا(فوت، بازخریدی و استعفا(فوت، بازنشسته، اخراج،درصد منفك از کار )فسخ قرارداد
9Prd1155151آموزشهای آموزشيهای شغلي، مدیریتي و عمومي به کل دورهنسبت آموزش
5Prd949141آموزش*آموزشيهایدورهکلبههای آموزشي مورد استفادهنسبت روش

11Prd791195آموزشهای به موقعدرصد اجرای آموزش

پیامد
Out11155151آموزشسرانه هزینه آموزشي ساالنه کارمندان و مدیران
Out21155151آموزشتوزیع عادالنه آموزش
Out3949141آموزش)مدرسین و موسسات آموزشي(کنندگان خدمات آموزشي میانگین ارزیابي تأمین

1155151آموزشمیزان مشارکت کارکنانEfc1کارآیي
Efc2949141آموزش**میانگین ساعات آموزشي شرکت در دوره کارکنان

اثربخشي
Eft1949141آموزشمیانگین ارزیابي واکنش فراگیران و مدرسین
Eft2 949141آموزشمدت(میزان یادگیری فراگیران )یادگیری کوتاهمیانگین ارزیابي
Eft31155151آموزشمیانگین ارزیابي بلندمدت میزان یادگیری )سطح رفتار( فراگیران

OJT 11%،% 91حضوریغیر،%51          *حضوری          *حضوری          
مدیرانوکارمندانساالنهآموزشيساعتسرانه          **          **          

ارشد مدیرانکمكبهانسانيمنابعمدیریتهایشاخصشناسایي

  خبره خبره کارشناسانکارشناسانتوسطتوسطامتیازدهيامتیازدهيووهاشاخصشاخصشناسنامهفرمفرمتکمیلتکمیل

اساسبرآنهاتحلیلوتجزیهوانسانيمنابعمدیریتهایشاخصنهایيشناسایي
IPPOروش

SMARTخاصیتازاستفادهباعملکردکلیدیهایشاخصشناسایي

منابع

امتیازدهيو

روش
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( ارائه شده است.  9به دست آمد در جدول )
شاخص 15شده، های اولیه طراحي( جمع کلي شاخص9طبق جدول )

شاخص(، فرآیند 1داد )ها، برای نوع شاخص درونباشد. این شاخصمي
ـشي ـشي اخص(، اثربخـاخص(، اثربخــاخص(، اثربخـاخص(، اثربخشـشـش1ـاخص(، کارایي )ـاخص(، کارایي )شـشـش11داد )ـرونـروناخص، بـاخص، بــاخص، بـاخص، ب( شـ( شـ( ش11)
شاخص(، برای چهار اداره آموزش، کارگزیني، 9شاخص( و پیامد )9)

( و 9شناسایي شده است. با توجه به اطالعات جدول )HSEارزشیابي و 
است، SMARTهای کلیدی عملکرد که تابع قانون ویژگي اصلي شاخص

، کارگزیني و آموزش به عنوان HSEشاخص برای ادارات 15تعداد
های های کلیدی عملکرد نهایي شناسایي و کشف شدند. شاخصهای کلیدی عملکرد نهایي شناسایي و کشف شدند. شاخصهای کلیدی عشاخص

اند و قابل محاسبه اداره ارزشیابي به دلیل اینکه شاخصي کامال فرآیندی
نیستند از لیست نهایي حذف شدند.

گیرینتیجه-4
های کلیدی در این مقاله ضمن تعریف مقوله هوش تجاری و شاخص

های عملکرد حوزة های عملکرد حوزة هعملکرد و وظایف مدیریت منابع انساني، نخست شاخص
های اصلي شناسایي و سپس با استفاده از ویژگيIPPOمنابع انساني به روش 

های کلیدی باشند، شاخصمي SMARTهای کلیدی عملکرد کهشاخص
داد، داد، فرآیند، برونحوزه درونها در 9ها در 9ها در عملکرد نهایي ارزیابي شوند. شاخص

HSE ،HSE ،HSE، کارگزیني، ارزشیابي و اداره آموزشپیامد، کارایي و اثربخشي و برای 4پیامد، کارایي و اثربخشي و برای 4پیامد، کارایي و اثربخشي و برای 
شده با استفاده از شاخص شناسایي15بررسي و شناسایي شدند. در مجموع از 

شاخص مدیریت منابع انساني توسط مدیران و کارشناسان IPPO ،15روش 
خبره اداره منابع انساني سازمان بنادر و دریانوردی شناسایي و با تأکید بر ویژگي 

SMARTی و استخراج شد. بندبودن، رتبه
شده در شده در های تدویندرصد و انحراف معیار و سایر اطالعات شاخص

های های دهد  شاخصنمایش داده شده است. نتایج نشان مي(4جدول )
های اثربخشي کمترین درصد های اثربخشي کمترین درصد داد بیشترین درصد و شاخصداد و بروندرون

اند. را به خود اختصاص داده
(، امتیاز نهایي اداره کل 4شده در جدول )با توجه به نتایج نمایش داده

% از 9/51شد، به عبارتي، 1191منابع انساني سازمان بنادر و دریانوردی 
های کل امیتاز را به خود اختصاص داد. در نتیجه این اداره در زمینه شاخص

قبول عمل کرده است. به غیر از گروه قبول عمل کرده است. به غیر از گروه قبول عمل کرده است. به غیر از نیروی انساني در حد قابل
از امتیاز را به خود اختصاص ٪51های اثربخشي که کمتر از شاخص

وری که هیج موردی برای آن شناسایي های گروه بهرهاند و شاخصداده
از کل امتیازها را به ٪51ها امیتازی باالتر از نشده است، بقیه شاخص

دست آورده است. 

پس از بررسي ابعاد مختلف موضوع، این پیشنهادها برای تحقیقات آتي پس از بررسي ابعاد مختلف موضوع، این پیشنهادها برای تحقیقات آتي 
های کلیدی عملکرد منابع های کلیدی عملکرد منابع بندی شاخص( شناسایي و رتبه1)ارائه مي شود:

بندی بندی ( شناسایي و رتبه1انساني در بنادر تابعه سازمان بنادر و دریانوردی، )انساني در بنادر تابعه سازمان بنادر و دریانوردی، )انساني در بنادر 
های کلیدی عملکرد منابع انساني سازمان بنادر دریانوردی با های کلیدی عملکرد منابع انساني سازمان بنادر دریانوردی با شاخص

های دیگر همچون تاپسیس فازی، آزمون فریدمن و های دیگر همچون تاپسیس فازی، آزمون فریدمن و استفاده از تکنیك
شده نتیجه مصاحبه با شده نتیجه مصاحبه با ( تحقیق انجام9مقایسه آن با پژوهش حاضر و )

باشد، برای رسیدن به باشد، برای رسیدن به خبرگان واحد منابع انساني ميمدیران، معاونین و
نتایج بهتر، مطلوب آن است که این تحقیق از طریق انجام مصاحبه با نتایج بهتر، مطلوب آن است که این تحقیق از طریق انجام مصاحبه با 

تری در سطح سازمان صورت پذیرد.جامعه آماری بزرگ

مراجع
.ناشر: سازمان بنادر و دریانوردی.دانشگاه گنت بلژیك. (1994).بازاریابي بنادر.1
های عمومي های عمومي های عمومي ریزی نیروی انساني در بیمارستانبرنامه(. 1991)یعقوبي، مریم. یعقوبي، مریم. یعقوبیعقوب.1

دانشکده  مدیریت و اطالع رساني ایران، دانشکده  مدیریت و اطالع رساني ایران، دانشکده  مدیریت و اطالع رساني ایران، .های علوم پزشکي ایراندانشگاه
.تهرانتهران

های توسعه های توسعه های توسعه KPIتحلیلي بر(.1951. )بهاره و فاطمه اسماعیل نژادی،حدادحداد.9
فناوری فناوری فناوری اولین کنفرانس ملي نوآوری در مهندسي کامپیوتر و.منابع انساني

.تنکابن، موسسه آموزش عالي شفق.اطالعاتاطالعات
هوش تجاری و تصمیمات کالن سازماني ماهنامه هوش تجاری و تصمیمات کالن سازماني ماهنامه هوش تجاری و تصمیمات کالن سازماني ماهنامه (. 1999)گلستاني، امین. گلستاني، امین. .4

.151تدبیر، شماره تدبیر، شماره 
اسفند.17: بازدیدتجاری.هوشتي،آیمسترمستر.5
.1955فروردین11: بازدیدعملکرد.کلیدیهایشاخصرایورز.رایورز..9
بخشدرانسانيمنابعهایشاخصشناسایي. حسینمحمدیارمحمدیان،.7

.1955اردیبهشت11: بازدیددرمان.وبهداشت
11: بازدید،کلیدیعملکردهایشاخص.فائزهانصاریان،مهدی وانصاریان،.9

.1955خردادخرداد
9. Liautaud, Bernard and Mark Hammond. (2000). E-

Business intelligence: turning information into 
knowledge into profit. McGraw-Hill, Inc.

10. “Personnel Management|”,Encyclopedia (Sixth ed.). 
Columbia University Press.2005.

11. Westling, Sebastian. (2008). "Business Intelligence.
12. Aufaure, Marie-Aude. Raja, Chiky. Olivier, Curé. Houda, 

Khrouf. and Gabriel, Kepeklian. (2015). "From Business 
Intelligence to semantic data stream management."
Future Generation Computer Systems.

13. Armstrong, Michael. (2014). Human Resource 
Management.

14. Main Intelligence, Business Intelligence, Visit: May 25, 
2016.

انسانيسازمانبنادرودريانوردیمنابعادارهدرشدهطراحيهایشاخصمعیارانحرافودرصد(:4)جدول
جمعپیامدوریبهرهاثربخشيکاراييداددادبرونفرآيندداددروننوعشاخص
11010230329تعداد شاخص

13213212321232-504064488282114114امتیاز نهایي اداره منابع انساني 
14014013301330-504504709090130130سقف امتیاز قابل اکتساب

%10090.295.391.187.6-94.292.6
5.87.4-09.84.70.912.4انحراف معیار



يى
دريا

ل 
و نق

ل 
حم

ت 
صنع

Maritime Transport Industry/Vol.3/No.2/Summer 2017

70

يى
دريا

ل 
و نق

ل 
حم

ت 
صنع

Maritime Transport Industry/Vol.3/No.2/Summer 2/Summer 2 2017

70

Identification of Key Performance Indicators in Human Resource 
Departments to Implement Commercial Intelligence Systems

Hamideh Ghadimabadi*1

Received Date: August 2, 2016                              *Corresponding Author        Corresponding Author        Corresponding Author                             Accepted Date:April 29, 2017
©2017 Marine Transportation Industry. All rights reserved.

Abstract:

n the information age, speed in the production and supply of valuable information is one of the keys to success in 

organizations, institutions and scientific societies. Today, with the birth of new technologies at different levels of 

hardware and software, in particular intelligent technologies like business intelligence systems, fewer managers could 

afford to neglect these technologies.

The purpose of this paper is to identify the key performance indicators of human resources for the implementation of BI 

in PMO (Ports and Maritime Organization). In this paper, It was presented the most comprehensive and most complete 

approach to the issues of business intelligence, Key performance indicators and human resource management, first, 

according to the IPPO, identify the KPIs of human resources, and then to help the main features key performance 

indicators which conform to SMART law, the final key performance indicators be evaluated.

Finally; a total of 25 indicators in six areas of input, process, output, product, efficiency, effectiveness were discovered,

of which 12 indicators are for Training Directorate, 12 are for Employment Directorate, and one for HSE.

Keywords: Business Intelligence, Key Performance Indicators, Data Warehouses, Online Analytical Processing, Data 

Mining.
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