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است .امروزه با تولد فناوریهای
ارزشمند ،یکي از رموز موفقیت سازمانها ،موسسات و جوامع علمي اس
در عصر اطالعات ،سرعت در تولید و عرضه اطالعات ارزشمن
کمتر مدیری استفاده از این تکنولوژیها را
نوین در سطوح مختلف سختافزاری و نرمافزاری ،ببهویژه تکنولوژیهای هوشمند همانند سیستمهای هوش تجاری ،کمت
نادیده ميگیرد .هدف این پژوهش ،شناسایي شاخصهای کلیدی عملکرد حوزة منابع انساني جهت پپیادهسازی سیستم هوش تجاری در سازمان بنادر و دریانوردی
ميباشد.
برای گردآوری اطالعات این پژوهش از روش  IPPOاستفاده شد .طبق این روش جهت شناسایي شاخصها ،فرمهای شناسنامه شاخصها توسط خبرگان
تکمیل شد و سپس ببا استفاده از ویژگي اصلي شاخصهای کلیدی عملکرد که از قانون  SMARTتبعیت ميکند ،مجموعه نهایي شاخصهای کلیدی عملکرد
ارزیابي گردید .در نهایت ،تعداد  15شاخص در  9حوزه درونداد ،فرآیند ،برونداد ،پیامد ،کارآیي ،اثربخشي کشف و شناسایي شد .از  15شاخص کلیدی عملکرد
شناسایيشده ،تعتعداد  11شاخص برای ادارة آموزش 11 ،شاخص برای ادارة کارگزیني و  1شاخص برای اداره  HSEدر نظر گرفته شد.
واژههایکلیدی :هوش تجاری ،شاخص کلیدی عملکرد ،انباره داده ،پردازش تحلیلي برخط ،دادهکاوی.
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 -1مقدمه
امروزه منابع انساني با ارزشترین عامل تولید و مهمترین سرمایه یك
سازمان و ایجادکننده قابلیتهای انساني هر سازمان است .شمار زیادی از
دگرگونيهای محیطي و سازماني به بهبود و ارتقای برنامهریزی منابع
انساني و مدیریت امور کارکنان و منابع انساني یاری ميرسانند .این
نگری ،جامعیت و تناسب
دگرگونيها سبب شده است تا ضرورت آیندهنگ
ببرنامههای مدیریت منابع انساني بهطور روزافزون افزایش یابد .نظارت و
ارزشیابي این فعالیتها و اقدامات ،مدیران را نسبت به نیازها و نگرش منابع
انساني و فرهنگ سازماني آگاه ميسازد و شناسایي فعالیتهای الزم را
کند .مدیریت
برای بهبود کیفیت خدمات و کاهش هزینه امکانپذیر مميکن
منابع انساني سازمان بنادر و دریانوردی نیز از این قاعده مستثنا ننیست.
شاخصهای کلیدی عملکرد در هر سازماني که فعالیتهای مدیران را
ببه سوی دسترسپذیری و شفافیت هدایت ميکند ،اصليترین هدف آن
سازمان ميباشد .شناخت شاخصهای کلیدی عملکرد یکي از گامهای
اصلي برای ارزیابي عملکرد در سازمان است.

بیانمسئله
 -1-1بیانمسئ

 -2-1ضرورتانجامتحقیق

همانطور که از تعاریف متعدد هوش تجاری استنباط ميشود در
مفهوم هوش تجاری افزایش سودآوری سازمان از طریق اتخاذ تصمیمات
هوشمند و دقیق نهفته است .ببهطور کلي برای این رویکرد نوین ميتوان
این اهداف را مطرح کرد )1( :تعیین گرایشهای تجاری سازمان که موجب
ميشود سازمان بدون اتالف وقت و هزینه و انرژی در سایر مسیرها به
دنبال اهداف کالن و اساسي خود متمرکز شود )1( ،پیشبیني بازار که
خود را توسعه دهند ،منافع جدید
ميتواند پیش از آنکه رقبا سهم بازار خود
بهوجود آمده در بازار را عاید سازمان کند )99( ،افزایش کارایي سازمان در
امور داخلي و شفافسازی رویه فرایندهای کلیدی )4( ،استانداردسازی و
ایایجاد سازگاری بین ساختارهای سازمان )5( ،تسهیل در تصمیمگیری که
جزء اهداف اساسي هوش تجاری محسوب ميشود و ( )99تشخیص زود
هنگام خطرات قبل از اینکه سازمان را به مخاطرات جدی بکشاند و
شناسایي فرصتهای کسب و کار.
با توجه به موارد فوق ميتوان گفت که احساس نیاز به پیادهسازی
هوش تجاری در سازمان برای اولین بار در سطوح باالی مدیریتي احساس
ميشود و از باالی هرم ساختار سازماني به بخشهای زیرین منتقل
ميشود ،اما برای ایجاد آن باید از پایینترین سطوح و الیهها شروع کرد.
نادر و دریانوردی اقدام به پیادهسازی سیستم
با توجه به اینکه سازمان ببنادر
هوش تجاری کرده است ،کشف و شناسایي شاخصهای کلیدی عملکرد
یکي از ممراحل اصلي و ضروری پیادهسازی سیستم مذکور ميباشد .هدف
اصلي این پژوهش شناسایي شاخصهای کلیدی عملکرد در حوزة منابع
انساني جهت پیادهسازی سیستم هوش تجاری در سازمان بنادر و
دریانوردی است .اهداف فرعي این پژوهش ،ارتقای شاخصهای کلیدی
عملکرد در سازمان بنادر و دریانوردی و تسریع روند پیادهسازی سیستم
هوش تجاری در سازمان است.

 -3-1ادبیاتتحقیق

عبارت هوش تجاری 1در سال  1595توسط گروه گارتنر مطرح شد.
مفاهیم و مدلهایي ارائه شد تا به کمك آنآنها تصمیمگیری در محیطهای
تجاری بهبود یابد .طبق تعریف گارتنر ،هوش تجاری یك فرآیند تعاملي
برای اکتشاف و تحلیل ساختیافته اطالعات دامنه خخاص برای تشخیص
روند یا الگوها ميباشد که از طریق آن ميتوان به دیدگاه و نتایج مشخصي
یافت .در حال حاضر هوش تجاری یکي از مواردی است که
دست یاف
است .چرخه حیات
تکنولوژی اطالعات در این زمینه توسعه سریعي داشته اس
هوش تجاری در شکل ( )1ارائه شده است.
مهمترین منفعت استفاده از سیستمهای هوش تجاری ،افزایش
است .هدف اصلي هوش تجاری ،تبدیل
اثربخشي در فرآیند تصمیمگیری اس
باشــد .مهمتتــرین
ری مي باش
گیــری
تصمیــمم گی
رآیند تصمی
ود ففــرآیند
بهبــود
ت بهب
جهــت
داده به دانش جه
2. Business Intelligence
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سازمان مورد بررسي در این پژوهش ،سازمان بنادر و دریانوردی است.
مهمترین وظیفه سازمان بنادر ،اعمال حاکمیت دولت در سواحل و بنادر
بهمنظور فراهم ساختن تسهیالت الزم در جهت گسترش امور تجارت
دریایى و ارتباطات ساحلى و همچنین وصول حقوق و عوارض متداول
ميباشد .سازمان ببنادر و دریانوردی اقدام به پیادهسازی پروژه سیستم هوش
تجاری در سازمان کرده است .کشف و شناسایي شاخصهای کلیدی
عملکرد یکي از مراحل اصلي و ضروری پیادهسازی سیستم هوش تجاری
ميباشد.
یکي از مشکالت اصلي سازمان بنادر و دریانوردی ،در زمنیة استفاده
بهینه از دادههای موجود در سیستمهای عملیاتي از قبیل آمار و عملیات،
منابع انساني ،مالي و غیر آن ميباشد .برخي از چالشهای مهم سازمان
بنادر و دریانوردی در پیادهسازی سیستم هوش تجاری به این شرحاند)1( :
در بسیاری از شرایط ،دادهها در منابع مختلفي قرار دارند و یکپارچهکردن
تحلیلي ،برای سازمان هزینهبر و
آنها برای ببه دست آوردن گزارشات تحلیل
آنه
عملیاتي از قبیل سیستمهای آمار و عملیات،
زمانبر است )1( ،نرمافزارهای عملیات
مالي ،اداری و غیر آن ميتواند گزارشاتي را تا سطح مدیران میاني و
معاونتها فراهم آورد .کمتر دیده شده است که مدیران ارشد از سیستمهای
مذکور ببه عنوان منبع تصمیمسازی استفاده کنند و بیشتر گزارشات مورد
گاهي
نظر آنها توسط مدیران ممیاني و با صرف زمان زیاد تهیه ميشود و گاه
این عملیات ببه صورت روزانه باید تکرار شود )9( ،ببه دلیل نوع طراحي
نرمافزارهای عملیاتي ،فراهم ساختن گزارشات حجیم از اطالعات موجود
بسیار کند خواهد بود )4( ،بیشتر گزارشات تولیدشده توسط نرمافزارهای
عملیاتي ،گزارشاتي ساده و فقط نمایانگر عملیات انجامشده در سیستم
وان ببهه وسیله آنها در زمان کوتاه گزارشات تحلیلي و
ميباشد و نميتتوان
چندبعدی تهیه کرد )5( ،در بسیاری از مواقع گزارشات تهیهشده دیدگاهي
چن
میمات استراتژیك مناسب بهدست
تصمیمات
عمیق به مدیران ارشد برای اتخاذ تص
نميدهد و ( )9پرسنل یك مجموعه برای درک بهتر شرایط کار ،نیاز به

تحلیلي دارند .عدم سهولت در ایجاد چنین گزارشاتي باعث
گزارشات تحلیل
ميشود بدنه سازمان از مسیر اصلي کار خارج شوند و یا زمان زیادی را
مختلف کنند.
صرف تحلیل شرایط مختل
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تحلیل

تکامل

طراحي

توسعه

کاربرد

شکل(:)1چرخهحیاتهوشتجاری
شک

ابزارهای هوش تجاری به این شرحاند :انبارة داده ،9استخراج و انتقال
و بارگذاری ،4پردازش تحلیل برخط ،5دادهکاوی ،9گزارشگیری .7در شکل
( )1مزایای مهم هوش تجاری نمایش داده شده است.

شکل( :)2ممزايای هوشتجاری
شک
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شاخصهای کلیدی عملکرد 9به ما کمك ميکند تا موفقیت یك
سازمان یا یك فعالیت خاص را ارزیابي کنیم .شاخصهای کلیدی عملکرد
معیارهای قابلسنجشي هستند که عوامل حیاتي موفقیت یك سازمان را
کنند .این شاخصها بسته به سازمان ،متفاوت ميباشند .منافع
منعکس ميکنن
اندازهگیری شاخصهای کلیدی عملکرد به این شرحاند )1( :شاخصها به
روند )1( ،شاخصها باعث
منظور مقایسه عملکرد واحدها یا افراد ببهکار ميرون
تعیین میزان پیشرفت یا کاهش عملکرد یك سیستم مميشوند))99( ،
برنامهریزی استراتژیك ببهکار ميروند )4( ،شاخصها به
شاخصها در برن
پاسخگویي و ارزشیابي کمك مميکنند )5( ،شاخصها یك روش بسیار
پاس
سریع جهت دیدن عملکرد واقعي یك هدف یا منظور استراتژیك ميباشند،
تواننند بسیار سریعتر گرفته شوند و
( )9با تکیه بر شاخصها ،تصمیمات ميتوان
عملکرد بخش یا شرکت را در یك
( )7شاخصها به ممدیران امکان ميدهد عملکرد
مکان ببینند.
تعیین شاخصها از ویژگيهای معین ،قابلاندازهگیری،
برای تعیی
زمانمند که به اختصار  5SMARTگفته
دستیافتني ،واقعگرایانه و زمان
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

منابع انساني ،یك رویکرد استراتژیك،
ميشود ،استفاده ميشود .مدیریت من
یکپارچه و منسجم جهت اشتغال ،توسعه و رفاه کارمندان در سازمان
مميباشد .وظایف کلیدی مدیریت منابع انساني به این شرحاند)1( :
برنامهریزی و جهتدهي به فعالیت مستمر در زمینه اصالح روشها ،رویهها
و فرآیندهای موجود )1( ،آموزش و توسعه و بهبود و پرورش نیروی انساني
از قبیل برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشي )9( ،انجام مراحل جذب و
استخدام ،ترفیع ،نقنقل و انتقال ،ماموریتهای آموزشي ،مرخصي ،استعفا،
بازخرید ،بازنشستگي ،برکناری و مجازاتهای اداری و ( )4نظارت بر
ارزشیابي سالیانه کارکنان و ایجاد انگیزه در کارکنان و مدیران جهت انجام
مربوطه.
امور مربوط

 -4-1هوشتجاریدربنادر

فناوری پیشرفته اطالعات و ارتباطات ،امکان برقراری نزدیك و دائم
مردم با بازارهای جهاني را فراهم کرده است .در چنین سطح گستردهای از
ارتباطات ،فرصت انحصاریکردن بازارها به هیچکس داده نميشود .به
عبارت دیگر ،تولیدکنندگان و ارائهدهندگان کاالها و خدمات دیگر
نميتوانند محصوالت و خدمات خود را به صورت انحصاری عرضه کنند.
ازاینرو ،در نتیجه جهانيسازی تولید و مصرف ،رقابت افزایش یافته است و
هزینهها و اثربخشي تولید و حملونقل اهمیت بیشتری پیدا کرده است .اگر
یك محصول در بازار بینالمللي قابل رقابت باشد ،تمامي خدمات وابسته به
آن نیز از مزیت رقابتپذیری برخوردار خواهند بود .از این دیدگاه ،خدمات
بندری ،عامل مهمي در رقابتهای بینالمللي واردات و صادرات محسوب
شوند.
مي شون
بنادر و پایانهها در سراسر جهان با چالشهایي از قبیل ضرورت کاهش
هزینههای مربوط به نیروی کار و تجهیزات و ببهکارگیری تکنولوژیهای
همه این چالشها ،فشار عملیاتي بر ترمینالها از
جدید مواجهاند .در رأس هم
سوی مشتریان و مالکان برای افزایش سودآوری ،افزایش بازده ،ارائه
خدمات به مشتری و توجیه بازگشت سرمایه فناوری اطالعات از همه
بیشتر است .تحلیلها و گزارشهای هوش تجاری که با شاخصهای
کلیدی عملکرد و داشبوردها ترکیب شدهاند ،مدیران اجرایي بندری و
مستمر ،دستیابي به گزارشات کیفي و
دریایي را برای رسیدن به بهبود مستمر،
بهموقع و اتخاذ تصمیمات استراتژیك کمك ميکنند .هوش تجاری در ابتدا
زماني درخواست برای گزارش و
باید ببه عنوان پلي برای اتصال بین شکاف زماني
در دسترسبودن همان گزارش باشد و قابلیت تهیه گزارشات بالدرنگ را در
د .با پیادهسازی هوش تجاری سازمانها نهتنها ميتوانند
باشد.
سازمان داشته باش
گزارشات استاندارد تهیه کنند ،بلکه ميتوانند انواع تحلیلهای دادهای مهم
مورد نظر را که احتماال قبال مورد توجه بودهاند ،انجام دهند .استفاده از
هوش تجاری موجب اتخاذ سریعتر تتصمیمات ميشود و به مدیر و کارکنان
تحلیل عملکرد
کمك ميکند تا دید شفافي نسبت به عملیات بالدرنگ ،تحلیل
سوابق و ردیابي شاخصهای عملکردی خاص ببهدست آورند.
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 -5-1پیشینةپژوهش:

در گذشته پژوهشهای مختلفي در زمینة شناسایي ،اولویتبندی و
تأثیر شاخصهای عملکرد منابع انساني بر عملکرد سازماني انجام شده
است که به طور مختصر در جدول ( )1ارائه شده است.

 -2روشتحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر شیوه گردآوری
اطالعات ،اکتشافي است .جامعه آماری موردنظر این تحقیق ،مدیران،
معاونان و کارشناسان خبره واحد منابع انساني ستاد مرکزی سازمان بنادر و
معاون
دریانوردی مستقر در استان تهران ميباشد.
پس از مطالعه و بررسي مدلها و الگوهای متعدد از جمله مدل سازمان
بهداشت جهاني ،مدل سرآمدی ،تکنیك  MADMفازی ،روش
تصمیمگیری چندمتغیره  TOPSISو روش تحلیل سلسلهمراتبي ،AHP
توسط وینستون ( )1559جهت تدوین شاخصهای
مدل  IPPOارائهشده توس
ککلیدی انتخاب شد .این مدل در سال  1559توسط وینستون ،جهت تدوین
شاخصهای کاربردی ارائه شده است .او معتقد بود که سازمان باید به
به
عنوان یك سیستم در نظر گگرفته شود .سیستم مجموعهای از اجزای
بهمپیوسته است که برای تحقق هدف معیني استقرار ميیابد .اجزای اصلي
بدین ترتیب
این سیستم عبارتاند از :درونداد ،فرآیند ،برونداد و پیامد .بدین
دروندادهها پس از گذشتن از فرآیند تغییر و تحولهای مناسب ،برونداد
مورد انتظار را ایجاد ميکنند.

اجزایمدلIPPO
شکل( :)3اجزای
شک

طبق شکل ( )9عملکرد سیستم در چهار جنبه درونداد ،برونداد،
فرآیند و پیامد طبقهبندی شدند و ببه تبع آن ،مقولههای بهرهوری ،کارایي و
اثربخشي تعیین گردیدند .ابزار گردآوری دادهها ،شناسنامه شاخصهایي
هستند که پس از مطالعه بر اساس روش مذکور ،طراحي و شناسایي
قبیل نوع شاخص ،کد شاخص،
ميشوند .شاخصها دارای مشخصاتي از قبیل
عنوان شاخص ،نحوة محاسبه و غیر آن ميباشند که در شناسنامه هر کدام
شاخصهای مدیریت منابع انساني توصیف شدهاناند .جدول ( ،)1نمونهای از
است.
فرم شناسنامه شاخص پر شده توسط کارشناسان آموزش اس
در مرحله اول طي جلساتي که با مدیران ارشد واحد منابع انساني
برگزار شد به شناسایي شاخصهای منابع انساني اقدام ،و تعداد  15شاخص
شناسایي شد .در مرحله بعد ،شاخصهای تاییدشده به کارشناس خبره هر
واحد داده شد تا فرم مربوط به هر شاخص مثل جدول ( ،)1تکمیل شود.
سپس طي جلسات گروهي متعدد شاخصهای طراحيشده مورد بحث و
منابع انساني با
ارزیابي قرار گرفت .در نهایت ،به کمك خبرگان واحد منابع
استفاده از مصاحبههای نیمهساختاریافته ،شناسنامهها بازبیني و اصالح شدند
و شاخصهای کلیدی عملکرد نهایي استخراج و ارزیابي گردید.
در فرم شناسنامه شاخصها ،دو فاکتور ضریب و ارزش شاخص وجود
دارد .اهمیت هر یك از شاخصها عددی بین  1تا  11ميباشد که این عدد
ضریب ششاخص نامیده ميشود .ارزش شاخصها عددی بین  1تا  5است
که این عدد از تقسیمبندی لیکرت تبعیت ميکند .یعني  5باالترین امتیاز
است و نشان ميدهد که ارزش شاخص مربوطه در باالترین حد خود
ميباشد و  1کمترین امتیاز است و نشاندهندة این است که ارزش شاخص
مربوطه در پایینترین حد خود مميباشد.
مربوط
امتیاز نهایي هر یك از شاخصها از حاصلضرب میانگین هر یك از
امتیــاز  ،5سقف
د .با فرض اکتساب امتی
امتیــاز آنها بهدست ميآیآیــد.
شاخصها در امتی

جدول(:)1پژوهشهایمرتبطباشناساييواولويتبندیشاخصهایعملکردمنابعانساني

محمدحسین یارمحمدیان
()1997

شناسایي شاخصهای منابع انساني در بخش
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

IPPO

 91شاخص منابع انساني 5 ،شاخص درونداد 11 ،شاخص فرآیند11 ،
شاخص برونداد 4 ،شاخص کارایي 4 ،شاخص اثربخشي 11 ،شاخص
بهرهوری 1 ،شاخص پیامد

میرزاعلي خوشبخت
()1995

شناسایي واولویتبندی عوامل مدیریت منابع انساني
موثر بر ارتقای کارایي کارکنان (پلیس راهنمایي و
رانندگي)

آزمون فریدمن

شناسایي شاخصها بر اساس ارزیابي عملکرد مناسب کارکنان،
مشارکت دادن کارکنان در تصمیمگیریها و اجرای دورههای کارآموزی

علي خسروی
()1951

شناسایي و رتبهبندی شاخصهای مدیریت منابع
انساني مؤثر بر عملکرد سازمان

 MADMفازی

شناسایي شاخصهای مدیریت منابع انساني در حوزههای :طراحي
شغل ،برنامهریزی منابع انساني ،کارمندیابي و گزینش ،سالمت و
بهداشت ،آموزش و توسعه ،ارتباط کارکنان ،ارزیابي عملکرد ،نظام
جبران خدمات

بهروز نصر آزاداني
()1951

شناسایي و رتبهبندی شاخصهای مدیریت منابع
انساني موثر بر عملکرد سازمان (شهرداری اصفهان)

 MADMفازی

شناسایي شاخصهای مدیریت منابع انساني در حوزههای :برنامهریزی
منابع انساني ،ارزیابي عملکرد ،کارمندیابي ،گزینش ،آموزش و توسعه

محمدجواد محب
()1959

اولویتبندی شاخصهای کلیدی عملکرد منابع
(بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکي
اصفهان)

تصمیمگیری

شناسایي  91شاخص منابع انساني از جمله :سرانه مرخصي استحقاقي،
سرانه هزینه نیروی انساني ،هزینه غیبت ،تعداد سوانح ایمني ،هزینه
سرانه آموزش و ...

یا فنتزنگ
()1115

مقایسه تأثیر شاخصهای منابع انساني بر عملکرد
سازماني (سازمانهای چین و تایوان)
سازماني

DEA/AHP

شناسایي شاخصها در  5حوزه :انگیزش ،مشارکت کارمندان ،آموزش،
استخدام و جبران خدمات

اینتان عثمان
()1111

بررسي ارتباط بین شاخصهای منابع انساني و
عملکرد سازمان (سنجش عملي سازمانها در مالزی)

 TOPSISفازی

شناسایي شاخصهای منابع انساني در  5حوزه :برنامهریزی منابع
انساني ،کارمندیابي ،طراحي شغل ،آموزش و توسعه ،ارزیابي عملکرد،
نظام جبران خدمات ،ارتباطهای کارکنان ،برنامهریزی مسیر شغلي،
بهداشت و ایمني
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ناممحقق

عنوانتحقیق

روش

چندمتغیره TOPSIS

شناساييبرحسبانواعشاخصها
شناساييبرحسبانواع

ﭘﻴﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮﺵ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻯ ﻛﻠﻴﺪﻯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺣﻮﺯﺓ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﻱ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻱ( /ﺣﻤﻴﺪﻩ ﻗﺪﻳﻢﺁﺑﺎﺩﻯ
امتیاز برای هر یك از شاخصها برآورد ميشود .جهت محاسبه درصد
امتیازهای کسبشده در هر یك از گروههای شاخصها ،از رابطة ()1
استفاده ميشود .فرایند انجام تحقیق در شکل ( )4نشان داده شده است.

پس از جمعآوری کامل فرم شناسنامه شاخصها و امتیازدهي به آنها ،کلیه
اطالعات بهدستآمده بررسي شدند .در مرحلة بعد ،پس از تدوین
شاخصهای اولیه ،برای تدوین شاخصهای نهائي و کاربردی در جلسات
ــان مدیریت منابع انساني و مصاحبه
متخصصــ
وت از متخصص
ــوت
دعــ
روهي و دع
بحث گگــروهي
بهصورت کیفي ،شاخصها بررسي و برخي از آنها انتخاب شدند .نتایجي که

ضریب شاخص ( اهمیت شاخص ،عددی بین  1تا )11
ارزشگذاری شاخص (عددی بین  1تا )5
تعداد ضمائم

درصد امتیازها= سقف امتیاز ×111( /امتیاز نهایي)
شناسایي شاخصهای مدیریت منابع انساني به کمك مدیران ارشد
تکمیل فرم شناسنامه شاخص ها و امتیازدهي توسط کارشناسان خبره

 -3تجزيهوتحلیلدادهها

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

()1

شناسایي نهایي شاخص های مدیریت منابع انساني و تجزیه و تحلیل آنها بر اساس
روش IPPO
شناسایي شاخص های کلیدی عملکرد با استفاده از خاصیتSMART

):فرآيند انجام تحقیق
شکل (:)4

جدول(:)2فرمشناسنامهشاخص
درونداد  ⎕فرایند⎕

برونداد ⎕پیامد  ⎕کارایي  ⎕اثربخشي⎕

Prd8

بهرهوری ⎕

شغلي ،مدیریتي و عمومي به کل دورههای آموزشي
ننسبت آموزشهای شغ
نسبت آموزشهای شغلي = کل نفرساعت دورههای برکزارشده /نفرساعت کل دورههای شغلي تخصصي
نسبت آموزشهای عمومي = کل نفرساعت دورههای برکزارشده /نفرساعت کل دورههای عمومي
نسبت آموزشهای مدیریتي = کل نفرساعت دورههای برکزارشده /نفرساعت کل دورههای بهبود مدیریت
11
5
همراه با نمودار ستوني یا هیستوگرام ،نقاط قوت و ضعف و تحلیل شاخص

جدول(:)3محاسبهشاخصهایمديريتمنابع انساني
نوعشاخص

کدشاخص

عنوانشاخص

ادارهشاخص

ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ

ضريباهمیتشاخص

امتیازشاخص ()1-5

امتیازنهايي=(حاصلضرب
میانگین × امتیاز شاخص)

HSE

کارگزیني
کارگزیني
کارگزیني
کارگزیني
کارگزیني
کارگزیني
آموزش
آموزش
آموزش
آموزش
آموزش
آموزش
آموزش
آموزش
آموزش
آموزش
آموزش

سقفامتیاز
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مشاغل نیازسنجيشده
درونداد
Inp1
وجود برنامه مدون ارزیابي عملکرد سالیانه
Prc1
بازدیدهای ادواری از واحدهای زیرمجموعه (بنادر)
Prc2
وجود دستورالعملهای نقل و انتقال کارکنان
Prc3
آمار کارکنان به تفکیك محل خدمت
Prc4
آمار کارکنان به تفکیك نوع استخدام
Prc5
فرآیند
آمار کارکنان به تفکیك سطح شغل
Prc6
آمار کارکنان به تفکیك سنوات
Prc7
آمار کارکنان به تفکیك مدرک تحصیلي
Prc8
آمار کارکنان به تفکیك جنسیت
Prc9
 Prc10میزان بهرهبرداری از نرمافزار سیستم پرسنلي
درصد پوشش معاینات اداری
Prd1
درصد صدور احکام افزایش سنواتي فوقالعاده شغل در زمان تعیینشده
Prd2
درصد صدور حکم افزایش ضریب سالیانه ،حداکثر دو هفته پس از ابالغ دستورالعمل
9Prd
درصد صدور احکام تغییرپست و ارتقای گروه 15روز پس از تصویب در کمیته اجرایي
Prd4
درصد صدور احکام (بازخریدی  ،استعفا)
Prd5
برونداد
درصد صدور احکام (شاغلین)
Prd9
درصد منفك از کار (فسخ قرارداد ،اخراج ،بازنشسته ،فوت ،بازخریدی و استعفا)
Prd7
نسبت آموزشهای شغلي ،مدیریتي و عمومي به کل دورههای آموزشي
Prd9
*
نسبت روشهای آموزشي مورد استفاده به کل دورههای آموزشي
Prd5
 Prd11درصد اجرای آموزشهای به موقع
سرانه هزینه آموزشي ساالنه کارمندان و مدیران
Out1
توزیع عادالنه آموزش
پیامد
Out2
میانگین ارزیابي تأمینکنندگان خدمات آموزشي (مدرسین و موسسات آموزشي)
Out3
میزان مشارکت کارکنان
Efc1
کارآیي
**
میانگین ساعات آموزشي شرکت در دوره کارکنان
Efc2
میانگین ارزیابي واکنش فراگیران و مدرسین
Eft1
میانگین ارزیابي میزان یادگیری فراگیران (یادگیری کوتاهمدت)
اثربخشي Eft2
میانگین ارزیابي بلندمدت میزان یادگیری (سطح رفتار) فراگیران
Eft3
*حضوری  ،%51غیر حضوری %11 OJT ، %91
** سرانه ساعت آموزشي ساالنه کارمندان و مدیران

آموزش
ارزشیابي
ارزشیابي
کارگزیني
کارگزیني
کارگزیني
کارگزیني
کارگزیني
کارگزیني
کارگزیني
کارگزیني

11
5
5
11
5
11
5
11
9
9
11
5
11
11
11
11
11
11
11
9
7
11
11
9
11
9
9
9
11

5
5
5
5
4
5
4
5
4
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
9
5
5
4
5
4
4
4
5

51
45
45
51
99
51
99
51
91
11
51
45
51
51
51
51
51
51
51
91
11
51
51
91
51
91
91
91
51

51
45
45
51
45
51
45
51
41
91
51
45
51
51
51
51
51
51
51
41
95
51
51
41
51
41
41
41
51
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جدول (:)4درصد و انحراف معیار شاخصهای طراحيشده در اداره منابع انسانيسازمانبنادرودريانوردی
نوعشاخص
تعداد شاخص
امتیاز نهایي اداره منابع انساني
سقف امتیاز قابل اکتساب
%
انحراف معیار

درونداد
1
50
50
100
0

فرآيند
10
406
450
90.2
9.8

به دست آمد در جدول ( )9ارائه شده است.
طبق جدول ( )9جمع کلي شاخصهای اولیه طراحيشده 15 ،شاخص
ميباشد .این شاخصها ،برای نوع شاخص درونداد (1شاخص) ،فرآیند
اثربخــشي
اخص) ،اثربخ
اخص ،ببــرونداد ( 11ششــاخص) ،کارایي ( 1ششــاخص)،
( )11ششــاخص،
( 9شاخص) و پیامد ( 9شاخص) ،برای چهار اداره آموزش ،کارگزیني،
ارزشیابي و  HSEشناسایي شده است .با توجه به اطالعات جدول ( )9و
ویژگي اصلي شاخصهای کلیدی عملکرد که تابع قانون  SMARTاست،
تعداد  15شاخص برای ادارات  ،HSEکارگزیني و آموزش به عنوان
شاخصهای کلیدی ععملکرد نهایي شناسایي و کشف شدند .شاخصهای
اداره ارزشیابي به دلیل اینکه شاخصي کامال فرآیندیاند و قابل محاسبه
نیستند از لیست نهایي حذف شدند.

 -4نتیجهگیری

پس از بررسي ابعاد مختلف موضوع ،این پیشنهادها برای تحقیقات آتي
ارائه مي شود )1( :شناسایي و رتبهبندی شاخصهای کلیدی عملکرد منابع
انساني در بنادر تابعه سازمان بنادر و دریانوردی )1( ،شناسایي و رتبهبندی
شاخصهای کلیدی عملکرد منابع انساني سازمان بنادر دریانوردی با
استفاده از تکنیكهای دیگر همچون تاپسیس فازی ،آزمون فریدمن و
مقایسه آن با پژوهش حاضر و ( )9تحقیق انجامشده نتیجه مصاحبه با
مدیران ،معاونین و خبرگان واحد منابع انساني ميباشد ،برای رسیدن به
نتایج بهتر ،مطلوب آن است که این تحقیق از طریق انجام مصاحبه با
جامعه آماری بزرگتری در سطح سازمان صورت پذیرد.

مراجع
.1
.1

.9

.4
.5
.9
.7
.9

بازاریابي بنادر .)1994( .دانشگاه گنت بلژیك .ناشر :سازمان بنادر و دریانوردی.
یعقوبي ،مریم .)1991( .برنامهریزی نیروی انساني در بیمارستانهای عمومي
یعقوب
دانشگاههای علوم پزشکي ایران .دانشکده مدیریت و اطالع رساني ایران،
تهران.
حدادی ،بهاره و فاطمه اسماعیل نژاد .)1951( .تحلیلي بر  KPIهای توسعه
منابع انساني .اولین کنفرانس ملي نوآوری در مهندسي کامپیوتر و فناوری
اطالعات .تنکابن ،موسسه آموزش عالي شفق.
گلستاني ،امین .)1999( .هوش تجاری و تصمیمات کالن سازماني ماهنامه
تدبیر ،شماره .151
مستر آی تي ،هوش تجاری .بازدید 17 :اسفند.
رایورز .شاخصهای کلیدی عملکرد .بازدید 11 :فروردین .1955
یارمحمدیان ،محمد حسین .شناسایي شاخصهای منابع انساني در بخش
بهداشت و درمان .بازدید 11 :اردیبهشت .1955
انصاریان ،مهدی و انصاریان ،فائزه .شاخصهای عملکرد کلیدی  ،بازدید11 :
خرداد .1955

9. Liautaud, Bernard and Mark Hammond. (2000). EBusiness 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.

47
Journal of Maritime Transport Industry

در این مقاله ضمن تعریف مقوله هوش تجاری و شاخصهای کلیدی
عملکرد و وظایف مدیریت منابع انساني ،نخست شاخصههای عملکرد حوزة
منابع انساني به روش  IPPOشناسایي و سپس با استفاده از ویژگيهای اصلي
شاخصهای کلیدی عملکرد که  SMARTميباشند ،شاخصهای کلیدی
عملکرد نهایي ارزیابي شوند .شاخصها در  9حوزه درونداد ،فرآیند ،برونداد،
پیامد ،کارایي و اثربخشي و برای  4اداره آموزش ،کارگزیني ،ارزشیابي و ،HSE
بررسي و شناسایي شدند .در مجموع از  15شاخص شناسایيشده با استفاده از
روش  15 ، IPPOشاخص مدیریت منابع انساني توسط مدیران و کارشناسان
خبره اداره منابع انساني سازمان بنادر و دریانوردی شناسایي و با تأکید بر ویژگي
 SMARTبودن ،رتبهبندی و استخراج شد.
درصد و انحراف معیار و سایر اطالعات شاخصهای تدوینشده در
جدول ( )4نمایش داده شده است .نتایج نشان ميدهد شاخصهای
درونداد و برونداد بیشترین درصد و شاخصهای اثربخشي کمترین درصد
را به خود اختصاص دادهاند.
با توجه به نتایج نمایش دادهشده در جدول ( ،)4امتیاز نهایي اداره کل
منابع انساني سازمان بنادر و دریانوردی  1191شد ،به عبارتي %51/9 ،از
کل امیتاز را به خود اختصاص داد .در نتیجه این اداره در زمینه شاخصهای
نیروی انساني در حد قابلقبول عمل کرده است .به غیر از گروه
شاخصهای اثربخشي که کمتر از  ٪51از امتیاز را به خود اختصاص
دادهاند و شاخصهای گروه بهرهوری که هیج موردی برای آن شناسایي
نشده است ،بقیه شاخصها امیتازی باالتر از  ٪51از کل امتیازها را به
دست آورده است.

برونداد
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4.7

کارايي
2
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اثربخشي
3
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130
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0
-

پیامد
3
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94.2
5.8

جمع
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Abstract:

I

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
6
70

ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ

Mining.

1. Hamideh Gadim-abadi, MSc in Information Technology Management, Tarbiat Modarres University,
Hamide_1985@yahoo.com

