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چکیده
از جمله روشهای مورد استفاده برای سنجش و ارزیابی کارکنان ،استفاده از کانون ارزیابی است .کانونهای ارزیابی
معموالً از روایی مناسبی در سطح ابزار ،برخوردار هستند؛ اما در سطح مدل برآورد نمره نهایی ،ضعفهایی وجود دارد .نمره
نهایی کانونهای ارزیابی ،نمرهای است که بر مبنای آن میتوان انواع تصمیماتِ مرتبط مدیریتی را اتخاذ نمود .این پژوهش
به طراحی روشی محاسباتی ،به منظور برآورد نمره نهایی کانون های ارزیابی ،مبتنی بر مفهوم ریسک ،با در نظر گرفتن
تفاوتهای میان فردی ،پرداخته است .برای این منظور ،ابتدا  9مدل ،مبتنی بر استفاده از مفهوم ریسک ،طراحی شد .در
ادامه ،برای انتخاب بهترین مدل از این میان ،از شبیهسازی مونتکارلو ،مبتنی بر دادههای کانونهای ارزیابی  800نفر از
مدیران کشور و برآوردِ میزان خطای هر مدل ،از محاسبه تفاوتهای میانفردی مبتنی بر شاخص  ،MSEاستفاده شد .در
نهایت ،مدلی که توانست ،کمترین میزان خطا ،با میانگین  0/26را ایجاد کند ،به عنوان بهترین مدل محاسباتی ،انتخاب شد.
در مدل ارائه شده ،سه عنصر مطلوبیت ،ریسک و بازده انتظاری؛ محاسبه میشوند که میتوان از بازده انتظاری به عنوان
نمره تعدیل شده با ریسک ارزیابی شونده یاد کرد و از آن به عنوان نمره نهایی کانون ارزیابی ،استفاده کرد.
کلمات کلیدی :برآورد نمره نهایی ،تمایزات میان فردی ،کانون ارزیابی ،نمره کانون ارزیابی مبتنی بر ریسک.
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 .1مقدمه
در دنیای امروزی که رقابتها جهانی شده است ،سازمانها توجه ویژهای ،به سطح عملکرد پرسنل
خود دارند .اهمیت این موضوع ،از آن جهت است که ،نیروی انسانی در هر سازمانی ،یکی از عوامل مهم،
در کسب موفقیت سازمانهاست( .)1از این رو ،انتخاب افراد شایسته ،برای هر سازمانی ،اهمیت پیدا
میکند .کانونهای ارزیابی ،رویههای استانداردی برای انتخاب و توسعه کارکنان و مدیران سازمانها
هستند( .)2این کانونها برای سازمانهای بخش خصوصی و دولتی مختلف ،با اهداف متنوعی مورد
استفاده قرار گرفته است .گستره استفاده از کانونهای ارزیابی در موضوعاتی مانند شناسایی
استعدادهای سازمان ،شناسایی نیازهای آموزشی ،ارتقاء کارکنان و انتصاب ؛در انواع سمتهای
مدیریتی سازمان است( )3و هم چنین ،به عنوان آزمونی برای ارتقا و استخدام معرفی شده و در ادامه از
نتایج آن برای توسعه افراد استفاده میشود( .)4از این رو ،کانون ارزیابی ،ابزاری پرکاربرد ،در حوزه
مدیریت منابع انسانی قلمداد شده و کاربرد آن ،به عنوان ابزاری قوی در پیشبینی عملکرد افراد ،در
سازمانهای کوچک و بزرگ غیرقابل چشم پوشی است .مطالعات موجود ،نشاندهنده کاربرد وسیع
این کانونها ،در پیش بینی رفتار و عملکرد شغلی است( .)5برای مثال ،در حوزه بهداشت و درمان(،)6
ارزیابی معلمین در حوزه آموزش( ،)7توسعه کارکنان کلینیکهای درمانی( ،)8نمونههای استفاده از
کانونهای ارزیابی هستند .
کانونهای ارزیابی ،بر مبنای رفتار مشاهده شده از ارزیابیشونده ،نسبت به ارزیابی کیفیت الگوهای
رفتاری فرد ،در مواجهه با انواع موقعیتهای شغلی ،اقدام میکنند( .)9به طور کلی ،کانونهای ارزیابی
از حیث قرار دادن فرد در موقعیتی مشابه با شغل واقعی فرد ،از دیگر ابزارهای ارزیابی متمایز میشوند و
برای این منظور ،از طراحی دقیق یک شبیهسازی شغلی ،برای ارزیابی رفتار افراد استفاده میشود(.)10
به واقع ،در صورتی که ابزار شبیهسازی ،به درستی طراحی شده باشد و محرکهای مشابهی با محیط
واقعی شغل داشته باشد ،میتوان انتظار داشت ،رفتار فرد در شبیهسازی و محیط واقعی شغل یکسان
باشد( .)11همچنین تجربیات قبلی کانونهای ارزیابی نیز ،نشاندهنده عملکرد معتبر در پیشبینی
رفتارهاست( )13()12و اینطور برداشت میشود که اگر فردی ،بتواند در شبیهسازی ،عملکرد مناسبی
داشته باشد ،در محیط شغلی نیز عملکرد مناسبی دارد( .)14در این صورت ،با احتمال باالیی میتوان
انتظار داشت ،رفتارهایی که فرد در مواجهه با موقعیت شبیهسازی شده از خود بروز میدهد ،در
موقعیتهای واقعی شغلی نیز بروز خواهد کرد( .)15چرا که رفتار افراد بر پایه ترکیبی از دانش ،مهارت
و تجربه فرد در موقعیتهای مشابه است؛ معموالً فرد در مواجهه با موقعیتها ،سعی میکند ،با ترکیب
این عوامل ،به محرکهای محیطی پاسخ دهد( )16که به مجموع این موارد ،شایستگیهای شغلی
اطالق میشود(.)17
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عملکرد مناسب کانونهای ارزیابی ،به دقت و روایی پیشبین آن بستگی دارد و هر چه دقت از
موارد بیشتر باشد ،افرادی با شایستگیهای مناسبتر وارد سازمان میشوند .همانگونه که مطالعه راسل
و تیلور( )1939نشان میدهد ،باال رفتن روایی پیشبین ،میتواند دقت ارزیابی حاصله را تا چند برابر
افزایش دهد .روایی کانونهای ارزیابی به اجزا مختلفی بستگی دارد که میتوان از جمله آن به روایی
ابزارهای شبیهسازی مورد استفاده ،روش کمیسازی نمرات شایستگیها( )18و روایی روش برآورد نمره
نهایی اشاره کرد .کانونهای ارزیابی ،معموالً از روایی مناسبی در سطح ابزار ،یعنی وجود محرکهای
محیطی مناسب و روش کمیسازی شایستگیها ،برخوردار هستند()19؛ اما درسطح مدل جمعبندی و
الگوریتمی که بتواند امتیازات حاصل از ابزارها و ابعاد مختلف را با یکدیگر جمعبندی کرده و امتیازی
نهایی را برای قضاوت در اختیار سازمان قرار دهد ،ضعفهایی وجود دارد .گیتوود و همکاران()2015
روشهای ،جمعبندی ،در فرآیندهای سنجش و ارزیابی را در دو دسته قضاوتی و مکانیکی دستهبندی
میکند .در روشهای قضاوتی ،از قضاوتهای انسانی برای تصمیمگیری استفاده شده و فرد با دیدن
اطالعات و امتیازات شایستگیها ،بر اساس مدل ذهنی خود ،قضاوت میکند؛ اما در دسته دوم ،یعنی
روشهای مکانیکی ،از قضاوت انسانی در تصمیمگیری استفاده نشده و نمرات افراد به صورت خودکار،
با استفاده از روشهای کمی با هم تلفیق میشود .مطالعات انجام شده نشان میدهد ،روشهای قضاوت
مکانیکی ،قضاوت بهتری را در مورد افراد انجام میدهند( .)20از همین رو سرمایهگذاری بر روی ایجاد
روشهای توانمندتر ،بهینهسازی قضاوتهای سنجش و انتخاب مستنتج از آمار چند متغیره ،از اهمیت
فراوانی برخوردار است .گوئین( )2011روشهای مکانیکی مختلف در این حوزه را ،به دو دسته اصلی
جبرانی و غیر جبرانی تقسیم میکند .در روشهای جبرانی ،توانمندی فرد در یک شایستگی ،میتواند
نقاط ضعف او در یک متغیر دیگر را جبران کند؛ اما در روشهای غیرجبرانی ،ضعف فرد ،در یک ویژگی
مانع از جبران ضعف دیگر میشود .روش معادله رگرسیون مهمترین روش جبرانی تلفیق و قضاوت است
و برش چند متغیری و روش چند مانعی مهمترین روشهای غیرجبرانی ،به حساب میآیند(.)21
مدلسازی و برآورد امتیاز نهایی کانونهای ارزیابی ،با استفاده از روشهای مکانیکی ،نیازمند وجود
دادههای عملکرد با دقت و روایی باالست و ممکن است این دادهها در برخی از سازمان وجود نداشته
باشد .در صورتی که داده های عملکرد با دقت مناسبی وجود داشته باشند ،میتوان با استفاده از
تکنیکهای دادهکاوی همچون شبکههای عصبی و نظایر آن به توسعه مدلی برای تخمین عملکرد با
استفاده از دادههای کانون ارزیابی اقدام نمود( .)22در این صورت در ارزیابی اعتبار این دسته از مدلها،
به شاخص پیشبینی کنندگی این مدلها استناد میشود ( .)23اما در صورتی که این دادهها در
سازمان وجود نداشته باشند ،میتوان با انواع روشهای تصمیمگیری چند شاخصه 1اقدام به مدلسازی
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نمود() 22؛ که در این صورت برای ارزیابی اعتبار این دسته از مدلها ،به این نکته استناد میشود ،که
نتایج مدل استفاده شده ،یعنی نمره نهایی آن ،تا چه حد بیان کننده ،تفاوتهای میانفردی افراد بوده
است .یعنی ،نتایج مدل استفاده شده ،باید بتواند تفاوت های میان فردی را نشان دهد .این موضوع که از
آن با عنوان عدالترویهای نیز یاد میشود ،در برآورد نمره نهایی کانونهای ارزیابی ،از اهمیت ویژهای
برخودار است و تحقیقات در این حوزه از سابقهای در حدود  50سال برخوردار است (.)23
برای توضیح بیشتر ،دو ارزیابیشونده ،با نمرات ارزیابی زیر ،برای شِش شایستگی شغلی را در نظر
بگیرید .شش ویژگی از آن جهت در نظر گرفته میشود ،که استانداردهای انجمن روانشناسی بریتانیا
بیان میکند ،حداکثر تعداد شایستگیهای استاندارد در یک کانون ارزیابی شش مورد است (انجمن
روانشناسی انگلستان .)2014 ،1در جدول زیر عدد « »5نشاندهنده وضعیت بسیار خوب ،عدد «»3
نشاندهنده وضعیت متوسط و عدد « »1نشاندهنده وضعیت بسیار ضعیف در شایستگی است.
جدول  -1مثالی برای  2فرد ارزیابی شونده با  6شایستگی
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جمع نمرات هر دو ارزیابیشونده برابر با  ،18و میانگین هر دو برابر با  3است؛ اما انحراف معیار
اولی ،برابر با صفر و انحراف معیار دومی ،برابر با  1/63است .با توجه به نمرات دو ارزیابیشونده فوق ،نفر
اول ،در همه موقعیتهای شغلی ،از عملکردی متوسط برخوردار خواهد بود؛ حال آنکه ،ارزیابی شونده
دوم در موقعیت شایستگیهای اول و پنجم ،که از اهمیت باالتری برخوردار باشد ،از عملکردی بسیار
خوب؛ در موقعیت شایستگیهای دوم و چهارم که از اهمیت باالتری برخوردار باشد ،از عملکردی
متوسط و در موقعیت شایستگیهای سوم و ششم  ،از عملکردی ضعیف برخوردار بوده  .به بیان دیگر،
ریسک رفتاری ارزیابی شونده اول ،از ارزیابی شونده دوم بیشتر است.
از دیگر سو ،تفاوت ب ین این دو فرد ،که برابر با حاصل جمع قدر مطلق تفاوت نمره ،در هر
شایستگی است 8 ،واحد است؛ اما میانگین هر دو ،برابر با  3شده است؛ که این امر ،نشاندهنده عدم
توانایی شاخص میانگین ،در نمایش تفاوتهای بین فردی است .برای توضیح بیشتر ،نمونهای از ارزیابی
 120مدیر ایرانی در شش شایستگی شغلی با استفاده از الگوریتم  t-SNEدر دو بعد و در نمودار()1
نمایش داده شده است .در این نمودار هر نقطه ،نماینده یک مدیر است و هر چه دو مدیر به هم
نزدیکتر باشند ،یعنی نمرات آنها به هم شبیهتر بوده و تفاوتهای بین فردی کمتری دارند .همچنین
نمره نهایی این افراد ،با استفاده از شاخص میانگین محاسبه شده است .در صورتی که این نمره کمتر از
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 3بوده باشد ،رنگ قرمز و در غیر این صورت با رنگ آبی نمایش داده شده است .همانطور که در شکل
مشخص است ،رنگها کامال در هم تنیده بوده و تفکیک مناسبی از افراد ارائه نشده است.

شکل  -1نمودار پراکندگی نمرات  120مدیر ایرانی در کانون های ارزیابی

پژوهشهای متعددی در زمینه استفاده از انواع مدلهای دادهکاوی و تصمیمگیری چند شاخصه
برای برآورد نمره نهایی کانونهای ارزیابی انجام شده است .تمامی تحقیقات انجام شده در این حوزه از
مدلهای پیچیده استفاده نکرده اند و برخی از تحقیقات ،عمده تمرکز خود را بر استخراج عوامل و
شایستگیهای کلیدی عملکرد ،قرار داده و برای برآورد امتیاز نهایی ،از میانگین استفاده کردهاند (.)24
اما دسته دیگری از تحقیقات این حوزه نیز ،بیشتر بر کاربرد انواع روشهای دادهکاوی و تصمیمگیری
چند شاخصه در این حوزه تمرکز کردهاند؛ به طوریکه ،با انواع روشهای این حوزه ،نظیر شبکههای
عصبی( ،)25تحلیلهای رگرسیونی( ،)26مدلهای تصادفی( )27و دیگر روشها ،اقدام به برآورد امتیاز
نهایی ،حاصل از کانونهای ارزیابی کردهاند .عمده تحقیقات این حوزه به بررسی تناسب یک فرد با تیم
یا معیارهای ارائه شده برای تصمیمگیری پرداختهاند و به مفهوم ریسک انتخاب ،کمتر توجه شده است.
به طور مثال سانچز 1و همکاران ( ،)2013از یک مدل شبیهسازی عاملبنیان ،برای پیشبینی
عملکرد افراد در یک تیمکاری استفاده کردهاند .در این مقاله ،ابتدا مدلی عاملبنیان ،شامل  4عنصر
کاندید ،رهبر ،پیشنهاد و پاداش مبتنی بر شبیهسازی طراحی شده است .سپس ،مدیر به دیگر
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کاندیداهای عضویت در گروه ،پیشنهاد مشارکت میدهد و هر یک از افراد متناسب با ویژگیهای خود
اقدام به رد یا قبول میکنند .در نهایت رهبر با توجه به پیشنهادات قبول شده ،اقدام به انتخاب افراد می
کند( .)28در واقع در این نوع تحقیقات ،یک مدل تصمیمگیری و برآورد امتیاز نهایی به منظور
جمع بندی ارائه شده است که فرد کاندیدای جذب در سازمان را در تناسب با دیگر افراد سازمان قرار
می دهد و در صورتی که فرد بتواند با دیگر افراد سازمان تعامل کند ،مدل امتیاز مناسبی را برای وی
ارائه میدهد .استفاده از این نوع مدلها دارای پیچیدگی بسیاری است و مضاف ًا اینکه ،نمیتوان به
صورت مستقل در مورد یک فرد ،امتیازی نهایی را برآورد نموده و در مورد آن تصمیم گرفت .از جمله
تحقیقات مشابه با این تحقیق ،نیز میتوان به پژوهش واهش 1و همکاران ( )2014اشاره کرد ،که در آن
به جای استفاده از یک مدل شبیهسازی عاملبنیان ،از یک مدل دادهکاوی استفاده شده است( .)29یا
در پژوهش دیگری ،ژانگ 2و همکاران( ،)2013انتخاب افراد ،برای همکاری در تیم توسعه محصول،
دغدغه اساسی این پژوهش است .در این مقاله در ابتدا ،چهار ویژگی تجربه و تخصص ،ارتباطات ،حل
مساله و یادگیری و تسهیم دانش به عنوان شایستگیهای اصلی مدیران ،انتخاب شده است .برای برآورد
امتیاز نهایی از بهینهسازی چند هدفه استفاده شده است .بدین منظور ،بیشینه کردن این چهار عامل
به عنوان تابع هدف اول در نظر گرفته شده است .در ادامه ،نیز وجود ارتباط همکارانه بین افراد و
حداکثر کردن همکاری بین افراد ،مبتنی بر ارتباطات این افراد ،به عنوان تابع هدف دوم در نظرگرفته
شده است که با استفاده از تحلیل آزمون شخصیت  MBTIکمیسازی شده است(.)30
در کنار پژوهشهایی که تناسب فرد با تیم را در نظر گرفتهاند ،دستهای دیگر نیز به تناسب فرد با
معیارهای از پیشتعیین شده پرداخته است .به طور مثال ،تاوانا 3و همکاران( ،)2013از رویهای دو
مرحلهای ،اقدام به انتخاب بازیکنان یک تیم فوتبال کردهاند .در مرحله اول ،سه پست اساسی در زمین
فوتبال ،شناسایی شده است و  18معیار نیز برای ارزیابی بازیکنان در پستهای متفاوت شناسایی شده
است .در ادامه امتیاز هر بازیکن برای هر معیار مشخص شده است .سپس ،با استفاده از سیستم
استنتاج فازی امتیاز هر بازیکن برای هر پست مشخص شده است و در نهایت با در نظر گرفتن یک
سیستم خاص بازی ،همچون (  ) 4 4 2اقدام به انتخاب بهترین بازیکنان برای هر پست شده است(.)31
از مزیتهای این پژوهش ،نسبت به پژوهشهای قبل ،آن است که ،در این پژوهش ،میتوان به تنهایی
در مورد افراد ،به صورت مستقل ،اظهار نظر نمود .و یا در پژوهش دیگری کلمنیس 4و همکاران
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( ،)2010با استفاده از تکنیک تاپسیس 1فازی ،به عنوان یکی از تکنیکهای تصمیمگیری چند شاخصه،
اقدام به انتخاب افراد در یک سازمان نمودهاند ( .)32در پژوهش دیگری ،دوکا 2و همکاران (،)2015
سعی در یکپارچه کردن ،فرآیند برآورد امتیازات نهایی ،با سیستمهای اطالعاتی سازمان کردهاند و در
این راه نیز از تاپسیس بهره گرفتهاند (.)33
عمده تحقیقات در حوزه برآورد امتیاز نهایی کانون ارزیابی و یا به تعبیر دیگر ،ارائه مدلی برای
انتخاب کارکنان مبتنی بر امتیازات کانون ارزیابی ،دارای خالءهایی است که از آن جمله میتوان به
عدم وجود مدلی مبتنی بر مفهوم ریسک نام برد .گرچه مفهوم ریسک منابع و سرمایههای انسانی،
همواره به عنوان یک مفهوم ،در حوزه مدیریت منابع انسانی وجود داشته و در مورد آن مباحثی ارائه
شده است ( )35( ،)34و حتی در مواردی برای آن ابزار اندازهگیری نیز توسعه داده شده است ( ،)36اما
از آن برای توجهی به ترکیب امتیازاتِ مبتنی بر مفهوم ریسک نشده است .با توجه به مورد فوق ،این
پژوهش به دنبال ارائه روشی برای جمعبندی امتیازات کانون ارزیابی مبتنی بر مفهوم ریسک ،با در نظر
گرفتن تفاوتهای بین فردی ارزیابی شوندگان و همچنین در نظر گرفتن تناسب فرد با معیارهای
ارزیابی است.
 .2روش پژوهش
همانگونه که اشاره شد ،این تحقیق به دنبال ارائه مدلی ،جهت برآورد نمره نهایی کانونهای
ارزیابی ،مبتنی بر مفهوم ریسک است؛ به نحوی که عالوه بر محاسبه ریسک ،تفاوتهای بین فردی
افراد نیز در نظر گرفته شود .برای طراحی مدلی با ویژگیهای فوق ،اصول زیر در نظر گرفته شده است.
در اینجا مقصود از مدل ،ارائه یک روش محاسباتی است.
تفاوتهای ارزیابیشوندگان ،در نمره نهایی روش محاسباتی ،بایستی معرف تفاوتهای شخصیت آنها
باشد.
خروجی مدل ارزیابی بایستی توانایی نشان دادن ریسک های کارکنان را داشته باشد.
مدل تصمیم گیری نباید به تعداد شایستگی ها یا تعداد افراد حساس باشد.
تفاوتهای میان فردی بر مبنای مجموع تفاوت افراد در تمامی ویژگیهای مورد ارزیابی محاسبه
میشود.
فردی که بیشترین نمره را میگیرد ،بیشترین تناسب را با معیارهای ارزیابی داشته باشد و در آن،
بیشترین نمرات را اخذ کرده باشد.
به منظور طراحی چنین مدلی ،مراحل زیر به اجرا درآمده است.
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 )1شبیهسازی دادههای کانون ارزیابی :برای طراحی و اعتبارسنجی  ،این مدل ،از دادههای واقعی تولید
شده در کانونهای ارزیابی استفاده شود ،در این پژوهش ،از دادههای ارزیابی  800نفر از مدیران کشور،
در صنایع مختلف از قبیل صنعت فلزات ،صنعت مخابرات ،صنعت بانکداری و خودرو در سال  96و 97
استفاده شده است .جدول زیر جزئیات داده های جمع آوری شده را نشان می دهد.
جدول  -2جزئیات داده های جمع آوری شده از کانون های ارزیابی
نوع صنعت

تعداد داده ها

صنعت فلزات

280

صنعت مخابرات

240

صنعت بانکداری

220

صنعت اتومبیل سازی

80

تمامی کانونهای ارزیابی ،بر اساس استاندارد انجمن روانشناسی انگلستان و در گروه های  6تا 8
نفری ،برگزار شده است .نمرات هر شایستگی ،بین  1تا  5در نظر گرفته شده است ،که نمره 1
نشاندهنده وضعیت بسیار ضعیف ارزیابیشونده در شایستگی مورد ارزیابی و نمره  5نشاندهده وضعیت
بسیار مناسب است .همچنین ،نمره  ،3نشاندهنده وضعیت در حد انتظار یا قابل قبول خواهد بود .از
میانگین و واریانس این دادهها برای اجرای شبیهسازی مونتکارلو ،به منظور اعتبارسنجی مدلهای
طراحی شده در قسمت بعد ،استفاده شده است .میانگین شایستگیهای ارزیابی شده در این کانونهای
ارزیابی ،برابر با  2/68و انحراف معیار آن برابر با  1/09بوده است.
 )2طراحی  9مدل برآورد نمره نهایی کانون ارزیابی مبتنی بر مفهوم ریسک؛ در این مرحله  9مدل برای
برآورد نمره نهایی کانونهای ارزیابی ،مبتنی بر دو تکنیک اصلی ساو 1و تاپسیس طراحی شده است.
 )3ارزیابی مدلهای نُهگانه و انتخاب مدل نهایی :در این مرحله امتیازات نهایی حاصل از هر دو با
تفاوت های بین فردی در هر گروه مطابقت داده شده و خطای هر مدل محاسبه شده است .در این
مرحله برای محاسبه تفاوتهای میانفردی ،از نرم شهری 2و برای محاسبه شاخص خطای هر مدل ،از
 MSEاستفاده شده است.

)Simple Additive Weighted Method (SAW
City Block Distance

1
2
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 .3یافتههای پژوهش
برای طراحی مدل برآورد امتیاز نهایی مبتنی بر مفهوم ریسک ،مطابق با مراحل تحقیق ،ابتدا الزم
است ،دادههای کانونهای ارزیابی متناسب با واقعیت شبیهسازی شود ،که در این مرحله ،با استفاده از
روش شبیهسازی مونتکارلو به صورت اعداد تصادفی تولید شدهاند .برای تولید اعداد تصادفی ابتدا
فرض شده است که  Kگروه در کانونهای ارزیابی وجود دارند .همچنین ،کانونهای ارزیابی در
گروههای  Nنفره برگزار میشود و در هر گروه و برای هر نفر M ،شایستگی میشود .برای هر شایستگی
از طیف نمرهدهی لیکرت با پنج نمره استفاده شده است .جدول ( )3این مفروضات را نشان میدهد.
جدول  -3نمادهای مورد استفاده در ساخت مدل
توضیحات

مقدار یا نماد

کمترین نمره برای هر شایستگی ()min

1

بیشترین نمره برای هر شایستگی ()max

5

نمره قبولی برای هر فرد ()RiskThreshold

3

تعداد شایستگیها در هر گروه

M

تعداد افراد در هر گروه

N

تعداد گروهها

K

نشاندهنده ارزیابیشونده  iام از  Nنفر در گروه

i

نشاندهنده شایستگی  jام از  Mشایستگی مورد ارزیابی

j

نشاندهنده گروه  kام از  Kگروه ارزیابی

k

برای تولید اعداد تصادفی ،با استفاده از شبیهسازی مونتکارلو ،تعداد افراد هر گروه ،بین  4تا 12
نفر و تعداد شایستگیها 4 ،تا  12شایستگی ،که با استفاده از توزیع یکنواخت شبیهسازی شده است ،در
نظر گرفته شده است .یعنی در هر گروه بین  4تا  12شایستگی برای  4تا  12نفر ارزیابیشونده ،ارزیابی
میشود .همچنین نمره هر شایستگی نیز با استفاده از یک توزیع نرمال با میانگین  2/68معادل با
میانگین شایستگیهای ارزیابی شده و انحراف معیار  ،1/09متناسب با دادههای نمونه  800نفری تولید
شده است .در واقع از ویژگی میانگین و انحراف معیار دادههای واقعی برای تولید اعداد شبیهسازی شده،
استفاده شده است .در نهایت این دادهها برای  5000گروه و برای  30هزار نفر ،شبیهسازی شده است.
منطق ارائه شده در شبیهسازی اعداد تصادفی مبتنی به روش شبیهسازی مونتکارلو ،با استفاده از
میانگین و انحراف معیار دادههای اصلی ،در نرمافزار متلب ،به صورت زیر ،پیادهسازی شده است.
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for i=1:N
;)n=randi([4,12],1
;)m=randi([4,12],1
;)Z=randn(3,1
;)ZZ=sort(Z,2
;)'D=pdist(ZZ,'CityBlock
;if sum(D(:))>size(D,2)*m*1.5
;C=C+1
;X{C}=Z
end
End
;'X=X

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

همچنین در این مرحله و در هر گروه تفاوتهای بین فردی میان کلیه افراد هر گروه ،با استفاده از
رابطه زیر ،ارزیابی میشود .در این رابطه  ،تفاوت میان فردی بین دو ارزیابیشونده و  ،از گروه k
برای  mویژگی ،از  1تا  ،jنشان داده شده است.

تا اینجا ،دادههای کانونهای ارزیابی شبیهسازی شدهاند .در ادامه ،الزم است تا بتوان نمره نهایی
هر یک از افراد را در هر گروه ،مبتنی بر ویژگیهای ارزیابی شده برای هر فرد ،محاسبه نمود.
بدینمنظور ،نُه مدل برای برآورد نمره نهایی کانونهای ارزیابی تولید شده است ،تا نمره نهایی توسط
تمامی این مدلها احصاء شده و سپس بهترین مدل ،انتخاب شود .برای تعریف این  9مدل الزم است،
پارامترهای زیر در نظر گرفته شود.
 :نمره فرد iام در گروه  kام برای شایستگی jام
 :نمره نهایی فرد iام در گروه kام با استفاده از مدل Lام
در ادامه مدلهای طراحی شده آمده است .در هر مدل مولفههایی که با  Rنمایش داده شدهاند،
نشانگر ریسک و مولفهای که با  Fنمایش داده شده است ،نشاندهنده نمره نهایی در آن مدل ،خواهند
بود .الزم به ذکر ،هر یک از مدل های ارائه شده ،مبتنی بر تغییراتی ،در یکی از دو مدل ساو و تاپسیس،
طراحی شده است و در مواردی ،نظیر مدل  ،8مدلهای ارائه شده ،در همین پژوهش ،ترکیب شدهاند.
آنچه در طراحی اینمدلها مورد نظر بوده است ،برآورد پارامتری به عنوان ریسک ،در ترکیب
متغیرهای مدل ،بوده است ،که در مدلهای فعلی تصمیمگیری در خصوص منابع انسانی ،به عنوان
شاخصی مستقل ،ارائه نشده است.
 مدل شماره  1؛ جمع جبری ساده :در این مدل ،نمرات تمامی افراد جمع شده و بر بیشترین
نمراتی که فرد میتواند کسب کند ،تقسیم میشود .یعنی جمع نمرات فرد تقسیم بر تعداد
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شایستگیها ضربدر در عدد پنج .در رابطه زیر ،ماکسیم به معنای بیشترین مقدار ممکن برای
شایستگیهای مورد ارزیابی است؛ که در این پژوهش برابر با  5در نظر گرفته شده است.

 مدل شماره2؛ مدل مبتنی بر ریسک با استفاده از ترکیبات جبری ساده :در این مدل ،از ایده
مدل شماره  ،1برای طراحی این مدل استفاده شده است .در این مدل پارامتر  ،Rبه معنای
ریسک انتخاب است .پارامتر ریسک بیانکننده مجموع فاصله شایستگیها ،با حد رضایت
بخش ،RiskThreshold ،تقسیم بر حاصل ضرب همین مقدار در تعداد شایستگیها است.
حاصل کسر عدد یک از این مقدار ،در ،امتیاز نهایی( ) مدل قبلی ،به عنوان مطلوبیت فرد،
ضرب شده و مطلوبیت تعدیل شده با ریسک را میسازد.

 مدل شماره 3؛ مدل مبتنی بر ریسک با استفاده از سطح زیر منحنی نمودار چند وجهی :از
ساختار مورد استفاده ،در مدل شماره  2استفاده شده است؛ یعنی ،نمره نهایی برابر با حاصل
ضرب مطلوبیت در (یک منهای ریسک) خواهد بود؛ اما ،برای محاسبه مطلوبیت و ریسک ،از
سطح زیر منحنی نمودار چند وجهی ،استفاده شده است .برای محاسبه مطلوبیت ،سطح زیر
نمودار ،یک نمودار  mوجهی ،که فاصله هر راس آن تا مبدا برابر با نمره هر شایستگی است،
در نظر گرفته شده است ،که یک چند وجهی نامنتظم را میسازد .مساحت این چند وجهی به
عنوان مطلوبیت  ،در نظر گرفته شده است .همچنین در صورتی که ،یک  mوجهی منتظم،
که فاصله هر راس آن تا مبدا ،برابر با  ،RiskThresholdباشد ،روی نمودار قبلی ،رسم شود،
یک  mوجهی منتظم به وجود می آید .مقدار سطحی از نمودار چند وجهی منتظم ،که توسط
 ،در نظر
نمودار چند وجهی مطلوبیت ،پوشش داده نشده باشد ،به عنوان مقدار ریسک
گرفته میشود.
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 مدل شماره4؛ مدلی مبتنی بر تاپسیس  :در این مدل ،برای محاسبه امتیاز نهایی مدل ،از روش تقسیم
فاصله نامطلوب بر جمع فواصل مطلوب و نامطلوب ،که در روش تاپسیس مرسوم است ،استفاده شده
است .در این روش ،برای محاسبه فاصله نامطلوب از ،یک منهای مطلوبیت در مدل شماره  ،2و برای
محاسبه فاصله مطلوب از ،یک منهای ریسک ،در مدل شماره  2استفاده شده است.

 مدل شماره 5؛ مدلی مبتنی بر تاپسیس :در این مدل ،برای محاسبه امتیاز نهایی مدل ،از روش تقسیم
فاصله نامطلوب بر جمع فواصل مطلوب و نامطلوب ،که در روش تاپسیس مروسوم است ،استفاده شده
است .در این روش ،برای محاسبه فاصله نامطلوب از ،یک منهای مطلوبیت در مدل شماره  ،3و برای
محاسبه فاصله مطلوب از ،یک منهای ریسک ،در مدل شماره  3استفاده شده است.

 مدل شماره 6؛ مدل تاپسیس :در این مدل ،از الگوریتم تاپسیس ،برای محاسبات استفاده شده است .در
این روش ،فاصله مطلوب و نا مطلوب برابر با فاصله نمرات هر فرد ،از بیشینه و کمینه نمرات ،ارزیابی
است.

 مدل شماره 7؛ ترکیب مدل های تاپسیس ،مدل دوم و چهارم :در این مدل از منطق محاسبه فاصله
مطلوب و نامطلوب ،در محاسبه مطلوبیت و ریسک استفاده شده است .پس از آن ،برای محاسبه امتیاز
نهایی ،حاصلضرب مطلوبیت در ،یک منهای ریسک ،مطابق با روش محاسبه امتیاز نهایی در روشهای
دوم و چهارم ،استفاده شده است.
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 مدل شماره 8؛ مدل تغییر یافته تاپسیس :در این مدل از روش تاپسیس با تغییراتی در محاسبه فاصله
نامطلوب ،استفاده شده است .برای محاسبه فاصله نامطلوب در این روش ،به جای مقایسه نمرات
شایستگیها با بیشینه و ایدهآل مثبت ،این فاصله با حد ریسک مقایسه شده است.

 مدل شماره 9؛ ترکیب مدلهای شماره  2و  :8در این مدل از منطق محاسبه فاصله مطلوب و
نامطلوب ،در محاسبه مطلوبیت و ریسک ،مبتنی بر مدل شماره  ،8استفاده شده است .پس از آن ،برای
محاسبه امتیاز نهایی ،حاصلضرب مطلوبیت در ،یک منهای ریسک ،مطابق با روش محاسبه امتیاز نهایی
در روشهای دوم و چهارم ،استفاده شده است.
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پس از آنکه مدلهای نه گانه طراحی شدند ،الزم تا برای هر فرد در هر گروه ،امتیاز نهایی متناسب
با تمامی مدل های طراحی شده محاسبه شود ،تا با تحلیل این موارد ،بتوان بهترین مدل را انتخاب کرد.
الزم است ،برای انتخاب بهترین مدل ،خ طای هر مدل محاسبه شود .برای محاسبه میزان خطای هر
مدل ،از شاخص و  MSEو در هر گروه ،استفاده شده است .این شاخص ،برای هر گروه محاسبه
میشود و در واقع ،این شاخص بیانگر میزان خطای هر مدل در یک گروه تصادفی ،خواهد بود .برای
مثال ،کانون ارزیابی با  n=4و  m=6یعنی چهار نفر ارزیابی شونده با  6شایستگی برای ارزیابی ،که
دارای نمرات به شرح جدول زیر است ،را در نظر بگیرید.
جدول  -4نمونه یک کانون ارزیابی برای  4نفر با  6شایستگی
ارزیابی شوندگان /شایستگی

1

2

3

4

5

6

ارزیابی شونده 1

1

1

1

5

5

5

ارزیابی شونده 2

3

3

3

3

3

3

ارزیابی شونده 3

1

1

3

3

5

5

ارزیابی شونده 3

2

2

3

3

4

4

برای محاسبه شاخص  MSEبرای هر مدل در هر گروه ،الزم است تا تفاوت بین فردی ،با استفاده از
 ،برای کلیه ترکیبهای ممکن دوتایی بین افراد ،محاسبه شود .یعنی فاصله بین فردی
رابطه
بین تمامی افراد محاسبه میشود .همچنین فاصله بین نمرات حاصل از مدلها نیز باید برای تمامی
افراد محاسبه شده و با فاصله بین فردی مقایسه شود .برای این منظور ،ابتدا الزم است ،ترکیبهای
ممکن محاسبه شود .به طور مثال در گروهی که 4 ،نفر عضو داشته باشد 6 ،ترکیب ممکن دوتایی
وجود د ارد .یعنی فاصله بین فردی بین تمامی اعضا ،دارای شش عضو است که در ستون ترکیب
دوتایی ،در جدول شماره ( ) 5مشاهده شده است .در ادامه ،تفاوت بین فردی بین تمامی اعضای گروه
استفاده
محاسبه و در ستون فاصله بین فردی ثبت میشود که برای این منظور ،از رابطه
می شود .سپس این فاصله با استفاده از نُرم ساعتی ،حاصل تقسیم هر فاصله تقسیم بر مجموع فواصل
بین فردی ،بههنجار می شود و در ستون فاصله بین فردی استاندارد شده ثبت میشود .پس از آن،
فاصله نمرات نهایی حاصل از مدل ها ،با استفاده قدر مطلق تفاوت بین امتیازات ،در ستونهایی جداگانه
ثبت می شود .به طور مثال ،فاصله حاصل از نمرات نهایی در مدل شماره  ،1در جدول شماره ( )5و در
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ستون «فاصله نمره در مدل  »1ارائه شده است .در نهایت مجذور تفاوت بین فاصله بینفردی استاندارد
شده و فاصله نمره در مدل شماره  ،1مجذور خطا به ازای هر ترکیب دوتایی را به دست میدهد.
جدول  -5محاسبات مربوط به MSE
فاصله بین فردی

فاصله نمره در

استاندارد شده

مدل 1
0/2

0/04
0/0169

ترکیب دوتایی

فاصله بین فردی

1و2

12

0/4

1و3

8

0/26

0/13

مجذور خطا

1و4

4

0/13

0/07

0/0036

2و3

4

0/13

0/06

0/0049

2و4

8

0/26

0/13

0/0169

3و4

4

0/13

0/07

0/0036

حال ،با جمع مقادیر مجذور خطا و تقسیم آن بر تعداد ترکیبهای دوتایی ،مقدار  MSEمحاسبه
می شود .برای مثال ارائه شده  ،مقدار این شاخص برابر با  0/0143است .این مقدار میزان خطای هر
مدل برای هر گروه را نمایش میدهد .در واقع این شاخص بیان میکند ،مدل تا چه میزان توانسته
تفاوتهای میان فردی در هر مدل را به درستی نشان دهد .با توجه به این موضوع ، ،به تعداد گروههای
شبیهسازی شده ،برای هر مدل ،شاخص  ،MSEمحاسبه شده و در واقع برای مدل یک توزیع ،MSE
ایجاد میشود .میزان میانگین و انحراف معیار این شاخص برای هر مدل ،در جدول شماره ( ،)6ارائه
شده است .همچنین ،شکل شماره( ،)2شکل توزیع شاخص  MSEرا برای هر یک از مدلهای نهگانه
نمایش میدهد .
جدول  -6ارزیابی مدل های مختلف
مدل

میانگین MSE

انحراف معیار MSE

مدل شماره 1

0/32

0/28

مدل شماره 2

0/26

0/21

مدل شماره 3

0/40

0/26

مدل شماره 4

0/45

0/35

مدل شماره 5

0/31

0/27

مدل شماره 6

0/41

0/34

مدل شماره 7

0/33

0/26

مدل شماره 8

0/51

0/38

مدل شماره 9

0/30

0/26
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با توجه به مقدمه ،مدلی میتواند بهترین مدل باشد که میانگین و انحراف معیار خطای آن نسبت
به سایر مدلها کمتر باشد.
مدل شماره 3

مدل شماره 2

مدل شماره 6

مدل شماره 5

مدل شماره 9

مدل شماره 8

مدل شماره 1

مدل شماره 4

مدل شماره 7

شکل  -2خطا و توزیع هر یک از مدل های ایجادی پژوهش

با توجه به جدول ( ،)6به دلیل اینکه میانگین و واریانس خطای مدل شماره  2از دیگر مدلها
کمتر بوده است ،این مدل به عنوان بهترین مدل انتخاب میشود.
 .4بحث و نتیجهگیری
یکی از مهم ترین چالش های مدیریت در عصر حاضر ،انتخاب افراد در فرایند ارزیابی و انتخاب با
استفاده از مدلی مناسب می باشد .مدلهای متفاوتی در زمینه برآورد امتیازات کانونهای ارزیابی وجود
دارد که میتوان در یک تقسیمبندی ،این مدلها را به مدلهای قضاوتی و مکانیکی تقسیم کرد.
همچنین میتوان مدل های مکانیکی را به دو دسته تقسیم کرد .دسته اول از مدلها ،شامل مدلهایی
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هستند که با توجه به رابطه بین دادههای عملکرد و نمرات کانون ارزیابی توسعه داده شدهاند .این دسته
از تحقیقات ،معموالً با استفاده از انواع تکنیکهای دادهکاوی نظیر شبکههای عصبی( ،)25تحلیلهای
رگرسیونی( )26و مدلهای تصادفی( )27استفاده میشود .محدودیت اصلی در استفاده از این دسته از
روشها ،عدم وجود دادههای عملکرد ،با اعتبار مناسب ،در سازمانها است .در صورتی که دادههای
عملکرد ،وجود نداشته باشند ،از روشهای تصمیمگیری چند شاخصه ،استفاده میشود .در مدلسازی با
استفاده از این روشها ،نیازی به استفاده از دادههای عملکرد در مدلسازی نیست .این پژوهش ،با توجه
به اینکه از دادههای عملکرد ،در مدلسازی استفاده نکرده است ،در گروه تصمیمگیریهای چند
شاخصه قرار میگیرد.
در استفاده از روشهای مختلف تصمیمگیری چند شاخصه ،به مفهوم ریسک ،به عنوان مفهومی
مستقل ،کمتر توجه شده است و بیشتر ،استفاده از دو مفهوم تناسب افراد با گروه و تناسب افراد با
معیارهای تعیین شده ،رواج داشته است .علیرغم اینکه ،در آثاری به مفهوم ریسک اشاره شده است
( )35( ،)34و ( ،)36اما از این مفهوم به صورت مستقل در تصمیمگیری موضوعات منابع انسانی،
مخصوصاً موضو عاتی به جذب ،ارتقا و یا انتصاب مربوط باشد ،استفاده نشده است .لذا ،این تحقیق ،به
طراحی مدلی برای در نظر گرفتن مفهوم ریسک به صورت مستقل ،اختصاص یافته است .بدین منظور
 9مدل محاسباتی طراحی شده است و هر مدل با استفاده از شبیهسازی مونتکارلو و استفاده از
شاخص  MSEاعتبارسنجی شده است .برای اعتبارسنجی هر مدل نیز از مفهوم مقایسه تفاوتهای
میانفردی در نمره نهایی و نمرات شایستگیها مطابق با ( ،)23استفاده شده است .لذا میتوان ،انتظار
داشت تا عالوه بر مفهوم ریسک ،مفهوم تفاوتهای میانفردی نیز ،به عنوان شاخصی اثرگذار و کلیدی
در مدل لحاظ شده باشد .یعنی ،مدل ارائه شده ،تفاوتهای بین فردی را نیز ،عالوه بر مفهوم ریسک ،به
خوبی نشان میدهد .عالوه بر این ،ویژگی تناسب افراد با معیارهای ارائه شده و بیشینه شدن میانگین
فرد نیز ،در این مدل حذف نشده و همچنان وجود دارد .در واقع در مدل ارائه شده ،سعی شده است تا
تناسب فرد با معیارهای ارائه شده با در نظر گرفتن همزمان مفهوم ریسک به عنوان معیاری مستقل و
اثر گذار ،محاسبه شود.
در ارزیابی  9مدل ارائه شده ،مدل شماره  ،2بهترین عملکرد را داشته است .میانگین خطای این
مدل برابر با  0/26و انحراف معیار خطای آن برابر با  0/21بوده است .مطلوبیت  ،در این مدل را ،به
صورت نیز بازنویسی کرد .در این رابطه ،بیشینه نمره ممکن ،برابر با بیشینه نمرهای است که ارزیاب
میتواند در ارزیابی به یک شایستگی اختصاص دهد .این مقدار در این گزارش  5در نظر گرفته شده
است.
جمع نمرات فرد تمام شایستگیها
= مطلوبیت
تعداد شایستگیها
×
بیشینه نمرات
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همچنین رابطه ریسک ،در این تکنیک را نیز میتوان به صورت زیر نوشت که در آن حد ریسک،
برابر با مقداری است که ،فرد با کسب آن نمره ،حد قابل قبولی از شایستگی را داراست .این مقدار در
این پژوهش  3در نظر گرفته شده است.
جمع قدر مطلق تفاوت نمرات کمتر از حد ریسک تا حد ریسک
حد ریسک

×

تعداد شایستگیها

= ریسک

و در نهایت بازده تعدیل شده با ریسک به صورت زیر قابل بیان است.
(ریسک  × )1 -مطلوبیت = مطلوبیت تعدیل شده با ریسک
در این مدل ،مطلوبیت ،نشانگر میزان مطلوبیت افراد و برابر با نسبت نمرات کسب شده توسط
ارزیابی شونده به بیشترین نمرات قبل کسب در کانون ارزیابی است .در واقع ،این شاخص بیانگر میزان
تناسب فرد با شاخص های ارزیابی است و فرد باید برای کسب نمره در این قسمت ،در هر شاخص،
بیشترین نمره را کسب نماید .همچنین ریسک ،نشاندهنده میزان ریسک ناشی از پراکندگی نمرات فرد
در کانون ارزیابی است .این شاخص نشان میدهد ،عملکرد آتی فرد در موقعیتهای شغلی محتمل ،تا
چه حد نوسان می کند .در این مدل تمایزات بین فردی با استفاده از شاخص مطلوبیت و ریسک و به
وسیله سنجش فاصله با ایدهآل مثبت و حد رضایتبخش سنجش شده است و به وسیله نرم منهتن
سنجیده شده است .در نهایت مطلوبیت تعدیل شده با ریسک ،برابر با مطلوبیت تعدیل شده با ریسک
است .این شاخص بدان معنی است که با در نظر گرفتن ریسک عملکرد آتی ،مطلوبیت فرد برای
سازمان تا چه اندازه خواهد بود.
از جمله کاربردهای این مدل ،میتوان به محاسبه نمره نهایی ،فرآیندهای ارزیابی اشاره کرد .هر
فرآیند ارزیابی ،استفاده از ترکیبی از ابزارهای مختلف و ارزیابی ویژگیهای گوناگون در هر ابزار است.
با استفاده از ابزارهای مختلف امتیازات مختلفی در ابعاد گوناگون برای ارزیابی شونده ،ایجاد میشود که
پراکندگی و حجم باالی این موارد میتواند موجب سردرگمی مدیران ،حین تصمیمگیری شود .لذا باید
از روشی برای یکپا رچه کردن نمرات و ایجاد یک نمره نهایی استفاده کرد که عالوه بر اینکه تناسب
فرد با معیارهای ارزیابی را نشان میدهد ،بتواند تفاوتهای میانفردی را دخیل کرده و در عین حال
ریسک انتخاب فرد را نیز نشان دهد ،که علت اصلی مدل ارائه شده در این مقاله ،همین منظور بوده
است .لذا می توان از این مدل در تمامی فرآیندهای ،جذب و استخدام ،انتصاب ،ارتقا ،ارزیابی عملکرد و
سایر فرآیندهایی که برای هر فرد امتیازات جداگانه ایجاد شده و باید برای تصمیمگیری در مورد
ارزیابی شونده ،نگاهی یکپارچه به فرد داشت ،استفاده کرد.
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