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  چكيده     
خارجي،  هاي جديدي همچون ورود بانك هاي سازمان تجارت جهاني با چالشپيوستن به  موضوعامروزه نظام بانكداري كشور با توجه به 

كشور براي بقا و رقابت در اين  هاي بانك نيبنابرا، سترو همالي و اعتباري روب يها مؤسسه هاي خصوصي و افزايش فعاليت هاي شروع به كار بانك
نابع انساني هر كه عملكرد م چرا کنند؛توجه بيشتري است، اصلي آنها  محيط پويا، نياز دارند كه به وضعيت منابع انساني خود كه از اركان

ثر بر ارزيابي عملكرد منابع انساني در اين مقاله به بررسي عوامل مؤ نيبنابرا .ث بقا و يا نابودي آن سازمان شودتواند باع سازمان است كه مي
مختلف  هاي متداول ارزيابي عملكرد در زمينه هاي كه از روش (DEA)ها  استفاده از روش تحليل پوششي دادهپرداخته شده است و سپس با 

بحراني شعب بانك مورد مطالعه  هاي خروجي و شاخص هاي ورودي، مقادير كمبود شاخص هاي ، رتبه، مقادير مازاد شاخصكارآيياست، 
، با استفاده از روش هستندكيفي  هاي پايه داده رارزيابي عملكرد كاركنان ب هاي با توجه به اين مطلب كه بسياري از شاخص. مشخص شده است

DEA Fuzzy بندي شعب مشخص شده  و  رتبه كارآيي، در مدل وارد  شده و  سپس كيفي وجود دارد هاي مورد شاخص عدم قطعيتي كه در
همبستگي اسپيرمن استفاده  از مقادير) فازي( DEA Fuzzyو )  قطعي(    DEAبندي  واحدها  از دو روش مقايسه نتايج رتبه  يبرا.  است

 DEAاساس روش  بر) قطعي(  DEA حاكي از تصديق و تعيين اعتبار نتايج روش ،شده است كه  اين مقادير در مورد شعب بانك مورد مطالعه
Fuzzy )است) فازي.  
بهينه در زمينه  هايساني و ارائه راهكاربندي، بررسي نقاط ضعف و قوت عملكرد منابع ان تواند براي رتبه مي ،شده در اين مقاله ارائه هايالگو

  .ها مورد استفاده قرار گيرد شعب بانك همهعملكرد منابع انساني در 
       

 DEA Fuzzy  -ها تحليل پوششي داده - بندي رتبه - ارزيابي عملكرد :يديکل هاي واژه 

  

  قدمهم -۱
اخير نظام بانكداري كشور با توجه بـه   هاي در سال

 هـاي  مان تجارت جهاني بـا چـالش  پيوستن به ساز موضوع
خـارجي، شـروع بـه كـار      هاي جديدي همچون ورود بانك

مالي  يها ؤسسهم هاي خصوصي و افزايش فعاليت هاي بانك
 هـاي  هـا بانـك   ايـن چـالش   نيبنابرا. سترو هو اعتباري روب

تـا بـراي بقـا و رقابـت در ايـن      است كشور را بر آن داشته 
تـا بـا    کنندخود اقدام  محيط پويا، نسبت به بهبود عملكرد

شناسايي نقاط ضعف و قوت خود، وضعيت موجود را بهبود 
  .دهند

بنـدي، هـر يـك مزايـا و      بررسي و رتبـه  هاي روش
اسـت کــه   هــا سـال . را داردخـاص خــود   هــاي محـدوديت 

ي هستند كـه  هاي  محققان و تحليلگران در جستجوي روش
 هايدارنـد و گسـتر  كمتـري   هـاي  تا حد ممكن محدوديت

توجه به اين .  رديگ يها را در بر م اگيرتر از عملكرد بنگاهفر
نكته ضروري است كه به سبب ضـعفي كـه در اسـتفاده از    

بـه طـور جـدا از هـم وجـود دارد،      مالي  هاي تحليل نسبت
گيـري در   انـدازه  هـاي  گران به سمت آن دسته روشتحليل

مـالي ميـل    يها ؤسسهها و م بانك كارآييزمينه عملكرد و 
طور يكپارچه از اطالعات موجود ه اند كه بتواند ب كردهپيدا 

جا در تحليل وارد  يكبه طور استفاده و اثرات همه آنها را 
  . کنند

 هـاي  ي كـه در سـال  هـاي  ترين روش يكي از معروف
گـران   نظـران و تحليـل   اخير مورد توجه بسياري از صاحب

اين روش كه . است ۱CAMELSروش  ،قرار گرفته است
، بخشـي از  شود مي ركزي اياالت متحده استفادهدر بانك م

بنــدي   رتبــه . اســت  ۲بنــدي تخمينــي   سيســتم رتبــه  
CAMELS ايط مالي و تصـويري از  نمايانگر كيفيت، شر

ايـن بررسـي   . ها و عملكرد كلي بانك است وضعيت ريسك
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ها، شايستگي مديريت،  عامل، سرمايه، كيفيت داراييشش 
 ك بـازار را مـورد  درآمد، ريسك نقدينگي و حساسيت ريس

رتبـه يـك    ،معيارهـا ن يـ ابه هر يك از . دهد توجه قرار مي
داده ) ترين عملكرد ضعيف(پنج  تا رتبه) ترين عملكرد قوي(

ي بانك را هايها درجه ن ت مجموع اين رتبههايدر ن. شود مي
ــك را روشــن   ــات بان تشــكيل داده و ســطح ســالمت و ثب

ه نتايج تجربي بچه انتظارات منطقي از مدل و چه . کند مي
 هـاي  كننده اين نكته هستند كه بانـك  ، تصديقدست آمده
نظر سالمت و ثبـات در وضـعيت   از  ۲و  ۱ هاي داراي رتبه
و  ۴، ۳ا رتبه ب هاي تري قرار دارند و در مقابل بانك مطلوب
نتـايج ضـعيف آزمـايش    . ندارنـد بخشـي   عملكرد رضايت ۵

CAMELS ــاظران هــ ــه ن ــك، در واقــع هشــداري ب  ر بان
از . هاي خود را افزايش دهنـد  است تا ميزان نظارتها كبان

در ايـران آن   CAMELSاستفاده از مدل  هاي محدوديت
مهـم   يها كه از اجزا ست كه ارزيابي لياقت مديريت بانكا

ايراني دولتي بوده و  هاي بانك. استآن است بسيار دشوار 
ــه   ــف ب ــپمــديران موظ ــا از  بخشــنامه يروي و تكــاليف  ه

ه يارزش سـرما . هسـتند شده از سوي بخش دولتي  تحميل
شده در اقتصاد  تجربه يط تورميل شرايدله ب ها بانک يواقع

ــ ــدو دهــه گذشــته و تجد يکشــور ط ــارز نکــردن دي  يابي
ر يـ غ يآنها از اوائل دهه هفتاد تـا کنـون، ارقـام    هاي يداري
همچنـين بـا توجـه بـه اينكـه در      . کنـد  يرا ارائه مـ  يواقع
ست مديريت ريسك وجود ندارد، ارزيابي كشور پ هاي بانك

انجـام  سـت  رو هي كه مديريت با آن روبهاي كاملي از ريسك
جلـوگيري از   ،توجـه ايـن روش   به عالوه محـور . گيرد نمي

ثباتي مالي و مخاطرات ناشي  ناشي از بروز بي يها مخاطره
بـودن را بـا    ست كه الزام محرمانـه ا ها از ورشكستگي بانك
ن مربوطه و هيئـت مـديره   ساد و جز بازرخود به همراه دار

در ايـن  . نبايد از نتايج آن مطلـع شـود   يچ فرديه ها بانك
ـ  "هـا  تحليـل پوششـي داده  "راستا  اي در  ه طـور گسـترده  ب

هاي مختلـف، از جملـه    بخش كارآييتعيين  يبراكشورها 
  .مورد استفاده قرار گرفته استبانكداري 

ايـن   بـا  ۱۹۹۹بار، كيلگو، زيمس و زيمل در سـال  
بازرگاني اياالت متحـده   هاي و عملكرد بانك كارآييوش، ر

در ايـن بررسـي كـه بـا روش     . را مورد بررسي قـرار دادنـد  
گرفـت، پـنج متغيـر هزينـه      انجـام  ها تحليل پوششي داده

هـاي   اي، هزينـه  هاي بهره ثابت، هزينه هاي دستمزد، دارايي
اساسـي   ورودي هايعنوان متغيره ب ها اي و سپرده غيربهره

درآمدزا، درآمد  هاي فعاليت بانك و سه متغير اصلي، دارايي

ـ  از بهره و همچنـين درآمـد غيربهـره    حاصل عنـوان  ه اي ب
اين مطالعـه، عـالوه   . وجي در نظر گرفته شدخر هايمتغير

تـوجهي در   قابـل نتـايج   ها بانك كارآييبر تعيين وضعيت 
ه از آن جملـه تحقيـق مزبـور نشـان داد كـ     . برداشته است

 كـارآيي ها براي تعيـين ميـزان    روش تحليل پوششي داده
ــك ــالك با بان ــل اعتمــادي را در  هــا م ــات و قاب ــار ثب اختي

جالب ديگر اين تحقيق، تطابق همچنين از نتايج . گذارد مي
بنـدي   بـا رتبـه   DEAاسـاس روش   بـر  ها بندي بانك رتبه

CAMELS   از ديگر نتايج مهم اين . بود كارآيياز منظر
هـاي   مالي در بين بانـك  هاي ان مقايسه شاخصامك ،روش

ن منظـور  يـ ا يبـرا . پـايين اسـت   كـارآيي بـاال و   كارآييبا 
مـالي هـر يـك از ايـن دو      هـاي  توان با مقايسه شاخص مي

دست آورد ه ب ها داري بين اين داده هاي معني ت گروه، تفاو
تواننـد مـالك مقايسـه    مالي كـه ب  هاي و در نتيجه شاخص

  ].۱[کردها باشند را تعيين  بانك كارآييعملكرد و 
ــابي   چنــد مــورد از مطالعــاتي كــه در زمينــه ارزي

خـارجي و داخلـي بـا اسـتفاده از روش      هاي عملكرد بانك
شـرح  ن يـ ابـه   ،گرفته اسـت  انجام ها تحليل پوششي داده

ــت ــال  Manandhar , Tang: اسـ ــ ۲۰۰۲در سـ ک يـ
ها به کمک روش  عملکرد شعب بانک يابيارز يساختار برا

DEA  عملکـرد   يابيـ آنها معتقدند کـه در ارز . دکردنارائه
وجود دارد که کمتـر مـورد    ينامحسوس هاي ها جنبه بانک

 يتالش کردند کـه سـاختار   نيبنابرارند، يگ يتوجه قرار م
مـورد توجـه    زيـ ننامحسوس  هاي ن جنبهيارائه دهند که ا

شـده سـه نـوع     در سـاختار ارائـه   ن کاريا يبرا. رنديقرار گ
 کـارآيي  و يخدمات کارآيي، ياتيعمل کارآييشامل  ييکارآ

 Paradi Schaffnit , ].۲[نظر گرفتنـد  را در يسودبخش
ک بانـک بـزرگ   يعملکرد شعب  يابيبه ارز ۲۰۰۴در سال 

ن يآنها در ا. اند پرداخته DEAبا استفاده از روش  ييکانادا
 ۳ديـ نام مدل توله ک مدل بيکه  کردندرابطه دو مدل ارائه 

 ين سـود را بـرا  يشـتر يکـه ب  ياستفاده از منبعـ  آن در که
نـام  ه گر بيدهد و مدل د ينظر قرار م مد س شعبه دارديرئ

را مـدنظر قـرار    يج مـال يکـه نتـا   اسـت  ۴کيمدل اسـتراتژ 
) رعامليمـد (ت ارشـد بانـک  يريمـد  يشتر برايدهد که ب يم

  ].۳[استمهم 
Bedingfield ,Scheraga,Haslem   در سال

ـ  هاي بانک کارآييل يتحل يبرا ۱۹۹۹ در  U.S يالمللـ  نيب
. انـد  ه کار بـرده را ب  DEAروش ۱۹۹۲و  ۱۹۸۷ هاي سال
ـ يها با ت بانکيريمد که ن بوديا يابين ارزيجه اينت ن يد از ب
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ـ  يه واقعـ يبه پول نقـد و سـرما   يورود هايريمتغ ن يو از ب
 کند يشتريتوجه ب يخارج هاي به وام يخروج هايريمتغ

]۴.[ Hall , Darke کارآيي يابيارز يبرا ۲۰۰۳سال  در 
. استفاده  كردند DEAژاپن از روش ناپارامتري  هاي بانک

است  بيانگر آن DEAشده و نتايج روش  انجام هاي بررسي
ـ   ثيرات ناشي از اثرگذاري مسائل مربوط بـه وام كه تأ ه هـا ب

ـ   هاي بانك كارآييترين عامل مؤثر بر  عنوان اصلي ه ژاپـن ب
  ].۵[اي كوچك بوده است  نطقهم هاي ويژه در بانك

Hinterhuber , Bartsch, Afrazeh  در سال
را بـه سـه    يانسـان  يروين يور در بهره ياصل عوامل ۲۰۰۴

دند که ممکـن  يجه رسين نتيآنها به ا. م كردنديدسته تقس
ـ  ياست   يت موجـود و مطلـوب بـرا   يـ ن موقعيک شـکاف ب
 کـاهش  يد بـرا يـ پرسنل وجود داشته باشد که با يور بهره

 يد بـه بررسـ  يـ ن منظـور با يـ ا يبرا. ي کردسعن شکاف يا
 کـار ه د با بيبا نيبنابرا. ن شکاف پرداختيجاد ايا هاي علت

ها، آمـوزش،   ، مشخص کردن ارزشيزشيانگ هاي بردن راه
کـه مـرتبط بـا     يجاد کـار يها، ا تيها و ظرف توسعه مهارت

ـ  يـ ک موقعيـ جاد ي، ااستق فرد يعال له يوسـ ه ت مناسـب ب
ها  ن شکافيا ،کار ، منابع و ابزارها هيارتباط با رو سازمان در

  ].۶[ را کاهش داد
,Wu Liang,Yang  ــال  يبــــرا ۲۰۰۶در ســ

اسـتفاده    DEAFuzzyهـا از روش  بانـک  کارآيي يابيارز
ـ مقايسـه   DEAج آن را بـا روش  يكردند و نتـا  در . دکردن

 نظـر  شرايط بـراي واحـدها در   يفرض همگن DEAروش 
 عوامـل در  يهـاي  کـه تفـاوت   يورتصـ  شـود، در  يگرفته مـ 

شود  ياين شرايط م يجاد ناهمگنياست که باعث ا يطيمح
ي در نتـايج روش  هـاي  عث ايجـاد چـالش  و اين ناهمگني با

DEA افراد روش فـازي را در مـدل   ن يا نيبنابرا. شود يم
DEA اي و   گرفتن شـرايط منطقـه   نظر وارد كرده و با در

رزيابي، عملكرد شعب تحت ا هاياي براي واحد بين منطقه
محيطي  عوامل. در مناطق مختلف مورد ارزيابي قرار دادند

و  ۶، تراكم جمعيت۵نظر گرفته شده، شامل سطح درآمد در
محيطي و  عواملبا توجه به . منطقه بودند ۷سطح اقتصادي

فازي استفاده شـده تغييـرات در نتـايج دو روش     هاي مدل
DEA  وDEAFuzzy   روش  محسوس بوده اسـت، زيـرا

هر واحد را در مدل  کارآييدر  يطيمح هايرياثر متغ يفاز
  ].۷[کند منعكس مي

با استفاده از روش  ۱۳۸۲حميدرضا مالئي در سال 
 هـاي  كـارآيي گـرفتن   نظـر  و بـا در  ها تحليل پوششي داده

ــدلي    ــودآوري، م ــت خــدمات و س ــاتي، كيفي ــراعملي  يب
اري از بندي شعب بانك رفاه كارگران ايـران و الگـوبرد   رتبه
آنيتـا   ].۸[با بهترين عملكرد را ارائـه داده اسـت   هايواحد

فنـي،   كـارآيي محاسبه به  ۱۳۸۲عظيمي حسيني در سال 
و  پرداختـه ها در اقتصاد ايـران   تخصيصي و اقتصادي بانك
تحليـل پوششـي   ريـزي خطـي    براي اين كار از مدل برنامه

ن در ايـ  نمونـه مـورد اسـتفاده   . استكرده  استفاده  ها داده
ــراي دوره زمــاني   تحقيــق ــك كشــور ب -۷۸شــامل ده بان
معاونت امور اقتصادي دارايـي بـه بررسـي     ].۹[است۱۳۷۶
وري مالي شـبكه بـانكي كشـور     كارآيي و بهره هاي شاخص

پرداخته است و براي اين منظـور   ۱۳۷۹ -۱۳۸۱طي دوره 
آزاده و همکاران  ].۱۰[است کردهمتنوعي را ارائه  هاي مدل

 يو فن يتيريمد کارآيي يساز نهيو به يبند هرتب يبرا] ۲۲[
در . کردنداستفاده  DEAکرد يک روياز  ،ک بانک بزرگي

کــرد يک رويــاز  ]۲۳[گــر، آزاده و همکــاران يد يا مطالعــه
ــاس   ي ــر اس ــه ب ــرا DEAو  AHPکپارچ ــارز يب و  يابي
ک بانـک بـزرگ   يـ در  يانسـان  يروين يور بهره يساز نهيبه

  .بهره گرفتند يصنعت
زيـادي بـراي ارزيـابي عملكـرد      هاي روش كنون تا

 فقـط هـا   ها مطرح شـده اسـت كـه اغلـب ايـن روش      بانك
كيفي  هاي نظر گرفته و جنبه مالي عملكرد را در هاي جنبه

شـده و   عملكرد مانند كيفيـت خـدمات ارائـه    و نامحسوس
شايان توجه اسـت  . اند نکردهعملكرد منابع انساني را لحاظ 

در ارزيـابي عملكـرد    سـنتي  هاي بانكدر اين خصوص كه 
 ، هراستشان روي شاخص سودآوري بانك  بيشترين توجه

يـك شـاخص عمـده در زمينـه      ،چند شـاخص سـودآوري  
با  يول، استها  بانك بخصوصعملكرد اقتصادي يك بنگاه 
ارنده و ساير شرايط، سودآوري توجه به مقررات متنوع بازد

اي براي  صفانهي و به طور مطلق معيار منهايتواند به تن نمي
اين  بر نظر گرفته شود؛ كشور در هاي بررسي عملكرد بانك

سـاير عوامـل و    ادشـده ياساس الزم است در كنار شاخص 
عملكردي  از جمله عملكرد منابع انساني نيـز   هاي شاخص

كه در هر سازماني، منابع  مورد توجه قرار گيرد و از آنجايي
ارزيـابي عملكـرد    نيبنـابرا ، استانساني از اركان اصلي آن 
 ،وري آنـان  ي براي بهبود بهرههاي منابع انساني و ارائه روش

توانـد در افـزايش    ترين مسائلي اسـت كـه مـي    يكي از مهم
. ثر واقـع شـود  هـا مـؤ   يك سازمان از جملـه بانـك   كارآيي
در اين مقاله بـه ارزيـابي عملكـرد منـابع انسـاني       نيبنابرا

. پـرداختيم  هـا  شعب بـا اسـتفاده از تحليـل پوششـي داده    
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لوژي علمــي و متـدو  ،هـا  لوژي تحليـل پوششـي داده  ومتـد 
مشابه است كه  هايواحد كارآييناپارامتريك براي ارزيابي 

ها نيـز   شعب بانك كارآييمتعددي در سنجش  هايكاربرد
بـا اسـتفاده از مبنـاي قـوي      لوژيوايـن متـد  . داشته است

رزيـابي  كند كه ا ، اين امكان را فراهم ميريزي خطي برنامه
تحت بررسي داشته باشد و تصميمات  هاياز عملكرد واحد

 هايبهبود وضـعيت كاركنـان واحـد    يبرادرست و منطقي 
ــد  ذکرشــده ــه ده ــه بســياري از   . ارائ ــه اينك ــا توجــه ب ب
 هـاي  ارزيابي عملكـرد كاركنـان بـر پايـه داده     هاي شاخص
تواند  مي DEA Fuzzy لوژيومتد نيبنابرا، هستندكيفي 

ثر واقع شود، چون  عـدم قطعيتـي   سائلي مؤبراي چنين م
ارد، در مـدل وارد  كيفـي وجـود د   هاي كه در مورد شاخص
  .گيرد انجام ميبندي واحدها  شده و سپس رتبه

لوژي تحقيـق كـه   ومتـد ) ۲(در اين مقاله در بخش
ارزيـابي   هـاي  شامل فلوچارت مراحل كار، تعاريف شاخص

بـراي   AHP هـاي  روش دربارهكاركنان، توضيحي مختصر 
ارزيـابي عملكـرد كاركنـان،     هـاي  تعيين اهميـت شـاخص  

DEA وDEA Fuzzy    ي عملكـرد منـابع   بـراي ارزيـاب
تجزيه و تحليل نتـايج هـر   ) ۳(در بخش انساني ارائه شده،

در مورد مجموعـه شـعب بانـك     ذکرشده هاي يك از روش
نتايج مقاله و ) ۴(در بخش . صنعت و معدن ارائه شده است

  . مورد استفاده ارائه شده است منابع) ۵(در بخش
  

 لوژي تحقيقومتد -۲
 مراحل انجام تحقيق -۲-۱

در اين مقاله مراحلي براي ارزيابي عملكرد منابع انساني     
  :هستندشرح ن ياگرفته شده است كه به  نظر ها در بانك

ارزيابي عملكرد كاركنان، ابتدا بـه بررسـي و    يبرا 
 لكرد كاركنانثر بر ارزيابي عمكيفي مؤ هاي تعيين شاخص

اي از رؤسـاي شـعب    پرداخته، سپس با طراحي پرسشنامه
، امتياز هر شـاخص را  شود كه با تكميل آنها درخواست مي

سـپس  . کننـد يك از پرسنل شعبه خود مشخص  براي هر
كيفـي مربـوط بـه ارزيـابي عملكـرد       هـاي  اهميت شاخص
 مشـخص كـرده و بـر    AHPاسـاس روش   كاركنان را بـر 
ي هر شاخص هايهميت هر شاخص، امتياز ناساس امتياز و ا

كيفـي   هـاي  شود و بدين طريق شاخص كيفي مشخص مي
سپس با اسـتفاده از روش  . شوند به مقادير كمي تبديل مي

 هـاي  شـاخص  کـردن و مشـخص   هـا  تحليل پوششـي داده 
و جايگاه شـعب، مقـادير    كارآييورودي و خروجي، ميزان 

 هـاي  خصكمبـود شـا   ورودي، مقـادير  هـاي  مازاد شاخص
 يـك از شـعب از نظـر    بحراني هـر  هاي خروجي و شاخص

. شـوند  مشخص مي عملكرد منابع انساني نسبت به يكديگر
ارزيــابي عملكــرد  هــاي كــه اكثــر شــاخص امــا از آنجــايي

هسـتند كـه از طريـق نظرخـواهي كمـي      كيفـي   ،كاركنان
با  .ورد آنها قطعيتي الزم وجود ندارددر م نيبنابرااند،  شده

عدم قطعيتي كه در مورد  DEA Fuzzy از روشاستفاده 
در مدل وارد  αبه كمك  ،وجود دارد ذکرشده هاي شاخص

بنـدي   و رتبـه  كـارآيي كرده و با استفاده از ايـن روش نيـز   
بـا اسـتفاده از دو    زينت هايدر ن. ميکن شعب را مشخص مي

بنـدي واحـدها    اي بـين نتـايج رتبـه    مقايسهروش ذکرشده 
  .دهيم انجام مي

كنان را نشان مراحل ارزيابي عملكرد كار) ۱( شکل
  .  دهد مي

ازي يامت ،کارکنان يابيارز هاي ر شاخصيک از زي براي هر
بيانگر  ۱عدد(گفته شده است،  نظر در ۱۰تا ۱نيب

بيانگر بهترين عملكرد  ۱۰ترين عملكرد و عدد  ضعيف
 يشعب برا يساها توسط رؤ رشاخصين زياز ايامت) است
شود، سپس امتياز  ان شعبه مشخص ميک از کارکني هر

از ين حسابي امتيانگيم هر شاخص اصلي از
 هايش تعيين شده و با توجه به اينكه واحدهاي رشاخصيز

، از طريق ميانگين حسابي روي هستندمورد ارزيابي شعب 
 ،اصلي كارشناسان هر شعبه هاي يك از شاخص امتياز هر

. شود ل ميمربوطه براي شعبه مدنظر حاص امتياز شاخص
براي هر شعبه  ذکرشدهشاخص اصلي  ۸بدين ترتيب 
ن يت ايبا توجه به اين مطلب كه اهم. شوند امتيازدهي مي

ن يابايد اهميت  نيبنابراست، يکسان نيها  شاخص
  .کردرا مشخص  ها شاخص

  

  )AHP(روش سلسله مراتبي  -۲-۲
از  ذکرشدهكيفي  هاي براي تعيين اهميت شاخص 

تحليل فرايند . فاده شده استروش سلسله مراتبي است
شده  طراحي هاي ترين سيستم يکي از جامع ،سلسله مراتبي

زيرا . استچندگانه  هايگيري با معيار براي شاخه تصميم
سئله را به صورت سلسله کردن م امکان فرمول ،اين تکنيک
 هايدهد و همچنين امکان در نظر گرفتن معيار مراتبي مي

 هاي اين فرآيند گزينه. دده مختلف کمي و کيفي را مي
گيري دخالت داده و امکان تحليل  مختلف را در تصميم

 ،عالوه بر اين. حساسيت روي معيارها و زيرمعيارها را دارد
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که قضاوت و  مبناي مقايسه زوجي بنا نهاده شده است بر
يا  همچنين ميزان سازگاري. کند محاسبات را تسهيل مي

مزاياي ممتاز د که از کن ناسازگاري تصميم را کنترل مي
همچنين از  گيري چند معياره است؛ اين تکنيک در تصميم

  ].۱۲و۱۳[بوده است مند بهرهمبناي قوي تئوريک 
AHP و کاربرد آن بر سه اصل استوار است :  

برپايي يـک سـاختار و قالـب سلسـله مراتبـي بـراي        .١
  ؛مسئله

  ؛زوجي يها برقراري ترجيحات از طريق مقايسه .٢
  .ها ار منطقي از اندازه گيريبرقراري سازگ .٣

جريــان فرآينــد و جزئيــات مراحــل  ) ٢(شــکل در 
AHP ۱۲[مشخص شده است.[  

  

  )DEA(  ها روش تحليل پوششي داده -۲-۳
 هـاي  ي كـه در سـال  هـاي  ترين روش يكي از معروف

گـران   نظـران و تحليـل   اخير مورد توجه بسياري از صاحب
ايـن   .سـت ا ها روش تحليل پوششي داده ،است قرار گرفته
شده و ريزي خطي ايجاد  برنامه هاي اساس تكنيك روش بر

 ريـزي  سازي با استفاده از برنامـه  مبتني بر يك سري بهينه

كارا از يك سري  هايدر اين روش منحني مرز. استخطي 
ايجاد  ،شود ريزي خطي تعيين مي ه وسيله برنامهنقاط كه ب

يـين  اقتصادي مربوطه، به تع هاي د كه مطابق تئوريشو مي
از ايـن نظـر   . پردازد سازمان به روش ناپارامتري مي كارآيي

]. ١٤[كمتري را در بر دارد هاي و محدوديت  ها پيش فرض
نسـبي و مـديريتي يـک     کارآييتحليل  يبرا ،در اين روش

مشابه، امكـان   هاي بنگاه اقتصادي در مقايسه با ساير بنگاه
همزمان  طوره متعدد ب هاي ها و خروجي استفاده از ورودي

تـوان بـه ترکيـب     همچنين بـا ايـن روش مـي   . وجود دارد
دسـت   کـارآيي  يارتقـا  يبـرا ورودي  هاي مناسب شاخص

در سيسـتم بـانکي    ١٩٨٠روش از اواسـط دهـة   ن يا. يافت
ــک و     ــه شــد و روشــي ناپارامتري ــار گرفت ــه ک کشــورها ب

 هايغيراحتمالي است که مرز کاراي توليـد را بـراي واحـد   
در اين مقالـه بـراي ارزيـابي عملكـرد     . کند مالي تعيين مي

گرا  گرا و خروجي ورودي BCC هاي كاركنان شعب از مدل
كـه   بازده به مقياس استفاده شده اسـت  متغيرسازي يبرا

توسط بانكر، چارنز و كوپر ارائه  ١٩٨٤ها در سال  اين مدل
  ].١٥و١٦[ده استش

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 
 
 
 

  .مراحل ارزيابي عملكرد كاركنان :۱شکل

یی  و تعریف شناسا
کیفی ارزیابی  هايشاخص

 عملکرد کارکنان

براي رتبه بندي  DEAبکارگیر ي روش 
  شعب براساس عملکرد منابع انسانی

براي رتبه  DEA Fuzzyبکارگیر ي روش 
اس عملکرد منابع بندي شعب براس

  انسانی
 

و تعیین اعتبار نتایج  تصدیق 
با استفاده از روش  DEAروش 

DEA Fuzzy  

راهکار  هايبهینه سازي و ارائه 
مناسب جهت ارتقاء وضعیت منابع 

 انسانی شعب

طراحی، توزیع و تحلیل 
پرسشنامه استاندارد مرتبط 

 با وضعیت منابع انسانی

  
  ورودي هايمتغیر

  
تعریف شاخص ها در قالب 

  ورودي و خروجی هايمتغیر
  AHPبکارگیر ي روش 

براي تعیین اهمیت 
  کیفی هايشاخص

 
خروجی  هايمتغیر

  کمی شده

  
  خروجی کیفی هايمتغیر

ورودي و  هايتعریف متغیر
خروجی به شکل اعداد 

  فازي مثلثی
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  گراخروجيگرا و  ورودي BCCکاربردي هاي مدل - ۲-۳-۱

 هـر يـک از شـعب از مـدل     کـارآيي براي تعيـين  
BCCهـاي  تحليل روي شاخص يبرا) ۱(ورودي گرا رابطه 

تحليـل   يبرا) ۲(گرا رابطه خروجيBCC ورودي و از مدل
 هاي در مدل. خروجي استفاده شده است هاي روي شاخص

ـ  شـده  ي تعريـف كيفـ  هـاي  از شـاخص  ذکرشده عنـوان  ه ب
و از   j=1,..,nو  r=1,..,8كـه  ) Yrj(خروجي هايمتغير
هزينه آموزش و تحقيقات، ساعات آمـوزش و   هاي شاخص

ــ  ــداد پرســنل ب ــوان متغيره تع ــه ) Xij(ورودي هــايعن ك
j=1,..,n  وi=1,2,3   ــت ــده اس ــتفاده ش ــط . اس در رواب

  ].۱۷و۱۸[استبيانگر تعداد شعب  n ادشده،ي
  
  

 )١(  
  
  

  
  

  

)٢(         

 0jλ            

1
1 jλ          
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  و همکاران جهانشاهلوبندي  رتبه - ۲- ۳- ۲
که کوپر و  کارآييو همکاران، فرا  جهانشاهلو
بندي و تحليل  براي کالس ۲۰۰۱همکاران در سال 

اند را بهبود  کارا و ناکارا ايجاد کرده هايحساسيت واحد
در اين  دکه تعداد مسائلي که باي به طوري ،اند بخشيده

بندي  براي تعيين رتبه. اند کاهش داده را حالت حل شود
استفاده شده ) ۳(مورد ارزيابي از رابطه هايكامل واحد

  ].۱۷[است

isfreeandjjss

ysy

xsx

ts

ssMinZ

rij

n

j
j

j

irrj

n

j
j

j

iiij

n

j
j

j

r
r

i
i

0

0
1

00

0
1

00

0
1

8

1

3

1
00

)0(0,,

1

..

)(

ωλ

λ

ωλ

ωλ

εω

≠∀≥

=

−=+

+=+

+−=

+−

≠
=

+

≠
=

−

≠
=

=

+

=

−

∑

∑

∑

∑∑

  

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  .جريان فرآيند: ٢شکل
  

  بحراني هاي شاخص - ٣- ٣- ٢
  ورودي بحراني   هاي شاخص-۳-۱- ۲-۳

صي است كه تغيير شاخ ،شاخص ورودي بحراني
ــأ  ــترين ت ــت  ثيدر آن بيش ــر موقعي ر را در تغيي

  .دارد DMUيك  كارآيي
  
  ورودي بحراني  هاي مدل تعيين شاخص  -۳-۲- ۲-۳

براي تعيين شاخص ورودي بحرانـي بـراي هـر     
  ].۱۷[استفاده شده است) ۴(شعبه از رابطه 
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  خروجي بحراني  هاي شاخص - ۳- ۲-۳-۳

صي است كه تغيير در آن شاخ ،شاخص خروجي بحراني
 DMUيـك   كـارآيي موقعيت  ثير را در تغييربيشترين تأ

   .دارد
  

  بحراني  خروجي  هاي مدل تعيين شاخص - ۴- ۲-۳-۳
براي تعيين شاخص خروجي بحراني براي هـر شـعبه از   

  ].۱۷[استفاده شده است) ۵(رابطه 
  
  
  
  
  
  

)۵( 
  

  )DEA Fuzzy(  روش فازي -۲-۴
با توجه به کمبود اطالعات و دانش کامل، رياضيات 

.  کـافي نيسـت   پيچيده هاي کردن سيستم مدل يبرادقيق 
در مسائل دنياي واقعي، تصميمات به همان اندازه کـه بـر   

کيفـي نيـز    هاي کمي قرار دارند، بر پايه داده هاي پايه داده
رسـد کـه رويـه فـازي بـراي       از اين رو به نظر مـي . هستند

كـه بسـياري از    چنين مسائلي مناسـب باشـد و ازآنجـايي   
كنـان  شـده بـراي ارزيـابي عملكـرد كار     مطرح هاي شاخص
هســتند و از طريــق نظرخــواهي از رؤســاي شــعب كيفــي 

در روش فازي عـدم قطعيتـي    نيبنابرااند،  امتيازدهي شده
دارد در مدل وارد شـده و  ها وجود  كه در مورد اين شاخص

  ].١٩[بندي واحدها انجام شده است سپس رتبه
  

  فازي هاي بندي واحدها بر اساس داده مدل رتبه - ۱- ۴- ۲
 ،٢٠٠٢در سـال   نشـاهلو جهامعمارياني، ساعتي و 

 يمثلثـ  يرا با اعـداد فـاز   CCRاز مدل  يک نسخه فازي
اي كـه   ، به گونـه حل آن ارائه کردند يبرا يا هيهمراه با رو

هـا و   پس از برش آلفاي محدوديت CCRدر نسخه فازي 
تابع هدف، آنها را به فواصل قطعي تبـديل كردنـد و ايـده    

بازه مفروض  در اي طي آن نقطهكه  کردندجديدي را ارائه 
عـين اينكـه    گرفتـه شـده كـه در    نظر به عنوان متغير در

تابع هـدف   به طور همزمان ،كند ها را ارضاء مي محدوديت
  ].٢٠[کند يمرا نيز بهينه 

ــه  يامتيــاز DEAاســتاندارد  هــاي مــدل کمتــر از يــک ب
توان آنها را  دهند و در نتيجه مي ناکارا نسبت مي هايواحد
ارا همگـي امتيـاز   کـ  هايحالي که واحددر  بندي کرد؛ رتبه

تـوان ايـن واحـدها را     گيرند و به اين صـورت نمـي   يک مي
 نيـز  DEAفـازي   هـاي  با استفاده از مـدل . بندي کرد رتبه

در نتيجـه بـراي   . شوند تعدادي از واحدها کارا شناخته مي
کارا نياز است که از مدل ديگـري   هايبندي اين واحد رتبه

بندي  به رتبهآنها با روش بديع اقدام  ني، بنابرااستفاده شود
ــر هايواحــد ــا  CCR اســاس مــدل كــار ب ــد كــه ب کردن

كردن محدوديت اضافه
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است و اين  ]١،٠(متعلق به بازه  يعامل α، )٧(در مدل
كه به ازاي  استريزي پارامتري  مدل كه يک مدل برنامه

  ].٢٠و٢١[کند يميک حل بهينه توليد  αهر 

ها ~ijx، ذکرشدهن مقاله براي استفاده از روش يدر ا

 DEAخروجي مدل هايها متغير~ijyورودي و  هايمتغير
ـ تعر يمثلثـ  يشوند که به شکل فـاز  گرفته مي نظر در ف ي

 هـاي براي تعريف اعداد فـازي مثلثـي بـراي متغير   . اند شده
كـه بـراي هـر متغيـر بـازه       کردهمذكور بدين طريق عمل 

كه  ميکن يمتعريف  M,L,U)(ه صورتمثلثي نامتقارن را ب
M  ،ميانگين نمره هر شاخصL پايين كه بـه صـورت    حد

Min  نمره هر شاخص وU    حد باال كه بـه صـورتMax  
البتـه در  . اسـت نمره هر شاخص براي كاركنان هـر واحـد   

كمي مانند هزينه آمـوزش و تحقيقـات،    هاي مورد شاخص
بـاال و حـد    حد ساعات آموزش و تعداد پرسنل، ميانگين و

شـعب   كارآييكه هدف تحليل  از آنجايي. پايين يكي است
ن روش يـ در ا نيبنابرا ،استخروجي  هاي براساس شاخص

و  كـارآيي گرا استفاده شـده اسـت و    خروجي Bccاز مدل 
 هـاي  αبـراي  ) ٨(اسـاس رابطـه    يك از شعب بـر  رتبه هر

بيـانگر ميـزان    αكـه   از آنجايي. مختلف تعيين شده است
بـه   αهر چـه   پسمطرح شده است،  هاي شاخص قطعيت

مطـرح   هـاي  تر باشد، ميزان قطعيـت شـاخص   صفر نزديك
تر است و هر چـه   ه كمتر است و در واقع سيستم فازيشد
α هـاي  باشـد، ميـزان قطعيـت شـاخص     تـر  به يك نزديك 

شده بيشتر شده و در واقع سيستم فازي به سيسـتم   مطرح
ن يـي ق و تعيتصـد  يبـرا سـپس  . شـود  يمتر  قطعي نزديك

 شـعب بـر   يبنـد  ج رتبهينتا DEA يبند ج رتبهياعتبار نتا
 يبنـد  ج رتبـه يمختلف با نتا هايα  يروش بران يااساس 
 ].٢٠و٢١[سه شده استيمقا DEAروش 
تعريف شده  هاي اساس شاخص مدل كاربردي بر) ٨(رابطه
  .حاصل شده است) ٧(كه از رابطه  است
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تجزيه و تحليل نتايج در مورد شعب  -۳
  بانك صنعت و معدن

  AHPنتایج روش  - 1- 3
مطرح شده براي  هاي كه اهميت شاخص از آنجايي

با استفاده از روش  ،ارزيابي عملكرد پرسنل يكسان نيست
AHP  بدين  ،هکردرا مشخص  ها شاخصن يااهميت

ت يدرباره اولو ينظرسنج هاي وسيله فرمه طريق كه ب
ران و کارشناسان خبره يمد يعدادها از ت شاخص

 Exprtافزار ه وسيله نرمنظرخواهي شده و سپس ب
Choice  خص براي هر فرم نظرخواهي اهميت هر شا

كه  هستنداما نتايجي قابل قبول  ،شود مشخص مي
با حذف  نيبنابراباشند،  ٠١/٠ناسازگاري آنها کمتر از 

 هاي غير قابل قبول و تركيب نتايج فرم هاي نتايج  فرم
مطرح شده براي  هاي ي شاخصهايقابل قبول اهميت ن

 ].١٢و١٣[شوند عملكرد پرسنل مشخص ميارزيابي 
كيفي را   هاي يك از شاخص اهميت هر) ١(جدول

كيفيت  هاي ها، شاخص از بين اين شاخص. دهد نشان مي
ها  نسبت به ساير شاخصانجام كار و احساس مسئوليت 

ها به  ن وزن شاخصييعبعد از ت. دارنداهميت بيشتري 
از هر شاخص در وزن آن شاخص ضرب يامت  AHPروش 

آن شاخص منظور شده  يهاياز نيعنوان امته شده و ب
  .است

  
  .ارزيابي عملكرد كاركنان هاي اهميت شاخص: ۱جدول

 نام شاخص ردیف
 هايوزن شاخص

 رسته کارشناسی

 0.153 مهارتها و تواناییها 1

 0.206  کیفیت انجام کار 2

 0.179 احساس مسئولیت 3

 0.118 خالقیت و نوآوري 4

 0.09 انگیزش کارکنان  5

 0.059 روابط با دیگران 6

 0.085 نظم و انضباط 7

 0.111 عملکرد فرد در سازمان 8
  

  DEAنتايج روش  -۳-۲
شعب بانك صنعت (گيري  واحد تصميم ٤٠، در اين ارزيابي

ودي مورد ور هاي متغير. نظر گرفته شده است در) و معدن
قات، ساعات آموزش و ينه آموزش و تحقياستفاده شامل هز

خروجي نيز  هايو متغير استتعداد پرسنل هر شعبه  
ها و  مهارت: که عبارتند از هستند يفيشاخص ک ٨شامل 
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ت و يت، خالقيت انجام کار، احساس مسئوليفيها، ک ييتوانا
ضباط و انگران، نظم يزش کارکنان، روابط با دي، انگينوآور

 BCC هاي با استفاده از مدل. و عملکرد فرد در سازمان
مازاد  ، مقاديركارآييگرا رتبه،  گرا و خروجي ورودي
خروجي و  هاي كمبود شاخص ورودي، مقادير هاي شاخص
يك از واحدها تعيين شده  بحراني براي هر هاي شاخص
 و  DEA هاي الزم به ذكر است كه نتايج روش. است

DEA Fuzzy افزار  ستفاده از نرمبا ا  AutoAssess 
  .تعيين شده است

را ) (Technicalفني  كارآييبندي و  تبهر) ٢(جدول     
و  (2001)و همکاران  جهانشاهلوبا استفاده از مدل 

 BCCاساس هر دو مدل  را بر) VRS(مديريتي کارآيي
الزم . دهد گرا براي هر واحد نشان مي گرا و خروجي ورودي

 Technical كارآييبندي واحدها و  ر رتبهبه ذكر است د
در نتايج ) خروجي يا ورودي گرا بودن آن ( نوع مدل 

و  جهانشاهلون، از مدل يعالوه بر ا. کند ينمتفاوتي ايجاد 
 يريگ ميتصم هايواحد يبند رتبه يبرا (2001)همکاران 

 ها، هشعب کارآييكه ميزان  از آنجايي. استفاده شده است
کارا هستند که  ييها شعبه عددي بين صفر و يک است،

 قيبه طور دق ها هواحد باشند، يعني اين شعب کارآييداراي 

بر اساس فرض بازدهي . اند قرار گرفته کارآييروي مرز 
فني مجموع واحدها برابر  کارآييثابت به مقياس، ميانگين 

به عبارت ديگر در مجموع  واحدها . است درصد٧٢
د يتول يها برا ييشتر از آنچه الزم است از ورودب درصد٢٨

بخش  كارآييچون اين . اند استفاده کرده ها يخروج
با  ها همقياس را نيز شامل است، يعني شعب كارآيينا

با مقياس  يها هبا شعب ميبه طور مستقمقياس کوچک 
بايد از مدل بازدهي متغير  نيبنابرا شوند، بزرگ مقايسه مي
مديريت مجموعه  کارآييمتوسط . کرد به مقياس استفاده

نبود  درصد١٤يعني ما شاهد . است درصد٨٦ برابر ها هشعب
مقادير مازاد ) ٣(جدول. هستيم ها همديريت در شعب کارآيي
گرا  وروديBCC اساس مدل ورودي را بر هاي شاخص

جدول متوسط ن يااساس  بر. دهد براي هر شعبه نشان مي
بانک صنعت و  يها هعه شعببراي کل مجمو ها مازاد ورودي

نه يساعت و هز ٨٦/٩معدن شامل ساعات آموزش با مقدار 
. ميليون ريال است ٣٨٢/٠قات با مقدار يآموزش و تحق

دهد که  نشان مي  ها مقادير مربوط به مازاد ورودي
بودن  تواند به دليل باال مي  ها هشعب  کارآييبيشترين نا

  .شاخص ساعات آموزش باشد

  .كارآيي واحدهابندي و  يج رتبهنتا: ۲جدول
   مدیریتی کارآیی فنی کارآیی رتبه بندي  نام واحد

 فنی کارآیی رتبه بندي  نام واحد
   مدیریتی کارآیی

    BCC  ورودي
   گرا

BCC  خروجی
 گرا

 BCC 
   ورودي گرا

BCC 
 خروجی گرا

1DMU 33 0.646 0.778 0.813 21DMU 39 0.446 0.538 0.786 
2DMU 26 0.640 0.650 0.909 22DMU 28 0.499 0.538 0.898 
3DMU 37 0.460 0.538 0.808 23DMU 11 0.989 1.000 0.989 
4DMU 24 0.653 0.700 0.923 24DMU 35 0.432 0.484 0.824 
5DMU 4 0.581 1.000 1 25DMU 13 0.616 0.940 0.991 
6DMU 2 1.000 1.000 1 26DMU 17 0.876 1.000 0.876 
7DMU 23 0.724 0.767 0.88 27DMU 10 1.000 1.000 1 
8DMU 14 0.707 0.839 0.992 28DMU 38 0.416 0.500 0.816 
9DMU 15 0.970 1.000 0.97 29DMU 3 1.000 1.000 1 
10DMU 9 1.000 1.000 1 30DMU 34 0.505 0.583 0.816 
11DMU 16 0.949 1.000 0.949 31DMU 21 0.658 1.000 1 
12DMU 22 0.726 0.778 0.927 32DMU 32 0.593 0.626 0.826 
13DMU 31 0.598 1.000 0.598 23DMU 6 1.000 1.000 1 
14DMU 7 1.000 1.000 1 34DMU 27 0.702 0.775 0.821 
15DMU 19 0.381 0.389 0.949 35DMU 30 0.564 0.570 0.884 
16DMU 36 0.507 0.598 0.755 36DMU 1 1.000 1.000 1 
17DMU 8 0.614 1.000 1 37DMU 18 0.786 0.814 0.845 
18DMU 40 0.402 0.500 0.796 38DMU 5 0.850 1.000 1 
19DMU 12 0.983 1.000 1 39DMU 29 0.670 0.875 0.762 
20DMU 25 0.708 0.762 0.858 40DMU 20 0.772 0.786 0.905 

  0.904 0.808 0.716 نیانگیم      
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 .گرا وروديBCC اساس مدل بر ها  ديمقادير مازاد ورو: ۳جدول

 نام واحد
تعداد 
 پرسنل

ساعات 
 آموزش

هزینه 
آموزش و 
 تحقیقات

انگیزش 
 کارکنان

احساس 
 مسئولیت

خالقیت 
 و نوآوري

روابط با 
 دیگران

عملکرد 
فرد در 
 سازمان

کیفیت 
انجام 
 کار

مهارتها و 
 تواناییها

  نظم 
و 

 انضباط
1DMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2DMU 0 0.862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3DMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4DMU 0 8.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5DMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6DMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7DMU 0 0 0.334 0 0 0 0 0 0 0 0 
8DMU 0 19.02 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9DMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10DMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11DMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12DMU 0 33.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13DMU 0 144.5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
14DMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15DMU 0 28.03 1.278 0 0 0 0 0 0 0 0 
16DMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17DMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18DMU 0 0 0.136 0 0 0 0 0 0 0 0 
19DMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20DMU 0 0 1.254 0 0 0 0 0 0 0 0 
21DMU 0 0 1.184 0 0 0 0 0 0 0 0 
22DMU 0 4.745 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23DMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24DMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25DMU 0 117.8 5.095 0 0 0 0 0 0 0 0 
26DMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
27DMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28DMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
29DMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30DMU 0 28.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
31DMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32DMU 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23DMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
34DMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
35DMU 0 8.782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
36DMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
37DMU 0 0.077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
38DMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
39DMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40DMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0.382 9.858 0 نیانگیم
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 را يخروجـ  هـاي  مقادير کمبود شاخص )۴(جدول
براي هـر شـعبه نشـان     گرا يخروج BCC اساس مدل بر
گرا، متوسط كمبود  خروجي BCC اساس مدل بر .دهد مي

بانـک صـنعت و    يهـا  هبراي کل مجموعه شـعب  ها خروجي
 احسـاس مسـئوليت  ، ۰۵/۰ انگيزش كاركنان: معدن شامل

، ۰۳/۰ روابـط بـا ديگـران   ، ۱/۰ خالقيت و نـوآوري ، ۰۹/۰

 ،۱۳/۰كـار   كيفيـت انجـام  ، ۰۲/۰عملكرد فرد در سـازمان 
. اسـت ۰۳/۰ نظـم و انضـباط  ، ۰۴/۰هـا   ها و توانايي مهارت

دهـد کـه    هـا نشـان مـي    مقادير مربوط به كمبود خروجـي 
توانـد بـه دليـل كمبـود      مـي  هـا  هشـعب  کارآييبيشترين نا

  .شاخص خروجي كيفيت انجام كار باشد

  

  .گرا يخروجBCC اساس مدل بر  يخروج هاي مقادير کمبود شاخص: ۴جدول

تعداد  احدنام و
 پرسنل

ساعات 
 آموزش

ھزینھ 
آموزش 

و 
 تحقیقات

انگیزش 
 كاركنان

احساس 
 مسئولیت

خالقیت 
و 

 نوآوري

روابط 
با 

 دیگران

عملكرد 
فرد در 
 سازمان

كیفیت 
انجام 
 كار

مھارتھا 
و 

 تواناییھا

  نظم
و  

 انضباط

١DMU 0 0 0 -0.05 -0.06 -0.08 -0.02 0 -0.1 0 0 
٢DMU 0 0 0 -0.01 -0.03 -0.05 -0 -0 -0.06 0 0 
٣DMU 0 0 0 -0.04 -0.08 -0.13 -0.04 0 -0.12 0 0 
٤DMU 0 0 0 -0.02 -0.14 -0.11 -0 -0.03 -0.21 -0.04 0 
٥DMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
٦DMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
٧DMU 0 0 0 0 -0.13 -0.23 -0.07 -0.03 -0.21 -0.06 -0.02 
٨DMU 0 0 0 -0.03 -0.08 -0.04 0 -0.04 -0.09 -0.01 -0.05 
٩DMU 0 0 0 -0.09 -0.17 -0.26 -0.04 0 -0.19 -0.17 -0.06 
١٠DMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
١١DMU 0 0 0 -0.11 -0.32 -0.2 -0.05 0 -0.15 -0.19 -0.11 
١٢DMU 0 0 0 -0.05 -0.1 -0.08 0 -0.11 -0.17 -0.04 -0.01 
١٣DMU 0 0 0 -0.05 -0.39 -0.12 -0.09 -0.01 -0.44 0 -0.1 
١٤DMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
١٥DMU 0 0 0 -0.12 0 -0.18 -0.02 -0 -0.15 -0.09 -0.04 
١٦DMU 0 0 0 -0.13 -0.26 -0.23 -0.11 0 -0.13 -0.02 -0.06 
١٧DMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
١٨DMU 0 0 0 -0.1 -0.18 -0.36 -0.11 -0.03 -0.45 -0.21 0 
١٩DMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
٢٠DMU 0 0 0 -0.08 0 -0.18 -0.05 -0.06 -0.33 -0.09 -0.11 
٢١DMU 0 0 0 -0.06 0 -0.04 -0.04 0 -0.08 -0.01 -0.02 
٢٢DMU 0 0 0 -0.11 -0.12 -0.09 -0.04 -0.03 -0.12 -0.05 0 
٢٣DMU 0 0 0 0 -0.04 -0.05 -0.02 -0.17 -0.02 -0 -0.01 
٢٤DMU 0 0 0 -0.08 -0.09 -0.15 -0.04 0 -0.06 0 -0.01 
٢٥DMU 0 0 0 0 -0.39 -0.29 -0.1 -0.18 -0.58 -0.36 -0.06 
٢٦DMU 0 0 0 -0.07 -0.09 -0.18 -0.02 -0.05 -0.24 -0.09 0 
٢٧DMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
٢٨DMU 0 0 0 -0.05 -0.16 -0.12 -0.02 -0.03 -0.18 -0.13 0 
٢٩DMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
٣٠DMU 0 0 0 -0.1 -0.26 -0.11 -0.09 -0.04 -0.02 0 -0.06 
٣١DMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
٣٢DMU 0 0 0 -0.11 -0.06 -0.2 -0.05 0 -0.31 -0.03 -0.05 
٣٣DMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
٣٤DMU 0 0 0 -0.06 -0.11 -0.08 -0.01 -0 -0.13 0 -0.06 
٣٥DMU 0 0 0 -0.15 -0.23 -0.21 -0.06 0 -0.21 0 -0.09 
٣٦DMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
٣٧DMU 0 0 0 -0.06 -0.08 -0.09 -0.03 0 -0.14 -0.04 -0.03 

٣٨DMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

٣٩DMU 0 0 0 -0.07 0 -0.16 -0.03 0 -0.26 -0.06 -0 

٤٠DMU 0 0 0 -0.04 -0.07 -0.07 -0.02 0 -0.05 0 -0.07 

 0.03- 0.04- 0.13- 0.02- 0.03- 0.1- 0.09- 0.05- 0 0 0 نیانگیم
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ورودي و خروجي بحراني و  هاي شاخص) ۵(جدول
ن يـ ا، مقـادير  دهـد  ير آنها را براي هر واحد نشان مـي مقاد

 هـا  هشـعب  درصـد 63كـه بـراي   ست كه ا جدول بيانگر آن
عنـوان شـاخص ورودي بحرانـي    ه شاخص تعداد پرسنل ب

ـ    كوچـك يعني  ،است امطلوب ايـن شـاخص   تـرين تغييـر ن
مربوطه دارد  يها هشعب كارآييثير را در ورودي بيشترين تأ

نظـم و انضـباط،    هـاي  شاخص  ها، هشعب درصد48براي و 
ـ  ها و توانايي عملكرد فرد در سازمان و مهارت عنـوان  ه ها ب

تـرين تغييـر    يعني كوچـك  ،استشاخص خروجي بحراني 
 كارآييثير را در بيشترين تأذکرشده  هاي نامطلوب شاخص

  .شعب مربوطه دارد
  

  
  .ي و خروجي بحراني  و مقادير آنهاورود هاي شاخص: ۵جدول

 مقادیر شاخص  شاخص ورودي بحرانی نام واحد
 بحرانی ورودي

 خروجی مقادیر شاخص  شاخص خروجی بحرانی
 بحرانی

1DMU 0.811 مهارتها و تواناییها 0.778 تعداد پرسنل 
2DMU 0.904 نظم و انضباط 0.636 پرسنل تعداد 
3DMU 0.797 نظم و انضباط 0.538 تعداد پرسنل 
4DMU 0.923 نظم و انضباط 0.7 تعداد پرسنل 
5DMU نشدنی ندارد نشدنی ندارد 
6DMU نشدنی ندارد نشدنی ندارد 
7DMU 0.88 انگیزش کارکنان 0.636 تعداد پرسنل 
8DMU 0.992 رانروابط با دیگ 0.816 تعداد پرسنل 
9DMU 0.97 عملکرد فرد در سازمان 0.396 ساعات آموزش 
10DMU نشدنی ندارد 1.186 تعداد پرسنل 

11DMU 0.949 عملکرد فرد در سازمان 1 تعداد پرسنل 
12DMU 0.927 روابط با دیگران 0.778 تعداد پرسنل 
13DMU 0.598 مهارتها و تواناییها 0.25 هزینه آموزش و تحقیقات 
14DMU نشدنی ندارد نشدنی ندارد 

15DMU 0.949 احساس مسئولیت 0.389 تعداد پرسنل 
16DMU 0.755 عملکرد فرد در سازمان 0.538 تعداد پرسنل 
17DMU نشدنی ندارد نشدنی ندارد 

18DMU 0.796 نظم و انضباط 0.5 تعداد پرسنل 
19DMU نشدنی ندارد 1.167 هزینه آموزش و تحقیقات 
20DMU 0.858 احساس مسئولیت 0.636 پرسنل تعداد 
21DMU 0.783 احساس مسئولیت 0.538 تعداد پرسنل 
22DMU 0.898 نظم و انضباط 0.538 تعداد پرسنل 
23DMU 0.989 انگیزش کارکنان 0.698 ساعات آموزش 
24DMU 0.804 مهارتها و تواناییها 0.467 تعداد پرسنل 
25DMU 0.991 نانگیزش کارکنا 0.94 تعداد پرسنل 
26DMU 0.876 نظم و انضباط 0.45 ساعات آموزش 
27DMU نشدنی ندارد 1.158 ساعات آموزش 
28DMU 0.816 نظم و انضباط 0.5 تعداد پرسنل 
29DMU نشدنی ندارد 1.544 هزینه آموزش و تحقیقات 
30DMU 0.816 مهارتها و تواناییها 0.583 تعداد پرسنل 
31DMU نشدنی ردندا 1.025 تعداد پرسنل 

32DMU 0.826 عملکرد فرد در سازمان 0.538 تعداد پرسنل 
33DMU نشدنی ندارد 1.294 ساعات آموزش 
34DMU 0.821 مهارتها و تواناییها 0.636 تعداد پرسنل 
35DMU 0.878 عملکرد فرد در سازمان 0.467 تعداد پرسنل 
36DMU نشدنی ندارد نشدنی ندارد 

37DMU 0.845 عملکرد فرد در سازمان 0.67 یقاتهزینه آموزش و تحق 
38DMU نشدنی ندارد نشدنی ندارد 
39DMU 0.762 احساس مسئولیت 0.875 تعداد پرسنل 
40DMU 0.905 مهارتها و تواناییها 0.636 تعداد پرسنل 
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  Fuzzy  DEAنتايج روش -۳-۳
 هاي αو رتبه هر یک از واحدها را براي  کارآیی) 6(جدول

  .هدد مختلف نشان می
  :م کهیابی یدر م) 6(از جدول 

  
،5DMU،6DMU،10DMUهايواحد •

DMU14،DMU17،19DMU،27DMU،DMU29،
DMU31،33DMU،36DMU 38وDMU  براي

  . ستا ها کاراαهمه

 ،DMU2،DMU8 هايواحد αبا افزایش  •
DMU15، DMU18،DMU22،DMU25،  
DMU34  وDMU35 شوند خارج می کارآیی از حالت.  

همه واحدها کاهش  کارآییمیزان  αبا افزایش •
 . یابد می

و  DEAهمبستگی بین دو روش  αبا افزایش میزان
DEA Fuzzy چون با افزایش ،شود بیشتر میα 

.شود یمتر  سیستم فازي به سیستم قطعی نزدیک

  .مختلف هاي αبندي واحدها براي  و رتبه كارآيي) ۶(جدول

  نام واحد
0~α  25.0=α  50.0=α  75.0=α  1=α  

Technical 
Efficiency  Ranking  Technical 

Efficiency  Ranking  Technical 
Efficiency  Ranking  Technical 

Efficiency  Ranking  Technical 
Efficiency  Ranking  

1DMU 0.877 38 0.86 37 0.845 37 0.83 37 0.814 34 
2DMU 1.017 17 0.991 19 0.965 17 0.94 19 0.914 21 
3DMU 0.945 32 0.911 34 0.876 35 0.842 35 0.808 35 
4DMU 0.991 22 0.968 21 0.946 21 0.939 20 0.933 19 
5DMU 1.092 9 1.072 9 1.059 8 1.041 8 1 1 

6DMU 1.235 7 1.17 7 1.109 7 1.053 7 1 2 
7DMU 0.985 23 0.951 26 0.931 26 0.907 25 0.879 25 
8DMU 1.058 12 1.039 11 1.021 12 1.002 12 0.992 13 

9DMU 0.963 30 0.963 23 0.963 18 0.963 17 0.963 16 
10DMU 1.899 3 1.6 3 1.36 3 1.164 3 1 3 

11DMU 0.945 33 0.945 28 0.945 22 0.945 18 0.945 18 

12DMU 0.975 28 0.955 25 0.938 25 0.928 22 0.919 20 
13DMU 0.6 40 0.6 40 0.6 40 0.6 40 0.6 40 

14DMU 1.666 5 1.464 5 1.289 5 1.135 5 1 4 
15DMU 1.151 8 1.086 8 1.022 11 0.984 16 0.948 17 
16DMU 0.89 37 0.856 38 0.821 38 0.787 38 0.752 39 
17DMU 1.043 14 1.032 12 1.022 10 1.011 10 1 5 
18DMU 1.041 15 0.964 22 0.886 32 0.845 34 0.795 36 
19DMU 1 19 1 15 1 14 1 13 1 6 
20DMU 0.982 24 0.951 27 0.919 27 0.886 27 0.854 27 
21DMU 0.96 31 0.914 32 0.875 36 0.834 36 0.789 37 
22DMU 1.044 13 0.998 17 0.963 19 0.936 21 0.904 22 
23DMU 0.992 21 0.992 18 0.992 16 0.992 15 0.992 14 
24DMU 0.968 29 0.931 31 0.894 29 0.857 31 0.819 32 
25DMU 1.026 16 1.018 14 1.012 13 1.006 11 0.99 15 
26DMU 0.902 36 0.896 35 0.89 30 0.884 28 0.878 26 
27DMU 1.432 6 1.312 6 1.2 6 1.096 6 1 7 
28DMU 0.939 34 0.912 33 0.884 33 0.857 30 0.819 31 
29DMU 2.97 1 2.144 1 1.621 1 1.262 1 1 8 
30DMU 0.976 27 0.937 29 0.898 28 0.856 32 0.818 33 
31DMU 1.699 4 1.485 4 1.3 4 1.14 4 1 9 
32DMU 0.982 25 0.936 30 0.89 31 0.856 33 0.826 29 

33DMU 2.708 2 1.991 2 1.538 2 1.227 2 1 10 
34DMU 1.084 10 1.02 13 0.954 20 0.888 26 0.823 30 
35DMU 1.017 18 0.979 20 0.943 23 0.912 24 0.884 24 

36DMU 1 20 1 16 1 15 1 14 1 11 
37DMU 0.911 35 0.894 36 0.877 34 0.861 29 0.845 28 

38DMU 1.081 11 1.066 10 1.048 9 1.026 9 1 12 
39DMU 0.84 39 0.812 39 0.783 39 0.77 39 0.764 38 
40DMU 0.981 26 0.956 24 0.938 24 0.921 23 0.902 23 
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و  DEA هاي اي روش تحليل همبستگي رتبه -۳-۴

DEA Fuzzy  
ــرا        ــ يب  روش دو دســت آمــده ازه مقايســه نتــايج ب

از  DEAو نيـز تعيـين و تصـديق اعتبـار روش      ذکرشده
از جملـه  . شـود  استنباط ناپارامتري استفاده مي يها روش
ها به كـار   داده اي هآزمون استقالل رتب يبراي كه هاي روش

بـا  . اسـت ناپارامتري اسـپيرمن   هاي شوند، آزمون برده مي
spn هر مشخص شداستفاده از معيا γ1- 0فرضH   مبنـي

   .شود مي ، آزمون)به صورت دو به دو( بر استقالل دو روش
 اسـپيرمن   روش اساس بر مقادير همبستگي) ۷(ولدر جد

نشـان داده شـده   منتخـب   هـاي  با در نظر گرفتن شاخص
 د،شـو  مشاهده مي ذکرشده طور كه از جدول همان. است

درصد صديعني سيستم   α)~0(كه حتي براي حالتي
نشان از ، مقادير همبستگي اسپيرمن فازي است، باال بودن

 دودست آمـده توسـط   ه ب هاي همبستگي شديد بين رتبه
مبني بر اسـتقالل   H0بنابراين فرض. است ذکرشدهروش 
ــ هــاي رتبــه ــرض  ه ب ــل ف كــه  H1دســت آمــده در مقاب
حاصـل از هـر دو    هـاي  همبستگي بين رتبـه ده دهن نشان
ــه دو(روش  ــه صــورت دو ب رد  α  =%1، در ســطح )ب
ـ  ن نتايج رتبهيبنابرا .شود مي دسـت آمـده از  دو   ه بندي ب

سـبتاً بـااليي   تـا حـد ن    DEA Fuzzyو  DEA روش 
ـ  يد نتايجيأنتيجه اين مقوله ت. کنند يکديگر را تأييد مي ه ب

و تصـديق و   هـا  داده دست آمده از روش تحليل پوششـي 
  .است DEA Fuzzyتعيين اعتبار آن بر اساس روش 

  
   ، DEA هاي اي روش مقادير همبستگي رتبه :۷جدول

DEAFuzzy   برايα مختلف هاي.  

  

1=α  75.0=α  50.0=α  25.0=α  0~α  Correlation 
(Spearman)  0.90 0.87 0.82 0.73 0.61 

  

 گيري نتيجه -۴
يكـي   ،منابع انساني ،با توجه به اينكه در هر سازمان      

نــابع انســاني هــر و عملكــرد م اســتاز اركــان اصــلي آن 
تواند باعـث بقـا و يـا نـابودي سـازمان شـود،        سازمان مي

هـا بيشـتر    نـك منابع انساني در با موضوعبايد به  نيبنابرا
زيادي براي ارزيابي عملكرد  هاي كنون روش تا. دکرتوجه 
 فقـط هـا   ها مطرح شده اسـت كـه اغلـب ايـن روش     بانك

 هـاي  نظـر گرفتـه و جنبـه    مالي عملكـرد را در  هاي جنبه
كيفي و نامحسوس عملكرد مانند كيفيـت خـدمات ارائـه    

ايـن   بـر . انـد  نکـرده شده و عملكرد منابع انساني را لحاظ 
سـاير عوامـل و    ،شـاخص ن يـ ااس الزم است در كنـار  اس

 ثر بـر مـؤ  هـاي  عملكـردي از جملـه شـاخص    هاي شاخص
 نيبنـابرا عملكرد منابع انساني نيز مورد توجه قرار گيرند، 

ي براي بهبود هاي ارزيابي عملكرد منابع انساني و ارائه روش
تواند  ترين مسائلي است كه مي يكي از مهم ،وري آنان بهره

ثر واقع ها مؤ يك سازمان از جمله بانك كارآييايش در افز
  .كنون توجه چنداني به آن نشده است شود كه تا

در اين مقاله رونـدي بـراي ارزيـابي عملكـرد منـابع            
ن يـ ان بـه  ها تعريف شده است كه مراحـل آ  انساني بانك

ارزيابي عملكرد منـابع انسـاني ابتـدا بـه      يبرا :استشرح 
كيفـي ارزيـابي عملكــرد    هــاي خصبررسـي و تعيـين شـا   

ــا طراحــي پرسشــنامه كاركنــان اي از  پرداختــه، ســپس ب
، شود كـه بـا تكميـل آنهـا     درخواست مي ها هرؤساي شعب

يك از پرسـنل شـعبه خـود     امتياز هر شاخص را براي هر
كيفي مربوط به  هاي سپس اهميت شاخص. کنندمشخص 

ــر   ــان را ب ــرد كاركن ــابي عملك ــاس روش  ارزي  AHPاس
اساس امتيـاز و اهميـت هـر شـاخص،      كرده و بر مشخص
شـود و بـدين    ي هر شاخص كيفي مشخص ميهايامتياز ن

. شوند كيفي به مقادير كمي تبديل مي هاي طريق شاخص
ــا اســتفاده از روش تحليــل پوششــي داده  و  هــا ســپس ب

ورودي و خروجـي، ميـزان    هـاي  شـاخص  کردنمشخص 
ورودي،  هاي و جايگاه شعب، مقادير مازاد شاخص كارآيي
بحراني  هاي خروجي و شاخص هاي كمبود شاخص مقادير

عملكرد منابع انساني نسبت بـه   از نظر ها هيك از شعب هر
کند تـا   ين اطالعات کمک ميا. شوند مشخص مي يكديگر

از عملكرد كاركنان  يشناخت نسبتاً دقيق ها همديريت شعب
تر  يلمتر و ع اند با شناخت دقيقداشته باشد و بتو ها هشعب

 را بهتـر  خـود  نسبت به كاركنـانش واحـد تحـت کنتـرل    
رفع نقـاط ضـعف عملکـرد     يمديريت کند و همچنين برا

 يمناسـب  هـاي  يريگ ميناکارا تصم يها همنابع انساني شعب
 بودن واقعي فرض بر DEAكه در روش  از آنجايي. رديبگ

و بـا توجـه بـه اينكـه اكثـر      است،  هئلمس هاي دادهمقادير 
هستند كه از كيفي  ،ارزيابي عملكرد كاركنان هاي شاخص

مـورد آنهـا   در  نيبنـابرا انـد،   طريق نظرخواهي كمي شده
ــدارد؛   ــود ن ــت الزم وج ــابرا قطعي ــتفاده از   نيبن ــا اس ب

ــورد     DEA Fuzzyروش ــه در م ــي ك ــدم قطعيت ع
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در مدل وارد  αبه كمك  ،كيفي وجود داشته هاي شاخص
بنـدي   و رتبـه  ييكـارآ كرده و با استفاده از اين روش نيـز  

 ]۱،۰(مختلف كه متعلق به بـازه   هاي αرا  براي  ها هشعب
عدم قطعيتي  ثيربراي تعيين تأ. ميکن مشخص مي هستند
ــاي مــورد شــاخص كــه در ــايج   ه ــي وجــود دارد، نت كيف

بـا هـم مقايسـه     ،را ادشدهياز دو روش ها  هبندي شعب رتبه
يين ي تعاستنباط ناپارامتري برا هاي از روش سپسكرده، 

اسـتفاده   ادشـده ياي دو روش  استقالل يا همبستگي رتبه
كه مقادير بـاالي همبسـتگي اسـپيرمن حتـي      کرده است
درصد فـازي   ۱۰۰يعني سيستمα)~0(كه براي حالتي

دست آمـده از  ه ب هاي است، نشان از همبستگي بين رتبه
ــه   .اســت DEA Fuzzyو DEA دو روش ــن مقول اي

و بيـانگر   است    DEAن اعتباري بر روشتصديق و تعيي
كيفي  هاي مورد شاخص ست كه عدم قطعيتي كه درا آن

نداشـته   DEAقابـل تـوجهي بـر نتـايج      اثر ،مطرح است
  .است
نتايج ارزيابي عملكرد منابع انساني براي شعب بانـك        

 كـارآيي بيانگر آن اسـت كـه بيشـترين نا    ،صنعت و معدن
بـودن   ام كـار و بـاال  فيت انجـ شعب به دليل نقصان در كي

بانـك مـورد    يهـا  هدر شعب نيبنابرا. استساعات آموزش 

مطالعه بين اين دو شاخص ارتباط متقابل و منطقي وجود 
 كــارآييضــمن بيشــترين حساســيت  در. نداشــته اســت

هـاو   ها و توانـايي  در مورد شاخص انگيزه ، مهارت ها هشعب
اد انگيزش الزم ايج نيبنابرا، استعملكرد فرد در سازمان 

ماننـد حقـوق و   (در ابعاد مـادي   ادشدهيدر پرسنل بانك 
دستمزد، پاداش، امكانات رفـاهي، محـيط فيزيكـي كـار،     

مانند وحدت شـغل و مشـاغل،   (و ابعاد غير مادي ) ايمني
تـرين   مهـم ) امنيت شغلي، مساوات در سازمان و آمـوزش 

 ثري بـين دو تواند ارتباط منطقي و مـؤ  كه ميعاملي است 
شاخص ساعات آموزش پرسنل و كيفيت انجام كـار آنهـا   

تواند بـراي   شده در اين مقاله مي ارائه هايالگو. دکنايجاد 
بندي، بررسـي نقـاط ضـعف و قـوت عملكـرد منـابع        رتبه

بهينـه   هـاي و ارائـه راهكار  ها هشعب يانساني و عملکرد مال
ها مـورد اسـتفاده    بانك همهرفع نقاط ضعف آنها در  يبرا
  .گيرد قرار

   

 ر و تشکريقدت -۵
شماره گرنت (ت گرنت دانشگاه تهران ين پژوهش با حمايا

ت يـ لفـان از حما مؤ. افتـه اسـت  يتحقق ) ۸۱۰۶۱۳/۱/۰۳
  .دانشگاه تهران سپاسگزارند يفن هاي س دانشکدهيپرد
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