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در شرکت  با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره  ارزیابی عملکرد پرسنل بخش کنترل کیفیت

 سینا شیشه

 

  حسین رضایی

 دانشگاه آزاد پرند، دانشکده مهندسی صنایع

Hosein.rezai2@gmail.com 

 

 

 

 چکیده -

که از طریق آن می توان اطالعات مفید و سودمندی در خصوص میزان اثر  ،پرسنل عملکرد ارزیابییکی از مقاله های مدیریتی 

این مقاله برگرفته از یک پروژه عملیاتی در شرکت سینا . بدست آوردآنها بخشی و کارایی افراد در سازمان و در بخش های کاری 

بررسی  وزن دهی معیار های سنجش و  اجرای این پروژه هدف از. شیشه است که به صورت هر شش ماه یکبار انجام می شود

می مسئولیت های متفاوت  برایو  تخصیص افراد جریمه  ،برای رتبه بندی جهت نظام پاداش  پرسنل بخش کنترل کیفیتعملکرد 

استفاده شده  AHPاز روش و ارزیابی افراد زیر معیارها  بندی شده و برای وزن دهی معیارها،در این مقاله معیارها دسته . باشد

 .است

 

 وزن معیار ها ,  AHPمدل ,ارزیابی عملکرد: واژگان کلیدی
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 مقدمه -

مشتری مداری و پاسخگویی به نیاز مشتری امروزه با توجه به رقابتی بودن بازار جزء مسائل مهم در اکثر سازمان ها و بنگاههای 

ی این زمینه تمرکز زیادی می باال بردن میزان تقاضا محصول خاص خود رولذا سازمان های برای حفظ مشتری و  تولیدی می باشد

یکی از  راههای بهبود رضایت مشتری ارتقا دادن در سطح کیفیت محصوالت ارائه شده می باشد که خود مستلزم تفکر راجع  .کنند

 ئه محصول یا هر دو کیفیت در ارا کیفیت محصول موجب رضایت مشتری می شود یا ارتقا در به این موضوع می باشد که ارتقا 

چه آیتم هایی باعث در ابتدا باید به این موضوع توجه کنیم که بعد از بررسی های فراوان به این موضوع می رسیم که  در نتیجه

 .... ایجاد خطا در محصول می شود مواد اولیه، نیروی انسانی، دستگاه ها ، قالب ها، محیط کاری و

در اصل نیروی انسانی یکی از بحث های مهم در ارتقا کیفیت محصول و  کیفیت ارائه نیروی انسانی می باشد ، ن آیتم ها اییکی از 

به صورت مستقیم در ... محصول می باشد زیرا  در بسته بندی،  در جمعاوری ،  در بازرسی ، در تولید و  حتی در حمل و نقل و 

یروی انسانی به مسئولبت خاص که در آن کارا و اثر بخش باشد جزء مسائل ارتباط  است لذا رضایت کارکنان و تخصیص درست ن

 . مهم می باشد که امروزه سازمان ها با آن مواجه هستند

 شده موجب آنها پیرامون محیط و ها درسازمان موجود مسائل پیچیدگی و تنوع امروز، جهان مستمر و شگرف همچنین تغییرات 

 جامعه سازمان اهداف به اجراکرده،  را خود وظایف بتوانند دقیق آمار و اطالعات بر مبتنی ریزی برنامه به اتکا با تنها مدیران که است

 به دستیابی منظور به شوند می مجموعه یک جذب که افرادی .دهند نشان مناسب واکنشهای خود محیط به نسبت و پوشانده عمل

 ها آگاهی نوع این .باشند داشته کامل آگاهی عملکردشان چگونگی و خود موقعیت از باید کاری، حوزه در پیشرفت و سازمانی اهداف

 کمک به نیز مدیران دیگر، سوی از .بخشند استحکام فرد سازمانی رفتار به توانند می و هستند عملکرد قوت و ضعف نقاط نمایانگر

 شوند می آگاه آنها کیفی بهبود جهت در خود رهبری تحت کارکنان بالفعل و بالقوه های توانایی و کارایی میزان از شناختی ابزار این

 موفق سازمان اهداف جهت در دسترس قابل و های عظیم سرمایه به کارکنان بالقوه های توانایی تبدیل در توانند می طریق این از و

 .باشند

 قرار سنجش و بررسی مورد رسمی، طور به و معین فواصلی در کارکنان آن وسیله به که است فرایندی نیز عملکرد ارزیابی از منظور

 آن های یافته که ادرای هدف -1 :از عبارتند که کند ذکرمی عملکرد ارزیابی نظامهای برای را عمده هدف سه گریگور مک گیرند می

 مناسب ای وسیله آن های یافته که اطالعاتی هدف -2 رود می کار به خدمت خاتمه و جابجایی تنزل، و ترفیع حقوق، تعیین در

 و شود می استفاده انگیزشی ابزار عنوان به ارزشیابی از که انگیزشی هدف  -3 و رود می شمار به خود جایگاه از افراد آگاهی برای

 اختیار تفویض ، تیمی کار همچون مفاهیمی و باشند داشته فعال مشارکت اهداف و برنامه تعیین در شوندگان ارزیابی شود می باعث
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 می قرار استفاده مورد امروزه که کارکنان عملکرد ارزیابی روشهای از بسیاری داشته باشد عملی رواج محیط در مشارکتی مدیریت و

 :از عبارتند وجوددارد عملکرد ارزیابی سنتی روشهای در که ازمشکالتی برخی . انده گرفت قرار انتقاد مورد متخصصان توسط گیرد

 تعصبات ارزیابی، جای به محاکمه مقابله، تازگی، محافظه کاری، یا تساهل سختگیری، ، ای هاله اثر یا تعمیم نداشتن، عینیت

  .است سنتی ارزیابی سیستمهای مشکالت و معیارها نبودن روشن مرکز، به میل نگری، سو یک یا ارزیاب شخصی

را به وسیله ی مدل  ISO14001فاکتور های موفقیت پیاده سازی  ،طی مقاله ای 2002در سال  ان جی فیو  مورال سامباسیوان

AHP  و تاثیرات آن را بررسی کرده اندوزن دهی 

طی مقاله ای رابطه بین عملکرد پرسنل با روش مدیریتی را مورد بررسی قرار داد و از طریق  2003در سال  یاسمین کلیریرنسال

 فاکتور های ارتقاء عملکرد پرسنل را وزن دهی کرد AHPروش 

پرسنل برای جایگیری پرسنل را برای انتخاب مناسب ترین  ،طی مقاله ای 2002در سال   گزتپه و الیف یاووزسمرا بوران و کریم  

 کردبررسی   ANPاز طریق روش در سمت های بهتر 

فاکتورهای کمی و کیفی و رابطه متقابل بین آنها  برای بررسی عملکرد افراد از طی مقاله ای 2011در سال امل کیزیلکایا آیدوگان 

   .وزن فاکتورها را مشخص کرده است FUZZY TOPSIS    و AHPاستفاده کرده است و از طریق 

زیر  3طی مقاله ای چند معیار را مشخص کرد که هر یک از این معیار ها به  2002در سال  رفیکل اسالما و شعیب بن محمد رسا  

 )براساس معیار ها و زیر معیارها ارزیابی کرد AHPنفر از کارکنان مجموعه را از طریق روش  292معیار تقسیم بندی شده اند و 

برای وزن دهی و مقایسه زوجی آنها با همدیگر استفاده  AHPاز مدل  2002و دگدویرن در سال  2002چان و کمار در سال 

 .کردند

 گیبنی و)  برای اندازه گیری عملکرد از طریق تصمیم گیری چند معیاره می باشدیک روش کامل و تا حدودی دقیق  AHPروش 

وزن ها و مقایسه آنها باهم اما با این وجود در سالهای اخیر کمتر از این روش به عنوان روش اصلی برای محاسبه . (2002شنگ 

 .استفاده کرده اند

 

 بیان مسئله -

 باز دیر از آنها عملکردی ضعف و قوت نقاط تشخیص منظوره ب آنها طرف از شده ارائه وخدمات کار به گذاری ارزش و افراد ارزیابی

 نتایج کشورها اغلب خصوصی سازمانهای و اداری نظام در سالهاست اکنون که است ای گونه به باشد می شده شناخته امری

 خدمات از از تقدیر و ،تشویق باالتر های رده به انتصاب ارتقاء، همچون اداری مهم تصمیمات اتخاذ و مبنای پایه عنوان به ارزشیابی

 انواع و آنها عملکرد به نارسایی توجه با کارکنان آموزشی نیازهای تعیین و شایستگی و اساس استعداد بر افراد ،جایگزینی برجسته

 عملکرد با مدیریت کارکنان پتانسیلها و ظرفیتها از وکارآمد موثر استفاده نوین مدیریت گیرد در می قرار استفاده مورد پرداختها

بسیار  فرایندی کارکنان عملکرد ارزیابی .دارد جا موفق عملکرد و مدیریت مدیریت قلب در موثرعملکرد ارزیابی و بوده پذیر امکان

 و بهتر سیستمهای طراحی در یمردا سعی رغم علی .هستند روبرو آن با سازمان مسئوالن که است مسائلی ترین حساس از و مهم

 و روشها از آنها کارکنان و مسئوالن سازمانها اکثر کلی، بطور که دهد می نشان مدارك و شواهد ارزیابی کارکنان، برای تروثرم

 نتیجه، در و ارزیابی فرایند پیچیدگی نارضایتی، این اصلی دلیل  نیستند راضی کارکنان برای ارزیابی استفاده مورد سیستمهای

 و درست ارزیابی در ارزیابان ناتوانی ارزیابی، بودن سیستمهای اجرا قابل غیر  .است جامع ارزیابی سیستم یک طراحی ناتوانی در
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 ارزیابی سیستمهای اکثر بخشی اثر  معموالً است که مشکالتی جمله از واقعیات، با ارزیابی سیستمهای وانطباق عدم تناسب و عادالنه

 .نماید می اشکال دچار را

مدلی است که روش کار آن با توجه به مقایسه زوجی بین آیتم ها می باشد و نسبت به روش های دیگر هم دقیق تر  AHPمدل 

افراد نقش کمتری را در ارزیابی دارد و گزینه ها با توجه در این روش نظر شخصی . می باشد و هم از سرعت باالیی برخوردار است 

 .به امتیاز کسب کرده در معیار های تعیین شده سنجیده می شوند

 

 : اهداف این پروژه به ترتیب زیر می باشد

 رتبه بندی افراد بر اساس مسئولیت محول شده یه آنها جهت نظام پاداش و جریمه -1

 ارزیابی کارایی افراد در بخش  -2

 سنجش میزان انعطاف پذیری کارکنان بخش در مقابل تنوع محصول -3

 تخصیص کارکنان به مسئولیت های خاص -2

 تعیین سرپرست -5

 

 

که ابتدا وهش به این صورت بوده انجام شده است که رویه انجام پژجهت بخش کنترل کیفیت این پژوهش در شرکت سینا شیشه 

مدیر عامل، مدیر کنترل کیفیت و سرپرست بخش زیر معیار ها و معیار های  طی جلسات متعدد با حضور مدیر عامل ، قائم مقام

و برای می باشد ( 1)که مطابق جدول شماره مشخص گردید با استفاده از روشهـای معمـول طوفـان مغـزی و دلفی سنجش افراد 

  استفاده شده است AHPاز روش  و زیر معیار ها  تعیین وزن هر یک از معیار ها

 
 
 
 

 
 معیارها و زیر معیارهای سنجش -1جدول شماره 

 معیار های اصلی

 مسئولیت پذیری دقت نظم خصوصیات فردی

زیر 

معیار 

 ها

از سینی ها در % 10رد شدن حداکثر  حضور مرتب سرکار نشده sortعدم وجود محصول 

 بازبینی

 عدم اتالف وقت و صحبت زیاد

محصول معیوب در % 10وجود حداکثر  اتالف وقت و صحبت زیادعدم  قبول و توانایی انجام امور متفاوت

 سینی مورد بازبینی

 انجام بازرسی طبق اصول آموزش داده شده

چیدمان براساس اصول تدوین  توانایی انجام کار گروهی

 شده

 چیدمان براساس اصول تدوین شده عدم وجود محصول سالم در ضایعات

 سالم در ضایعاتعدم وجود محصول    سرعت جذب مطالب

 انجام امور محول شده   

 از سینی ها در بازبینی% 10رد شدن حداکثر    

محصول معیوب در سینی % 10وجود حداکثر    

 مورد بازبینی
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 (کاربرگ) زوجی مقایسات پرسشنامه شده، شناسایی زیرمعیارهای و معیارها اهمیت درجه ی درباره اطالعات جمعآوری برای

را  آنها زیرمعیارهای همچنین و اصلی معیار چهار شد، خواسته ان و سرپرستانمدیر از توجیهی، جلسات برگزاری از پس و طراحی

به طوری که در ابتدا زیر معیارهای هر معیار اصلی  کنندوزن دهی  و  ارزیابی زوجی مقایسات براساس شده تفکیک صورت به

طراحی  کاربرگچهار  منظور، این برای .نسبت به یکدیگر وزن دهی شوند سپس معیارهای اصلی نسبت به یکدیگر ارزیابی شوند

د که هنرد سنجش قرار دبت به دیگری مورا نس و زیر معیار وزن هر معیارشده در اختیار افراد قرار داده شده و از آنها خواسته شده 

 .است 2شماره  جدول با مطابق یادشده پرسشنامه گذاری ارزش جدول

 ارزش گزاری نه گزینه ای ساعتی -2جدول

 درجه اهمیت در مقایسات زوجی مقدار عددی

 ترجیح یکسان 1

 یکسان تا نسبتاٌ مرجح 2

 نسبتاٌ مرجح 3

 نسبتاٌ تا قویاٌ مرجح 4

 قویاٌ مرجح 5

 تا بسیار قوی مرجحقویاٌ  6

 ترجیح بسیار قوی 7

 بسیار تا بی اندازه مرجح 8

 بی اندازه مرجح 9

 

وزن معیارها و زیر معیارها طبق امتیازات تیجه رسیدیم که نبا توجه به جلسات متعدد برگزار شده با حضور مدیر عامل به این 

وضوع برای بدست آوردن امتیاز کیفیت باشد لذا با توجه به این م بدست آمده از کاربرگ مدیر کارخانه، مدیر منابع انسانی و مدیر

هیم سپس ماتریس کاربرگ میانگین هندسی گرفته و در ماتریس نهایی قرار می د 3از امتیازات بدست آمده از این کلی هر درایه، 

  رده شده استآو 3در جدول شماره نهایی برای زیر معیار ها و معیارها بدست می آید که نمونه ای از آن 
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 اصلیماتریس کلی مقایسات زوجی برای معیارهای  -3 جدول

 معیار اصلی

 خصوصیات فردی نظم دقت مسئولیت پذیری اصلی

 4.579 4.718 5.192 1.000 مسئولیت پذیری

 0.255 1.387 1.000 0.193 دقت

 0.275 1.000 0.721 0.212 نظم

 1.000 3.634 3.915 0.218 خصوصیات فردی

  

 .شد آورده دست به زیرمعیارها و معیارها وزن سطر، هر حسابی میانگین محاسبه و زوجی مقایسات ماتریس کردن نرمالیزه از پس

 .می باشد AHPمی باشد که براساس روش  معیارهای اصلی زوجی مقایسات ماتریس شده نرمالیزه جدول ،(4 ) شماره جدول

 

 معیارهای اصلیماتریس نرمالیزه شده  -2جدول

 معیار اصلی

 خصوصیات فردی نظم دقت مسئولیت پذیری اصلی

 0.749 0.439 0.480 0.616 مسئولیت پذیری

 0.042 0.129 0.092 0.119 دقت

 0.045 0.093 0.067 0.131 نظم

 0.164 0.338 0.362 0.135 خصوصیات فردی
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 ه استآمد دست به 5در جدول شماره  است سطر هر حسابی میانگین با برابر که شاخص هر نسبی وزن

 

 وزن معیارها -5جدول

 وزن معیار معیار

 مسئولیت پذیری
0.571 

 دقت
0.095 

 نظم
0.084 

 خصوصیات فردی
0.250 

 

که باید  نرمالیزه کردن تمام ماتریس ها نرخ ناسازگاری را برای تمامی ماتریس های کلی زیر معیار و معیارها محاسبه کردهپس از 

 می باشد 2جدول شماره باشد که نمونه ای از این محاسبه به صورت  0.1باالی 

 محاسبات نرخ ناسازگاری -2جدول

 معیار اصلی

ƛ Aƛ W A 

4.561 2.605 0.571 1.000 5.192 4.718 4.579 

4.037 0.385 0.095 0.193 1.000 1.387 0.255 

4.084 0.342 0.084 0.212 0.721 1.000 0.275 

4.219 1.053 0.250 0.218 3.915 3.634 1.000 

 

4.225 ƛmax 
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0.075 II= 

0.083 IR= 

 

مشاهده می شود بیشترین . به همین روش محاسبه گردید نرخ ناسازگاری آنها نیز و  وزن زیرمعیارهای هر کدام از چهار معیار باال

وزن مربوط به معیار مسئولیت پذیری می باشد طبق جمع بندی نظرات مدیران در ارزیابی بخش کنترل کیفیت معیار مسئولیت 

براساس جمع بندی آرا مشخص همچنین . پذیری و خصوصیات فردی از اهمیت بیشتری نسبت به دو معیار دیگر برخوردار است 

 مهمترین   بازرسی مطابق اصول آموزش داده شده و انجام امور محول شده در کمترین زمان و به بهترین نحو شد زیر معیار انجام

عدم وجود محصول سالم در ضایعات، مهمترین شاخص ارزیابی  زیر معیار .در بعد مسئولیت پذیری شناخته شده اندشاخص ارزیابی 

شده، مهمترین شاخص در بعد نظم و زیر معیار سرعت جذب مطالب در بعد دقت، زیر معیار چیدمان براساس اصول تدوین 

 .مهمترین شاخص در بعد خصوصیات فردی شناخته شده است

 

 نشان دهنده وزن معیار ها و زیر معیارها می باشد 2شماره جدول 

 وزن معیارها و زیر معیارها -2جدول

 معیارهای اصلی
وزن معیارهای 

 اصلی
 معیارهاوزن زیر  زیر معیارها

 0.571 مسئولیت پذیری

 0.035 عدم اتالف وقت و صحبت زیاد

 0.247 انجام بازرسی مطابق اصول آموزش داده شده

 0.145 چیدمان براساس اصول تدوین شده 

 0.102 عدم وجود محصول سالم در ضایعات

 0.173 انجام امور محول شده در کمترین زمان و به بهترین نحو

 0.124 از سینی ها در مرحله اول% 2حداکثر  رد شدن

 0.172 محصول معیوب در بازبینی کامل% 10وجود حداکثر 

 0.095 دقت

 0.175 از سینی ها در مرحله اول% 2رد شدن حداکثر 

 0.203 محصول معیوب در بازبینی کامل% 10وجود حداکثر 

 0.622 عدم وجود محصول سالم در ضایعات

 0.084 نظم

 0.157 حضور مرتب سرکار

 0.399 عدم اتالف وقت و صحبت زیاد

 0.444 چیدمان براساس اصول تدوین شده 

 0.250 خصوصیات فردی

 0.109 نشده sortعدم وجود محصول 

 0.289 قبول و توانایی انجام امور متفاوت

 0.243 توانایی کار گروهی

 0.359 سرعت جذب مطالب
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 :افرادارزیابی 

 در شرکت سینا شیشه در بخش کنترل کیفیت هفت نفر مشغول به کار هستند که عملکرد آنها مورد بررسی قرار می گیرد 

جهت ارزیابی افراد کاربرگ هایی را طراحی و در اختیار  مدیر کیفیت  ،بعد از بررسی و بدست آوردن وزن معیار ها و زیر معیارها

دو به دو  AHPزیر معیارها  با استفاده از روش هر یک از قرار دادیم و مدیر کیفیت افراد شاغل در بخش کنترل کیفیت را براساس 

 وزن هر فرد در آن زیر معیار سطر، هر حسابی میانگین محاسبه و زوجی مقایسات ماتریس کردن نرمالیزه از پس ارزیابی نمود،

 11و2،9،10 ول شمارهاجدبه شکل که نمونه ای از این مراحل و نرخ ناسازگاری امتیازات آنها نیز محاسبه گردید مشخص گردید 

 .می باشد

 

 

 مقایسات زوجی افراد براساس زیر معیار عدم وجود محصول سالم در ضایعات -2جدول

در  عدم وجود محصول سالم

 ضایعات
 پاالهنگ رستگار گویان امیری طافی عبدالمالکی گودرزی

 4.000 3.000 5.000 5.000 4.000 0.333 1.000 گودرزی

 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1.000 3.000 عبدالمالکی

 4.000 2.000 3.000 4.000 1.000 0.200 0.250 طافی

 2.000 0.250 0.333 1.000 0.250 0.200 0.200 امیری

 2.000 0.500 1.000 3.000 0.333 0.200 0.200 گویان

 3.000 1.000 2.000 4.000 0.500 0.200 0.333 رستگار
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 1.000 0.333 0.500 0.500 0.250 0.167 0.250 پاالهنگ

 3.000 1.000 3.000 4.000 0.500 0.200 0.500 رستگار

 1.000 0.333 0.500 0.500 0.333 0.167 0.200 پاالهنگ

 

 

 ماتریس نرمالیزه شده مقایسات زوجی افراد براساس زیر معیار -9جدول

عدم وجود محصول سالم 

 در ضایعات
 پاالهنگ رستگار گویان امیری طافی عبدالمالکی گودرزی

 0.182 0.248 0.297 0.222 0.353 0.145 0.191 گودرزی

 0.273 0.414 0.297 0.222 0.441 0.435 0.573 عبدالمالکی

 0.182 0.166 0.178 0.178 0.088 0.087 0.048 طافی

 0.091 0.021 0.020 0.044 0.022 0.087 0.038 امیری

 0.091 0.041 0.059 0.133 0.029 0.087 0.038 گویان

 0.136 0.083 0.119 0.178 0.044 0.087 0.064 رستگار

 0.045 0.028 0.030 0.022 0.022 0.072 0.048 پاالهنگ

 

 افراد در زیر معیار عدم وجود محصول سالم در ضایعاتوزن -10جدول

 افراد

وزن افراد در زیر معیار عدم 

وجود محصول سالم در 

 ضایعات

 0.234 گودرزی

 0.379 عبدالمالکی
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 0.132 طافی

 0.046 امیری

 0.069 گویان

 0.101 رستگار

 0.038 پاالهنگ

 

 وجود محصول سالم در ضایعاتمحاسبات نرخ ناسازگاری در زیر معیار عدم  -11جدول

 زیر معیار عدم وجود محصول سالم در ضایعات

ƛ Aƛ W A 

8.205 1.920 0.234 1.000 0.333 4.000 5.000 5.000 3.000 4.000 

8.049 3.053 0.379 3.000 1.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000 

7.652 1.013 0.132 0.250 0.200 1.000 4.000 3.000 2.000 4.000 

7.074 0.326 0.046 0.200 0.200 0.250 1.000 0.333 0.250 2.000 

7.310 0.501 0.069 0.200 0.200 0.333 3.000 1.000 0.500 2.000 

7.465 0.758 0.101 0.333 0.200 0.500 4.000 2.000 1.000 3.000 

7.442 0.284 0.038 0.250 0.167 0.250 0.500 0.500 0.333 1.000 

 

ƛmax 7.600 

 

0.076 IR= 
 

0.100 II= 
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ایسات زوجی مدیر کیفیت می باشد که طبق مقبراساس زیر معیارها نشان دهنده ی امتیازات کسب شده افراد  12شماره جدول 

 .بعد از نرمالیزه شدن و محاسبه نرخ ناسازگاری بدست آمده است

 معیارهاامتیازات محاسبه شده برای افراد براساس زیر  -12جدول

 پاالهنگ رستگار گویان امیری طافی عبدالمالکی گودرزی زیر معیار ها

 0.007 0.197 0.032 0.0.8 0.210 0.391 0.0.0 عدم اتالف وقت و صحبت زیاد

 0.0.2 0.132 0.078 0.001 .0.11 0.3.9 0.201 انجام بازرسی مطابق اصول آموزش داده شده

 0.009 0.070 0.107 0.072 0.100 0.390 0.1.0 چیدمان براساس اصول تدوین شده 

 ..0.0 0.113 0.090 0.0.0 .0.10 0.327 .0.19 عدم وجود محصول سالم در ضایعات

انجام امور محول شده در کمترین زمان و به 

 بهترین نحو
0.080 0.01. 0.210 0.038 0.0.7 0.131 0.0.7 

 0.002 .0.11 0.107 0.0.8 0.191 ..0.3 0.130 از سینی ها در مرحله اول% 2رد شدن حداکثر 

محصول معیوب در بازبینی % 10وجود حداکثر 

 کامل
0.210 0.283 0.1.9 0.0.7 0.091 0.123 0.0.3 

 0.038 0.109 0.0.1 0.003 0.139 .0.00 0.203 از سینی ها در مرحله اول% 2د شدن حداکثر ر

محصول معیوب در بازبینی % 10وجود حداکثر 

 کامل
0.180 0.2.2 0.1.2 0.0.0 0.109 0.130 0.0.. 

 0.038 0.101 0.0.9 .0.00 0.132 0.379 0.230 عدم وجود محصول سالم در ضایعات

 0.078 0.182 0.008 .0.00 0.220 0.320 0.103 حضور مرتب سرکار

 0.009 0.230 ..0.0 0.0.8 0.171 0.338 0.083 عدم اتالف وقت و صحبت زیاد

 .0.00 0.077 0.137 0.0.2 0.121 0.332 0.230 چیدمان براساس اصول تدوین شده 

 0.070 0.120 0.0.0 0.0.7 0.1.2 0.133 0.200 نشده sortعدم وجود محصول 

 0.0.7 0.087 0.1.3 0.001 0.130 0.3.0 0.1.1 قبول و توانایی انجام امور متفاوت
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 0.007 .0.09 ..0.1 ..0.0 0.111 0.338 .0.19 توانایی کار گروهی

 0.0.0 .0.08 0.132 ..0.0 0.171 0.307 0.197 سرعت جذب مطالب

 

امتیازات هر فرد در زیر معیار را ضرب در وزن آن حال برای ارزیابی افراد و پی بردن به بهترین عملکرد باید به صورت سلسه مراتبی 

معیار کرده و این کار را برای فرد در تمامی معیارها انجام داده سپس اعداد بدست آمده را باهم جمع می کنیم عدد بدست آمده 

تیاز را مام فردی که بیشترین امتیاز فرد می باشد سپس این کار را برای تمامی افراد انجام داده و امتیازات را با هم مقایسه می کنی

 زیر است صورتکسب کرده باشد بهترین عملکرد را دارا می باشد نمونه ای از این محاسبات به 

W=(0.064*0.03.*0.571)+(0.201*0.247*0.571)+(0.164*0.145*0.571)+(0.195*0.102*0.571)+(0.080*0.173*0.571)+

(0.130*0.124*0.571)+(0.214*0.172*0.571)+(0.203*0.175*0.095)+(0.184*0.203*0.095)+(0.234*0.622*0.095)+(0.1

03*0.157*0.084)+(0.083*0.399*0.084)+(0.234*0.444*0.084)+(0.200*0.109*0.250)+(0.161*0.289*0.250)+(0.195*

0.243*0.250)+(0.197*0.359*0.250)= 0.17291 

 باشدنشان دهنده امتیاز نهایی افراد می  13شماره جدول 

 امتیازات نهایی کسب شده -13جدول

 امتیاز نهایی افراد

 0.17291 گودرزی

 0.34533 عبدالمالکی

 0.1495 طافی

 0.0.30 امیری

 0.102.1 گویان

 0.1107 رستگار

 0.0.037 پاالهنگ

 

 آتی های پژوهش برای پیشنهادهایی و گیری نتیجه

 کارگیری به طریق از بیشتر درگذشته که است عملکرد مدیریت وجوه از یکی و سازمان هر اصلی وظایف از یکی عملکرد، ارزیابی

 .شود می مضاعف آنها در کنترل به نیاز شوند، می تر بزرگ هرچه ها سازمان دیگر، سوی از .است شده اجرا مالی های شاخص

  برخی از بخش های آن نقش کلیدی در ارائه محصول دارند که سازمانهایی ویژه به ها سازمان از بسیاری در امروزه اساسی مسئله
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ما از ارائه این مقاله بررسی مدلی برای  هدف .است نشده ارائه آنها برای صحیحی و منطقی عملکرد ارزیابی روش که است این ،

 را برای این سنجش انتخاب کردیم AHPروش  ،پیشین های پژوهش بررسی از پس منظور این بهسنجش عملکرد افراد بوده که 

و محاسبات الزم  تعیین گردید زیرمعیارها و معیارها وزن مدیران، برای زوجی مقایسات های پرسشنامه ارسال طریق از ادامه در

ا برای نرمالیزه کردن و محاسبه نرخ ناسازگاری صورت گرفت و در نهایت مدیر کیفیت از طریق کاربرگ طراحی شده افراد شاغل ر

کنترل کیفیت را دو به دو براساس زیر معیارها مورد سنجش قرار داد؛ محاسبات الزم صورت گرفت و در نهایت رتبه بندی  در بخش

 می باشد 1صورت نمودار شماره با توجه به امتیارات نهایی صورت گرفت که به 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 رتبه بندی کارکنان -1نمودار

 

 

 عبدالمالکی >گودرزی  >طافی  >رستگار  >گویان  >پاالهنگ  >امیری 

 

0 
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 امیری پاالهنگ گویان رستگار طافی گودرزی عبدالمالکی
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این بررسی نشان می دهد که در سازمان سینا شیشه در بخش کنترل کیفیت فردی عملکرد خوبی خواهد داشت که در ابتدا با 

ا توجه به زیرمعیارها فردی مسئولیت پذیر باشد و خصوصیات فردی مناسبی را دارا باشد و همچنین این پژوهش به ما نشان داد ت

برای جذب نیروی انسانی جدید یک استراتژی تعریف کنیم و به واسطه ی فرم ها و تست های متفاوت مسئولیت پذیر بودن و 

را افزایش دهد و به بهبود خصوصیات فردی شخص جویای کار را مورد بررسی قرار دهیم فردی را استخدام کنیم که راندمان کار 

 .کندعملیات کمک 

هش های بعدی برای سنجش عملکرد افراد بعد از بدست آوردن وزن معیار ها و زیر معیار ها از طریق مدل توصیه می شود در پژو

درجه نیز استفاده شود تا  320برای بدست آوردن امتیازات افراد جدا از وزن دهی توسط مدیر بخش از مدل  AHPمقایسات زوجی

به این واسطه تفکر افراد نسبت به هم نیز مشخص شود پیشنهاد دیگر به این صورت است که فرم هایی طراحی شود و شاخص های 

صورت ماهیانه این فرم ها مورد آنالیز قرار گیرد و در پایان شش ماه ذکر شده در پژوهش را به صورت هفتگی ثبت کند، سپس به 

 ..یا سه ماه روش ارزیابی پیشنهاد شده در مقاله مورد استفاده قرار گیرد و امتیازات بدست آمده از دو آنالیز انجام شده مقایسه گردد
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