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چکیده
نقش ارزیابی عملكرد در ارتقا بهرهوری سازمانی و ملی ،نظارت بر نحوه بهکارگیری منابع سازمانی و شناسایی نقاط ضعف و برنامهریزی جهت بهبوود
آنها حایز اهمیت است و هر سازمان جهت پیشبرد اهداف و سیاستهای خود باید از یک الگوی ارزیابی مناسب بهره گیرد .پژوهش حاضر بر آن است
تا با در نظر گرفتن ماموریتها و برنامههای سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در بخش آموزش شاغلین الگویی مناسب را برای ارزیابی عملكورد
در این حوزه طراحی و ارایه نماید .بدینمنظور با کمک کارشناسان و متخصصان یک مدل متشكل از  19شاخص اصلی شناسایی گردید که هرکودا
از شاخصها دارای یک یا چند گزینه در زیرمجموعه خود بودند .سپس گزینههای انتخاب شده با استفاده از جداول مقایسات زوجی (در پرسشنامه) که
یک جدول برای شاخصهای اصلی و مابقی برای گزینههای زیرمجموعه شاخصها بود ،مورد مقایسه افراد قورار گرفتوه و دادههوای حاصول از ایون
جداول اساس کار تكنیک  ،1AHPبهمنظور تعیین وزن و اولویتبندی شاخصها و گزینههای مربوطه قرار گرفت.
واژههای کلیدی
ارزیابی عملكرد ،آموزش شاغلین ،روش AHPو شاخص.
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 .1مقدمه

به توسعه ملی ،ایجاد قابلیتهای جدیود ،پایوداری و ارتقوای کوالس

مدیریت و ارزیابی عملكرد یكوی از مهومتورین فراینودها و ابزارهوای

جهانی شرکتها و موسسات میشود.

مدیریتی جهت حرکت بهسوی نقطه مطلوب وشناسایی نقاط قووت و

مساله اساسی در بسیاری از سازمانها بهویژه موسسواتی کوه دارای

ضعف در هر سازمان است .نتایج نظا مودیریت عملكورد سورمایهای

شعب مختلف یا حتی بخشهای متعدد در سازمان هستند ،این است

ارزشمند برای سازمان بوده و بهخوبی می توان از آن برای ارتقوای و

که روش ارزیابی عملكرد منطقی و صحیحی برای آنها ارایوه نشوده

بهبود شرایط و اصالح امور بهرهبرداری کرد .بررسی نتوایج عملكورد،

است .با توجه به اهمیت وظایف سازمان آموزش فنوی و حرفوهای و

یک فرایند مهم راهبردی تلقی میشود وکیفیت و اثربخشی آن ،عامل

گستردگی مراکز و فعالیتهای آموزشی آن در سط کشوور بوهنظور

تعیینکننده و حیاتی تحقق برنامههای توسعه و رفاه جامعه است.

میرسد ،طراحی نظامی برای ارزیابی و سنجش عملكرد آن ،اهمیت

ارزیابی یكی از مهمترین سازوکارهای مدیریت عملكورد در تولیود و

بسیاری برای تصمیمگیرندگان داشته باشود .درواقوع ،نظوا ارزیوابی

توسعه کیفیت در سازمان است .درواقع بهبود کیفیت مستلز ارزیوابی

عملكرد نقش فراهم آوردن بازخورد برای مدیران و تصمیمگیرندگان

کیفی است ودر تما سازمانها اعم از سازمانهای صنعتی ،بازرگوانی

را ایفا مویکنود و ماموریوت کلیودی آن اصوالح و بهبوود الگوهوای

و آموزشی امری کامال عینی و مشهود هستند .سازمانهای صنعتی و

عملكرد سازمانی است .از ایون رو در پوژوهش حاضور بوا توجوه بوه

بازرگووانی بووه دمیوول مختلووف تجوواری رقووابتی و جلووب رضووایت

اهمیت و گستردگی نقوش دفتور آمووزش در صونایع در نظوارت بور

مصرفکننده نواگزیر از بهبوود کیفیتنود .اجورای راهكارهوای بهبوود

عملكرد ادارات استانی در بخش آموزش شواغلین در سراسور کشوور،

مستمر کیفیت در اینگونه سازمانها واجب و ضروری است .اما ایون

سعی در طراحی و ارایه مدلی بهمنظور ارزیابی عملكرد ایون واحودها

سازمانها با سازمانهای آموزشی بهویوژه موسسوات آمووزش عوالی

شوده اسوت ،بوهگونوهای کوه اثربخشوی و کوارایی آن در انجوا

تفوواوتهووای زیووادی دارنوود ،در موسسووات آموووزش عووالی بوورخالف

ماموریتهای محول تعیین و تصمیمهایی در خصوص بهبوود شویوه

سازمان های صنعتی و بازرگانی تولید ملموس نیست و مصرفکننوده

انجا وظایف آن اتخاذ شود.

مشخصی در این گونه از سازمانها وجود ندارد .ایون مووارد ،تعریوف
ارزیابی و تضمین کیفیت را در آنها با مشكالتی مواجه نمووده اسوت.

 .2ادبیات و پیشینه تحقیق

به هر جهت ارزیابی کیفی یكی از مهمترین ملزومات سازمانها است

هر سازمانی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی برای دستیابی بوه اهودافی

و موسسات آموزشی از این امر مستثنی نیستند (سلطانی.)1939 ،

تشكیل شده است که توسط ذینفعان آن تعیین میشوود .از سووی

موسسات و سازمانها و دستگاههای اجرایی با هر ماموریت ،رسالت،

دیگور دسوتیابی بوه عملكورد برتور و کسوب نتوایج مطلووب بودون

اهداف و چشماندازی که دارند ،نهایتا در یک قلمرو ملی یا بینالمللی

برخورداری از برناموهای در قالوب یوک سیسوتم یكپارچوه و مودون

عمل میکنند و شرکتی کوه هودفش سوودآوری و رضوایت مشوتری

امكانپذیر نخواهد بود .این سیستم باید قادر به طرحریزی عملكرد و

است و سازمانی که هدف خود را اجرای کامل و دقیق وظایف قانونی

تدوین و اجرای برنامهها از طریق نظا های اجرایی بوده و با کموک

و کمک به تحقیق اهداف توسعه و تعالی کشور قورار داده ،ملوز بوه

نظا های ارزیابی به بهسازی عملكرد منجور شوود (حواجیکتوابی و

پاسخگویی به مشتریان ،اربابرجوع و ذینفعان هستند.

دیگران .)1934 ،تاکید بور موضووع ارزیوابی و سونجش عملكورد از

ارایه خدمات و تولید محصومت متعدد و توامین هزینوههوا از محول

گذشتههای دور و همزمان با شكلگیوری نخسوتین جواموع بشوری

منابع ،حساسیت کافی را برای بررسی تحقق اهوداف ،بهبوود مسوتمر

بهچشم میخورد .مدیران و مالكان منابعی را در اختیار فعالیوتهوای

کیفیت ،ارتقای رضایتمندی مشتری و شهروندان ،عملكرد سازمان و

سازمانی قرار مویدهنود و از سووی دیگور مشوتریان سوازمانی نیوز

مدیریت و کارکنان را ایجاد کرده است .اگر ارزیابی عملكرد با دیدگاه

انتظارات و خواستههایی دارند .یک سازمان زمانی موفق خواهد بوود

فرایندی و بهطور صوحی و مسوتمر انجوا شوود ،در بخوش دولتوی

که با بهرهگیری صحی از منابع بتواند خواستههای ذینفعان خود را

موجب ارتقا و پاسخگویی دستگاه های اجرایی و اعتمواد عموومی بوه

برآورده ساخته و اهوداف سوازمانی را پوشوش دهود .بوه ایون دلیول

عملكرد سازمانها و کارایی و اثربخشی دولوت مویشوود .در بخوش

ماموریت اصلی هر نظا ارزیابی عملكورد سونجش میوزان موفقیوت

غیردولتی نیز موجب ارتقای مدیریت منابع ،رضایت مشوتری ،کموک

سازمان در دستیابی به اهداف آن است.
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در ادبیات و مبوانی نظوری تعواریف گونواگونی از اصوطالح ارزیوابی

اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامهها با ویژگوی کوارا بوودن

عملكرد ارایه شده اسوت .از آن جملوه نلوی .)1331( 7انودازهگیوری

فعالیتها و عملیات است (رحیمی.)1931 ،

عملكرد را بهصورت فرایند کمی کردن کوارایی و اثربخشوی اعموال

بهطورکلی ارزیابی عملكرد به فرایند سنجش و اندازهگیری عملكورد

تعریف کرده است .از سوی دیگر وزارت امور داخلی آمریكوا ارزیوابی

دسووتگاههووا در دورههووای مشووخص بووهگونووهای کووه انتظووارات و

عملكرد را فرایند نظا مندی تعریف میکند که کارهوا و انتظوارات را

شاخصهای مورد قضاوت برای دسوتگاه ارزیوابیشوونده شوفاف و از

برنامهریزی و تنظیم کند؛ عملكرد را بهطور مستمر موورد بررسوی و

قبل به آن ابوال شوده باشود ،اطوال مویگوردد (طبرسوا.)1923 ،

نظارت قرار دهد؛ ظرفیوت اجورا را ایجواد کنود؛ بوهصوورت دورهای

درخصوص تدوین مدلهای ارزیابی عملكرد با توجوه بوه روشهوای

عملكرد را رتبهبندی کند و به عملكرد مناسوب پواداش دهود (هوال

تصمیم گیری چندشاخصه پژوهش های زیادی انجا گرفته است کوه
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از جمله آن پبابیک و پالزیبت ( )1333برای رتبهبندی شرکتها ابتدا

( )7000ارایه شده است .سایمونز معتقد اسوت نظوا هوای کنتورل و

شاخصهای شرکت موفق را با استفاده از روش  AHPاولویتبنودی

سنجش عملكرد ،رویهها و امور رسمی اطالعاتمحووری اسوت کوه

کردهاند .شاخصهای عملكرد بوهترتیوب اولویوت عبارتنود از :بوازده

مدیران برای حفظ یوا اصوالح الگوهوای فعالیوت سوازمانی بوهکوار

داراییها ،حاشویهی سوود ،گوردش موجوودی کوام ،نسوبت جواری،

میگیرند .براساس این تعریف هر نظا ارزیابی عملكرد چهار هودف

میانگین پاداش کارگران ،فروش هر کارگر ،گردش کول دارایویهوا،

اصلی دارد:

بازده حقو صاحبان سها  ،میانگین دورهی وصول و نسبت بدهی.

جودیس .)7004 ،یكی از تعواریف در ایون حووزه توسوط سوایموونز

 هدف تمامی نظوا هوای کنتورل و سونجش عملكورد انتقوال
اطالعات است؛
 نظا های کنترل و سنجش عملكرد ،رویهها و امور رسمی را
نشان میدهند؛
 نظا های کنترل و سنجش عملكرد باید برای استفاده مدیران
طراحی شده باشند؛
 مدیران برای حفظ یا اصالح الگوهوای فعالیوت سوازمانی از
نظا های کنترل و سنجش عملكرد استفاده میکنند.

قلیزاده ( )1939اقدا به اولویتبندی متغیرهوای اثرگوذار بور ارزش
شرکتها با استفاده از روش AHPکرده اسوت .اولویوتهوای چهوار
سرفصل کلی به این شرح است :عملكرد مدیریت ،کارایی عملیواتی،
خطر و کارایی مالی.
عبدالعلیپور ( )1934شاخصهای موثر بر ارزیابی سازمانهای بازرگانی
استان ها با بهره گیری از نظورات کارشناسوان در هفوت گوروه درصود
کارکنان رسمی به کل کارکنان ،میوزان تحصویالت ،تعوداد کارکنوان،

وردر و دیویس 4معتقدند ارزیابی عملكرد فرایندی است کوه عملكورد

درصد واحدهای مختلف شناساییشده به تعداد دفعات بازرسوی شوده،

شاغل با آن اندازهگیری میشود و هنگوامیکوه درسوت انجوا شوود

درصد تخلفات اقتصادی کشفشده بوه تعوداد دفعوات بازرسوی شوده،

کارکنان ،سرپرستان ،مدیران و نهایتا سازمان از آن بهرهمنود خواهود

میزان بودجه و کیفیت خدمات پایگاههای اطالعرسوانی قورار گرفتنود.

شد .کاسیو 1ارزیابی عملكرد را توصیف نظا دار نقاط قووت و ضوعف

سپس با استفاده از روشهای تصومیمگیوری چندشاخصوه نسوبت بوه

عملكرد فرد یا گروه در رابطه با اجرای وظایف محوله تعریف میکند.

ارزیابی و رتبهبندی سازمانهای بازرگانی استانها اقدا شد.

ارزیابی عملكرد در بعد نحووه اسوتفاده از منوابع و امكانوات در قالوب
شاخصهای کارایی بیان میشود .اگر در سادهتورین تعریوف ،نسوبت

 .3فرایند ارزیابی عملکرد

داده به ستاده را کارایی بدانیم ،نظا ارزیابی عملكورد درواقوع میوزان

هر فرایندی شامل مجموعهای از فعالیتهوا و اقودامات بوا تووالی و

کارایی تصومیمات مودیریت در خصووص اسوتفاده بهینوه از منوابع و

ترتیب خاص منطقی و هدفدار میباشد .در فرایند ارزیابی عملكرد نیز

امكانات را مورد سونجش قورار موی دهود .ارزیوابی عملكورد در بعود

هر مدل و الگویی که انتخاب شود ،طی مراحل و رعایت نظم و توالی

سازمانی معموم متورادف بوا اثربخشوی فعالیوتهوا اسوت .منظوور از

فعالیتها بهصورت شوكل  1ضوروری مویباشود( .توومیی.)1931 ،
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تدوین شاخصها

بازخورد
تحلیل نتایج

تعیین وزن
شاخصها
فرایند ارزیابی عملکرد
استانداردگذاری

سنجش و
اندازهگیری

ابالغ به ارزیابیشونده

شکل  .1فرایند ارزیابی عملکرد

3ـ .1تدوین شاخص ها و معیارهای مربوطـه و تعیـین واحـد
سنجش آنها

3ـ .2تعیین وزن شاخص ها ،به لحـا اهمیـآ آنهـا و سـق

شاخصها مسیر حرکت سازمانها را برای رسیدن به اهداف مشخص

امتیازات مربوطه

میکند .نگاه اول در تدوین شاخصها متوجه چشومانوداز ،ماموریوت،

به این معنا که اهمیت هر کدا از ابعواد و محوور شواخصهوا چقودر

اهداف کوالن ،راهبردهوای بلندمودت و کوتواهمودت و برناموههوای

است .آیا شاخصها اهمیت یكسان دارند یا متفاوتند؟ کدا شاخص از

عملیاتی میشود .منابع احصاء و اقتباس برای تودوین شواخص هوای

بیشترین و کدا یک از کمترین اهمیت برخوردار است؟ برای تعیوین

ارزیابی عملكرد سازمانها ،قوانین و مقررات ،دستورالعملهای داخلی،

ضرایب و اوزان شاخصها روشهایی از جملوه روش لیكورت ،گوروه

مصوبات مجلوس و هیوات دولوت و برناموههوای توسوعه اقتصوادی،

غیرواقعی ،روش بوردا ،انتخاب نظریوات کارشناسوان و روش فراینود

اجتماعی ،فرهنگی و همچنین سند چشومانوداز بیسوت سواله کشوور

تحلیل سلسله مراتبی را میتوان نا برد.

میباشود .شواخصهوای ارزیوابی عملكورد تودوین شوده بایود دارای
ویژگیهای زیر باشند (رحیمی:)1931 ،

3ـ .3استانداردگذاری و تعیین وضعیآ مطلوب هر شاخص

 مخصوص ،معین و مشخص باشد .یعنی شاخص جامع و مانع،
شفاف و ساده و واض و رسا و صری باشد بهطوریکوه برداشوت
یكسانی از مفاهیم ایجاد نماید؛
 قابل اندازهگیری باشد .سنجش آنها بوهسوادگی مقودور باشود.
یعنی عالوه بر عملكورد کموی ،قابلیوت تعریوف عملكورد کیفوی
شاخص در قالبهای متغیر کمی را نیز داشته باشد؛
 قابل دستیابی باشد؛
 واقعگرایانه باشد ،یعنی با فعالیتها و ماموریتها و خطمشی و
راهبردهای واقعی سوازمان و بوا حووزههوای حسواس و کلیودی
عملكرد سازمان مرتبط باشد؛
 چهارچوب و محدوده زمانی ،یعنی شاخص دوره ارزیابی معوین
داشته باشد؛
 بانک اطالعاتی ،یعنی دادههوا و اطالعوات مز و مربووط بوه
شاخص وجود داشته باشد.

تعیین معیار عملكرد و مقدار تحقق شاخص بهصورت کمی یا کیفوی،
و نرخ رشد عملكرد در سالهوای گذشوته بوهصوورت میوانگین و یوا
میانگین متحرک برای دو یا چند سوال گذشوته ،بوا در نظور گورفتن
اهداف خاص تعیین شده برای آن دوره و پدیدههوای مووثر در نحووه
تحقق آن شاخص ،استخراج و معوین مویگوردد .در تعیوین وضوعیت
مطلوب عملكرد شاخص باید واقعگرایانه و غیربلندپروازانه عمل کورد
و توافق واحدهایی که وظیفه انجا و عمل به آن شاخص را بهعهده
دارند ،جلب نمود.
3ـ .4ابالغ و اعالن انتظارات و شاخصها به «ارزیابیشونده»

در روشهووای متووداول ارزیووابی عملكوورد معمووومک بوودون اینكووه
ارزیابیشونده از شاخصهای ارزیابی مطلع باشد ناگهان بوا نمورات و
قضاوتهای ارزیابی روبهرو می شود .اگر هدف اساسی ارزیابی را رشد
و توسعه ارزیابیشونده بدانیم ،بنابراین ضرورت دارد که قبل از شروع
4
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دوره ارزیابی انتظارات موورد نظور در قالوب شواخصهوا بوه پرسونل

نهایتا کاربرد آسان آنها باعث شده است تا به عنوان ابزاری در دسوت

سازمان اعال گردد تا آنها بتوانند برنامهریزی ،سازماندهی ،برقوراری

تصمیمگیران زمینه هوای مختلوف موورد اسوتفاده قورار گیورد (یوون،

ارتباط مناسب و سوایر فراینودهای عملكورد موورد انتظوار را محقوق

 .)1331تكنیکهای تصمیم گیری چندشاخصوه ،متعودد بووده و هور

نمایند.

کدا خصوصیات و شرایط کاربرد خاص خود را دارا هستند و شورایط
بهکارگیری آنها نیز متفاوت است .یكی از تكنیکهای تصمیمگیوری

3ـ .5سنجش و اندازه گیری از طریق مقایسه عملکرد واقعـی

چندمعیاره که در این تحقیق مورد استفاده قرارمیگیورد ،روش AHP

پایان دوره ارزیابی ،با استاندارد مطلوب از قبل تعیین شده

است که به دمیل ذیل به سایر روشهای تصمیمگیری چندشاخصوه

در این مرحله فعالیت ها و دستاوردهای کارکنان سازمان در ارتباط بوا

ترجی داده شده است (قدسیپور.)1933 ،

 ساختار و چهارچوبی را جهت همكاری و مشوارکت گروهوی در
تصمیمگیریها یا حل مشكالت مهیا میکند؛
 فرد را قادر میسازدکه تعریف خود را از یک مساله تصحی کند
و قضاوت وتصمیم خود را بهبود دهد؛
 سازگاری منطقی قضاوت های استفاده شده در تعیین اولویت ها
را محاسبه کرده و ارایه مینماید؛
 مقیاسی برای اندازه گیری معیارهای کیفی تعیین کرده و روشی
برای تخمین و برآورد اولویتها فراهم میکند.

هر شاخص مورد سنجش قرار می گیرد .همچنین برای هر شواخص،
عملكرد واقعی را با استفاده از مجموع واقعیتهای موجود مشخص و
با استاندارد عملكرد مطلووب مقایسوه و نسوبت بوه وضوعیت تحقوق
اهداف آن شاخص بررسی های مز انجا میشوود .در ایون مرحلوه
قوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدات سازمانی در راستای حصوول بوه
اهداف مورد نظر شناسایی میشوند.

فرایند تحلیل سلسله مراتبی یكی از معروفترین فنون تصمیمگیوری

3ـ .6استخراج و تحلیل نتایج

1

در نهایت تحلیل مز انجا و در صورت نیاز باید اقودامات اصوالحی

چنوودشاخصووه اسووت کووه اولووین بووار توسووط توموواس ال .س واعتی

جهت بهبود عملكرد در آن شاخص را معین نمود .در نتایج عملكورد،

عراقیامصل در دهه  1320ابداع گردید .فرایند تحلیل سلسله مراتبی

معمومک رویكرد و دیدگاه حاکم در ارزیابی عملكرد مورد توجه خواص

هنگووامی کووه عموول تصوومیمگیووری بووا چنوود گزینووه رقیووب و معیووار

قرار میگیرد .مثال اگر ارزیابی عملكرد یک فرایند مورد توجوه باشود،

تصمیم گیری روبه روست ،می تواند استفاده گوردد .معیارهوای مطورح

نتایج این اندازهگیری به تعیین وضعیت مطلووب یوا نوامطلوب بوودن

شده می تواند کمی و کیفی باشند .اساس این روش تصمیمگیری بور

عملكرد آن فرایند منتهی می گردد .اگر فرایند موجب افوزایش ارزش

مقایسات زوجی نهفته است .تصمیمگیرنده بوا فوراهم آوردن درخوت

افزوده برای سازمان شود عملكرد آن مطلووب ،در غیور ایونصوورت

سلسله مراتبی تصمیم آغاز میکند .درخوت سلسوله مراتوب تصومیم،

علت منفی بودن عملكرد فرایند را باید بررسی کرد .برای علوتیوابی

عوامل مورد مقایسه و گزینههای رقیب موورد ارزیوابی در تصومیم را

هم میتوان از تكنیک طراحی آزموایشهوا و بورای کواهش خطوا از

نشان میدهد .سپس یکسری مقایسات زوجی انجا میگیورد .ایون

شش سیگما که در سازمانهای پیشرو بیشتر عملی میباشد ،استفاده

مقایسات وزن هر یک از فاکتورها را در راسوتای گزینوههوای رقیوب

نمود .همچنین بورای بهبود داخل فرایند از روش بهبود مستمر فرایند

مورد ارزیابی در تصمیم نشان میدهد .در نهایت منطق فرایند تحلیل

و جهت بهبود کلی و عوامل خارجی فرایند نیاز بوه مهندسوی مجودد

سلسله مراتبی بهگونهای ماتریسهای حاصل از مقایسات زوجی را با

است (تومیی.)1931 ،

یكدیگر تلفیق می سازد که تصومیم نهوایی بوهدسوت آیود (سواعتی،
 .)1333یک نمونه کلی از ساختمان یک سلسله مراتبوی در شوكل 7
آمده است.

 .4فرایند تحلیل سلسله مراتبی
مدلهای تصمیمگیری چندشاخصه ،در تصومیمگیوریهوای پیچیوده
هنگامی که معیارهای متعدد و گاه متضاد وجود دارند ،کواربرد بسویار
گستردهای پیدا نموده اند .همچنین قدرت بسیار بامی این تكنیکهوا
در کاهش پیچیدگی تصومیمگیوری ،اسوتفاده همزموان از معیارهوای
کیفی و کمی و اعطای چارچوب ساختارمند به مسایل تصمیمگیری و
1
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هدف

معیار n

…..

معیار 1

معیار 7
…..

گزینه 1

گزینه 7

گزینه n

شکل  .2یک نمونه کلی از ساختمان یک سلسله مراتبی (ساعتی)1111 ،

بهرهبرداری میگردد .پس از دریافت و ترکیب نقطهنظرات ،بهمنظوور

 .5روش تحقیق

وزندهووی و اولویووتبنوودی ،عواموول شناسووایی شووده بووا اسووتفاده از

روش تحقیق توصیفی پیمایشی و از نوع کاربردی میباشد .بوه ایون

پرسشنامه مقایسه زوجی امتیازدهی میشود .پس از تجزیه و تحلیول

ترتیب که پس از بررسی مبانی نظری تحقیق در راستای دستیابی به

در نهایوت برتوورین شواخصهووا از طریووق مقووادیر عووددی کووه

اهداف تحقیق از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی اسوتفاده خواهود

نشاندهندهی اهمیت آنها مویباشوند ،حاصول و در فراینود ارزیوابی

شد .بدینمنظور با روش نمونهگیری نظوری یوا قضواوتی گروهوی از

عملكرد بهکارگرفته میشود .بر این اساس فرایند انجا ایون تحقیوق

کارشناسان خبره سازمان انتخاب و از نظورات آنهوا جهوت شناسوایی

در شكل  9ارایه شده است.

شوواخصهووای ارزیووابی عملكوورد و معیارهووای زیرمجموعووه آنهووا

شرح هدف

شناسایی همه شاخصها و گزینههای موثر بر هدف

بهرهگیری از نظرات کارشناسان

ایجاد ساختار سلسله مراتب

استفاده از تكنیک AHP

ایجاد ماتریسهای مقایسه زوجی

استفاده از پرسشنامه

تجزیه و تحلیل دادهها

نرمافزار Expert Choice

نتیجهگیری و پیشنهادات
شکل  .3فرایند انجام تحقیق

1
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 .6طراحی الگوی ارزیابی عملکرد (مطالعه موردی)

عهده دار است .لذا طراحی و استقرار الگویی بهمنظور ارزیابی عملكرد

بخشی از آموزشهای سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در قالب

این دپارتمانها هدف تحقیق حاضر میباشد .بدین منظور مدلسازی

آموزش در صنایع ،ویژه شاغالن بوازار کوار و در راسوتای صویانت از

مساله تحت بررسی براساس روش  AHPکه مبتنی بر درخت سلسله

نیروی کار و ارتقای سط مهارت آنها همگوا بوا فنواوریهوای روز

مراتب است صورت می گیرد .سط یک آن هدف مودل ،سوط دو

صورت می گیرد.این آموزشها بوه منظوور افوزایش مهوارت شواغلین

شاخصهای تصمیمگیری و سط آخر گزینههای رقیوب مویباشوند.

بنگاههای اقتصادی ،دستگاههای اجرایی و اصناف کشوور در مراکوز

درمدل سازی مساله حاضر هودف طراحوی الگووی ارزیوابی عملكورد

آموزش فنی و حرفهای دولتی (مراکز ثابت) ،مراکز جووار کارگواهی و

دپارتمانهای آموزش در صنایع ادارات کل آموزش فنی و حرفوهای

بینکارگاهی ،مراکز ارتقا مهارت شهرکهوای صونعتی و آمووزش در

در کلیه استانها میباشد .پس از اعال نظر تعودادی از کارشناسوان و

محل کار ،برنامهریزی و اجرا مینماید .دفتر آموزش در صنایع وظیفه

خبرگان این حوزه در دفتور آمووزش در صونایع و تلفیوق نظورات 19

برنامووهریووزی ،نظووارت و هوودایت ایوون آموووزشهووا را کووه از طریووق

شاخص و گزینههای زیرمجموعه آنها شناسایی شده و درخت سلسله

دپارتمانهای مستقر در  91اداره کل در سط کشور اجرا مویگوردد،

مراتبی آن بهصورت شكل  4تشكیل میگردد.

سطح  .1هدف

سطح  .2شاخصها
وضعیت دپارتمان آموزش
در صنایع استانها

مراکز ارتقا مهارت
شهرکهای صنعتی

 .1مناسب بودن محیط فیزیكی محل کار
 .7در اختیار داشتن امكانات سختافزاری مورد نیاز
 .9میزان حمایت و مشارکت مدیر معاون و روسای مراکز در انجا تعهدات آموزش در صنایع
 .4وجود تناسب بین وظایف بخش آموزش در صنایع و تعداد شاغلین این بخش
 .1نسبت تعداد مراکز ارتقا مهارت به شهرکهای صنعتی موجود در استان
 .7نسبت نفر دوره آموزش در شهرکهای صنعتی به تعداد شاغلین شهرک صنعتی

مراکز آموزش جوار کارگاهی
و بینکارگاهی

 .1نسبت تعداد مراکز جوار به کارگاههای موجود در استان
 .7نسبت نفر دوره آموزش در مراکز جوار به کل شاغلین مراکز جوار

آموزش بهصورت ضمن کار

 .1نسبت نفر دوره آموزش به تعداد کل شاغلین (به استثنای مراکز جوار و صنوف)

آموزش اصناف
ارایه استانداردهای آموزشی
مورد تقاضای صنایع
ارزیابی عملكرد
واحدهای
آموزش در
صنایع

سطح  .3گزینههای ارزیابی

انعقاد تفاهمنامه با سایر نهادها

 .1نسبت نفر دوره آموزش اصناف به تعداد کل شاغلین صنوف
 .1تعداد استانداردهای تدوین شده مورد نیاز صنایع و صنوف
 .1تعداد تفاهمنامههای منعقده با صنایع و صنوف استان
 .7نفر ساعت عملكرد به تعهدات آموزشی در تفاهمنامههای کشوری

تشكیل بانک اطالعاتی

 .1تشكیل ،تجزیه و تحلیل و بهروزرسانی بانک اطالعات صنایع و صنوف
 .7تشكیل و بهروزرسانی بانک اطالعات مربیان رسمی و پیمانی و حقالتدریس
 .9تشكیل و بهروزرسانی بانک اطالعاتی نخبگان صنایع و صنوف استان

شورای آموزش صنایع
و صنوف

 .1تعداد جلسات تشكیل شده شورای آموزش صنایع و صنوف استان
 .7درصد اجرایی شدن مصوبات هر یک از جلسات

مربیان آموزش در صنایع

 .1نسبت نفرو ساعت آموزش توسط مربیان بدون هزینه به نفر و ساعت آموزش برگزار شده در
استان
 .7نسبت تعداد مربیان فعال در بخش آموزش در صنایع به کل مربیان استان

فعالیتهای انگیزشی

 .1نسبت تعداد بنگاههای اقتصادی تحت آموزشها به کل بنگاههای استان
 .7تعداد همایشهای تخصصی برگزارشده توسط دپارتمان در سط استان

جذب اسپانسر

 .1نسبت میزان هزینه پرداختی توسط اسپانسر به کل هزینه همایش
 .7نسبت میزان هزینه پرداختی توسط اسپانسر به کل هزینه المپیاد مهارت

عملكرد اجرایی دپارتمان
آموزش در صنایع در استانها

 .1نسبت نفرو ساعت آموزش برگزار شده به نفر ساعت تعهد آموزشی براساس نیازسنجی از
بنگاههای اقتصادی
 .7نسبت تعداد شناسنامه آموزشی تكمیل شده دورههای آموزش در صنایع به تعداد دورهها
 .9اجرای صحی دستورالعملها و نحوه تعامل با واحد ستادی (دفترآموزش در صنایع)

شکل  .4درخت سلسله مراتبی تحقیق

2

شماره سی و ششم  /پاییز و زمستان 1939

بهمنظور وزندهی واولویتدهی به شاخصهای اصولی و معیارهوا در

 Choiceاز لحاظ نرخ ناسازگاری بررسی شده و با اطمینوان از نورخ

این روش ،پرسشنامه مقایسات زوجوی بوین  2نفور از کارشناسوان و

سازگاری قابل قبول (کمتر از  )0/1ماتریس مقایسات زوجی استخراج

خبرگان سوازمان تحوت مطالعوه پخوش گردیود .ایون پرسشونامه از

گردید و با استفاده از نر افزار مذکور وزن و اولویتبندی هور یوک از

مقایسات زوجی معیارها و گزینههای تشكیلدهنده مدل بهدست آمده

 19شاخص اصلی و گزینه های موجوود در هور شواخص بوهصوورت

است و مقیاس  1تا  3ساعتی ( )1333برای پر کردن مواتریسهوای

جدول  1استخراج گردید .طبق نتایج بوهدسوت آموده از ایون جودول

مقایسات زوجی برگزیده شوده اسوت .سوپس تلفیوق مواتریسهوای

شاخصهای عملكرد آموزشی دپارتمان ،مراکز ارتقوای شوهرکهوای

پرسشنامهها از طریق میانگین هندسی تکتک عناصر ماتریسهوای

صنعتی و مراکز جوار کارگاهی و بوینکارگواهی بیشوترین اهمیوت را

پرسشنامهها بهدست آمد که بودین ترتیوب قضواوتهوای فوردی بوا

داشته و در اولویتهای برتر قرار دارند.مز بهذکر است که بعضوی از

میانگین هندسی به قضاوتهای گروهی تبدیل شد .جداول مقایسات

گزینهها دارای رتبههای یكسانی شدند.

زوجی تكمیل شوده توسوط افوراد بوا اسوتفاده از نور افوزار

Expert

نتایج این پژوهش نشان میدهد که تصمیمگیران این حوزه بایود بوه

 .7نتیجهگیری و پیشنهادات

تقویت دپارتمان آمووزش در صونایع در ادارات کول آمووزش فنوی و

بهبود مستمر عملكرد سازمانهوا ،نیوروی عظویم هومافزایوی ایجواد

حرفهای بهمنظور انجا هر چوه بهتور فراینود نیازسونجی آموزشوی و

میکند که این نیروها می تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجواد

اجرای قوانین و دستورالعمل های حاکم در این حوزه توجوه بیشوتری

فرصتهای تعالی سازمانی شود .دولتهوا و سوازمانهوا و موسسوات

نمایند .توسعه مراکز ارتقا مهارت در شوهرکهوای صونعتی کشوور و

تالش پیشروندهای را در این مورد اعمال میکننود .بودون بررسوی و

ارتقا کمی و کیفی برنامهریزی آموزشی برای شواغلین شوهرکهوای

کسووب آگوواهی از میووزان پیشوورفت و دسووتیابی بووه اهووداف و بوودون

صنعتی و همچنین تشویق و همكاری بوا کارفرمایوان جهوت ایجواد

شناسایی چالش های پیش روی سازمان و کسب بازخورد و اطوالع از

مراکز آموزشی در جوار کارگاهها و گسترش برنامههوای آموزشوی در

میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسوایی موواردی کوه بوه

مراکز جوار از دیگر اولویتهای عملكردی بوده و در برنامهریزیهای

بهبود جدی نیاز دارند ،بهبود مستمر عملكرد میسور نخواهود شود و

آتی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

تمامیموارد مذکور بدون اندازهگیری و ارزیابی امكانپذیر نیست.

برای مدیریت عملكردی که دربردارندهی ارزیابی و بهبوود عملكورد

ارتقوا مهوارت نیووروی کوار کشووور از الزاموات کلیوودی بقوا و توسووعه

است باید بوهصوورت دورهای سونجش شواخصهوا ورتبوهبنودی و

بنگاه های اقتصادی در محیط رقابتی داخلی و بینالمللوی مویباشود.

مقایسهی آنها صورت گیرد .از نتایج این تحلیلها میتوان در نظارت

شناسایی شاخصهای تاثیرگذار بر عملكورد واحودهوای متوولی ایون

بر عملكرد ،ارزیابی طرحهای بهبود و تعیین میزان اثربخشی اقدامات

آموزشها در سط کشور بهمنظور تنظیم سیاستها ،تخصیص منابع،

انجا شده استفاده کرد .ارزیوابی موداو عملكورد ،تحلیول نتوایج و

اصالح فرایندها و ...از اهداف این پژوهش بوده که برای دستیابی بوه

برنامهریزی فعالیتهای بهبود براساس آن مویتوانود در نهایوت بوه

وزن و اهمیت ایون شواخصهوای عملكوردی از روش  AHPبهوره

بهبود عملكرد سازمان منجر شود.

گرفته شد.
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جدول  .1اوزان و اولویتبندی شاخصها و گزینهها براساس تکنیک AHP

سطح  .1هدف

سطح  .2شاخصها

وضعیت دپارتمان آموزش در
صنایع در استانها

مراکز ارتقا مهارت
شهرکهای صنعتی

وزن
نسبی

رتبه

0/037

4

0/114

7

0/114

7

سطح  .3گزینهها

وزن
نسبی

رتبه

 .1مناسب بودن محیط فیزیكی محل کار

0/032

9

 .7در اختیار داشتن امكانات سختافزاری مورد نیاز

0/971

7

 .9حمایت و مشارکت مدیر معاون و روسای مراکز در انجا تعهدات آموزش در صنایع

0/431

1

 .4وجود تناسب بین وظایف بخش آموزش در صنایع و تعداد شاغلین این بخش

0/032

9

0/4

7

 .1نسبت تعداد مراکز ارتقا مهارت به شهرکهای صنعتی موجود در استان
 .7نسبت نفر -دوره آموزش در شهرکهای صنعتی به تعداد شاغلین شهرک صنعتی

0/1

1

 .1نسبت تعداد مراکز جوار به تعداد کارگاههای موجود در استان

0/4

7

 .7نسبت نفر و دوره آموزش در مراکز جوار به کل شاغلین مراکز جوار

0/1

1

آموزش بهصورت ضمن کار

0/037

4

 .1نسبت نفر و دوره آموزش به تعداد کل شاغلین (به استثنای مراکز جوار و صنوف)

1

1

آموزش اصناف

0/024

1

 .1نسبت نفر و دوره آموزش اصناف به تعدادکل شاغلین صنوف

1

1

0/004

3

 .1تعداد استانداردهای تدوین شده مورد نیاز صنایع و صنوف

1

1

انعقاد تفاهمنامه با سایر نهادها 0/034

9

 .1تعداد تفاهمنامههای منعقده با صنایع و صنوف استان

0/12

1

 .7نفر و ساعت عملكرد به تعهدات آموزشی در تفاهمنامههای کشوری

0/99

7

 .1تشكیل ،تجزیه وتحلیل و بهروزرسانی بانک اطالعات صنایع و صنوف

0/99

7

 .7تشكیل و بهروزرسانی بانک اطالعات مربیان رسمی و پیمانی و حقالتدریس

0/77

9

 .9تشكیل و بهروز رسانی بانک اطالعاتی نخبگان صنایع و صنوف استان

0/41

1

 .1تعداد جلسات تشكیل شده شورای آموزش صنایع و صنوف استان

0/73

7

 .7درصد اجرایی شدن مصوبات هریک از جلسات

0/27

1

 .1نسبت نفر و ساعت آموزش توسط مربیان بدون هزینه به نفر -ساعت آموزش برگزار شده در استان

0/19

1

 .7نسبت تعداد مربیان فعال در بخش آموزش در صنایع به کل مربیان استان

0/92

7

 .1نسبت تعداد بنگاههای اقتصادی تحت آموزشها به کل بنگاههای استان

0/3

1

 .7تعداد همایشهای تخصصی برگزارشده توسط دپارتمان در سط استان

0/7

7

 .1نسبت میزان هزینه پرداختی توسط اسپانسر به کل هزینه همایشها

0/94

7

 .7نسبت میزان هزینه پرداختی توسط اسپانسر به کل هزینه المپیاد مهارت

0/11

1

0/1

1

 .7نسبت تعداد شناسنامه آموزشی تكمیل شده دورههای آموزش در صنایع به تعداد دورهها

0/91

7

 .9اجرای صحی دستورالعملها و نحوه تعامل با واحد ستادی (دفترآموزش در صنایع)

0/11

9

مراکز جوار کارگاهی و
بینکارگاهی

ارایه استانداردهای آموزشی
مورد تقاضای صنایع

ارزیابی عملكرد
واحدهای آموزش
در صنایع
تشكیل بانک اطالعاتی

شورای آموزش صنایع و
صنوف
مربیان آموزش در صنایع

فعالیتهای انگیزشی

جذب اسپانسر

0/049

3

0/011

2

0/011

2

0/022

1

0/011

2

 .1نسبت نفر و ساعت آموزش برگزار شده به نفر ساعت تعهد آموزشی بر اساس نیواز سونجی از
بنگاههای اقتصادی

عملكرد اجرایی دپارتمان
آموزش در صنایع در استانها

0/191

1
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