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ارائه روشي برای مقایسه بين نتایج روشهای مختلف تصميمگيری به منظور
بهينهسازی انتخاب منابع انساني
امير آذرفر ، 1محمد مهدی عليشيری ، 2علي عبادی ضيائي* 9
 9دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات دانشگاه تهران تهران ایران
2استادیار دکتری مدیریت منابع انسانی گروه مدیریت دولتی دانشکده معارف اسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) تهران ایران
3دانشجوی دکتری مدریت صنعتی ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکيده
برقراری عدالت رویهای در فرآیندهای سنجش و انتخاب منابع انسانی یکی از دغدغههای مهم متخصصان این حوزه به شمار
میآید .تصمیمگیری نهایی و قضاوت در مورد افراد در حوزه تصمیمات نیروی انسانی یکی از گلوگاههای مهم در مسیر برقراری
عدالت رویهای در سیر تصمیمات این حوزه به شمار میآید .تصمیمات نهایی در مورد نیروی انسانی با استفاده از روشهای
قضاوتی و مکانیکی صورت میگیرد .روشهای قضاوتی مبتنی بر شهود انسانی است در حالی روشهای مکانیکی مبتنی بر
مراحل از پیش تعیین شده و الگوریتیمیک است .این مقاله بر آن است که بر اساس قاعده نقرهای قضاوت و اصل سازگاری
تصمیمات ،ابزاری را توسعه دهد که امکان سنجش میزان برقراری عدالت رویهای در تصمیمات نهایی سنجش و انتخاب منابع
انسانی را فراهم کند و بر افزایش کیفیت و عدالت رویهای در تصمیمات سنجش و انتخاب منابع انسانی اثرگذار باشد .اصل
سازگاری بدین معنا که افراد مشابه باید دارای وضعیت مشابهی در تصمیمات نهایی باشند .یکی از رویکردهای مناسب برای
توسعه چنین ابزاری استفاده از مفوم کاهش ابعاد داده است .برای کاهش ابعاد الگوریتمهای متفاوتی وجود که یکی از این
الگوریتمها  t-SNEبوده و از دقت مناسبی برخوردار است.
واژههای كليدی :سنجش و انتخاب ،تصمیمات نیروی انسانی ،قاعده نقرهای سنجش ،دادهکاوی ،کاهش ابعاد ،الگوریتم t-SNE
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مقدمه
اگرچه سابقه موضوع عدالت سازمانی را میتوان تا دوره مدیریت کالسیک و ادبیات صاحب نظرانی همچوون تیلوور و فالوت
دنبال کرد اما این موضوع به صورت تخصصی در نیمه دوم قرن بیستم و بر اساس استفاده از نظریات روانشناسی اجتمواعی در
حوزه مدیریت حاکم شد و در حدود سال  9191برای اولین بار عبارت عدالت سوازمانی در نوشوتههای مودیریتی اواهر شود
(گرینبرگ  9و همکاران .) 2 ،2292 ،عدالت سازمانی به بحث در مورد قواعد و هنجارهایی می پردازد که بر چگونگی توزیع نتایج
(پاداش و تنبیه) ،فرآیند اتخاذ تصمیمات توزیعی (و نوع تصمیمات) و چگونگی موراوده بوین فوردی حواکم هسوتند (فوالگر و
کروپانزانو  .) 9 ،9119 ،2برای عدالت سازمانی منافع مختلفی بر شمرده شده است که برخی از آنها عبارتند از :ایجاد مشروعیت
برای مدیران سازمان ،تضعیف رفتارهای مخرب در بین کارکنان و پذیرش تحول سازمانی (گرینبرگ و همکاران.) 2 ،2292 ،
یکی از زمینه های اصلی که عدالت سازمانی در آن مورد بررسی قرار می گیرد ،مدیریت منابع انسانی اسوت .عودالت در دو
کارویژه جبران خدمات و سنجش و انتخاب به شکل جدی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد .میتوان ادعا کرد کوه تصومیمات
مرتبط با سنجش و انتخاب ،مهمترین محوری را شکل می دهند که موضوع عدالت سازمانی را در مدیریت منابع انسانی برجسته
کردهاند (کراوشاو  3و همکاران .) 19 ،2291 ،گوین  ) 2299 ( 2اهم تصمیمات حاصل از سنجش و انتخاب را استخدام ،جابجایی،
اعزام به دوره آموزشی ،ارتقاء یا اخراج میداند .فالگر و کروپانزانو (  ) 9119موضوع عدالت در مدیریت منابع انسانی را به شوکل
تفصیلی در قالب عدالت توزیعی ،رویهای و مراودهای مورد بررسی قرار دادهاند اما در بحثهای سنجش و انتخاب تاکید بیشتری
روی عدالت رویهای انجام دادهاند .آنها معتقدند که سازمان ها باید توجه زیادی را به موضوع عدالت استخدامی معطووف کننود
زیرا از سویی این امر با تضییع حقوق افراد در ارتباط است و از سوی دیگر اثر قابول تووجهی بور تصوو یر بیرونوی سوازمان دارد.
5

گیلیالند (  ) 9113در مطالعه خود نشان می دهود کوه ادراع عودالت از فرآینودهای اسوتخدامی منجور بوه مشوارکت بیشوتر
ارزیابی شوندگان در فرآیندها ،ادراع بهتر افراد از خود و اثرگذاری بر خروجیهای افراد هماننود عملکورد ،رضوایت شوولی و ...
میشود .مطالعه تروکسیلو  6و همکاران (  ) 2222نیز بر اهمیت این امر و گستردهتر شدن توجهات به موضوع عدالت استخدامی
تاکید دارد و معتقدند است که مدل های مورد استفاده در این زمینه باید مورد تدقیق و اصالح قرار گیرند .این موضوع اهمیوت
فراوانی در تحلیل چگونگی واکنش نشان دادن ارزیابی شوندگان به تصمیمات سنجش و انتخاب دارد و به عنوان موضوعی مورد
توجه در اکثر کتابهای مرتبط با سنجش و انتخاب موورد توجوه قورار میگیرد(نیکولووآ و همکواران ،2295 ،صوفحه 16- 92؛
گیلیالند و اشتینر . ) 666- 621 ،2292 ،عالوه بر جنبههای کارکردی ،برقراری عدالت استخدامی از نظر هنجاری و قوانونی نیوز
امری دارای اهمیت تلقی میشود .غمامی و عزیزی (  ) 9313در مقاله خود نشان می دهند که رعایت عدالت استخدامی برخاسته
از مبانی اسالمی و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است.
فرآیندهای سنجش و ارزیابی منابع انسانی معموال از فرآیند جمعآوری و ثبت شواهد ،انطباق با معیارهای ارزیابی ،تعیوین
نمره هر معیار و قضاوت نهایی در مورد فرد تشکیل میشوند .یکی از محورهای اثرگذار بر اتخاذ تصمیمات عادالنوه سونجش و
1 - Greenberg
2 - Folger & Cropanzano
3 - Crawshaw
4 - Guion
5 - Gilliland
6 - Truxillo
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انتخاب که در انتهای این فرآ یند اتفاق میافتد ،تصمیمگیری نهایی است .در این مرحله ،ارزیاب با بهرهگیری از نتایج مختلفوی
که از ارزیابی ویژگیهای مختلف ارزیابیشونده حاصل شده است ،در مورد او تصمیمگیری میکنود .روشهوای مختلفوی بورای
تصمیمگیری نهایی بر اساس داده های ایجاد شده با کمک ابزارهای مختلف وجود دارد که نتایج حاصول از ارزیوابی ،بسوته بوه
استفاده از آنها دچار توییر می شود .با این حال ،به دلیل عدم استفاده از ابزارهای تحلیلی متناسب ،معمووال سوازمانها متوجوه
خطاهای ناشی از این امر نمیشوند و تصمیمات حاصل از سنجش و انتخاب میتواند با سوگیری زیاد گرفته شود  .این پوژوهش
تالش دارد با ایجاد ابزاری برای تحلیل قضاوتهای نهایی مصاحبه گران ،میزان عادالنه بودن تصمیمات آنها را از منظور عودالت
رویهای مورد بررسی قرار دهد تا فرصت الزم برای افزایش عدالت در تصمیمگیریها ایجاد شود.

ادبيات نظری
عدالت و انصاف در فرآیندهای استخدامي

فالگر و کروپانزانو (  ) 9119انواع مختلف عدالت را در قالب موارد ذیل تعریف میکند:
 )9عدالت توزیعی :عدالتی است که فرد نسبت به عایدی خود یا تخصیصی که به او صورت گرفته است احساس میکند.
 )2عدالت رویه ای :احساس عدالتی است که فرد از ارزیابی فرآیند تخصیص به دست میآورد.
 )3عدالت مراودهای :این نوع از عدالت به تعامالت و برخورده ایی که با فرد اتفاق میافتد مربوط میشود.
از آنجا که مدیریت منابع انسانی متولی تدوین رویههای مدیریت منابع انسانی در سطح سازمانها و بهبود آنها است ،بخش
مهمی از ادبیات عدالت در مدیریت منابع انسانی به موضوع عدالت رویهای می پردازد .در اینجا سوال اصلی این اسوت کوه آیوا
فرآیندهای سازمان به شکلی منصفانه طراحی و اجرا میشوند؟ (هریووت  .) 16 ،2293 ،1مواتی

و جکسوون ) 592 ،2292 ( 9

تصمیماتی همانند ارتقاء ،پرداخت یا برخورد انضباطی و دیگر تصمیمات مودیریت منوابع انسوانی را ذیول ایون محوور تعریوف
میکنند .از اینرو ،یکی از مالحظات اصلی در هنگام طراحی فرآیندهای مدیریت منابع انسانی ،رعایت شواخصهای عودالت در
آن است.گیلیالند (  ) 9113معتقد است که دو رویکرد کلی در مطالعات مرتبط با عدالت رویهای وجود دارد که یکی از آنها بوه
تاثیر ایفای نقش کارکنان در تصمیم گیری بر ادراع آنها از عدالت رویهای می پردازد و گروه دیگر عناصر عدالت رویهای را مورد
بررسی قرار میدهند که از جمله آنها میتوان به لونتال اشاره کرد .لونتال  ) 22 ،9192 ( 1شش قاعده را برای عدالت رویهای بر
شمرده است:
 )9قانون ثبات :ثابت بودن رویهها برای همگان در طول زمان
 )2قانون جلوگیری از سوگیری و غرضورزی :ممانعت از اثرگذاری سوگیریها و غرضورزیهای افراد در تصمیمگیریها
 )3قانون دقت :مبتنی بودن تصمیمات بر آگاهی و اطالعات دقیق
 )2قانون قابلیت تصحیح :وجود امکان تصحیح تصمیمات پ از اخذ آنها
 )5قانون نمایندگی :در نظر گرفتن دغدغهها ،ارزشها ،و چشماندازهای خرده گروههای مختلف در سطح سازمان
 )6قانون اخالقی بودن :تصمیمات باید با ارزشهای اخالقی پذیرفته شده توسط فرد همخوان باشند.
7 - Herriot
8 - M athis & Jackson
9 - Leventhal
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در دهه  9112ساشکین و ویلیامز مدل توسعه یافته ای از انصاف مدیریتی را ارائه دادند که در کنار مدل لونتال چارچوب
مناسبی را برای ارزیابی اقدامات مدیران از منظر عدالت فراهم میسازد .ابعاد اصلی مدل ارائه شده توسط آنها عبارت است از:
 )9اعتماد :باوری که کارکنان به مدیران خود دارند و میزانی که کارکنان حرفهای مدیران خود را قبول دارند
 )2ثبات :قاعدهمندی ،استمرار و قابل پیش بینی بودن اقدامات مدیران به گونهای که کارکنان از رفتارهای آنها شگفتزده
نشوند.
 )3راستی :پایبندی و صداقت مدیران در عمل
 )2صداقت :پایبندی مدیران به ارزشها ،اخالقیات و کدهای رفتاری
 )5انتظارات :بیان شفاف انتظارات رفتاری از کارکنان توسط مدیر و روشن کردن پیامدهای آن
 )6برابری :برخورد همشکل با کارکنانی که رفتارهای مشابه هم دارند
 )1اثرگذاری :دادن اختیار به کارکنان متناسب با مسئولیتهای آنها به گونهای که کارکنان احساس مالکیت اقودامات و
موفقیتهای خود را داشته باشند
 )9عدالت :پایبندی به کدهای استانداردی که مناسب تشخیص داده میشوند و اجرای بیطرفانه آنها
 )1احترام :نشاندادن دغدغه ،مالحظهگری و احترام برای کارکنان
با توجه به هر دو مدل میتوان دریافت که یکی از دغدغه های مهم همه این صاحبنظران ،یکسان بودن رفتار نسبت به یک
معیار مشخص برای همه افراد در طول زمان بوده است که در مدل لونتال ذیل قانون ثبات و در مدل ساشکین و ویلیامز ذیول
قاعده برابری میگنجد .این امر در همه بخشهای فرآیندهای استخدامی کاربرد دارد.
یکی از مهمترین بخش های فرآیندهای استخدامی ،بخشی است که در آن در مورد پذیرش یا عدم پذیرش افوراد قضواوت
میشود .ملرز  99و همکاران (  ) 2291در بررسی استانداردهای قضاوت ،ا بتدا معیارهای ابتنا بر شواهد تجربوی و جامعیوت را بوه
عنوان استانداردهای طالیی قضاوت بر میشمرند اما در اداموه بیوان میکننود کوه در برخوی از موقعیتهوا امکوان اسوتفاده از
استانداردهای طالیی وجود ندارد و باید به سراغ استانداردهای نقرهای قضاوت رفوت .ایون اسوتانداردها اسوت انداردهای ثبوات و
تبعیض هستند .بر این اساس ،هر جا دو مورد مشابه هم باشند باید قضاوت یکسانی در مورد آنها صورت پذیرد و در موارد عدم
مشابهت قضاوتها نیز باشد غیر مشابه باشند .بر این اساس میتوان بیان داشت که بر اساس اسوتانداردهای نقورهای قضواوت،
قضاوت در مورد اف رادی که شباهت زیادی به هم دارند باید نزدیک به هم باشد مگر اینکه شواهد تجربی کافی در ایون زمینوه
وجود داشته باشد.
برای بررسی دقیقتر موضوع ،باید روش های قضاوت در فرآیندهای استخدامی را مورد بررسی دقیق قرار داد.
روش های قضاوت در فرآیندهای استخدامي

در اکثر فعالیتهای سنجش و ارزیابی ،اطالعاتی که در مورد افراد جمعآوری میشود چیزی بیش از یوک متویور را در بور
میگیرد .از این رو ،سازمانها نیازمند روشهایی برای قضاوت نهایی در مورد افراد هستند .گیتوود و همکواران ( ) 292 ،2299
این روشها را در دو دسته قضاوتی و مکانیکی دستهبندی میکند:
 )9قضاوتی :در این روش از قضاوتهای انسانی برای تصمیمگیری استفاده میشود و فرد با دیودن اطالعوات ،بور اسواس
صالحدید خود قضاوت میکند.

10-Sashkin & Williams
11- M ellers
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 )2مکانیکی :در این روش از قضاوت انسانی در تصمیمگیری استفاده نمیشود و نمرات افراد به صورت خودکار با استفاده
از روشهای کمی با هم تلفیق میشود.
مطالعات انجام شده نشان میدهد که روش های قضاوت مکانیکی ،قضاوت بهتری را در مورد افراد انجام میدهند (گیتوود و
همکاران .) 296 ،2299 ،از همین رو سرمایهگذاری بر روی ایجاد روشهای توانمندتر بهینهسازی قضاوتهای سنجش و انتخاب
مستن تج از آمار چند متویره ،از اهمیت فراوانی برخوردار است.
گوئین (  ) 2299روشهای مختلف تلفیق و قضاوت در مورد دادهها را به دو دسته اصولی جبرانوی و غیور جبرانوی تقسویم
میکند .در این روشها ،توانمندی فرد در یک متویر میتواند نقاط ضعف او در یک متویر دیگر را جبوران کنود .روش معادلوه
رگرسیون مهمترین روش جبرانی تلفیق و قضاوت است .در روش های غیر جبرانی ،نتایج حاصل از هر متویر منحصور بوه فورد
هستند و امتیاز باال در یک متویر نمی تواند امتیاز پایین در یک متویر دیگر را جبران کند .برش چند متویوری و روش چنود
مانعی مهمترین روشهای غیرجبرانی به حساب میآیند .گیتوود و همکاران (  )299 ،2299روش ترکیبی را از ترکیب این موارد
قابل استفاده میداند.
کاسیو و آگویینی

 ) 396 ،2222 ( 92هر کدام از این روشها را به شرح زیر معرفی کردهاند:

 )9روش معادله رگرسیون :در این روش ،برای هر شولی یک معادله تعریف میشود و نتایج ارزیابی هور متویور در ایون
معادله قرار می گیرد .امتیاز باالتر حاصل از ارزیابی صورت گرفته در معادله مبنای قضاوت خواهد بود .ایون معوادالت
معموال با استفاده از محاسبات آماری و ارزیابی میزان همبستگی متویرهای مختلف با عملکرد شاغل مطلوب در شول
حاصل میشوند.
 )2روش برش چند متویری :هنگامی که سطح حداقلی کارآمدی برای یک شول تعریف شده باشد ،افرادی که این سطح
را در تعداد مشخصی از شایستگیها کسب نکنند مورد پذیرش قرار نمیگیرند.
 )3روش چند مانعی :در این روش ،تصمیم گیری در مورد افراد در چند مرحله صورت می پذیرد و با محاسبه نتایج افوراد
در چند ابزار مختلف ،نتیجه نهایی به دست می آید .افرادی که در مراحل اولیه رد میشود فرصت شرکت در مراحول
بعدی را ندارند.
 )2روش ترکیبی :در این روش ،از ترکیبی از روشهای پیشگفته به گونهای استفاده میشود که تصومیمگیریها بهینوه
شود.
نتوایج حاصول از هرکو دام از ایون روشهوا ،خروجووی متفواوتی را ایجواد میکنود (کاسویو و آگووویینی  ) 322 ،2222 ،و
تصمیم گیری در مورد بهینه بودن تصمیم اتخاذ شده هنگامی که تعداد افراد ارزیابی شده کم باشد (که در اکثر سازمانها چنین
است) تقریبا ممکن نیست.

روش تحقيق
سازمانها نیازمند ابزاری هستند که به آنها در تشخیص راهکار بهینه برای مقایسه بین نتایج ارزیابی کمک کند .از آنجا که
امکان بهره گیری از استانداردهای طالیی قضاوت در این حوزه وجود ندارد ،به ناچار باید از استانداردهای نقرهای اسوتفاده کورد.
هدف اصلی این پژوهش ،توسعه ابزاری کمی برای سنجش م یزان شباهت قضاوت صوورت گرفتوه در موورد افوراد دارای امتیواز
مساوی در ارزیابیها و بهینهسازی آنها است.

12 -Aguinis & Cascio
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به منظور ارز یابی وحدت رویه ارزی ابان و با توجه به این قاعده که «افراد مشابه باید دارای نتایج مشابهی در ارزیابی باشند
(ملرز و همکاران ) 2291 ،میتوان از نمودار پراکنش و استفاده از طبقه بندی با استفاده از خط اسوتفاده کورد .نموودار پوراکنش
نموداری است که در آن ابعاد چندگانه هر نمونه ارزیابی شده با استفاده از تکنیکهای هوش مصنوعی به دو بعد کاهش می یابد
و افراد شبیه به هم در کنار یکدیگر قرار میگیرند .در واقع در این نمود ار نباید در میان افورادی کوه مشوابه یکودیگر هسوتند،
افرادی با نتایج متفاوت حضور داشته باشند.
در این تحقیق و به منظور پیادهسازی این روش از یک نمونه  212تایی از نتایج مصاحبههای ساختاریافته اسوتفاده شوده
است .در این مصاحبهها شش شایستگی رفتاری و هر شایستگی با استفاده از  5نشانگر رفتاری موورد ارزیوابی قورار گرفتهانود.
نمرات شایستگیها از  9تا  5و نمرات نشانگرها نیز  2و  9در نظر گرفته شده است .قضاوت نهوایی در ایون دارای دو وضوعیت
قبول و رد بوده است .همچنین به منظور مقایسه داده دیگری نیز با حدود  922مصاحبه و با همین مش خصات در نظر گرفتوه
شده است.
مدل سازی و اجرای تحقيق
در مرحله اول الزم است تا نمودار پراکنش ساخته شود .ساخت نمودار پراکنش در واقع حل مساله تبدیل ابعاد یک داده به
دو بعد است که زیرمجموعه مساله کاهش ابعاد می باشد .برای ساخت این نمودار از الگوریتم  t-SNEاستفاده شده اسوت .ایون
الگوریتم اولین بار در سال  2229و توسط لورنز وندر ماتن ارائه شده است (هینتون و ماتن .) 2229 ،93
در این الگوریتم در ابتدا شباهت هر داده با داده دیگر با تبدیل فاصله اقلیدسی داده به احتمال شرطی با استفاده از فرمول
 9محاسبه میشود.

فرمول  - 9احتمال شرطی شباهت داده  iبه داده j

در فرمول 9

بیانگر واریان

می باشدکه در مورد دادههای با ابعاد پوایین میتووان آن را

توزیع نرمال با محوریت

فرض کرد و فرمول  9را به صورت فرمول  2بازنویسی کرد:

فرمول  - 2احتمال شرطی شباهت داده  iبه داده j

وی در مقاله خود بیان میکند که اگر

بتواند به درستی دادهها را مدلسازی کنود،

برابور

خواهود بوود کوه

الگوریتم  t-SNEسعی می کند اختالف بین این دو عبارت را تا حدد ممکن کم کند و در این حالت تابع هزینه بهینهسازی بوه
صورت فرمول  3خواهد بود که با استفاده از الگوریتمهای نزول تدریجی بهینهسازی میشود.

- Hinton & van der M aaten
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فرمول  - 3تابع هزینه الگوریتم t-SNE

تنها عامل باقیمانده برای حل این مساله بهینهسازی مقدار

است .برای دادههای متفاوت در بانک داده تنها یک مقودار

بهینه نخواهد بود چرا که تنوع دادهها باالست .در نقاط با تراکم باالی داده مقدار کم مناسب است و معموال در نقواط بوا
تراکم پایین مقادیر زیاد این عبارت مناسبتر خواهد بود .هر مقدار از یک توزیع در مقابل تمام دادههای دیگر بانک داده
ایجاد می کند که این آنتروپی منحصر به فرد خواهد که با افزایش

افزایش خواهد داشت.

در این الگوریتم برای یافتن مقدار بهینه به کاربر اجازه داده شده تا تعداد تقریبی همسایه هر نقطوه را مشوخص کنود.
البته این الگوریتم نسبت به این پارامتر تا حد زیادی استوار است و توییرات کم آن نمیتواند موجب توییر محسووس عملکورد
الگوریتم شود .تعداد همسایهها توسط

مشخص میشود .این مقدار معموال بین  5تا  52در این الگوریتم خواهود بوود و

برای این تحقیق مقدار  32در نظر گرفته شده است .و عبارتست از:

فرمول  - 2تعداد همسایهها t-SNE

به منظور حل تابع هزینه در فرمول  3نیز الگوریتم ساده نزول تدریجی به صورت زیر مدل بندی شده است:

فرمول  - 5گرادیان تابع هزینه

به منظور جلوگیری از توقف الگوریتم در نقاط بهینه محلی و همچنین افزایش سرعت آن ،پرشهایی به الگوریتم اضافه شد
که بر مبنای میزان توییر در آخرین توی یرات تابع هدف خواهد بود .بر این مبنا تصحیح شده مدل به صورت فرموول  6خواهود
بود:

فرمول  - 6تصحیح شده مدل بهینه سازی نزول تدریجی

بیانگر جواب در مرحله  tخواهد بود .همچنین نشاندهنده نرخ یوادگیری و
که در آن
پرش در مرحله  tخواهد بود.

نشواندهنده میوزان

با اجرای این الگوریتم بر دادههای مصاحبههای شایستگیمحور تصویر دادهها در دو بعد به صورت زیر درآمده است که در
آن رنگ آبی نشاندهنده قبولها و رنگ قرمز نشاندهنده ردیها خواهد بود .در این تصویر مشاهده میشود که تفکیک بسیار
مناسبی با در مورد قبولیها و ردیها صورت گرفته است.
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شکل  - 9نتایج کاهش ابعاد دادههای مصاحبههای شایستگیمحور

در حالی که در شکل  2که نتیجه کاهش ابعاد دادهای با همین مشخصات است چنین تفکیک مناسبی وجود ندارد:

شکل  - 2نتایج تحلیل  021مصاحبه بدون وحدت رویه

همانطور که در شکل  2مشاهده می شود در میان افراد با شباهت بسیار باال به یکدیگر ،افرادی با نتایج متفات قرمز رنگ
(ردی ها) وجود دارند که نشان از عدم وحدت رویه در ارزیابی میدهد.
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نتيجهگيری و جمعبندی
بهره گیری از ابزارهای تحلیلی مناسب برای قضاوت در مورد میزان وحدت رویه ارزیابان در فعالیتهای سنجش و انتخواب
 حتوی در صوورت، نتیجه این مطالعه نشان میدهد در حالت عادی.منابع انسانی اثر مفیدی بر بهبود این فرآیند خواهد داشت
 ایون. خطاهای فراوانی در تصومیمگیری نهوایی اتفواق میافتود،استفاده از مکانیزمهای از پیش تعریف شده برای انجام قضاوت
 مبنایی بورای، یکسان عمل کردن در موارد مشابه، بر اساس اصل نقره ای قضاوت.خطاها معموال از سنخ عدالت رویهای هستند
شکلگیری عدالت رویهای است و تنها زمانی میتوان ادعا کرد که یک نظام سنجش و انتخاب عادالنه عمل میکند که در مورد
. قضاوتی یکسان داشته باشد،افراد بسیار شبیه به هم
ابزار توسعه یافته در این مقاله به سازمانها کمک میکند قضاوت های ارزیابان خود در زمینوه سونجش و انتخواب منوابع
 با استفاده از ایون ابوزار.انسانی را مورد بررسی قرار دهند و عوامل اثرگذار بر نقض عدالت رویهای را شناسایی و برطرف نمایند
میتوان میزان قوت راهکارهای تعریف شده برای بهبود عدالت رویه ای در سنجش و انتخاب منابع انسانی را نیز ارزیابی و تبیین
.کرد
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