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 چکیده
گیری میزاان نن نیزا از   ارزش کارکنان یکی از مفاهیم اصلی در مدیریت منابع انسانی است و اندازه

بیزان  کیفزی   صورتبهارزش کارکنان گیری اندازههای اهمیت باالیی برخوردار است. تاکنون روش
اسزاس تللیز    بر وشزود  در نظزر گرفتزه مزی    هزایی مؤلفهبرای ارزش کارکنان  کهطوریبه ؛اندشده

 هزای مؤلفزه زتزی   تلقیقزات ایزح ززوزه   نیزد. التتزه در   مزی  به دستمیاان ارزش کارکنان  ،متغیرها
بزر اسزاس    تزوان امزا مزی   برای سنجش ایزح مفهزوو ودزود نزدارد     منسجمی هیکپارچه و پرسشنام

نورده و  بزه دسزت   را هزای متتلز   میاان ارزش کارکنزان در دوره  ،هامؤلفه روی تلقیقات میدانی
 و ها ودزود دارد در نن است که امکان تغییر نتیجه با تغییر نمونه میدانیشکال تللی  . اِنمودمقایسه 
تزا  ارائه شزود   ریاضی فرمولیک در قالب  روش کمی. در ایح تلقیق سعی شده است است برزمان
نزاو   RFMEVکزه   شزده ارائزه فرمزول  . نمزود تر ملاسته روند تغییرات ارزش کارکنان را سریع بتوان

و سزال اسزتتداو در    ارتقزا ، تعزداد  REV هدر رابط ، از سال نخریح ارتقا و سال استتداوگرفته است
بزرای سزنجش صزلت    . شودمیساخته  MEV هو درصد افاایش زقوق سالیانه در رابط FEV هرابط

نوری و دمزع  ه خصوصزی در شزهر تهزران   یک شرکت بیمز هفت شعته اصلی از  هاییداده ،فرمول
نمونزه   384 تعزداد  ،نمزاری  هملاسته شزده اسزت. از همزیح دامعز     RFMEVارزش کارکنان با فرمول 

دذب، رضزایت و وفزاداری سزنجیده     مؤلفهکه ارزش کارکنان را با سه نوری شده دمعپرسشنامه 
دهزد کزه هزر دو رونزد     ها نشزان مزی  تللی  پرسشنامه و RFMEVاز فرمول  نمدهدستبهنتایج  .است
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توانزد  مزی  RFMEVفرمزول   کننزد و ارزش کارکنان طی مزی  هملاستافاایش و کاهشی یکسانی را در 
   .ارزش کارکنان باشد دایگایح مناستی در سنجش روند

 
 .درصد افاایش زقوق ؛ارتقا ؛ارزش کارکنان کلیدی: گانواژ
 

 مقدمه -1
. کنندمیهای سازمان هستند که برای سازمان مایت رقابتی ایجاد کارکنان دارایی

 کزه طزوری بزه  کننزد؛ کسزب مزی   افزاوده ارزشکارکنانشان  کار کردنها با سازمان
ارزش و بهزای فزرد    هانزداز به ،کندکارکنانش صرف میای که سازمان برای هاینه

رایزت و مزک    .]1[ سزت ز نن امدت بسیار کمتزر ا برای سازمان نیست، بلکه در بلند
عنوان بازده تلقزی کزرده و نن را   مدیریت منابع انسانی را به 1992 در سالماهان 
نن به اهداف خزود   به کمکدانند که سازمان سازمانی می شدهیایربرنامهالگوی 

در موفقیزت   مزؤرری مدیریت منابع انسانی نقش  ،در گذشته .]760ص  ،2[ رسدمی
قلمززرو پیشززرفت  ی ازناپززذیردززداییبتززش  پززیش هدهزز از، امززا سززازمان نداشززت

عنوان منتع اصلی و درونی سازمان کارکنان به .]57، ص 3[شده است ها سازمان
 کزه طزوری بزه  ؛]4[ نیزاز دارد  هابه ننزش که سازمان برای خلق و دذب ار هستند

بزرای   .]5[ هزا اسزت  و بیرونزی سزازمان   یبیح ارزش درونز  هزلق ،ارزش کارکنان
 هزا مؤلفزه کزه ایزح    ]6[ شزود در نظر گرفته مزی  هاییمؤلفهسنجش ارزش کارکنان 

انتتزاب  برای سنجش نن هایی نمونه ]7[ و از طریق پرسشنامه ماهیت کیفی دارند
عنوان یزک مفهزوو ارائزه شزده     ارزش کارکنان به تلقیقات ایح زوزه،. در شودمی

انجززاو بززا  تززوانامززا مززی ،اسززت و روشززی بززرای سززنجش نن ارائززه نشززده اسززت 
را  ییهزا دادهایزح ارزش،   هدهند یتشک هایمؤلفه درخصوصهای میدانی پژوهش

. کزرد ها ملاسزته  از طریق تللی  دادهرا و میاان ارزش کارکنان  کردهنوری دمع
 بزر زمزان شزود. ایزح روش   ها مقایسه انجاو میداده سپس برای سنجش روند بیح

با افاایش نمونه به مقدار واقعی نادیک  هرچند ،است و تللی  از طریق پرسشنامه
در ایح پژوهش سعی شده .]8[ تابع نظر افراد پاستگو است هرزالبهاما  ،شودمی

ارائزه شزود کزه بتوانزد رونزد تغییزرات ارزش        یمزول ی در قالزب فر است روش کمّ
  بیان کند.ریاضی  هرابط وسیلهبه وتر ملاسته کرده کارکنان را سریع
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 مرور مبنای نظری -2
 شود:دسته تقسیم می چهار متانی نظری پژوهش به
 الف( ارزش کارکنان

هزا بزرای ایجزاد و دزذب     های سازمانی است که سازمانارزش کارکنان یکی از ارزش
در کنار  متعددی است که هایمؤلفهارزش کارکنان شام   .]5[ دندارارزش به نن نیاز 

 2نگهزداری ، ]9[کارکنزان  1شام  دذب هامؤلفهایح د. نکنمی معرفیایح ارزش را  یکدیگر
، ]11[کارکنززان 5وری، بهززره]10[کارکنززان 4رضززایت ،کارکنززان 3وفززاداری، کارکنززان
مودزود   هایمؤلفههر یک از  .]5[است ]12[کارکنان 7و رهتری ]5[کارکنان 6سودنوری

تنهزایی دارای یزک یزا چنزد روش     بزه  ،هزا اشزاره شزده اسزت    به نن متانی نظریکه در 
در ادامزه بزه    ؛شودها استفاده میشرایط متتل  از نن برزسبگیری هستند که اندازه

   شود.اشاره می هاروشبعضی از 
 دارددر دذب کارکنان شناسایی و انتتاب افراد از متقاضیان خارج از سازمان اهمیزت  

اسزتراتژیک در   هها با داشتح اهداف مناسب در دذب کارکنزان بزه توسزع   که سازمان ]13[
هزای  روش ،هزا بزرای دزذب افزراد در سزازمان     .]115، ص14[ پردازنزد سازمان خزود مزی  

، ص 14[توان از یک روش رابت برای دذب افزراد اسزتفاده کزرد    متعددی ودود دارد و نمی
توانزد یکزی از مایزت    سزازمان نیزا مزی    بزرای در دذب کارکنزان   یفنّاوراستفاده از . ]164

رضایت شغلی زال و باورهزای سزازمانی افزراد را ارتقزا     . ]9[ ها باشدهای سازمانرقابتی
 رضزایت  .خالق، با انگیاه و منعط  و وفادار شزوند توانند در نینده و افراد می ]15[ دهدمی

کارکنانی که از شزغ  خزود راضزی     شغلش را دوست دارد. فرد کیاست که  یاانیم شغلی
تزر خزدمت ارائزه    گسزترده  صزورت بزه دوست دارند که در سازمان باقی بماننزد و   ،هستند
هزا  انتظزارات، ارزش  یرهایمتقاب  متغ تأریر یتواند با بررسیم یشغل تیرضا .]16[ نمایند
شزود و  های کاری با رضزایت کارکنزان نززاز مزی    ملیط .]17[ داده شود حیتوض ازهایو ن
 هزا نن یتداوو همکار کارکنان یوفادار .]8[ شودها منجر میدرستی و وفاداری در شغ به
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ارتتاطات درون سزازمان و ایجزاد رضزایت کارکنزان باعزم ززاکم        .]16[ با سازمان است
. ارتتاطززات داخلززی بززیح کارکنززان از  ]17[ شززودشززدن فضززای ازتززراو در سززازمان مززی 

 عامز  عنوان و خیلی مهم است که سازمان ارتتاط کارکنان را به های سازمان استموفقیت
کزه   ه شده اسزت در نظر گرفت یشغل تیرضا یبرا یه چهارچوب نظر. سدرک کند یاساس

وری بهزره  .]18[ اسزت  یتیمزوقع  یهامدل و 2یندینفر هاینظریه، 1ییملتوا اتیشام  نظر
ها درصدد ز  چالش کزاهش نزر    لذا سازمان ،رقابتی سازمان است هاینیا یکی از مایت

د تغییزر  ها، شزاه شته سازمانذگ هدو دهدر  .]11[ هستند سودنوریگردش مالی و افاایش 
نیروی ملرکزه در   عنوانبهوری باال هستیم که موقعیت کارکنان راضی به کارکنان با بهره

ارربتشی و کزارایی کارهزا را افزاایش     ،اننوری کارکبهره زیرا نیند؛به زساب میسازمان 
 .]19[دهدمی

امزا یزک سزاختار     ،ارزش کارکنان اشاره شده اسزت  هایمؤلفهبه  متانی نظریدر 
 سزنجش قابز   یاشزده حییتعاز پیش  ۀکنار یکدیگر که با پرسشنام هامؤلفهمنسجمی از 

در کنزار یکزدیگر قزرار     و متانی نظریتوان با بررسی می زالباایحودود ندارد.  ،باشد
رکنزان در  هزا کنزار یکزدیگر مفهزوو ارزش کا    کارکنزان و سزنجیدن نن   هایمؤلفهدادن 

بزوده و امکزان    بزر زمزان  ایزح روش  که گفته شزد  طورهمان سازمان را ارزیابی نمود.
متزانی  تغییر نتایج در تلقیقات میدانی مشابه ودود دارد. در ایزح تلقیزق بزا بررسزی     

تالش شده است که فرمولی ارائزه شزود    ی شغلیامتیاز شغلی و ارتقا ،استتداو نظری
 تر ارزیابی نماید.سریعروند ارزش کارکنان را که در زیح زفظ یکپارچگی، 

   و حقوق استخدامی استخدامسیر تحول قوانین ب( 
استتداو شدن از زمانی پدیدار شد که برخزی افزراد توانسزتند برخزی دیگزر را بزه       
خدمت بگیرند، لذا کار برای دیگری و در خدمت دیگران قرار گرفتح، قدمتی بزه درازای  

 هگرایزی و تنظزیم کلیز   با نزاز نهضزت قزانون   .]133، ص 20[ تشکی  تمدن بشری دارد
ساس موازیح قانونی، در زمینه مسائ  استتدامی نیا قزوانینی بزه   روابط ادتماعی بر ا

با پیزروزی انقزالب    زمانهمگرایی در ایران نهضت قانون. ]74، ص 21[ تصویب رسید
. اولزیح قزانون   گرفته استشک   .ش.ه 1285مشروطیت و تصویب قانون اساسی سال 

مشزتم   « قانون وظای »با عنوان  .ش.ه 1/2/1287ناظر بر زقوق استتدامی در تاریخ 

                                                                                                                   
1. Content Theories 
2. Process Theories 
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ماده  9در « قانون متمم قانون وظای » 17/2/1289ماده و به دنتال نن در تاریخ  10بر
   .]329، ص 22[ رسیده استبه تصویب مجلس شورای ملی 

 کارمند دستگاه اجرایی 
منظور از تعری  و مشتص نمودن مفهزوو کارمنزد در زقزوق اسزتتدامی، تعیزیح      

کارمنزد دسزتگاه ادرایزی همزان مسزتتدمان ایزح        .اسزت مشمولیح قزانون اسزتتدامی   
قانون استتداو کشوری در تعری  استتداو مقزرر   1. بند )ال ( ماده هستندها دستگاه

استتداو دولت عتارت از پزذیرفتح شتصزی بزه خزدمت دولزت در یکزی از       »کرده بود: 
ده نیزا نمزده   در بند )ب( همیح مزا «. دولتی است مؤسساتها یا ها یا شرکتوزارتتانه

زکم رسمی  مودببهخدمت دولت عتارت از اشتغال به کاری است که مستتدو »بود: 
 .]57، ص 22[«گرددمکل  به انجاو نن می

 پست سازمانی   
قانون مدیریت خدمات کشوری، پست سزازمانی عتزارت اسزت از     6ماده  مودببه

هززای ادرایززی بززرای انجززاو وظززای  و دایگززاهی کززه در سززاختار سززازمانی دسززتگاه»
بینی و برای تصزدی یزک کارمنزد در نظزر     مشتص )رابت و موقت( پیش هایمسئولیت
 ،اسزتمرار دارد  ۀبرای مشاز  زاکمیتی کزه دنتز   صرفاًهای رابت شود. پستگرفته می

هزای ظریفزی   تفزاوت  ،میان پست سزازمانی و شزغ   . ]336، ص 22[ «خواهد شدایجاد 
شود. پست سازمانی تشکی  می از چند هر شغ  معموالًایح توضیح که  ودود دارد. با

عنزوان  مرتتط و مشتص که به هایمسئولیتوظای  و  هاز مجموعاست عتارت  شغ 
هر . یابندها به چند پست سازمانی تتصیص میهریک از ننکار وازد شناخته شده و 

هزای شزغلی قزرار    های ادرایی باید در یکی از رسزته ها و مشاز  دستگاهیک از رشته
نوع کار و زرفزه   ازللاظشود که های شغلی تشکی  میگیرند. رسته از مجموعه رشته

قزوانیح و مقزررات   تجربزی، وابسزتگی داشزته باشزند. بزر اسزاس        و رشته تلصیلی و
هزر رشزته    های ادرایی به هشت رسته تقسیم شده است.مشاز  دستگاه همودود، هم

نزوع   ازللزاظ همچون نموزگاری و معلمی کزه   ،شغلی عتارت از چند طتقه شغلی است
دارای دردزات   هزا مسزئولیت اهمیت و دشواری وظای  و  ازنظرولی  ،کار مشابه بوده

 هتزریح سزطح نن رشزت   اهمیزت پزاییح   ازللزاظ شغلی  ههر رشت ،یک ه. طتقاستمتتل  
بینزی  شود و برای هر شغ  نیا یک یزا چنزد پسزت سزازمانی پزیش     شغلی ملسوب می

 .]340-339، ص 22[ شودمی
 حقوق و مزایای مالی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری 
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است و بیح امتیازهزای شزغ  و   « امتیاز»قانون مدیریت خدمات کشوری متتنی بر نظاو 
بزر اسزاس    امتیازات خزاص در نظزر گرفتزه اسزت.     هرکداوشاز  تفکیک قائ  شده و برای 

هزای  قانون مدیریت خزدمات کشزوری، نظزاو پرداخزت زقزوق کارمنزدان دسزتگاه        64 هماد
و « شزغ  »قزانون هزم بزرای     ز  خواهد بود.ادرایی بر اساس ارزشیابی عوام  شغ  و شا

امتیازاتی قائ  شده کزه مجمزوع امتیزازات دو عامز  فزوق، زقزوق رابزت        « شاز »هم برای 
 .]411، ص 22[ قانون مدیریت خدمات کشوری( 68ماده ) شودکارمند تلقی می

 عوامل شغل ازیامت نییتع یچگونگ   
مشاز  مشمول قزانون مزذکور،    ۀیکل یخدمات کشور تیریقانون مد 65 هماد مودببه

، سزطح تتصزص و   هزا مسزئولیت و   یوظزا  یدگیز چیو پ تیز اهم ریز نظ یبر اساس عزوامل 
. ابنزد ییا دزداول ززق شزغ  اختصزاص مز     یددول  از طتقات یکیبه  موردنیاز یهامهارت

از مشاز  متناسزب بزا    هرکداو یخدمات کشور تیریقانون مد 65ماده  1تتصره  مودببه
 یعزال  -5ختزره و   -4ارشزد،   -3 ه،یز پا -2 ،یمقزدمات  -1 هکثر در پزنج رتتز  هزا، ززدا  یژگیو

 حیز ا وضزوع دزداول م  ایز از طتقزات دزدول    یکیها به از رتته هرکداوند و شویم یبندطتقه
و  یبه مشاز  کارشناسز  یختره و عال یها. رتتهابدییماده )ددول زق شغ ( اختصاص م

و بزر   رنزد یگیقرار مز  یمقدمات هدر بدو استتداو در رتت. کارمندان ابدییباالتر اختصاص م
 یها، انجاو خدمات بردسته، طز مهارت شیافاا اانیم ت،یابتکار و خالق رینظ یاساس عوامل

قرار گرفته و زسزب   یابی، مورد ارزردوعارباب تیدلب رضا اانیو م یموزشن یهادوره
 یارشزد، ختزره و عزال    ه،یز زداق  مدت تجربه مربوط بزه سزطوپ پا   یمکتسته و ط ازاتیامت

   .]413، ص 22[ ابندییارتقا م
 عوامل شاغل ازیامت نییتع 
قانون  حیمشمول ا حیشازل هیکل ،یخدمات کشور تیریقانون مد 66اساس ماده  بر

و مهزارت )عزالوه بزر ززداق       ینموزشز  یهزا دوره الت،یتلصز  رینظ یبراساس عوامل
ززق   ازیز طتقه شغ  مربوط(، سزنوات خزدمت و تجربزه، از امت    حیمذکور در اول طیشرا

 ازیز ند. ززداکثر امت شویمند مبهره ،است ازیامت 4500و زداکثر 1000 شاز  که زداق 
 .]419، ص 22[ تجاوز کند یشغ  و ازی( امت%75هر شاز  از ) یبرا دیماده نتا حیا

 جدول حق شغل یهاکارمندان در طبقات و رتبه یارتقا هضوابط نحو 
 شزده مقزرر   یخزدمات کشزور   تیریقانون مزد  65 ماده 1که در تتصره  گونههمان
 -2 ،یمقزدمات  -1 ههزا، ززداکثر در پزنج رتتز    یژگیاز مشاز  متناسب با و کیاست، هر

از  یکز یها به از رتته هرکداوند و شویم یبندطتقه عالی -5 و ختره -4 ارشد، –3 ه،یپا
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کزه در بزدو اسزتتداو در     حیو شزازل  ابندییدداول زقوق اختصاص م ایطتقات ددول 
، ارشد، هی)پا به سطور باالتر یبر اساس ضوابط و عوامل ،رندیگیقرار م یرتته مقدمات
 .  ]422، ص 22[ ابندیی( ارتقا میختره و عال

و زقزوق بزرای   امتیزاز، ارتقزا    اسزتتداو،  تعریز   بر اساس تعاری  صورت گرفته
. در ایزح تلقیزق بزر اسزاس     شزد کارکنان در قانون مدیریت خدمات کشوری مشتص 

ارزش  شدر ارتقا و استتداو، فرمولی برای سنج هاننمفهوو ارزش کارکنان و امتیاز 
 کارکنان ارائه شده است.

  RFMمفهوم  (ج
است کزه   ارزش مفهومی .]4[ داشته استی ابیدر بازار اهمیت باالیی ،ارزشمفهوو 

 در یمشزتر  ارزشدهزد.  کاال و خدمت بیح افراد ر  میجایی در برقراری ارتتاط و داب
نفعزان  مشزتری یکزی از  ی   .]23[موردتودزه قزرار گرفتزه اسزت      عمیقزاً  متانی نظزری 

 ؛کنززدسززازمان اسززت کززه بززا تلویزز  کززاال و خززدمت بززرای سززازمان ارزش ایجززاد مززی
. ]5[ شزود مزی ارتتاط با مشزتری باعزم دزذب و خلزق ارزش در سزازمان       کهطوریبه

RFM و بزر   کزرده مشتریان را ملاسزته   سودنوریهایی است که میاان یکی از سنجه
 یبزرا  یابیوازد ارز کی یمشتر .]24[ کندمیماندگاری مشتریان را تللی   ،اساس نن

 .]23[ از دانززب سززازمان مشززتص شززوند دیززپرسززود با انیسززازمان اسززت و مشززتر
یزا   ی، فراوانز یزا تزازگی متادلزه    مشتریان را بر اساس سه پارامتر تأخر RFM هایمدل

 :]25[ دهدقرار می موردبررسییا زجم متادله  و ارزش پولیتکرار متادله 
 ؛خرید از نخریح شدهیسپر: زمان 1تأخر •
 ؛دوره زمان مشتص کیدر  یتعداد متادالت با مشتر :2یفراوان •
 .شدهانجاوارزش متادالت  :3یارزش پول •

بلکزه   ،کنزد مزی مسزتقیم ملاسزته ن   صزورت بزه را  سودنوریمیاان  RFM هایمدل
ا تودزه بزه   معیاری در دهت سنجش ارزش مشتریان باشد. در ایح تلقیزق بز   تواندمی

هزایی ماننزد   کیفزی نن و ودزود شزاخص    هزای مؤلفزه اسزاس  مفهوو ارزش کارکنان بر
هسزتند،   ماهیزت مثتتزی  دارای  شزده انجزاو بر اساس تعاری  ، امتیاز، ارتقا که استتداو

 هایز مؤلفهایح فرمول ابرای ملاسته ارزش کارکنان ارائه شده است.  فرمول ریاضی

                                                                                                                   
1. Recency 

2. Freqency  

3. Monetary 
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برای سزنجش صزلت فرمزول    بنا شده است.  RFMمربوط به کارکنان و بر پایه رابطه 
میزاان   ،از طریق تللیز  پرسشزنامه   کهطوریبه ؛ده شده استهای واقعی استفااز داده

نمده و از طریق ملاسته فرمزول نیزا    به دستارزش کارکنان برای وازدهای متتل  
 داده اسزت نمده است. نتایج نشزان   به دستوازدها  برای همانمیاان ارزش کارکنان 

   .که روند کاهش و افاایش مشابهی بیح ایح دو ودود دارد
 در ارزش کارکنان EVM و EVR، EVF هایمؤلفهو  RFMین رابطه ب (د

از نخریح خرید مشتری تا زمزان   شدهیسپرزمان  Recencyکه گفته شد  طورهمان
زال است. یعنی نخریح ارتتاط و دستاوردی که مشتری داشته اسزت تزا زمزان ززال.     

Frequency متادالت مشتری است از ابتدا تا زمان ززال و  تعدادMonetary   ارزش پزولی
نفعان سازمان که مشتریان و کارکنان  یبا توده به نن. ]25[دهدرا نشان میمتادالت 
و تعزاریفی کزه از    ]1[ و کارکنان همان مشزتریان داخلزی سزازمان هسزتند     ]5[ هستند

 توان روابط زیر را تعری  نمود:امتیاز، ارتقا و استتداو در مقدمه  کر شده است، می
 
 :1 هرابط
 RecencyEV  =سال نخریح ارتقا( -)سال استتداو  ( /در زال زاضرسال  -سال استتداو )

 
کمتزر   1 هعزدد رابطز   هرچقزدر کنزد.  یک سرعت رسیدن به ارتقا را بیزان مزی   هرابط

 باشد، سرعت رسیدن به ارتقا توسط فرد باالتر است. 
 
   :2 هرابط

EVFrequency = )تعداد ارتقا تا زال از سال استتداو( 
 

، تعزداد  بیشتر باشزد  2 هرابط هرچقدرکند. تعداد ارتقای فرد را ملاسته می 2 هرابط
 ارتقای افراد بیشتر است. 

 
 :3 هرابط

EVMonitory = )درصد افاایش زقوق سالیانه(  
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بیشزتر   3 هرابط هرچقدرکند. درصد افاایش زقوق سالیانه را ملاسته می 3 هرابط
 .باشد، درصد افاایش زقوق افراد باالتر است

 های واقعی برای ارزش کارکنان و تحلیل داده ارائه فرمول محاسبه  -3
هدف از معرفی هر یک از روابط فوق، ایجاد یک شاخص سزنجش در ارزش کارکنزان   

 (1)فرمزول   .اسزت  ارزش کارکنانبرای  RFMنامیده شده است. یعنی  RFMEVاست که 
روند افزاایش و کزاهش ارزش    ،نمده است به دست شدهیمعرف هکه از ضرب سه رابط

یزا یزک فزرد در     شزده اسزتتداو برای چند فرد  کهطوریبه ؛کندکارکنان را ملاسته می
تزوان رونزد رشزد یزا     شود و بدیح ترتیب میملاسته می (1)متتل  فرمول  هایزمان

توانزد مقزدار ارزش کارکنزان را    نمی (1)نورد. فرمول  به دستافول ارزش کارکنان را 
مقزدار ارزش   (1)ارتزات شزود فرمزول     کزه ننزیزرا دلیز  علمزی بزرای      ؛ملاسته نمایزد 

توانزد  مزی  RFMEVارتزات نمزود کزه     توانمیاما  ، یافت نشد.دکنمیکارکنان را ملاسته 
 .کندروند افاایش و کاهشی ارزش کارکنان را ملاسته 

 1 فرمول
EVRFM =EVRecency ×EVFrequency×EVMonetary  

 

. مشتقات دائزی روی  دهدرا نشان می RFMEVمشتقات دائی روی  6و  5، 4 هرابط
 مثتت است؛ متغیر )رابطه(هر  نستت به دهد که روند تغییرات تابعنشان می (1)فرمول 

اصزلی خزود    متغیزر نستت به ضرب سزه   را رفتار یکسانی RFMEVتابع  ،دیگرعتارتبه
   دارد.
 

RFM  4 هرابط
Recency

FM

EV  
EV

EV





 

  

RFM  5 هرابط
Monitory

RF

EV  
EV

EV





 

 

RFM 6 هرابط
Frequency

RM

EV  
EV

EV





 

 

 های واقعیتجزیه و تحلیل داده -4
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خصوصی در شهر تهزران گرفتزه شزده اسزت.      ههای ایح تلقیق از یک شرکت بیمداده
 ایز دو  از یاصزل  هشزعت  هفزت  هرکه  اصلی در شهر تهران دارد هایح شرکت هفت شعت

 1338شززرکت سزهامی بیمزه ن در تیرمزاه سزال       دیگر تشزکی  شزده اسزت.    هسه شعت
بزر   1388انجاو انواع معامالت بیمه و عملیات بازرگانی تأسیس شد. در سال  منظوربه

ول هزای مشزم  قزانون اساسزی در زمزره شزرکت     44هزای کلزی اصز     سیاسزت  اساس
خصوصزی   هشزرکت بیمز  تریحبارگعنوان واگذاری بتش خصوصی قرار گرفت و به

در اول تولیزد و سزهم بزازار را     ههای خود ادامه داد. ایح شزرکت رتتز کشور به فعالیت
نوری بزا تودزه بزه ملزدودیت دمزع      خصوصی کشور داراست. هبیم هایشرکت انیم

نفزر   35که در ک   انتتاب شده تصادفبهاطالعات در ایح تلقیق، از هر شعته پنج نفر 
 1 بزر اسزاس دزدول    ،هزا ارتقا، استتداو و درصد افاایش زقوق نن و اطالعات هستند
 شده است. گرفته 
 

 در ارزش کارکنان MonetaryEV و RecencyEV، FrequencyEV میزان 1جدول

 شعب
 
 هامؤلفه

 2شعته  1شعته 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

EVRecency 1 66/0  71/0 1 1 1 5/0 1 1 1 

EVFrequency 3 5 3 1 12 5 2 3 9 1 

EVMonetary 9/1  08/1  94/1  73/1  8/1  62/1  86/1  64/1  47/1  07/2  

 شعب
 
 هامؤلفه

 4شعته  3شعته 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

EVRecency 875/0  1 1 1 1 1 55/0  1 1 88/0  

EVFrequency 2 2 4 5 5 2 2 4 2 2 

EVMonetary 18/2  46/1  51/1  33/1  79/1  49/1  97/1  63/1  07/2  55/1  

 شعب
 
 هامؤلفه

 6شعته  5شعته 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

EVRecency 1 1 94/0  93/0  76/0  1 1 1 1 9/0  

EVFrequency 4 2 6 10 3 5 2 1 8 5 

EVMonetary 77/1  56/1  78/1  45/1  93/1  88/1  06/2  6/1  39/1  58/1  

 شعب
 هامؤلفه

 7شعته 
1 2 3 4 5 
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EVRecency 95/0  1 83/0  83/0  80/0  

EVFrequency 15 2 3 1 1 

EVMonetary 1/1  41/2  33/2  68/1  32/1  

 عنزوان بزه هزر شزعته    MEV×FEV×REVهزای هزر گزروه مقزدار     بعد از نرمال کردن داده

RFMEV بر میزانگیح  تقسیم هر یک از اعداد ها از طریق . نرمال کردن دادهملاسته شده است
 شده است.  بر اساس فرمول اصلی ملاسته  RFMEV سپس و است نمده به دست

 نشان داده شده است. 3و ددول  2 نتایج در ددول

 

 4و  3 ،2 ،1شعب در  RFMEV میانگین 2جدول 

 هامؤلفهمقادیر 
 شعب

EVR 

 شدهنرمال
EVF 

 شدهنرمال
EVM 

 EVRFM شدهنرمال

 میانگین
RFMEV 

 شعبه هر در

1شعته   

1 144/1 625/0 124/1 804/0 

03/1  

2 755/0 042/1 639/0 503/0 

3 812/0 625/0 148/1 583/0 

4 144/1 208/0 024/1 244/0 

5 144/1 500/2 065/1 047/3 

2شعته   

1 111/1 250/1 935/0 299/1 

968/0  

2 556/0 500/0 074/1 298/0 

3 111/1 750/0 947/0 789/0 

4 111/1 250/2 849/0 122/2 

5 111/1 250/0 195/1 332/0 

3شعته   

1 333/2 556/0 318/1 709/1 

54/2  

2 667/2 556/0 883/0 308/1 

3 667/2 111/1 913/0 705/2 

4 667/2 389/1 804/0 978/2 

5 667/2 389/1 082/1 008/4 

4شعته   

1 129/1 833/0 855/0 804/0 

0007/1  2 621/0 833/0 131/1 585/0 

3 129/1 667/1 936/0 760/1 
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4 129/1 833/0 188/1 118/1 

5 993/0 833/0 890/0 736/0 

، در 03/1برابزر اسزت بزا     1در شزعب   بیبه ترت RFMEV، مقدار (2) بر اساس ددول
برابزر اسزت    4 ه، در شعت54/2برابر است با  3 ه، در شعت968/0برابر است با  2 هشعت
 .است 0007/1با 

 
 7و  6 ،5در شعب  RFMEV میانگین 3 جدول

 هامؤلفهمقادیر 
 شعب

EVR 

 نرمال شده
EVF 

 نرمال شده

EVM 
 EVRFM نرمال شده

 میانگین
RFMEV 

 شعبه هر در

5شعته   

1 080/1 800/0 042/1 901/0 

969/0  

2 080/1 400/0 919/0 397/0 

3 015/1 200/1 048/1 277/1 

4 004/1 000/2 854/0 715/1 

5 821/0 600/0 137/1 560/0 

6شعته   

1 020/1 190/1 105/1 342/1 

95/0  

2 020/1 476/0 210/1 588/0 

3 020/1 238/0 940/0 228/0 

4 020/1 905/1 817/0 587/1 

5 918/0 190/1 928/0 015/1 

7شعته   

1 077/1 409/3 622/0 285/2 

83/0  

2 134/1 455/0 363/1 702/0 

3 941/0 682/0 318/1 846/0 

4 941/0 227/0 950/0 203/0 

5 907/0 227/0 747/0 154/0 

 
در  ،969/0 برابر اسزت بزا   5 هدر شعت بیبه ترت RFMEV، مقدار (3) بر اساس ددول

با مقایسزه دزدول   است.  83/0 برابر است با 7 هدر شعت و 95/0 برابر است با 6 هشعت



_ ...ریاضی برای محاسبه ارائه یک فرمول  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  انو همکار سلیمانی نفیسه  _

113 

 < 5ه شزعت  < 4ه شعت < 1ه شعت < 3ه شعت مقدار ارزش کارکنان در ،(3)و ددول  (2)
 7ه شعت < 6 هشعت < 2ه شعت

 ایتحلیل پرسشنامههای واقعی و داده وهش رویژپشناسی روش -5
 به منظور بررسی صحت فرمول ارائه شده 

خصوصزی در شزهر    هکارکنان یک شرکت بیم همجموع ،نماری هکه گفته شد دامع طورهمان
. اسزت عزدد   384گرفتزه شزده    هتعزداد نمونز  با توده به ناملدود بزودن دامعزه،   تهران است. 

مزدل پزایح و همکزاران     بر اسزاس متعددی تشکی  شده است که  هایمؤلفهارزش کارکنان از 
 ایجزاد  هعنزوان زلقز  توانزد بزه  دذب، رضایت و وفاداری کارکنان می همؤلفسه  2001در سال 

ای لیکزرت  گاینزه  5ها بزر اسزاس طیز     پرسشنامه ارزش کارکنان در سازمان معرفی شود.
 هدذب کارکنان ملقزق سزاخته و پرسشزنام    همؤلف هپرسشنام کهطوریبه ؛ساخته شده است

دزذب   همؤلفز استتراج شده اسزت. در   متانی نظریکارکنان از  یوفاداررضایت و  هایمؤلفه
و  یعمزوم  یهزا یژگیعنوان وکار به هسابق اانیو م التیسح، شغ ، تلص ت،یدنسکارکنان، 

در . ]13[ قزرار گرفتزه اسزت    موردبررسزی  یتتصص یهایژگیعنوان وانتتاب و استتداو به
کارکنان بهزره گرفتزه    یشغل تیسنجش رضا یابر 1(JDIشاخص ) از کارکنان تیرضا همؤلف

 2009 در سزال  و همکاران یینیا از شاخص  کارکناندر سنجش میاان وفاداری شده است. 
با سزازمان، ازسزاس تعلزق بزه      ی  به تداوو همکاریتماکه شام   ]16[ بهره گرفته شده است

بزرای   هیز گو 5بدیح ترتیزب   .است شتریب یهاتیمسئول رشیکارها و پذ شتریسازمان، انجاو ب
 یوفزادار  همؤلفز بزرای   هیز گو 5، کارکنزان  تیرضزا  همؤلفز  برای هیگو 8، دذب کارکنان همؤلف

 بیضزر برای سنجش پایایی پرسشنامه ارزش کارکنان از  .استدر نظر گرفته شده کارکنان 
بزه  هزا  برای کز  نمونزه   94/0مقدار  (4)استفاده شده است که بر اساس ددول کرونتا   ینلفا

شزده   گرفتزه کمزک  دانشزگاه  در مزرتتط   دیاسزات  از این ییسنجش روا یبرا. نمده است دست
 دهد.که روایی بودن پرسشنامه را نتیجه می است
 

 آلفای کرونباخ در ارزش کارکنان همحاسب 4 جدول

 آلفای کرونباخ متغیر

 94/0 ارزش کارکنان

ؤلف
م ه

ها
 

 59/0 دذب کارکنان

                                                                                                                   
1. Job Descriptive Index 
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 88/0 رضایت کارکنان

 85/0 وفاداری کارکنان

اسززمیرونوف  –از نزمززون کززالموگروف نیززا هززابززرای بررسززی نرمززال بززودن داده
تزوان اظهزار نمزود کزه ارزش کارکنزان و      مزی  (5)استفاده شده است. بر اساس ددول 

از  تزر بارگنمونه  384در هریک از  Zزیرا سطح معناداری  ؛نرمال هستند هایشمؤلفه
 است. 05/0

 
 هاهاسمیرونوف برای نرمال بودن توزیع داد –نتیجه آزمون کالموگروف  5جدول 

 سطح معناداری Zمقدار متغیر

 652/0 735/0 ارزش کارکنان

فه
ؤل
م

ها
 

 157/0 128/1 کارکنان دذب

 083/0 261/1 رضایت کارکنان

 075/0 282/1 وفاداری کارکنان

 
هزا را بزر اسزاس شزعب     ابتزدا نن  ارزش کارکنزان،  میزانگیح  بررسزی  منظوربه

بزر   .ایزم قزرار داده ملاسزته  را موردها سپس میانگیح نن کرده و توصی  ،متتل 
( 18/38%بزا )  7و  2 هشزعت در میانگیح ارزش کارکنان  ، بیشتریح(6)ددول  اساس

  است.نمده  به دست
 

 ارزش کارکنان در شعب درصدیتوصیف  6جدول 

 میانگین
 ارزش کارکنان

 در شعب

 خیلی
 کم

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم

 %09/9 %27/27 %54/34 %20 %09/9 1شعته 

 %45/5 %27/27 %18/38 %18/18 %9/10 2شعته 

 %09/9 %09/29 %18/38 %18/18 %63/3 3شعته 
 %27/7 %09/29 %54/34 %18/18 %9/10 4شعته 

 %27/7 %09/29 %9/30 %20 %72/12 5شعته 
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 %27/7 %81/21 %36/36 %81/21 %72/12 6شعته 

 %45/5 %36/16 %18/38 %20 %20 7شعته 

نمده است. ددول  به دستبه ازای شعب متتل   میانگیح ارزش کارکنان ،ادامهدر 
معزادل   2 هدر شعت ،07/3 معادل 1 هشعتمیانگیح ارزش کارکنان در دهد نشان می (7)

در  ،98/2 معزادل  5 هدر شزعت  ،03/3 معادل 4 هدر شعت ،16/3 معادل 3ه در شعت ،98/2
بدیح ترتیب بیح میزانگیح ارزش   .است 67/2 معادل 7 هدر شعتو  89/2معادل  6 هشعت

= 5شزعته  <4شعته< 1شعته <3شعته است:  برقرارزیر  هرابط 7تا 1کارکنان در شعب 
  7شعته  <6شعته  <2شعته
 

 ارزش کارکنانمیانگین  7جدول 

 7شعبه  6شعبه  5شعبه  4شعبه  3شعبه  2شعبه  1شعبه  شعب

 میانگیح
 ارزش کارکنان

07/3 98/2  16/3  03/3  98/2  89/2  67/2  

 

 گیریبحث و نتیجه -6
 1991 هزای سزال کلیدی سازمان است. کارکنزان در   هایارزشارزش کارکنان یکی از 

توسزط   2001 در سزال  وگامسون توسط  1995در سال ،کریستوفر و همکارانتوسط 
ملققزان بزرای    انزد. قرار گرفته موردبررسیعنوان  ینفعان سازمان پایح و همکاران به

امزا انسزجامی در انتتزاب     ،]6[ اندرا در نظر گرفته هاییمؤلفهسنجش ارزش کارکنان 
در ایح پژوهش سعی شده است فرمول ریاضی ارائزه شزود کزه     ودود ندارد. هامؤلفه

تر ها رازتتر مشتص نماید. بدیح ترتیب سازمانبتواند روند ارزش کارکنان را سریع
وانند به ز  مشکالت مربوط به منابع انسزانی خزود بپردازنزد. فرمزول     تتر میو سریع

دو شاخص مهم استوار است. شزاخص   هبر پاینامیده شده است،  RFMEVکه  شدهارائه
در ایززح  Mو  R ،Fکززه میززاان شززاخص دوو نن .اسززت RFM مفهززوواز  اسززتفادهاول 

داده کارکنان را بزه خزود اختصزاص     مرتتط باپژوهش با زفظ ماهیت اصلی، تعاری  
شزغلی   ارتقا، استتداو و امتیاز کهطوریبه ؛اندتتدی  شده MEVو  REV، FEVاست و به 

شغ  و پست سزازمانی  ها باعم افاایش زقوق و افاایش نن ومفاهیم مثتتی هستند  که
 بر اساس ایح سزه پزارامتر،   نقش اصلی دارند. MEVو  REV، FEVدر ایجاد افراد است، 
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را دارد،  RFM فرمزول  ماهیزت  نزه تنهزا  فرمزول   حایکه ارائه شده است،  RFMEVفرمول 
 تودهش به کارکنان معطوف شده است. بلکه

بزه منظزور اسزتفاده     خصوصزی بیمزه در شزهر تهزران     شرکت یکاز  که هاییداده
 < 1شزعته  <3کزه رابطزه شزعته     دهزد نشان مزی  ،نوری شده استدمع RFMEVفرمول 
، بزیح میزانگیح ارزش کارکنزان ززاکم     7شعته  < 6شعته  <2شعته < 5شعته < 4شعته

و کمتزریح مربزوط بزه     3است؛ به عتارتی، بیشتریح ارزش کارکنان مربوط بزه شزعته   
 است. 7شعته 

ارزش کارکنان در بررسی میاان دیگری  روشزال برای سنجش اعتتار فرمول از 
دذب، رضایت و وفاداری برای ارزش کارکنان در نظزر   همؤلفده است. سه ش استفاده

با رضایت و وفاداری کارکنان سزازمان، ارتتزاط    M و Fو  Rاست. مفاهیم گرفته شده 
ای در سزنجش رضزایت و   هزای پرسشزنامه  عنوان گویهمثتت و معنادار دارد و زتی به

نمونزه کزه مربزوط بزه      384تعزداد  سپس بزه  . ]16[وفاداری کارکنان مطرپ شده است 
نوری مساوی دمزع  طوربهاصلی  ههایی از هفت شعتپرسشنامه ،است نهایتبی هدامع

میانگیح ارزش کارکنان در هر نوردن  به دستها و نتایج تللی  پرسشنامه .شده است
 < 2 = شزعته  5 شزعته  < 4 شزعته < 1 شزعته  < 3شزعته   هرابطمشتص شد که  شعته
عتارتی بیشزتریح  به ؛شعب زاکم است کارکنانمیانگیح ارزش بیح ، 7شعته  < 6شعته 

هزر   هاست. بزا مقایسز   7 هو کمتریح مربوط به شعت 3 هارزش کارکنان مربوط به شعت
توانزد رونزد افزاایش یزا کزاهش      مزی  RFMEVتوان نتیجه گرفت که فرمزول  دو روش می

تزوان  مقدار واقعی نن نمی هملاست رادع بهاما  ،ارزش کارکنان را درست ملاسته کند
بزرای ملاسزته رونزد     شدهارائهاولیح فرمول  RFMEVفرمول  به دلی  علمی استناد کرد.

های واقعی درست عمز  کنزد. بزا تلقیقزات     روی دادهارزش کارکنان است که توانسته 
 بیشتر روی ایح مفهوو شاید بتوان فرمولی را ارائه کرد کزه میزاان ارزش کارکنزان را   

 دقیق ملاسته نماید.به شک  
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