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چکیده
ﺑسیاري از ﺻاحبنظران معتقدند که نیروي انسانی مﻬمترﻳﻦ رکﻦ ﺑراي اﻳجادتحول در سازمان میﺑاشد لذا در اغلب سازمانها ،مدﻳران ﺑه
دنبال شناساﻳی نیروهاي خبره در ﺑخشهاي مختلف میﺑاشند تا ﺑتوانند ﺑا آموزش ﺑه ساﻳرکارکنان ،در ارتقا کیفیت ،کاراﻳی و ﺑﻬرهوري
سازمان نقش ﺑسزاﻳی را اﻳفا نماﻳند .جﻬت شناساﻳی نیروهاي خبره ،میﺑاﻳست ارزﻳاﺑی نحوهي انجام کار را از ﺑعد کمی و کیفی عملیاتی
نمود تا ﺑتوان ﺑینش ،دانش و تواناﻳی کارکنان در راﺑﻄـه ﺑـا انجام وﻇاﻳف محوله ﺑدست آورد .ﺑناﺑراﻳﻦ در تعییﻦﻇرفیت و تواناﻳیهاي
کارکنـان تنﻬـا ﺑه ارزﻳاﺑی کمی وﻇاﻳف محوله اکتفا نمیشود ﺑلﻜه ﺑاﻳد ﺑه ارزﻳاﺑی کیفی از طرﻳق اخذ نظر مسئولمرﺑوطه مﻄاﺑق ﺑا چگونگی
انجام امور محوله (دانش تجرﺑی و ضمنی) نیز استناد نمود .در اغلب سازمانهاي دولتی و عمومی ،امور محوله ﺑه کارکنان ﺑا شناسنامه
شغلی مرتبط نمیﺑاشد و همچنیﻦ ﺑدلیل چند وﻇیفهاي ﺑودن ( )Multi Taskآنها ،امﻜان شناساﻳی مﻬارت هرشخص در هر حوزه
وجودندارد .ﺑراي نیل ﺑه تعییﻦ ﻇرفیت و تواناﻳیهاي کارکنان ،میﺑاﻳست تعرﻳف مشخصی از حوزههاي مختلف کاري پیدا کرد و ارتباط
آنها را ﺑا دادههاي ثبت شده کارکنان در سامانههاي عملیاتی سازمان ﺑدست آورد .سپس ﺑا ارائهي مدل عملیاتی مبتنی ﺑر دادهکاوي از
قبیل :ترکیب امتیازات کمی و کیفی ،حذف دادههاي اضافی ،آمادهسازي دادهها و شناساﻳی ارتباط ﺑیﻦ دادهها ،ﺑه نتاﻳج قاﺑل قبولی دست
ﻳافت .در اﻳﻦ تحقیق اﺑتدا ﺑا استفاده از روشدلفی ،حوزههايمختلف کاري کارکنان ﺑراساس فعالیتهاي آنها مشخص شده (دستهﺑندي
در  6گروه) ،سپس ﺑا جمعآوري دادهها از سامانههاي :کنترلتردد ،سامانه ارزشیاﺑی عملﻜرد ،سامانه عملیات ﺑانﻜی و ﺑا تحلیل آنﻬا ،نیروهاي
خبره سازمان شناساﻳی شدند.
واژگان کلیدی :دستهﺑندي کارکنان ،دادهکاوي ،ارزﻳاﺑی عملﻜرد ،شناساﻳی نیروهاي خبره
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مقدمه
ﻳﻜی از مﻬمترﻳﻦ اﺻول که امروزه در علم مدﻳرﻳت مورد تاکید قرار گرفته است ،اهمیت و نقش مناﺑع انسانی میﺑاشد .در اغلب سازمان-
ها(ﺑاالخص دولتی و عمومی) معموالً تلقی درستی از نیروهاي خبره و ﺑاتجرﺑه وجود ندارد .ﺑه عبارت دﻳگر ،در اغلب موارد اﻳﻦ انتخاب
ﺻرفاً ﺑر اساس مدت زمان ساﺑقه کار افراد لحاظ میشود .ﺑه اﻳﻦ موضوع ،عدم در نظرگرفتﻦ ﺻالحیت افراد ﺑر اساس شاﻳستگی و حﻜمرانی
رواﺑط ﺑیﻦ مدﻳران تصمیمگیرنده و نیروهاي زﻳردست را نیز ﺑاﻳد اضافه نمود که قﻄعاً ﺑا پیادهسازي نظام شاﻳستهساالري و شناساﻳی
نیروهاي خبره در تضاد است .اﻳﻦ موضوع در جاﻳی ﺑیشتر اهمیت پیدا میکند که سازمان را در رسیدن ﺑه اهداف استراتژﻳک خود ناکام
میگذارد.
معیارهاي اﺻلی ﺑراي تعییﻦ شاﻳستگی نیروهاي خبره سازمانی ،دانش ،نگرش و مﻬارتها میﺑاشد (آگوستو و تورست .)2016 ،تشخیص
شاﻳستگیها (جﻬت احصا نیروهاي خبره سازمانی) میﺑاﻳست متناسب ﺑا فرآﻳندهاي موجود در سازمان عملیاتی گردد (سانجی  .)2016ﺑه
عبارت دﻳگر افرادي که شاﻳستگی انجام فرآﻳندهاي خاﺻی را دارند ،میﺑاﻳست ﺑه عنوان خبره همان حوزه تعییﻦ گردند (روسو .)2016
سوالﻬاي اﺻلی که در اﻳنجا مﻄرح میشود اﻳﻦ است که چه راهﻜاري جﻬت شناساﻳی نیروهاي خبره و شاﻳسته وجود دارد تا ﺑتوان از دانش
و تجرﺑهي کاري آنها در سازمان استفاده نمود؟ و چگونه میتوان ارزﻳاﺑی عملﻜرد دقیقی ﺑا در نظر گرفتﻦ اﺑعاد کمی و کیفی جﻬت احصا
کارکنان خبره سازمان پیدا کرد؟ چگونه از فرآﻳندهاي موجود در سازمان ﺑراي تشخیص افراد خبره در سازمان استفاده نمود؟ دستهﺑندي
نیروهاي خبره ﺑر اساس محدودهي کاري ﺑر چه اساس میﺑاﻳست عملیاتی گردد؟
در نﻬاﻳت میتوان اﻳنگونه ﺑیان نمود که در ﺑازار رقاﺑتی امروز ،سازمانهاﻳی موفق هستند که ﺑتوانند ﺑه ﺑﻬترﻳﻦ نحو از مناﺑع انسانی خود
استفاده نماﻳند .ﺑناﺑراﻳﻦ سازمانﻬا در راستاي توسعه و پاﻳداري خود ،ﺑه مدلی نیاز دارند که در قالب آن ﺑتوانند مناﺑع انسانی خود را مورد
سنجش قرار داده و ﺑا کشف نیروهاي خبره و ﺑا تجرﺑه و آموزش اﻳﻦ افراد ﺑه ساﻳر کارکنان سازمان ،ضمﻦ انتقال دانش ،عملﻜرد سازمان
را ﺑﻬبود ﺑخشند.
ﺑا توجه ﺑه مﻄالب فوقالذکر و ﺑررسی تحقیقات مشاﺑه در اﻳﻦ زمینه ،اﻳﻦ نتیجه حاﺻل شد که در اغلب موارد ﺻرفاً ﺑه ارزﻳاﺑی کیفی جﻬت
تعییﻦ نیروهاي خبره سازمان پرداخته شده و در تحقیقاتی که ﺑه سمت دادهکاوي رفته ،تقسیمﺑندي وﻇاﻳف افراد ﺑر اساس دادههاي موجود
(و نه ﺻرفاً ﺑر اساس حﻜم پرسنلی) و احصا راﺑﻄهي آن ﺑا فرآﻳندها شﻜل نگرفته است .در مواردي نیز از روشپرسشنامه ،مصاحبه و تحقیق
جﻬت شناساﻳ ی نیروهاي خبره استفاده شده است که درﺻد خﻄا را ﺑه دلیل دخالت مستقیم نظرات افراد افزاﻳش میدهد .معموالً در
ارزﻳاﺑیهاﻳی که ﺻرفاً ﺑر اساس معیارهاي کیفی و توسط مدﻳران انجام میگردد ،مستعد خﻄاهاﻳی از قبیل :اثر هالهاي ،گراﻳش ﺑه مرکز،
تازگﻰ روﻳدادها ،خﻄاى ﺑراﺑر کردن ﻳا مقاﺑله ،جﻬت گیرى شخصﻰ (شبیه ﺑه مﻦ ﻳا تصور قالبﻰ) و ..همراه است .لذا میتوان ادعا نمود که
احصا نیروهاي خبره ﺑه ﺻورت دقیق ﺻورت نمیپذﻳرد.
ﺑناﺑراﻳﻦ در تحقیق حال حاضر سعی شده است ﺑا ترکیبی از امتیازات کمی و کیفی و دستهﺑندي دقیق کارکنان ،دانش و تجرﺑهي آنها ﺑه
ﺻورت دقیق احصا شود و مدلی طراحی گردد که اوالً ﺑه ﺻورت سیستمی(تحلیل دادهها) و ﺑا حداقل اعمال نظر افراد ،نیروهاي خبره را
انتخاب نماﻳد .ثانیاً از اﻳﻦ نیروها ﺑراي آموزش و ارتقا سﻄح دانش (تجرﺑی) و تجرﺑهي کاري ساﻳر کارکنان سازمان ﺑﻬره ﺑرداري الزم
ﺻورت پذﻳرد.
هدف اﺻلی پژوهش حاضر ،طراحی و تبییﻦ مدلی ﺑر پاﻳه دادهکاوي جﻬت شناساﻳی کارکنان خبره سازمان ﺑراي آموزش ساﻳر کارکنان
(انتقال دانش و تجرﺑه) میﺑاشد .اهداف فرعی پژوهش نیز شامل :شناساﻳی دادههاي قاﺑل اتﻜا در سامانههاي مختلف سازمان جﻬت
دادهکاوي ،تقسیمﺑندي حوزههاي کاري جﻬت مقاﻳسه کارکنان در حوزههاي مشاﺑه کاري ،ﺑدست آوردن امتیازات کمی و کیفی عملﻜرد
کارکنان میﺑاشد.
ﻳﻜی از ﺑزرگترﻳﻦ چالشها در مجموعه ﺑانک ﺻنعت و معدن ،مبحث احصا نیروهاي خبره جﻬت آموزش ساﻳر کارکنان(انتقال دانش و
تجرﺑه) می ﺑاشد .ﺑه عبارتی در حال حاضر تنﻬا روﻳﻜرد احصا نیروهاي خبره سازمان ،میزان رضاﻳت مسئول مرﺑوطه و تاﻳید مدﻳران
ﺑاالدستی میﺑاشد .ﺑا توجه ﺑه حجم ﺑاالي دادهها (تراکنشها و عملیات) ﺑراي حل اﻳﻦ چالش سعی شده است که ﺑا استفاده از روش
دادهکاوي و در قالب مدلی ترکیبی شامل امتیازات کمی و کیفی ،اﻳﻦ مشﻜل را ﺑرطرف نمود.
پیشینه تحقیق
شناساﻳی کارکنان خبره سازمان اهمیت ﺑسیار زﻳادي در ارتقا کیفیت ،کاراﻳی و ﺑﻬرهوري سازمان دارد .در سنوات قبل مدﻳران ،ارزﻳاﺑﻰ
عملﻜرد پرسنل سازمان را تنﻬا در راستاي فعالیت کارکنان کنترل میکردند ،اما امروزه اﻳﻦ موضوع ﺑعنوان اﺑزاري ﺑراي جمـع آوري
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اطالعات عملﻜـردي جﻬت تصمیمگیري سازمان استفاده میگردد تا منجر ﺑه ارتقا سﻄح کمی و کیفی فعالیت کارکنان شود .ﺑناﺑراﻳﻦ
هدف از ارزﻳاﺑﻰ عملﻜرد افزاﻳش کـاراﻳﻰ و اثـر ﺑخشـﻰ اهداف سازمان می ﺑاشد (سعادت .)1392 ،آموزش کارکنان زﺑده و ماهر تحت
عنوان توسعه مناﺑع نیروي انسـانی ،موضوع مﻬمی است که سازمانﻬا جﻬت ﺑقاء و پیشرفت در جﻬان پر از تغییر و تحول امروزي سخت
ﺑـدان نیازمندنـد (کیانی نژاد .)1396 ،هدف از ﺑﻬسازي نیروي انسانی در سازمانها ،افزاﻳش دانش ،توان و کاراﻳی نیروي انسانی میﺑاشد
که الزمهي آن احصاي امتیاز ارزﻳاﺑی عملﻜرد کارکنان ،جﻬت شناساﻳی ضعف و کمبودهاي کارکنان ،متناسب ﺑا رستهي کاري خود میﺑاشد
(هوآشنگ .)2012 ،عملﻜرد کارکنان را مﻰتوان ﺑه عنوان نتیجه ارتباط متقاﺑل سه آﻳتم ذﻳل عنوان نمود (ﺑاﻳرز و رو :)200٨،
 )1تالش :اشاره ﺑه میزان انرژي (فیزﻳﻜﻰ ﻳا ذهنﻰ) که ﻳک فرد در انجام وﻇیفه استفاده مﻰکند ،دارد.
 )2تواناﻳﻰها :وﻳژگیﻬاي شخصﻰ مورد استفاده در انجام ﻳک شغل را در ﺑر میگیرد.
 )3ادراکات نقش :ﺑه مسیرهاﻳﻰ که افراد ﺑاور دارند ﺑاﻳستﻰ تالشﻬاﻳشان را در جﻬت انجام شغل خود هداﻳت نماﻳند.
زﻳاوفان ( )2010در مقالهاى ﺑا عنوان ”استفاده از دادهکاوى در مدﻳرﻳت عملﻜرد کارکنان سازمان ﺑا استفاده از روش درخت تصمیم“حوزه
مدﻳرﻳت مناﺑع انسانی سازمانها و شرکتها را ﺑعنوان ﺑخش جدﻳدى که دادهکاوى میتواند در آن ﺑه کار گرفته شود ،معرفی مینماﻳد .از
آنجاﻳی که تحقق اهداف سازمان و اجراى ﺑرنامه ها ،مستلزم مﻜانیزم ارزﻳاﺑی عملﻜرد کارکنان میﺑاشد ،که از جملهي آن میتوان تعییﻦ
میزان خبرگی کارکنان ،جبران خدمات  ،ارتقا شغلی ،جاﺑجاﻳی پرسنل ،افزاﻳش سﻄح مﻬارتهاى شغلی ،اﻳجاد انگیزه و کاهش درجه شغلی
توﺻیف کرد .در ادامه ،اﻳﻦ مقاله ﺑه ضرورت استفاده از روش دادهکاوى در حجم اطالعاتی زﻳاد که در سامانههاي مدﻳرﻳت عملﻜرد کارکنان
سازمانها وجود دارد ،میپردازد و مدعی است که جﻬت کشف دانش پنﻬان در میان حجم ﺑاالي اطالعات ،روش درخت تصمیم ،مدﻳران
سازمان را جﻬت رسیدن ﺑه اهداف زﻳر ﻳاري مینماﻳد:
 ﻳافتﻦ دالﻳل اﺻلی و تاثیرگذار ﺑر عملﻜرد
 کشف قواعد و الگوهاى موجود در اطالعات عملﻜرد
 ﺑازﻳاﺑی روش کارا ﺑراي مدﻳرﻳت عملﻜرد کارکنان
 توسعه ﺑرنامهرﻳزي راهبردي مدﻳرﻳت عملﻜرد و ﺑﻬره ورى کارکنان
 پشتیبانی از تصمیمگیرى مدﻳران
 کمک ﺑه پیشرفت سازمان و افزاﻳش کارآﻳی سازمان.
جاناتان و همﻜاران ( )2011در مقالهاى تحت عنوان ”کارﺑرد روشﻬاي طبقهﺑندى دادهکاوى ﺑراى پیشﺑینی منبع استعداد نخبههاي
سازمان“ عنوان مینماﻳند که روش دادهکاوى ،آنالیز روند و ﺑرنامهرﻳزى آﻳنده ،طبقهﺑندى و پیشﺑینی را ﺑراي نیروهاي سازمان محقق
مینماﻳد .از آنجاﻳی که در حوزه مناﺑع انسانی ﺑه مبحث دادهکاوى کمتر پرداخته شده  ،لذا اﻳﻦ موضوع میﺑاﻳست مورد توجه قرار گرفته و
از اﻳﻦ راهبرد جﻬت مدﻳرﻳت استعداد ﺑراي تصمیمگیرى هدفمند مدﻳران سازمان استفاده گردد.
هوآنگ( )2019در مقالهاى ﺑا عنوان ”مﻄالعه و شناخت نیروى انسانی دانشگاه ﺑه روش داده کاوى و  ، “ SOMﺑا توجه ﺑه فضاي رقاﺑتی،
فاکتور قﻄعی موفقیت موسسات آموزشی و دانشگاهها ﺑراى جذب دانشجوﻳان ،کیفیت و شاﻳستگی کادر آموزش و کلیه کارکنان آن تلقی
میگردد و لذا جﻬت مدﻳرﻳت کارآمد مناﺑع انسانی موسسات مذکور ،از دادهکاوى میتوان ﺑه عنوان ﻳک روش کارا جﻬت استخراج دانش
ارزشمند موجود در مجموعه مناﺑع انسانی جﻬت شناخت ،چیدمان مناسب کارکنان ﺑه کار گرفت.
روش شناسی
در عصر حاضر ،کمتر سازمانی پیدا میشود که امور سازمانی خود را ﺑدون استفاده از اﺑزار دﻳجیتال انجام دهد .مخصوﺻاً اﻳنﻜه در سنوات
اخیر ،شیوع وﻳروس کرونا ،اﻳﻦ مساله را ﺑیش از پیش رواج داده است .ﺑناﺑراﻳﻦ ﺑا وجود ﺑستر دﻳجیتالی حاضر ،میتوان ﺑا ﺑررسی انواع
دادههاي مرتبط ﺑا سامانههاي عملیاتی سازمان که پرسنل ﺑا آن وﻇاﻳف سازمانی خود را انجام میدهند ،همچنیﻦ ﺑا کشف ارتباط ﺑیﻦ
دادهها و فرآﻳندها ،که در نﻬاﻳت منجر ﺑه ﺑرآورد امتیاز کمی کارکنان میشود ،مدلی را از ترکیب امتیاز کمی و کیفی کارکنان جﻬت احصا
نیروهاي خبره ﺑدست آورد.
تحقیق حاضر ﻳک تحقیق کمی-کیفی میﺑاشد که از نظر روش انجام پژوهش ،توﺻیفی پیماﻳشی ﺑوده که در نﻬاﻳت ،ﺑراي مجموعهي
ﺑانک ﺻنعت و معدن(مﻄالعه موردي) عملیاتی شده است (جامعهي آماري اﻳﻦ مجموعه ﺑراي 500نفر پرسنل در  5دسته متفاوت شعب
میﺑاشد) .شاﻳان ذکر است که مﻄالعه ﺑر روي سازمان مورد مﻄالعه از نوع تراکنشهاي کسب وکار ﺑوده ﺑه نوعی که ﺑسیاري از اﻳﻦ
تراکنشها داراي زمان ﺑودهاند(تراکنشهاي کسب و کار مانند :خرﻳدها ،مبادالت ﺑانﻜداري ،سﻬام و دﻳگر موارد هستند).
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متدولوژي پژوهش
در اغلب تحقیقات قبلی انجام گرفته جﻬت احصا نیروهاي خبره سازمان ،از روشهاي مبتنی ﺑر پارامترهاي کیفی استفاده شده و ﻳا
دادهکاوي ﺑر روي دادههاي ﺻرفاً کیفی عملیاتی شده است .در تحقیق حاضر سعی شده است اﻳﻦ مشﻜل ﺑرطرف شده و عالوه ﺑر دادههاي
کیفی ،از دادههاي کمی نیز استفاده گردد .ﺑا ﺑررسی تحقیقات قبلی از قبیل :زﻳاوفان ( )2010در مقالهاى ﺑا عنوان ”استفاده از دادهکاوى
در مدﻳرﻳت عملﻜرد کارکنان سازمان ﺑا استفاده از روش درخت تصمیم“ از چﻬار آﻳتم :وﻇیفهي شغلی ،مﻬارت ،کیفیت ،نگرش ﺑه کار
جﻬت ﺑدست آوردن امتیاز عملﻜردي و تعییﻦ طبقهي شغلی استفاده نموده و از درخت تصمیم و عناوﻳنی از قبیل :حرفهاي ،قوي ،عادي و
ضعیف جﻬت اتخاذ تصمیم استفاده نموده است .جاناتان و همﻜاران ( )2011در مقالهاى تحت عنوان ”کارﺑرد روشﻬاي طبقهﺑندى دادهکاوى
ﺑراى پیشﺑینی استعداد نخبههاي سازمان“ در خصوص مدﻳرﻳت نخبگان سازمان تصمیمگیرى نماﻳد .ﺑراي اﻳﻦ منظور از دادههاي پرسنلی
شامل :سواﺑق ارزﻳاﺑی عملﻜرد ،خصوﺻیات پرسنلی ،مﻬارتها و دانش شغل ،مﻬارتهاى مدﻳرﻳتی و کیفیت شخصیتی افراد میﺑاشد .در
مقاله دﻳگري تحت عنوان ارزﻳاﺑی عملﻜرد کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوﺑی (عسﻜري ﺑیناﻳیان –  )1394ﺑراي جمعآوري داده از
پرسشنامه ،مصاحبه  ،مشاهده و ﺑررسی اسناد و مدارک استفاده شده است و نتاﻳج پژوهش ﺑا توجه ﺑه جمع آوري نظر خبرگان و شاخصﻬاي
اﺻلی شناساﻳی شده و ﺑراي تحلیل آن نیز از روش سلسله مراتبی استفاده شده است.
همانﻄور که مالحظه میشود در اﻳﻦ تحقیق از پارامترها و عناوﻳنی جﻬت تصمیمگیري استفاده شده است که جنبهي ﺑرآورد کیفی داشته
و از دادههاي ثبت شده توسط کارکنان در سامانههاي عملیاتی و تحلیل کمی استفاده نشده است .همچنیﻦ درﺻد خﻄا را ﺑه دلیل دخالت
مستقیم نظرات افراد افزاﻳش میدهد
متدولوژي اﻳﻦ پژوهش ،مدلی است ترکیبی شامل امتیازات کیفی و کمی کارکنان سازمان که نفرات خبره را در هر ﺑخش مشخص نموده
تا از اﻳﻦ نفرات ،جﻬت انتقال دانش و تجرﺑه ﺑه ساﻳر کارکنان استفاده شود.

شﻜل  -1متدولوژي پژوهش
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محاسبه امتیاز کمی عملﻜرد کارکنان
ﺑراي ﺑدست آوردن امتیاز عملﻜردي کارکنان(کمی) ﺑه دادههاي ثبت شده توسط کارمندان در سامانههاي عملیاتی رجوع شده است .ﺑه
عبارتی مرحلهي اول در اﻳﻦ حوزه شناخت انواع سامانههاي عملیاتی و احصا دادههاي ثبت شده توسط کارکنان مدنظر قرار میگیرد .در
ادامه ﺑررسی دادهها ،شناساﻳی و حذف دادههاي اضافه ،شناساﻳی راﺑﻄه ﺑیﻦ دادهها ،تغییر فرمت دادهها متناسب ﺑا نیازها ،استفاده از انبارداده
و انتقال دادهها ﺑه آن عملیاتی شده است.
در اغلب سازمانها(ﺑاالخص دولتی و عمومی)  ،امور محوله ﺑه کارکنان ،سنخیت الزم ﺑا شناسنامه شغلی را نداشته ،لذا نمیتوان جﻬت
ارزﻳاﺑی عملﻜرد ﺑه اﻳﻦ موضوع استناد نمود .ﺑراي حل اﻳﻦ مشﻜل میﺑاﻳست اﺑتدا تعرﻳف مشخصی از حوزههاي مختلف پیدا کرد (دستهﺑندي
افراد در گروههاي خاص) و سپس ارتباط آن ﺑا دادههاي ثبت شده را ﺑدست آورد .اﻳﻦ موضوع در اﻳﻦ تحقیق از اهمیت ﺑسیار زﻳادي
ﺑرخوردار است زﻳرا از خروجی احصا نیروهاي خبره ،جﻬت انتقال دانش و تجرﺑه ﺑه ساﻳر کارکنان استفاده میشود و میﺑاﻳست دقیق
مشخص شود نیروهاي خبره سازمان در چه حوزههاﻳی اﻳﻦ قاﺑلیت را دارند .ﺑراي اﻳﻦ منظور ﺑه سراغ دادههاي جمعآوري شده از گذشته
رفته و روش  classificationلحاظ شده است .ﺑراي اﻳﻦ منظور از افراد خبره جﻬت ﺑرچسبگذاري ﺑر روي فرآﻳندها و دادههاي موجود
در سامانههاي عملیاتی استفاده شده است.
ﻳﻜی از مﻬمترﻳﻦ اموري که در اﻳﻦ پژوهش مدنظر قرار گرفته است ،ﺑحث ارزشگذاري ﺑراي هر عملیات میﺑاشد که پرسنل در سامانههاي
عملیاتی ثبت می نماﻳد .معیار اﻳﻦ ارزش ﺑر اساس مدت زمان استانداردي است که کارﺑر ﺑراي انجام عملیات ﺻرف مینماﻳد .اﻳﻦ مدت
زمان استاندارد ﺑر اساس سواﺑق دادهاي(تحلیل دادههاي قبلی ﺑر روي عملیات مختلف که در سامانه توسط کارﺑران انجام شده است) و
استفاده از روش دلفی که نظر خبرگان و افراد ﺑا تجرﺑه در سامانههاي عملیاتی را در ﺑر دارد ،عملیاتی شده است .در روش دلفــی چنانچه
افراد شــرکت کننده در تحقیق ،نماﻳندهي گــروه و ﻳــا گروهی مرتبط از حوزهي دانــش مـورد نظـر ﺑاشـند ،اعتبـار محتـوا تضمیـﻦ
میشود(اسـپراﻳیﻦ .)1393
از آنجاﻳی که ﺑراي سازمان ،سودآوري ﺑیشتر ،اهمیت زﻳادي دارد  ،لذا امتیاز وﻳژهاى نیز ﺑراي عملیاتی که سود ﺑیشتري را نصیب سازمان
مینما ﻳد لحاظ شده است .در حقیقت ﺻرفاً مدت زمان ﺻرف شده در عملیات مالک قرار نگرفته و ﺑه ﺑحث اهمیت آن نیز پرداخته شده
است .ﺑراي اﻳﻦ منظور مقاﻳسهي سودآوري کلیهي عملیاتﻬاﻳی که کارﺑران ثبت نمودهاند انجام شده و ﺑه تناسب آن ،امتیازي ﺑه مجموع
امتیازات لحاظ شده است .ﺑراي اﻳﻦ منظور در اﺑتدا میﺑاﻳست موارد خاﺻی را که ﺑاعث انحراف دادهها (چولگی) میشود را نرمالسازي
نمود .ﺑه عبارت دﻳگر حذف کردن مقادﻳر خارج از محدوده در ﺑرخﻰ محاسبات و مﻄالعههاى آمارى ﺑسیار مﻬم و ضرورى است چرا که
ممﻜﻦ است اﻳﻦ دادهها ،موارد داراى خﻄا ﺑاشند و ﺑه نوعﻰ استﺜنا محسوب شوند .دادههاى خارج از محدوده ﻳا  Outlierﺑه مقادﻳرى
گفته مﻰشود که فاﺻلهى زﻳادى ﺑا دﻳگر دادههاى ﻳک مجموعه عدد دارند( ﺑراى عملیاتی شدن اﻳﻦ موضوع از  Quartileو Outlier
استفاده شد) .حال ﺑراى دادههاى ﺑاقﻰ مانده از روش توزﻳع نرمال استفاده نموده و ﺑراى هر ﺑازه(شﻜل  )2و ﺑا در نظر گرفتﻦ ارزش هر
عملیات ،امتیازى ﺑه مجموع امتیازى کارمند مرﺑوطه اضافه شده است.

شﻜل  -2ﺑازههاي مختلف ﺑراي اعمال امتیاز سودآوري عملیات
ﺑا توجه ﺑه نظرسنجی انجام گرفته از مدﻳران و خبرگان ،در ﺑانک مذکور ،جدول زﻳر ﺑر اساس هر ﺑازه مدنظر قرار گرفت:
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<4و4
+2

جدول  .1سنارﻳو ﺑراي اعمال امتیاز سودآوري عملیات
2
3
1و>1
+0.5
+1
+1.5

شماره ﺑازه
تاثیر در نمره کارﺑر

در نﻬاﻳت در اﻳﻦ ﺑخش از دادههاي سامانهي کنترل تردد کارکنان ﺑه جﻬت اعمال تعداد روزهاي کاري پرسنل در محاسبه امتیاز کمی
کارکنان استفاده شده است.
محاسبه امتیاز کیفی عملﻜرد کارکنان
جﻬت محاسبه امتیاز کیفی کارکنان ﺑه امتیازات کسب شده کارکنان که توسط مقام مسئول و ﺑر اساس آﻳتمهاﻳی از قبیل :نحوهي تعامل
ﺑا مشتري ،مﻬارت ،کیفیت ،نگرش ﺑه کار مدنظر قرار گرفته است.
همچنیﻦ از دادههاي سامانه کنترل تردد نیز جﻬت اعمال نمره منفی ﺑراي غیبت پرسنل در امتیاز اﻳﻦ ﺑخش استفاده شده است .ﺑراي ﺑانک
مذکور ،چنانچه در طﻰ ماه غیبت ﺑراى پرسنل درج گردد ،ﺑه میزان هر ساعت غیبت ،نمرهي منفﻰ 0/1اعمال شده است.
محاسبه نمرهي نﻬاﻳی کارکنان ﺑا ترکیب امتیازات کمی و کیفی:
امتیاز کل ارزﻳاﺑی عملﻜرد ﺑا تلفیق امتیازات کمی و کیفی عملﻜردي کارکنان و ﺑا وزندهی ﺑه آنﻬا محاسبه شده است(حداکﺜر امتیاز 20
میﺑاشد) .ﺑه جﻬت رعاﻳت اﺻل انصاف و اجتناب از تاثیرگذاري عمیق نمرهي مقام مسئول ،در امتیاز نﻬاﻳی ،نمرات عملﻜرد سامانهاي
کارمندان از وزن ﺑیشتري ﺑرخوردار ﺑوده است.
در تﻬاﻳت ﺑراي ارزﻳاﺑی عملﻜرد کارکنان ﺑا همدﻳگر ،از روﻳﻜرد مقاﻳسهاي استفاده شده و از روش رتبهﺑندي ترتیبی ﺑﻬره گرفته شده است.
در ﺑانک مذکور(مﻄالعه موردي) وزندهی و میزان تاثیرگذاري امتیازات کمی و کیفی ،ﺑر اساس نظرسنجی از مدﻳران و روساي منتخب
شعب( 16نفر از مدﻳران و کارشناسان خبرهي ﺑانک) عملیاتی گردﻳد 14( .نمره از  20نمره) .در نﻬاﻳت ارزﻳاﺑی مدل ﺑا استفاده از نظرات
مدﻳران سازمان انجام و مدل مذکور مورد تاﻳید و نﻬاﻳی شده است.
نتیجهگیری
در اغلب سازمانها ،مدﻳران ﺑه دنبال شناساﻳی نیروهاي خبره در ﺑخشهاي مختلف میﺑاشند تا ﺑتوانند ﺑا انتقال دانش و تجرﺑیات اﻳﻦ
افراد ﺑه ساﻳرکارکنان ،در ارتقا کیفیت ،کاراﻳی و ﺑﻬرهوري سازمان نقش ﺑسزاﻳی را اﻳفا نماﻳند .معموالً در سازمانهاي دولتی و عمومی،
روش مدونی ﺑراي احصاي افراد خبره وجود ندارد و مجموعه ﺑانک ﺻنعت و معدن نیز از اﻳﻦ موضوع مستﺜنی نبوده است .اﻳﻦ پژوهش ﺑه
منظور شناساﻳی افراد خبرهي سازمان جﻬت انتقال دانش و تجرﺑه انجام شده و ﺑا روشی مبتنی ﺑر دادهکاوي در قالب مدلی ترکیبی(شامل
امتیازات کمی و کیفی) عملیاتی شده است .در واقع اﻳﻦ تحقیق دو سؤال اﺻلی« :فرآﻳند دادهکاوي چگونه و ﺑر روي چه دادههاﻳی عملیاتی
شده است؟» و «مدل احصا کارکنان خبره مبتنی ﺑر تلفیق امتیاز کمی و کیفی عملﻜردي چگونه عملیاتی شده است ؟» رادر دل خود جاي
داده ﺑود .ﻳﻜی از وﻳژگیﻬاي ممتاز مدل حاضراﻳﻦ است که ﺑر اساس تقسیمﺑندي انجام شده ،حوزهي فعالیت هر کارﺑر و مﻬارت هر شخص
ﺑه وضوح مشخص شده است .ﺑناﺑراﻳﻦ مدل مذکور اﺻل شاﻳستگی ﺑر مبناي شناساﻳی کارکنان خبره مبتنی ﺑر ارزﻳاﺑی عملﻜرد را از دو ﺑعد
کمی و کیفی مالک قرار داده و افراد خبره را جﻬت انتقال دانش و تجرﺑه ﺑه ساﻳر کارکنان شناساﻳی مینماﻳد.
پس از ﺑررسی سازمان مذکور ،سامانهها و دادههاي قاﺑل استناد که ﺑراي انجام فرآﻳند دادهکاوي جﻬت احصا نیروهاي خبره نیاز ﺑود،
شناساﻳی شد .در گام ﺑعدي ،ﺑررسی دادهها ،شناساﻳی و حذف دادههاي اضافه ،شناساﻳی راﺑﻄه ﺑیﻦ دادهها  ،تغییر فرمت دادهها متناسب ﺑا
نیازها ،استفاده از انبارداده و انتقال دادهها ﺑه آن عملیاتی شده است .از آنجاﻳﻰ که در اردﻳبﻬشتماه  1396پروژه  Core Bankingدر
اﻳﻦ ﺑانک عملیاتﻰ شده است ،لذا اطالعات مناسبﻰ جﻬت احصا کارکنان خبره از منظر کمی(تجرﺑهي کاري) در هر ﺑخش وجود داشت.
الزم ﺑه ذکر است که ﺑا توجه ﺑه ماهیت کاري سازمان(ﺑانک) ،حجم دادهها نیز ﺑسیار زﻳاد ﺑود ﺑه طوري که ﺑراي هر روز کاري ،حدود
 1،300،000تراکنش و عملیات ثبتی توسط کارمندان در سامانهي ﺑانﻜی وجود داشت.
در اﻳﻦ مرحله ﺑراي هر کدام از عملیات ثبت شده در سامانه عملیاتی ﺑانک ،میﺑاﻳست حوزههاي مرتبط کاري و ارزشگذاري ﺑر اساس
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مدت زمان ،مدنظر قرار میگرفت(در مجموع  612نوع عملیات از سامانه عملیاتی احصا گردﻳد) .در همیﻦ راﺑﻄه تقسیمﺑندي افراد در
حوزههاي مرﺑوطه کاري ﺑا استفاده از روش دلفی عملیاتی شد .مبناي اﻳﻦ روش ،جمعآوري نظرات و رسیدن ﺑه اجماع گروهی ﺑیﻦ افراد
منتخب میﺑاشد که در همیﻦ راستا ،جلساتی شﻜل گرفته و جمعﺑندي اطالعات از  16نفر از مدﻳران و کارشناسان خبرهي ﺑانک عملیاتی
گردﻳد و در نﻬاﻳت کارکنان در شعب ﺑر اساس فعالیتهاﻳﻰ که در سامانه ﺑانﻜﻰ انجام مﻰدهند ﺑه  6دسته تقسیم شدند .شاﻳان ذکر است
که حوزهي کاري مرﺑوط ﺑه هر پرسنل ،ﺑر اساس کلیه تراکنشها و عملیاتهاﻳی که در داخل سیستم ﺑنﻜو توسط کارکنان ثبت میشود،
عملیاتی شده است.
دستهﺑندي کارکنان ﺑه قرار زﻳر است:
 ﺑخش خدمات ﺑانﻜی:
اﻳﻦ ﺑخش از کارمندان ،خدمات مرتبط ﺑه ﺑاجه را پشتیبانﻰ مﻰنماﻳند(خدماتﻰ از قبیل پرداخت چک ،وارﻳز /ﺑرداشت وجه ،چﻜاوک ،ساتنا،
پاﻳا ،افتتاح حساب و .)...جذب مناﺑع در اﻳﻦ آﻳتم ﺑراي سودآوري ﺑیشتر سازمان مدنظر قرار گرفته است.
 ﺑخش ارزﻳاﺑی:
در ﺑانک مذکور ،کارکنان ﺑخش ارزﻳاﺑی ،فرآﻳندهاى مرتبط ﺑا ارزﻳاﺑﻰ طرحها ﺑراي اخذ تسﻬیالت توسط مشترﻳان را ﺑر عﻬده دارند .مبلغ
تسﻬیالت پرداخت شده در اﻳﻦ آﻳتم ﺑراي سودآوري ﺑیشتر سازمان مدنظر قرار گرفته است.
 ﺑخش قرارداد
کارکنان ﺑخش قرارداد ،فرآﻳندهاي مرتبط ﺑا ثبت قراردادهاي تسﻬیالتی ﺑا مشتري را انجام میدهند .مبلغ تسﻬیالت پرداخت شده در اﻳﻦ
آﻳتم ﺑراي سودآوري ﺑیشتر سازمان مدنظر قرار گرفته است.
 ﺑخش نظارت:
کارکنان نظارت ،فرآﻳندهاي مرتبط ﺑا پرداخت تسﻬیالت ﺑه مشترﻳان را ﺑر عﻬده دارند .مبلغ تسﻬیالت پرداخت شده در اﻳﻦ آﻳتم ﺑراي
سودآوري ﺑیشتر سازمان مدنظر قرار گرفته است.
 ﺑخش وﺻول مﻄالبات و دعاوي
کارکنان ﺑخش وﺻول مﻄالبات و دعاوي ،فرآﻳندهاي مرتبط ﺑا وﺻول اقساط تسﻬیالت را ﺑر عﻬده دارند .ﺑراى کارمندان اﻳﻦ ﺑخش ،دو
آﻳتم :مبلغ وﺻول مﻄالبات از مشترﻳان و تعداد تسﻬیالت و اعتباراتﻰ که امﻬال  /استمﻬال شدهاند ،ﺑراي سودآوري ﺑیشتر سازمان مدنظر
قرار گرفته است.
 ﺑخش اعتبارات
ﺑراى کارکنان ﺑخش اعتبارات ﺑه عملیات در حوزهي اعتبارات اسنادى ،ضمانتنامه و حواله جات مراجعه شده است .مبالغ کارمزد در اﻳﻦ
آﻳتم ﺑراي سودآوري ﺑیشتر سازمان مدنظر قرار گرفته است.
همچنیﻦ در ﺑانک مورد نظر ،شعب ﺑه پنچ دسته تقسیم شده ﺑودند که در شﻜل  3مشخص شده است(تعداد شعب در هر دسته ،در ﺑاکس
سیاه رنگ قید شده است) .از آنجاﻳی که تعداد پرسنل در ﻳک شعبه ﺑانک جﻬت مقاﻳسه ﺑا همدﻳگر اندک ﺑود ،عمالً امﻜان مقاﻳسه وجود
نداشت(ﺑه عنوان مﺜال در ﺑرخی شعب فقط ﻳک نفر کارمند در ﺑخش اعتبارات وجود داشت)  ،ﺑناﺑراﻳﻦ ﺑه سراغ مقاﻳسه کارکنان ﺑا توجه ﺑه
درجهﺑندي شعب رفتیم .ﺑه عبارت دﻳگر ،جﻬت رعاﻳت اﺻل انصاف در ارزﻳاﺑی کارمندان شعب ،هر کدام از کارمندان ﺑا دستهي خود مورد
ارزﻳاﺑی قرار میگیرند ( کارﺑران "شعب ممتاز الف " ﺑا همدﻳگر و کارﺑران "شعب ممتاز ب و مناطق آزاد " ﺑا همدﻳگر و.)..

شﻜل .3دستهﺑندي شعب ﺑانک
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در ادامه نیز مدلسازي ﺑا تلفیق امتیازات کیفی( 6نمره از  20نمره) و کمی عملﻜردي( 14نمره از  20نمره) کارﺑران عملیاتی شده و
خروجی آن ﺑدست آمده است .الزم ﺑه ذکر است که وزندهی و میزان تاثیرگذاري امتیازات کمی و کیفی ،ﺑر اساس نظرسنجی از مدﻳران
و روساي منتخب شعب( 16نفر از مدﻳران و کارشناسان خبرهي ﺑانک) عملیاتی گردﻳد .ﺑدﻳﻬی است که ﺑه جﻬت رعاﻳت اﺻل انصاف و
اجتناب از تاثیرگذاري عمیق نمرهي مسئول شعبه در امتیاز نﻬاﻳی ،نمرات عملﻜرد سامانهاي کارمندان از وزن ﺑیشتري ﺑرخوردار ﺑوده
است( 14نمره از  20نمره).
در اﻳﻦ تحقیق ،کارکنان خبره سازمان(ﺑانک ﺻنعت و معدن) در هر حوزه جﻬت آموزش ساﻳر کارکنان(انتقال دانش و تجرﺑه) ﺑا توجه ﺑه
درجه ﺑندي شعب مشخص شدند .در ﺑانک مذکور ،ﺑه جﻬت اﻳنﻜه شعب ﺑا درجات متفاوت ،قاﺑلیتﻬاي مختلفی دارند ،لذا شناساﻳی افراد
خبره ﺑا توجه ﺑه درجهﺑندي شعب مشخص شده که ماحصل آن تشخیص اﻳﻦ افراد جﻬت انتقال دانش و تجرﺑه ﺑه ساﻳر همﻜاران در همان
درجه ﺑندي شعب ﺑوده است .ﺑه عبارتی ﺑا توجه ﺑه درجهﺑندي شعب و خروجی آن(ممتاز الف  ،ممتاز ب و مناطق آزاد  ،درجه  ، 1درجه 2
 ،مستقل) نفرات خبره در هر حوزه را ﺑر اساس درجه ﺑندي شعب مشخص شده است .از دﻳگر ﻳافتههاي تحقیق که میتوان نام ﺑرد عبارت
است از :شناساﻳی افراد خبره در هر حوزه جﻬت آموزش ﺑه ساﻳر همﻜاران(انتقال دانش و تجرﺑه)  ،اﻳجادرزومه کاري پرسنل در حوزه-
/حوزههاﻳی که فعالیت می نماﻳد ،شناساﻳی افراد خبره جﻬت مشارکت در تصمیمات کلیدي سازمان ،استفاده از خروجی مدل جﻬت ارتقا
افراد نام ﺑرد.
اعتبارسنجی روش استفاده شده:
ﺑراي اعتبارسنجی مدل ارائه شده ،نظرسنجی از مدﻳران و روساي منتخب شعب( 16نفر از مدﻳران و کارشناسان خبرهي ﺑانک) انجام
گرفت .از جمله مدﻳران سازمان که در اﻳﻦ نظرسنجی حضور داشتند ﺑه مدﻳر آموزش  ،مدﻳر مناﺑع انسانی  ،مدﻳر اجراﻳی امور شعب،
سرپرستان استانی(پنج استان) و ..اشاره کرد .نتیجهي نظرسنجی میزان رضاﻳت حدود  96درﺻدي را ﺑه همراه داشت.
نمرات استخراج شده مدل عملیاتی ﺑا استفاده از تحلیل دادهها:
جداول ذﻳل مرﺑوط ﺑه نمرات احصا شده کارﺑران ﺑرتر( 20نفر ﺑرتر) ﺑا توجه ﺑه درجه شعب ﺑراي مردادماه سال  1399مﻰﺑاشد .شاﻳان ذکر
است که حجم دادهها ﺑسیار زﻳاد ﺑود ﺑه گونهاي که اﻳﻦ حجم ﺑراي اﺑتداى سال تا پاﻳان مرداد ماه سال  1399ﺑیش از  200میلیون تراکنش
و رکورد ﺑراي  500نفر پرسنل ﺑانک وجود داشت .ﻳادآور میگردد که ﺑه دلیل حفﻆ محرمانگی ،جاي اسامی واقعی ﺑا اسامی مستعار تعوﻳﺾ
شده است (جدول  2تا .)6
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جدول .2خروجی مدل عملیاتی ﺑراي شعب درجه دو(ﺑیست نفر ﺑرتر)

جدول .3خروجی مدل عملیاتی ﺑراي شعب درجه ﻳک(ﺑیست نفر ﺑرتر)
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جدول  .4خروجی مدل عملیاتی ﺑراي شعب مستقل(ﺑیست نفر ﺑرتر)

جدول  .5خروجی مدل عملیاتی ﺑراي شعب ممتاز ب و مناطق آزاد (ﺑیست نفر ﺑرتر)

ﺑراي پژوهشهاي آتی نیز پیشنﻬادهاي ذﻳل ارائه میگردد:
پیشنﻬاد میگردد در پژوهشهاي آتی از روشهاي هوشمند جﻬت شناساﻳی کارکنان خبره استفاده گردد.
)1
پیشنﻬاد میگردد در پژوهشهاي آتی از روش سنجش  360درجه ﺑراى سنجش کیفی ارزﻳاﺑی عملﻜرد کارکنان نیز استفاده
)2
شده تا ﺻرفاً ﺑه نظرات مسئول شعبه استناد نشود.
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جدول  -6خروجی مدل عملیاتی ﺑراي شعب ممتاز الف(ﺑیست نفر ﺑرتر)
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Identification of Qualified Employees of the Organization to Train other
Employees Using Data Mining Method (Case study: Bank of Mining
Industry)
Seyed Reza Hosseini Zarei1.
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Abstract
Some experts believe that employees are the most important element to create Evolution in
the organization, so in most organizations, managers look for to identify the expert staff in
different parts of the organization so that they can play a significant role in improving the
quality, efficiency and productivity of the organization by teaching) transferring the
knowledge and experiences of these people (to other employees. In order to identify
qualified employees, it is necessary to evaluate how the work is done in terms of quantity
and quality to gain the understanding, knowledge and ability of employees in relation to the
performance of tasks. Therefore, in determining the capacity and abilities of employees, it is
not enough just to quantitatively evaluate the assigned tasks, it is necessary to refer to the
qualitative evaluation by obtaining the opinion of the relevant official in accordance with
how to perform the assigned tasks (experimental and tacit knowledge). In most government
and public organizations, the tasks assigned to employees are not related to the job
description, and also due to their multi-task, it is not possible to identify the skills of each
person in each field. In order to determine the capacity and capabilities of employees, it is
necessary to obtain a clear definition of the different parts of the work of the data recorded
by employees in the operating systems of the organization. Then, by defining the operational
model based on data mining, such as: combining quantitative and qualitative scores,
eliminating additional data, preparing data and identifying the relationship between data,
acceptable results were achieved. In this study (Case study: Bank of Industry and Mines)
first using Delphi method, different sections of employees' work based on their activities are
identified (categorized into 6 groups), then by collecting data from the system: Traffic
control, performance evaluation system (completion of quality performance score of
employees by branch heads), banking operations system) BANCO (and by analyzing them,
the expert forces of the organization were identified. By reviewing the results and feedback
on the identified qualified staff, the level of performance satisfaction in this method was also
assessed, which has been highly acceptable.
Keywords: Employee Categorization, Data Mining, Performance Evaluation, Identification
Of Qualified Employees
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