فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسين(ع)
سال هشتم ،شماره ( 4شماره پياپی  ،)22زمستان  :1737صو 77-1

طراحي مدل هوشمند تناسب شغل و شاغل مبتني بر
استعدادها با رويکرد دادهکاوي


عادل آذر ،محسن شفیعي نیکآبادي ،عليرضا مقدم ،محمد سنگي

تاریخ دریافت37/10/14 :
تاریخ پذیرش37/12/01 :

چکیده
این پژوهش ،در سه فاز اجرا شده است .در فاز اول ،مفهوم استعداد مورد مطالعه قرار گرفته
و استعداد از  4منظر الگوهای تکرارشوندۀ افکار ،رفتار و احساسات ،دانش ،تجربه و ویژگیهای
فردی ،جهت اولویتبندی و سنجش انتخاب شدهاند .برای اولویتبندی معيارها از  22نفر خبرگان
مرکز آمار ایران ،نظرسنجی شده و اوزان معيارها با روش آنتروپی شانون محاسبه شد .در فاز دوم،
براساس اوزان معيارها ،درجۀ تناسب شغل و شاغل برای  137نفر از کارمندان مرکز آمار ایران در
 173شغل منحصربهفرد و در  7سطح عملياتی ،ميانی و ارشد ،محاسبه شده است .درنهایت در فاز
سوم ،از نتایج بهدستآمده از فاز قبل ،یک بانک داده بهمنظور اجرای دادهکاوی تشکيل شد و 21
مدل با رویکرد درخت تصميم ،تشکيل و  143قاعده از آنها استخراج شد .درنهایت  14قاعده که
از باالترین احتمال برخوردار بودند ،با هدف افزایش تناسب شغل و شاغل انتخاب شدند .مقایسۀ
نتایج فاز اول و سوم نشان میدهد که بهرغم تأکيد خبرگان بر اهميت دیگر معيارها در تناسب شغل
و شاغل ،در واقعيت تناسب از منظر دانش و تجربه در تناسب شغل و شاغل تأثير بيشتری دارند.
کلیدواژهها :تناسب شغل و شاغل؛ مدل هوشمند؛ دادهکاوی؛ درخت تصميم؛ استعداد
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مقدمه
کار ،عنصر مهم و البته سازندۀ جوامع و سازمانهاست و برای اینکه با از خودبيگـانگی همـراه
نباشد ،الزم است تا از لحاظ فنی ،فيزیولو یک و روانشناسی بـرای کارمنـد مسـاعد باشـد (رونـن،
 .)42 :1770ازآنجاکه کار در قالب شغل شکل میگيرد ،الزم است تا ویژگـیهـای یـک شـغل در
ارتباط با خصوصيات شاغل ،سنجيده شده و لحاظ گردد (صادقی .)27 :1737 ،اسـتفاده از مفهـوم
تناسب درجهت بهرهگيری و بهکارگيری بهتر از دانش ،توانایی و مهارت های نيروی انسانی ،بسيار
دارای اهميت است .یکی از اقسام تناسب فرد با محيط پيرامون خود ،تناسب شغل و شاغل اسـت؛
عدم تناسب بين فرد و شغل او میتواند هزینـههـای بسـياری را بـرای سـازمان درپـی داشـته باشـد
(انتال .)2007 ،1در همين راستا ،مسئله تناسب شغل و استعداد ،یکـی از موضـوعات مهـم در حـوزه
تناسب شغل و شاغل میباشد ،بهنحویکه مدیریت استعداد در سازمانها دنبال کشف اسـتعدادها و
بهکارگيری آنها در مشاغل متناسب بوده (دیکنـزو و رابينـز )2007 ،2و از طـرف دیگـر ایـن مسـئله
ارتباط مستقيم با عملکرد سازمانی دارد (نوعپسند اصيل و همکاران.)1737 ،
از سوی دیگر ،توليد فراوان دادههایی که در حوزههـای سـازمانی ایجـاد مـیشـوند ،بـه م ابـۀ
قطعات طالیی هستند که از لجن های حاصل از فرآوری مس ،به دست میآیند .بنـابراین در دنيـای
امروز ،دادهها و اطالعات اوليه از اهميت زیادی برخوردار نيسـتند و اغلـب بـهصـورت گسـترده در
اختيار همه است ،اما فرآوری و بازپروری آن و توليد دانش و اسـتخراج گـزارههـای آن در فراینـد
غنیسازی دادهها از اهميت زیادی برخوردار است (خائف و همکـاران .)2003 ،باتوجـهبـه وجـود
بانک دادههای فراوان در سازمانها (بهویژه در حوزۀ مـدیریت منـابع انسـانی) ،در ایـن پـژوهش بـا
استفاده از روشهای دادهکاوی ،بهویژه فن درخت تصميم ،به کشف قواعد و الگوها در بانک داده
حاصل از فرایند محاسبه درجه تناسب شغل و شاغل ،پرداخته و مهمتـرین متغيرهـای تأثيرگـذار بـر
تناسب شغل و شاغل مبتنی بر استعدادها را تعيين نمودهایم.
بهطورکلی هدف اصلی این پژوهش ،طراحی یک مدل هوشمند تناسب شغل و شـاغل مبتنـی
1.Antall
2. Decenzo& Robbins
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بر استعدادها با رویکرد دادهکاوی است .بر همـين اسـاس ،ایـن پـژوهش در سـه فـاز اصـلی تعيـين
معيارهای سنجش تناسب شغل و شاغل مبتنی بر استعدادها و اوزان آنهـا توسـط خبرگـان ،سـنجش
عملی تناسب شغل و شاغل در مرکز آمار ایران برای  137نفر در  173شغل منحصربهفـرد و در سـه
سطح عمليـاتی ،ميـانی و ارشـد و درنهایـت اجـرای الگـوریتمهـای مختلـف دادهکـاوی و طراحـی
مدلهای مختلف بهمنظور کشف قواعد ،الگوها و مهمترین متغيرهای تأثيرگذار ،اجرا شـده اسـت.
توجه به موضوع تناسب شغل و شاغل از منظـر اسـتعداد ،بررسـی آن از جوانـب مختلـف ،سـنجش
عملی درجۀ تناسب شغل و شاغل در یک سازمان دولتی و دادهکاوی در نتایج برای کشف دانـش،
همگی از ویژگیهای منحصربهفرد این پژوهش میباشـد کـه موجبـات نـوآوری را فـراهم سـاخته
است.
ادامۀ این مقاله به این صورت سازماندهی شده است :در قسمت ادبيات پژوهش ،رویکردهای
مختلف به مفهومی به نام استعداد توسط محققين مختلف بررسی شده ،مطالعـات مـرتبط بـا تناسـب
شغل و شاغل و همچنين مطالعات در زمينه کاربرد دادهکاوی در منابع انسانی مـورد بررسـی عميـن
قرار خواهند گرفت و درنهایت مدل مفهومی ارائه خواهد شد .معرفی روش پژوهش در هرکدام از
سه فاز در قسمت روششناسی پژوهش ارائه خواهد شـد .در قسـمت مطالعـۀ مـوردی ،مرکـز آمـار
ایــران معرفــی شــده و درج ـۀ تناســب شــغل و شــاغل بــرای  137نفــر از کارمنــدان در  173شــغل
منحصربهفرد محاسبه خواهد شد .طراحـی ،مـدلسـازی و ارزیـابی مـدلهـای تشـکيلشـده توسـط
الگوریتمهای  Quest, CHAID, CARTو  ،C5.0بـا اسـتفاده از بانـک داده نيـز در همـين قسـمت
ارائه خواهد شد .نتيجـهگيـری از پـژوهش و تحليـل نتـایج در قسـمت بحـ

و نتيجـهگيـری انجـام

خواهد شد.

مباني نظري و پیشینۀ پژوهش
نظریۀ تناسب شغلی بر این فرض استوار است که الزامات شغلی فراوانی مانند :تنـوع مهـارت،
هویت وظيفه ،استقالل وظيفه ،دانش شغلی ،مهارت شغلی ،توانایی شغلی و دهها متغير دیگر ،وجود
دارند که از این قابليت برخوردارند که با ویژگیهای شخصی مانند :سن ،جنس ،سطح تحصيالت،
تأهل و تجرد ،سابقۀ کار ،دانش ،مهارت ،استعدادها و تواناییهای فردی متناسـب شـود (چانـ
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کلينر .)77 ،2001 ،1چاینوی (چاینوی2007 ،2؛ )27چهارگروه رایج تناسب بين شغل و شاغل را با
ذکر م الهایی ،به این شرح بيان میکند:
. 1تناسب مکمل :7زمانی که فرد مشخصـاتی دارد کـه مشـابه بـا مشخصـات شـغلی هسـتند،
چيزهایی که در زندگی من ارزش هستند ،بسيار شبيه به ارزشهایی هستند کـه در شـغل
من موجودند.

. 2تناسب تکميلی :4وقتی فرد به اندازۀ کافی میتواند خصوصيات گمشده در شغل را پرکند
یا خصوصيات اضافهای ارایه کند؛ دانش ،مهارت و تواناییهـای مـن چيزهـایی را ارائـه
میکند که دیگر افراد متصدی آن شغل ندارند.

. 7تناسب تقاضاها  -تواناییها :7زمانی که تواناییهای فرد نيازهای شـغل را بـرآورده نمایـد،
تواناییها و مهارتهای من همان تواناییها ومهارتهایی است که شغل نياز داشت.

. 4تناسب نيازها -تامينها :2زمانی که نيازهای فرد توسط شغل برآورده میشـود ،شـغل مـن
نيازهایی را که من از یک شغل انتظار دارم ،برآورده میکند .در این پـژوهش نـوع سـوم
تناسب شغل و شاغل (تناسب تقاضاها -تواناییها) مورد پژوهش و سـنجش قـرار خواهـد
گرفت که در آن نيازمندیهای شغل توسط خبرگان تعریف شـده و سـپس تناسـب ميـان
ویژگیهای فرد با آن نيازها سنجيده میشود.
برخی از تحقيقات انجامشده در حوزۀ تناسب شغل و شاغل در جدول ( ،)1بهصورت خالصه
آورده شده است .همانطورکه از جدول ،قابل مشاهده است ،اک ر تحقيقـات حـول محـور بررسـی
رابطۀ تناسب شغل و شاغل با سایر متغيرهای رفتاری و سازمانی ،انجام شده است و تحقيقاتی دال بر
سنجش تناسب شغل و شاغل به صورت نظام مند ،بهنحویکـه درجـۀ تناسـب از منظرهـای مختلـف
سنجيده شود ،مشاهده نشده است .از طرف دیگر پژوهشی مبنی بر سـنجش تناسـب شـغل و شـاغل
مبتنی بر استعدادها در بررسیهای بهعملآمده ،دیده نشده است.

1. Chang & Kleiner
2. Chinoy
3. supplementary fit
4. complementary fit
5. demands-abilities fit
6. Needs-supplies fit
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جدول  .5مطالعات در حوزۀ تناسب شغل و شاغل
نام محقق
اسمارت

5

سکي
گوچي
ديويد

6

9

2003

4

2011

1

2014

لو و
همکاران

2007

2003

بون و
همکاران

سال ارائه

حسیني و
همکاران

1777

موضوع
بررسی رابطه تناسب شغل و شاغل
با رضایت شغلی و سطح درآمد
تعيين عوامل مؤثر بر افزایش عملکرد

يافتهها
وجود رابطه معنیدار
تحصيالت ،تخصو ،مهارت ،تجربه،
تناسب شغل با شخصيت

پيامدهای نگرشی تناسب شغل

وابستگی تناسب شغل و شاغل به

با شاغل

آزادی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی

رابطه ميان تناسب شغل و شاغل و

رابطه استقالل ،فرصت رشد ،کارچالش

ویژگیهای شغلی ادراکشده

برانگيز با تناسب شغل و شاغل

رابطه تناسب شغل و شاغل با
درگيرشدن در کار

وجود رابطه معنیدار

شناسایی و اولویتبندی شاخوهای

شناسایی و اولویتبندی 3گروه شاخو

تناسب شغل و شاغل

برای دو بخش خصوصی و دولتی

در ادبيات تحقين ،تعاریف مختلفی از وا ه استعداد به چشم میخـورد کـه الزم اسـت تـا هـر
محققی قبل از اقدام به اولویت بندی و سنجش ،تعریف خود را از مفهومی به نام استعداد ،بهوضـوح
بيان کند .صادقی مالاميری ( )1732در پژوهشی با عنوان الگوی تحليل چيستی استعداد ،به معرفـی
ساختار هرمی استعدادهای ذاتی انسان پرداخته ،بهنحویکه در قاعدۀ هرم ،استعدادهای ضعيفتر و
در رأس هرم ،قویترین استعدادهای فرد قرار میگيرند و بيان مینماید که وظيفۀ انسانها کشف و
سرمایهگـذاری بـر اسـتعدادهای برترشـان مـیباشـد .وی همچنـين بـه  7سـؤال اصـلی در رابطـه بـا
ذاتیبودن استعداد ،منحصربهفردبودن استعداد و معيارهای کشف استعداد پاسخ میدهد .در جـدول
( )2تعاریف متفاوتی که از وا ه استعداد توسـط محققـان مختلـف انجـام شـده اسـت ،آورده شـده
است.
1. Smart
2. Sekiguchi
3. David
4. Boon et al.
5. Lu et al.
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جدول  .6تعريف استعداد
تعريف استعداد

نويسنده
باکينگهام و ووسبورگ

1

الگوهای تکرارشونده افکار ،رفتار و احساسات که به نتایج است نائی در یک

( ، )2001جریکو)2001( 2

محيط یا سازمان خاص منجر میشود.
مجموع تواناییها ،مهارتها ،دانش ،هوش ،قضاوت ،ویژگیها ،مشخصات و

لویس و هکمن)2002( 7

هدایای درونی یک فرد و همچنين توانایی فرد در رشد و یادگيری
استعداد ،شامل آن دسته از افرادی میشود که میتوانند در عملکرد سازمانی

تانسلی و همکاران)2003( 4

تغيير ایجاد نمایند؛ از طرین سهمی که در کار ایفا مینمایند و یا با نشاندادن
سطوح باالیی از توان بالفعل

چيز ،توماس و کری

7

به طور خاص ،استعداد به معنای مجموع تمامی تجارب ،دانش ،مهارتها و

()2007
گنزالس-کروز و همکاران

رفتارهایی است که یک فرد باید با خود به سر کار بياورد.
2

()2003

مجموعهای از صالحيتها و شایستگیها که پرورش یافته و به کار گرفته شده
است و به فرد اجازه میدهد تا یک نقش خاص را به بهترین روش ممکن اجرا
نماید.
استعداد= شایستگی (دانش ،مهارتها ،ارزشهای مورد نياز امروز

اولریچ و اسمال وود )2012(3

و فردای شغل)* تعهد (تمایل به انجام کار) * همکاری(پيداکردن معنا و مفهوم
در شغل)

در زبان انگليسی وا ه استعداد بهعنوان یک توانایی درونی که در یـک زمينـه خـاص آشـکار
میشود ،تعریف میشود (تانسلی .)2011 ،7این مفهـوم از اسـتعداد کـه بـه معنـای توانـایی بـاالتر از
1. Buckingham & Vosburgh
2. Jerico
3. Lewis & Heckman
4. Tansley et al.
5. Cheese,Thomas and Craig
6. Gonzales-Cruz et al.
7. Ulrich & Smallwood
8. Tansley
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ميانگين در یـک عملکـرد خـاص یـا مجموعـهای از عملکردهـا اشـاره دارد ،بسـيار مـورد پـذیرش
محققان واقع شده است .در جدول ( ،)7وا ههایی که به ویژگیهای فردی اشاره دارند و به نوعی با
کلمه استعداد مرتبط هستند ،با ذکر منبع آورده شده است.
جدول  .9کلمات مرتبط با استعداد
کلمات مرتبط
توانایی
شایستگی

منابع
گاگنه ،)2000( 1هاینریش ،)1322( 2ميشلز و همکاران ،)2001( 7سيزلر و دول
( ،)2010تانسلی و همکاران ( ،)2002ویليامز)2000( 7
بتکه ،)2012( 2گنزالس-کروز ( ،)2003سيزلر و دول ( ،)2010اولریچ و همکاران
( ،)2003ویليامز ()2000

تجربه
دانش
عملکرد
الگوهای تکرارشونده
افکار ،رفتار و احساس
مهارت

4

چيز و همکاران ()2007
بتکه ( ،)2012چيز و همکاران ( ،)2007ميشلز و همکاران ( ،)2001تانسلی و
همکاران ()2002
استاهل و همکاران ،)2003( 3تانسلی و همکاران ( ،)2003ویليامز ()2000
باکينگهام و وسبورگ ( ،)2001چيز و همکاران (،)2007
چيز و همکاران ( ،)2007گاگنه ( ،)2000هاینریش ( ،)1322ميشلز و همکاران
( ،)2001سيزلر و دول ( ،)2010تانسلی و همکاران ()2002

در این پژوهش باتوجهبه مطالعات انجامشده و با نظر اساتيد راهنما و مشاور و همچنين وجـود
ابزار سنجش و اطالعات موردنياز در مرکز آمار ایران ،تناسب شغل و شاغل مبتنی بر اسـتعدادها ،از
 4منظر مورد بررسی و سنجش قرار گرفته است .شکل ( )1مدل مفهـومی سـنجش تناسـب شـغل و
1. Gagne
2. Hinrichs
3. Michaels
4. Sizler & Dowell
5. Williams
6. Bethke
7. Stahl et al.
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شاغل مبتنی بر استعدادها را نشان میدهد .جدول ( )4نيز معيارهای سنجش تناسب شغل و شاغل را
همراه منابع مربوطه و ابزار سنجش ،معرفی مینماید.
جدول  .4معیارهاي سنجش تناسب شغل و شاغل
منظر نگرش به
استعداد

معیار

ابزار سنجش

منابع مرتبط

استعداد بهعنوان

تفکر راهبردی

جنتان و همکاران ()2003

الگوهای

ایجاد ارتباط

جنتان و همکاران ()2003

تکرارشونده افکار،

تأثيرگذاری

رفتار و احساسات

اجرا

قوت یاب گالوپ

جنتان و همکاران ()2003
جنتان و همکاران ()2003

رشتۀ تحصيلی

اطالعات پرسنلی

مقطع تحصيلی

اطالعات پرسنلی

حسينی و همکاران ( ،)1777جنتان و همکاران
( ،)2003چين و چن ( ،)2007آزاده و همکاران
()2012
حسينی و همکاران ( ،)1777آزاده و همکاران ()2012

استعداد بهعنوان
دانش

استعداد بهعنوان
تجربه

دانشگاه

اطالعات پرسنلی

حسينی و همکاران ( ،)1777چين و چن ()2007

دورههای تخصصی

اطالعات پرسنلی

حسينی و همکاران ( ،)1777جنتان و همکاران ()2003

سابقه در شغل فعلی

اطالعات پرسنلی

کل سابقۀ کاری

اطالعات پرسنلی

سن

اطالعات پرسنلی

لوئيس و هکمن( ،)2002حسينی و همکاران ()1777

جنسيت

اطالعات پرسنلی

لوئيس و هکمن(،)2002حسينی و همکاران ()1777

وضعيت تأهل

اطالعات پرسنلی

لوئيس و هکمن( ،)2002حسينی و همکاران ()1777

نوع قرارداد

اطالعات پرسنلی

لوئيس و هکمن( ،)2002حسينی و همکاران ()1777

حسينی و همکاران ( ،)1777چين و چن ( ،)2007آزاده
و همکاران ()2012
حسينی و همکاران ( ،)1777چين و چن ( ،)2007آزاده
و همکاران ()2012

استعداد بهعنوان
ویژگیهای فردی
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استعداد از منظر الگوهای تکرارشونده

استعداد از منظر

افکار ،رفتار و احساسات

دانش

تناسب شغل و شاغل
مبتنی بر استعدادها
استعداد از منظر

استعداد از منظر

تجربه

مشخصات فردی

شکل  .5تناسب شغل و شاغل مبتني بر استعدادها

از طرف دیگر ،مطالعات مختلفی در زمينه بهکارگيری فنهای هوشمند در حوزۀ منابع انسانی
صورت گرفته است که در جدول ( )7برخی مطالعات داخلی و خارجی ارائـه شـده اسـت .در ایـن
پــژوهش بــهمنظــور هوشــمندســازی مــدل ،باتوجــهبــه مزایــای متنــوع فــن درخــت تصــميم،
از دادهکاوی استفاده شده است.

روششناسي پژوهش
این تحقين از نظر هدف در چارچوب تحقيقات کاربردی قـرار مـیگيـرد .سـؤال اصـلی ایـن
تحقين این است که مدل هوشمند تناسب شغل و شاغل مبتنی بر استعدادها در مرکز آمـار ایـران بـه
چه صورت طراحی میشود؟ بر همين اساس ،هدف اصلی این تحقين ،طراحی یک مـدل هوشـمند
تناسب شغل و شاغل مبتنی بر استعدادها با رویکرد دادهکاوی و درنهایت ایجاد یک روال نظاممنـد
سنجش درجه تناسب برای سطوح مختلف یک سازمان و سپس دادهکاوی در نتایج است .طراحـی
و اجرای این مدل به مدیران در بخـشهـای مختلـف کمـک مـیکنـد تـا از کارمنـدان در مشـاغل
متناسب با استعدادها و توانمندیهایشان استفاده نموده و بتوانند تناسب شغل و شاغل را بـرای افـراد
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جدول  .1تحقیقات در حوزۀ کاربرد فنهاي هوشمند در منابع انساني
فن هوشمند استفادهشده در

نام محقق

موضوع تحقیق

مهرآباد و بروجنی

انتخاب متقاضيان شغل

سيستم دانشمحور /سيستم خبره

آذر ،احمدی و سبط

نرخ جابهجایی کارکنان

دادهکاوی

خائف الهی ،متقی و سبط

انتخاب نيروی انسانی

دادهکاوی

انتخاب پرسنل

سيستم دانشمحور /سيستم خبره

هوپر و همکاران
هوان

1

و همکاران

2

بازبورا ،بسکسه و قهرمان
هوان

و همکاران

تای و هسو

4

چين و همکاران

7

انتخاب پرسنل
7

تحقیق

داده کاوی

اولویتبندی سرمایههای انسانی

منطن فازی

انتخاب پرسنل

شبکه عصبی مصنوعی

انتخاب پرسنل

دادهکاوی فازی

انتخاب پرسنل ،استخدام و نگهداری
استعدادها

نظریۀ مجموعههای راف

در شُرُفِ استخدام نيز پيش بينـی نماینـد .طراحـی مـدل هوشـمند تناسـب شـغل و شـاغل مبتنـی بـر
استعدادها با رویکرد دادهکاوی  ،بهصورت یک فرایند  10گامی است که در  7فاز بيان شده است،
بهنحویکه گامهای اول و دوم در فاز اول ،گامهای سوم تا پنجم در فـاز دوم و گـامهـای ششـم تـا
دهم در فاز سوم قرار گرفتهاند .در ادامه این فازها بهتفصيل ،توضيح داده شدهاند.
فاز اول :بررسي و اولويتبندي معیارهاي تناسب شغل و شاغل مبتني بر استعدادها
گام اول :تعیین معیارهاي سنجش تناسب شغل و شاغل مبتني بر استعدادها

این معيارها با تکيه بر مطالعه ادبيات تحقين و با نظر اساتيد راهنما و مشاور و باتوجهبه سـاختار
مرکز آمار ایران انتخاب شدهاند که در جدول ( )4معرفی شدند.

1. Hooper et al.
2. Huang et al.
3. Bozbura, Beskese & Kahraman
4. Tai & Hsu
5. Chien et al.
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گام دوم :تعیین اوزان معیارها در  9سطح ارشد ،میاني و عملیاتي توسط خبرگان بهمنظور
اولويتبندي

با مطالعه شرح شغل مربوط به پستهای مختلف در مرکز آمار ایران 7 ،سطح سازمانی ارشد،
ميانی و عملياتی ،قابل تشخيو است که هر کدام دارای ویژگـیهـا و کلمـات کليـدی مربـوط بـه
خودشان میباشند  .سطح ارشد ،شامل ریاست مرکز آمار ایران به همراه معاونين ،سطح ميانی شامل
مدیران کل دفاتر مختلف و معاونين آنها و سـطح عمليـاتی شـامل رؤسـای گـروههـا و کارشناسـان
زیرمجموعۀ آنان میباشد .در این پژوهش بـهمنظـور تعيـين درجـه اهميـت هـر کـدام از معيارهـا و
درنهایت تعيين وزن هر کدام ،از نظرات خبرگان مرکز آمار ایران که شامل  22نفر از مدیران ارشد
این سازمان بوده و دارای ميانگين سابقۀ شغلی  20سال در مرکز آمار ایران میباشند ،اسـتفاده شـده
است .برای تعيين اوزان معيارها ،چکليستی شامل معيارهـای تعيـينشـده در مرحلـه اول و سـطوح
سازمانی ،در اختيار خبرگان قرار گرفته و از آنها خواسته شده است تـا درجـۀ اهميـت هـر کـدام از
معيارها را در هـر سـطح تعيـين نماینـد .سـپس اوزان معيارهـا بـا اسـتفاده از روش آنتروپـی شـانون

1

محاسبه میشود.
فاز دوم :سنجش درجه تناسب شغل و شاغل
گام سوم :تعیین شغل موردنظر جهت سنجش تناسب شغل و شاغل و سطح سازماني مربوطه

در این قسمت الزم است تا شغلی که باید تناسب شغل و شاغل در آن سنجيده شود ،به همراه
سطح سازمانی مربوطه که میتواند ارشد ،ميانی یا عملياتی باشد ،تعييين شود.
گام چهارم :تعیین زيرمعیارهاي مربوط به شغل انتخابشده

پس از انتخاب شغل موردبررسی ،الزم است تا برای هر معيار ،زیرمعيارهایی توسط یک فـرد
خبره در آن شغل تعيين شود .به همين منظور ،برای هر شغل در هر سطح ،یـک فـرد خبـره انتخـاب
شده و مصاحبه ای با وی جهت تعيين زیرمعيارهـا و درجـه اهميـت آنهـا ،بـرای انجـام اثـربخش آن
شغل ،انجام میشود .معيارها و زیرمعيارهای سنجش نيز در جدول ( )2آورده شده است.

1. Shanon
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جدول  .2معیارها  ،زيرمعیارها ،نحوه اندازهگیري و محدودۀ نمره
منظر
نگرش به
استعداد

استعداد
بهعنوان
الگوهای
تکرارشونده
افکار ،رفتار
و احساسات

معیار

زيرمعیار

نحوۀ اندازهگیري

تفکر
راهبردی

تحليلگر ،گذشتهنگر ،آیندهنگر،
ایدهپرداز ،درونداد ،متفکر ،یادگيرنده،
راهبردی

نمره شاغل از پرسشنامه
قوت یاب گالوپ

ایجاد
ارتباط

سازگار ،پرورشدهنده ،همپيوند،
همدل ،همسوکننده ،حامی ،فردگرا،
م بتنگر ،رابطهمدار

نمره شاغل از پرسشنامه
قوتیاب گالوپ

تأثير
گذاری

فعالساز ،فرمانده ،ارتباطی ،رقابتجو،
بيشينهساز ،اعتماد به نفس ،ممتاز ،جذاب

نمره شاغل از پرسشنامه
قوت یاب گالوپ

اجرا

دستیابنده ،هماهن کننده ،معتقد،
عادل ،محتاط ،منضبط ،هدفمند،
مسئوليتپذیر ،حالل مشکالت

استعداد به
عنوان دانش

استعداد
بهعنوان
تجربه

استعداد
بهعنوان
ویژگیهای
فردی

نمره شاغل از پرسشنامه
قوتیاب گالوپ

رشته

رشتههای دانشگاهی مرتبط با شغل
مربوطه

رشتۀ تحصيلی شاغل

مقطع

کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری

مقطع تحصيلی شاغل

دانشگاه

دانشگاه سراسری ،آزاد اسالمی ،پيام
نور ،غير انتفاعی

دانشگاه شاغل

دورههای
تخصصی

دورههای تخصصی موردنياز شغل

نمرۀ شاغل

سابقه در
شغل فعلی

 1تا  7سال 7 ،تا  10سال 10 ،تا  17سال،
 17تا  27سال 27 ،سال به باال

سابقه در شغل فعلی
شاغل

کل سابقه
کاری

 1تا  7سال 7 ،تا  10سال 10 ،تا  17سال،
 17تا  27سال 27 ،سال به باال ،به همراه

کل سابقه کاری شاغل

سن

 27تا  70سال 70 ،تا  77سال 77 ،تا 40
سال 40 ،تا 70سال 70 ،سال به باال

سن شاغل

جنسيت

مرد ،زن

جنسيت شاغل

وضعيت
تأهل

مجرد ،متأهل

وضعيت تأهل شاغل

نوع
قرارداد

رسمی ،پيمانی ،قراردادی

نوع قرارداد شاغل
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گام پنجم :محاسبۀ درجۀ تناسب شغل و شاغل

باتوجهبه دیدگاه چندجانبه این پژوهش به موضوع تناسب شغل و شاغل ،درجه تناسـب شـغل
و شاغل را میتوان بهصورت جداگانه در هر منظر محاسبه کرد.
الف) درجه تناسب شغل و شاغل از منظر استعداد بهعنوان الگوهای تکرارشوندۀ افکار ،رفتـار
و احساسات از فرمول زیر به دست میآید:
رابطۀ ()1
که در آن
 :نمره شاغل از معيار  iام در سطح  jام (بهدستآمده از پرسشنامۀ نقطه قوتیاب گالوپ)
 :حداک ر نمرۀ قابلاخذ از معيار  iام در سطح  jام
 :وزن معيار  iام در سطح  jام

ب) درجه تناسب شغل و شاغل از منظر دانش از فرمول زیر به دست میآید:
رابطۀ ()2
که در آن
 :نمره شاغل از زیر معيار

ام از معيار  iام

 :حداک ردرجه اهميت از زیر معيار ام در معيار  iام

وزن معيار  iام در سطح  jام
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ج) درجه تناسب شغل و شاغل از منظر تجربه و مشخصات فردی بهترتيب بـا

و

نشـان

داده میشوند که نحوۀ محاسبه آنها همانند محاسبه درجه تناسب شغل و شاغل از منظر دانش است.
د) باتوجهبه نرماالیزشدن درجه تناسب شغل و شاغل از هر منظر ،درجه تناسب کل از فرمـول
زیر محاسبه میشود:
رابطۀ ()7
که در آن

میباشد.

فاز سوم :دادهکاوي
گام ششم :تفهیم تجاري

این مرحله با هدف شفافسازی مسائل ،اهداف و منابع انجام خواهد شـد و دارای دو فعاليـت
اصلی زیر است:
• تعيين ساختار سازمانی
• تعریف حدود مسئله
گام هفتم :تفهیم دادهها

این مرحله بهمنظور اجتناب از مسائل غيرمنتظره در طول مرحله بعد (فاز آمادهسـازی دادههـا)
بسيار حياتی است .بهطوریکه طوالنیترین مرحله از یک پرو ه دادهکاوی تلقی میشود.
گام هشتم :آمادهسازي دادهها

آمادهسازی داده ها شامل کليۀ مراحلی است که رکوردها و متغيرهـا را بـرای سـاخت مـدل و
درخت در فرایند دادهکاوی ،آماده مینماید .در ادامـه جهـت آشـنایی بـا فراینـد طـیشـده در ایـن
قسمت ،فعاليتها بهصورت گامبهگام ذکر شده است.
 .1ابتدا با برگزاری جلسات توجيهی با مدیران مرکز آمار ایران ،هدف از انجام پـژوهش تشـریح
و کليه دادهها و اطالعات موجود در رابطه با کارکنان و مدیران ارزیابی شد.
 .2در این مرحله نوع متغيرهای موردنياز که شـامل  7دسـته متغيرهـای نمـرۀ تناسـب  ،متغيرهـای
شغلی و متغيرهای شخصی بودند ،تعيين شدند که دسته متغيرهای نمره تناسـب ،خروجـی فـاز
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دوم این پژوهش بوده و دو دسته متغيـر دیگـر از اطالعـات پرسـنلی موجـود در بخـش منـابع
انسانی استفاده شد.
 .7طبن اطالعات بهدستآمده از فاز دوم پژوهش ،نمرۀ تناسب شغل و شاغل مبتنی بر استعدادها
از مناظر مختلف برای  137نفر در  7سطح عملياتی ،ميانی و ارشد مرکـز آمـار ایـران موجـود
است.
 .4در این مرحله ،اقدام به "پيش آمادهسازی دادهها" شده است بدین معنا که دستههـای عـددی
موجود مربوط به متغير سن و سابقه شغلی ،به متغيرهای زبـانی بـهمنظـور تفسـير بهتـر دادههـا،
تبدیل شد.
 .7درخاتمه پس از انجام فعاليتهـای ذکرشـده ،بانـک دادههـا در قالـب فایـل  Excelو بـا 137
رکورد و  17متغير جهت ساخت مدل و درخت آماده شد .این متغيرها به نوبۀ خود نيز در سـه
دسته تقسيمبندی شدند که این دستهها عبارتند از:
 متغيرهای نمرۀ تناسب
 متغيرهای شغلی
 متغيرهای شخصی
تعداد کل رکوردهای بانک دادهها 137 ،مورد است که هـر رکـورد نمایـانگر یـک کارمنـد
مرکز آمار ایران است .تعداد متغيرهای درنظرگرفته شده برای کشف روابط و دانش موجود در این
بانک داده 12 ،متغير مستقل و  1متغير وابسته است که در جدول ( )3معرفی شدهاند.
گام نهم :مدل سازي

اگرچه فعاليتهای این مرحله کم است ولی از حي

تکرار بسيار حائز اهميت هستند:

 انتخاب فنهای مدلسازی
 ایجاد یک طرح آزمایشی
 ساخت مدلها
 ارزیابی مدل
بهمنظور مدلسازی در این مرحله از فن درخت تصميم استفاده شده است .الزم به ذکر اسـت
که در مبح دادهکاوی" ،نمونهگيری" موضوعيت ندارد و چون کل جامعه آماری ممکـن ،بـرای

51

فصلنامه پژوهشهاي مديريت منابع انساني ،سال هشتم ،شماره ( 4شماره پیاپي  ،)62زمستان 5931

استخراج قواعد ،مدنظر قرار میگيرد ،اساساً امکان بيشترنمودن این تعداد رکورد ميسـر نمـیباشـد.
درنتيجه بهطوریقين ،تعداد رکورد در تعداد قواعد و دقت آنها مـؤثر نيسـت ولـی تعـداد و ترکيـب
متغيرهای استفادهشده برای تشکيل درخت ،بر دقت و نوع قواعـد اسـتخراجشـده کـامالً تاثيرگـذار
است .از سوی دیگر متغير هدف ،باید متغيری باشد کـه مسـتقيما بـا اهـداف دادهکـاوی در ارتبـاط
است .در همين راستا و ازآنجاکه متغير "تناسب کل" متغيری اسـت کـه نشـانگر تناسـب شـاغل بـا
شغل موردنظر میباشد ،لذا بهعنوان متغير هدف انتخاب شده است.
جدول  .7متغیرهاي موجود در بانک داده
برچسب متغیر در بانک داده

عنوان متغیر

نام گروه متغیر

نوع متغیر

جنس متغیر

ID

ردیف

-

خن ی

Type less

Organization Level

سطح سازمانی

شغلی

مستقل

Set

Work Experience

سابقه شغلی

شغلی

مستقل

Set

Grade

مقطع تحصيلی

شخصی

مستقل

Set

University

دانشگاه

شخصی

مستقل

Set

Gende

جنسيت

شخصی

مستقل

Flag

Ag

سن

شخصی

مستقل

Set

Marital Status

وضعيت تأهل

شخصی

مستقل

Flag

Contact Type

نوع قرارداد

شغلی

مستقل

Set

تکرارشونده افکار ،رفتار و

تناسب

مستقل

Flag

Fitness a Recurring
Patterns of Thinks,
Behavior and Feeling

تناسب از منظر الگوهای
احساسات

Fitness asKnowledge

تناسب از منظر دانش

تناسب

مستقل

Flag

Fitness asExperience

تناسب از منظر تجربه

تناسب

مستقل

Flag

Fitness as Personal
Characteristics

تناسب از منظر ویژگیهای

Total Fitness

شخصی
تناسب کل

تناسب

مستقل

Flag

تناسب

وابسته

Flag

برای حل مسئله انتخاب نوع متغير ،الگوریتم و نوع متغير هدف ،بهترین ابـزار موجـود ،ميـزان
دقت درخت توليدشده است .در این پژوهش بر مبنای مدل مفهـومی شـکلگرفتـه و بـرای تشـکيل
درخت و بررسی اینکه چه نوع متغير هدف و متغيرهای مسـتقلی بـرای بانـک داده موجـود مناسـب
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است ،مراحل زیر بهترتيب طی شده و نتایجی که در ادامه آمده است ،حاصل شده است.
 باتوجهبه شناسایی سه دسته متغير (تناسب ،شغلی و شخصی) و همچنين وجود یک متغير هدف
(تناسب کل) و از سوی دیگر وجود الگوریتمهای متفاوت برای تشکيل درخت تصـميم ،ابتـدا
به بررسی کليه مدل های ممکن که امکان تشکيل آنها با این بانـک داده ميسـر اسـت ،پرداختـه
شد .باتوجهبه وجود سه حالت متغير مسـتقل 1 ،متغيـر هـدف و  4نـوع الگـوریتم مطـرح بـرای
تکنيک درخت تصميم ( ،)CART ،C5.0 ،Chaid ،Questامکان تشکيل  27درخـت متفـاوت
شناسایی شد.
 باتوجهبه اینکه تعداد رکوردهای آموزشی (با انتخاب تصادفی)123 ،مورد در نظر گرفتـه شـده
اســت ،هریــک از  27مــدل شناســاییشــده بــا ایــن رکوردهــا و بــا اســتفاده از نــرمافــزار
 Clementine12.0آموزش داده شدند و دقت هرکدام محاسبه و ثبت شـد .شـایان ذکـر اسـت
که در  3حالت شناساییشده ،امکان تشکيل درخت وجود نداشته اسـت .درنهایـت نتـایج زیـر
حاصل شد:
جدول  .8نتايج و دقت درختهاي تولیدشده با متغیرهاي تأثیرگذار
حاصل از  65درخت تولیدشده
مهمترين متغیر

میزان دقت

تأثیرگذار

درخت

Quest

تناسب کل

2

تناسب از منظر دانش

%37.24

C 5.0

تناسب کل

7

تناسب از منظر دانش

%72.13

Chaid

تناسب کل

7

تناسب از منظر دانش

%72.13

CART

تناسب کل

7

تناسب از منظر دانش

%77.23

الگوريتم

متغیر
هدف

تعداد سطوح درخت

بهطورکلی ،مدل مفهومی کشف دانش از بانک داده متغيرها در این پژوهش به صـورت زیـر
است:
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متغیرهاي شخصي

فرايند
داده
کاوي

مهمترين
متغیرهاي
تأثیرگذار

C5.0,
CHAID,
QUEST,
CART

الگوريتمهاي درخت تصمیم

رشتۀ تحصيلی
مقطع تحصيلی
سن
جنسيت
وضعيت تأهل
متغیرهاي نمره تناسب

کشف دانش
پيشبينی تناسب شغل
و شاغل

نمره تناسب از منظر
الگوهای تکرارشونده
نمره تناسب از منظر دانش
نمره تناسب از منظر تجربه
نمره تناسب از منظر
مشخصات فردی
نمره تناسب کل

متغیرهای شغلی

نمره تناسب
کل

سطح سازمانی
سابقه شغلی
نوع قرارداد

متغیر هدف

شکل  .6مدل مفهومي کشف دانش از بانک داده متغیرها

مورد مطالعه :مرکز آمار ايران
مرکــز آمــار ایــران ،بــهعنــوان یکــی از نهادهــای حــاکميتی زیرمجموعـۀ ســازمان مــدیریت و
برنامهریزی است که در سال  1707بـا هـدف جمـعآوری و متمرکـزنمـودن آمارهـای موردنيـاز از
سازمان ثبت احوال ایران تأسيس شد .مأموریت این سـازمان فـراهمکـردن زیرسـاختهـای الزم و
فناوریهای نوین ،با رویکردی آیندهنگر بـه تـأمين ،توليـد و اطـالعرسـانی آمـار رسـمی مبتنـی بـر
نيازهای ذینفعان و با قابليت دسترسی برابر ،واقعی و بـیطرفانـه ،بـا کيفيـت و بـهموقـع ،منسـجم و
مقایسهپذیر است.
هــر ســه فــاز عنــوانشــده در قســمت روششناســی بــرای کارمنــدان و مــدیران ایــن ســازمان،
پيادهسازی شده است .در فاز اول اوزان معيارهای سنجش تناسب شغل و شاغل در سه سطح ارشد،
ميانی و عملياتی مرکز آمار ایران تعيين شده که در جدول ( )10نمایش داده شـده اسـت .همچنـين
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برای اجرای فاز  ،2هر  7سطح ارشد (معاونين مرکز آمار ایران) ،ميانی (مدیران و معاونين دفـاتر) و
عملياتی (روسای گروه و کارشناسان) مرکز آمار ایران شرکت داشته بـهنحـوی کـه درجـه تناسـب
شغل و شاغل مبتنی بر استعدادها برای  137نفر در سطح عملياتی 17 ،نفر در سطح ميانی و سـه نفـر
در سطح ارشد در  173شغل منحصربهفرد ،محاسبه شـده اسـت .اطالعـات تعـداد کارکنـان در هـر
سطح در جدول ( )3آمده است.
جدول  .3تعداد کارکنان در هر سطح
سطح

کارشناس

رئیس گروه

مدير دفتر

معاون دفتر

معاونت مرکز

عملياتی

170

47

-

-

-

ميانی

-

-

7

7

-

ارشد

-

-

-

-

7

يافتههاي تحقیق
براساس سه فاز معرفیشده در قسمت روششناسی ،یافتههای تحقين نيـز در سـه فـاز توضـيح
داده شده است.
نتايج فاز اول:
جدول ( )10اوزان معيارهای سنجش تناسب شغل و شاغل مبتنی بر استعدادها را نشان میدهد
که میتواند مبنای اولویتبندی باشد .در سطح ارشد ،مهمترین معيار سنجش ،داشتن استعداد تفکر
راهبردی و تأثيرگذاری بر دیگران است .استعداد ایجاد ارتباط ،مهمترین معيار در سطح ميانی بوده
و در سطح عمليـاتی اسـتعداد اجـرا ،دورههـای تخصصـی گذرانـده شـده و رشـته تحصـيلی دارای
بيشترین اهميت میباشند.
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جدول  .51اوزان معیارها در سه سطح ارشد ،میاني و عملیاتي
منظر نگرش به

سطح

معیار

سطح ارشد

سطح میاني

تفکر راهبردی

0.03

0.07

0.07

الگوهای تکرارشونده

ایجاد ارتباط

0.07

0.03

0.07

افکار ،رفتار و

تأثيرگذاری

0.03

0.07

0.03

اجرا

0.02

0.07

0.1

0.72

0.77

0.70

رشته تحصيلی

0.03

0.07

0.03

مقطع تحصيلی

0.07

0.07

0.03

دانشگاه محل تحصيل

0.03

0.02

0.02

دورههای تخصصی

0.03

0.07

0.1

0.23

0.70

0.72

سابقه در شغل فعلی

0.03

0.07

0.03

کل سابقه کاری

0.07

0.07

0.07

0.17

0.12

0.13

سن

0.03

0.03

0.02

استعداد بهعنوان

جنسيت

0.07

0.04

0.04

ویژگیهای فردی

وضعيت تأهل

0.07

0.07

0.04

نوع قرارداد

0.02

0.02

0.02

0.27

0.22

0.20

استعداد
استعداد بهعنوان

احساسات
جمع

استعداد بهعنوان دانش

جمع
استعداد بهعنوان تجربه
جمع

جمع
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استعداد از منظر الگوهاي

*510.

*51.0

تکرارشونده افکار ،رفتار و

**5100

**510.

احساسات

***5105

استعداد از
منظر دانش

***5105

تناسب شغل و شاغل
مبتني بر استعدادها

استعداد از منظر تجربه

*51.0

*51.0

**51.0

**51..

***51.0

***51.5

سطح عملياتی ***

استعداد از منظر
مشخصات فردي

سطح ميانی **

سطح ارشد *

شکل  .9اوزان معیارهاي تناسب شغل و شاغل مبتني بر استعدادها

نتايج فاز دوم:
برای سنجش درجه تناسب شغل و شاغل ،تعداد  137نفـر در  173شـغل مـورد ارزیـابی قـرار
گرفتند که متوسط درجۀ تناسب در هر سطح ،در جدول ( )11نشان داده شده اسـت .همـانطورکـه
در جدول ( )11آمده است ،دانش و تجربه کارمندان مرکز آمار ایران در هـر سـه سـطح عمليـاتی،
ميانی و ارشد ،تناسب بيشتری بـا پسـتهـا و مشـاغل مربوطـه دارد .همچنـين بـا بـاالتررفتن سـطوح
سازمانی ،متوسط درجه تناسب شغل و شاغل افزایش یافته است .نتایج نشان مـیدهـد کـه دانـش و
تجربه کارمندان مرکز آمار ایران در هر سه سطح عملياتی ،ميانی و ارشد ،تناسب بيشتری با پستها
و مشاغل مربوطه دارد .همچنين با باالتررفتن سطوح سازمانی ،متوسط درجه تناسب شـغل و شـاغل
افزایش یافته است.
جدول  .55متوسط درجه تناسب شغل و شاغل
رديف

سطح

5

عملياتی

0.24

0.37

0.77

0.3

0.32

6

ميانی

0.24

0.77

0.72

0.31

0.37

9

ارشد

0.2

0.32

0.37

0.77

0.71
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از طرف دیگر برای رتبهبندی افراد در  2گروه متناسب و نامتناسب ،دستهبندی صورت گرفته
است که برای سه سطح عملياتی ،ميانی و ارشد در جدولهای  12،17و  ،14به تفصيل آورده شـده
است.
متناسب:
نامتناسب:
همانطورکه در جدولها قابـل مشـاهده اسـت ،در مرکـز آمـار ایـران سـابقه شـغلی و تجربـه
کارکنان در هر سه سطح ،با مشاغل مربوطه بيشترین تناسب را دارد ،بهنحویکه در سـطح عمليـاتی
 ،%37در سطح ميانی  %77و در سطح ارشد  %100افراد ،از منظر تجربه متناسب هستند .تناسب ميـان
دانش و شغل نيز در سطوح مختلف بـاال مـیباشـد % 100 .کارکنـان در سـطح ارشـد دارای دانـش
متناسب با شغلشان هستند و  %77از مدیران و معاونين در سطح ميانی دارای درجه تناسب بـاالیی از
این منظر میباشند .اما بهطورکلی درجۀ تناسب شغل و شاغل در مرکز آمار ایران بـاالتر از متوسـط
ارزیابی میشود ،بهنحویکه  27درصد در سطح عملياتی و 32درصد در سطح ميانی و  100درصـد
مدیران ارشد سازمان ،با شغلشان متناسب هستند جدولهای ( )12تا (.)14

نتايج فاز سوم
انتخاب درختهاي مناسب براي استخراج قواعد

بهمنظور نتيجهگيری مناسب از قواعد حاصلشده ،نياز است تا درخـت هـای مناسـب ،از سـایر
مدلهای توليدشده ،منفک شوند .برای انجام انتخاب بين درختها بـا نظـر کارشناسـی ،معيارهـایی
تعيين شد که عبارتند از:
 .1انتخاب درختهایی با دقت باالی  30درصد
 .2انتخاب درخت هایی که حداقل تعداد سطوح آنها بيشتر از یـک بـوده اسـت( .یعنـی حتمـاً
قاعدهای شکل گرفته است).
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جدول .56رتبهبندي کارمندان سطح عملیاتي براساس درجۀ تناسب شغل و شاغل

5

متناسب

23

%77

122

%31

177

%37

127

%31

112

%27

6

نامتناسب

110

%22

71

%23

47

%27

72

%23

27

%73

133

%100

133

%100

133

%100

133

%100

133

%100

رديف

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

درجه
تناسب

جمع

جدول  .59رتبهبندي کارمندان سطح میاني براساس درجۀ تناسب شغل و شاغل

5

متناسب

4

%71

11

%77

11

%77

10

%33

12

%32

6

نامتناسب

3

%23

2

%17

2

%17

7

%27

1

%7

17

%100

17

%100

17

%100

17

%100

17

رديف

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

درجه
تناسب

جمع

100
%

جدول  .54رتبهبندي کارمندان سطح ارشد براساس درجۀ تناسب شغل و شاغل

5

متناسب

0

0

7

%100

7

%100

2

%23

7

%100

6

نامتناسب

7

%100

0

0

0

0

1

%77

0

0

7

%100

7

%100

7

%100

7

%100

7

%100

رديف

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

درجه
تناسب

جمع
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با اعمال همزمـان معيارهـای فـو و صـرفنظـر از نـوع الگـوریتم مورداسـتفاده 17 ،درخـت
انتخاب شد .همچنين بهمنظور آزمون 17درخت انتخابشده برای استخراج قواعد ،باید از داده های
آزمایشی استفاده کرد .همانگونهکه قبالً نيز اشاره شد 24 ،رکورد از کل داده هـای موجـود بانـک
داده های نهایی ،بهعنوان داده آزمایشـی و بـهصـورت تصـادفی انتخـاب و بـرای ایـن مرحلـه کنـار
گذاشته شدند .در این مرحله هر  17مدل فو  ،با ورود دادههـای آزمایشـی مـورد آزمـون قـرار
گرفته و دقت آنها به شرح جدول ( )17مشخوشد.
جدول  .51میزان دقت هر الگوريتم بر مبناي نتايج حاصله از  58درخت منتخب
میانگین دقت الگوريتم

میانگین دقت با

میانگین خطاي آزمون

در تولید درختها

دادههاي آزمايشي

با دادههاي آزمايشي

QUEST

%37.24

%30.71

%7.77

CHAID

%72.13

%32.13

-%10.02

C 5.0

%72.13

%32.13

-%10.02

CART

%72.71

%71.22

%1.73

ميانگين

%81.53

%89.37

-%9.78

نام الگوريتم

جمعبندی آناليزهای فـو حـاکی از ایـن اسـت کـه درخـتهـای حاصـل از الگـوریتمهـای
 CHAIDو  C5.0از دقت باالتری برخوردارند و بعد از آنها درختهای توليدشده از الگوریتمهای
 CARTو  QUESTقرار دارند.
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استخراج قواعد

منظور از استخراج قواعد ،بررسی تکتک درخت های تشـکيلشـده و تعریـف هـر قاعـده از
زبان ریاضی و منطقی به زبان قابلفهم و قابلبرداشت برای خبرگان است .از سوی دیگر ،هر قاعـدۀ
تعيينشده دارای احتمال وقوعی خواهد بود که براساس تعداد رکورد منطبن با قاعـدۀ تعریـفشـده
از بين کل رکوردهای آن شاخه بهدست میآید:

که در آن:

احتمال وقوع قاعده بين سایر رکوردهای بانک داده  ،تعداد کل رکوردهای

بررسیشده در شاخه و

تعداد رکوردهای منطبن با قاعده میباشد .بدیهی اسـت کـه هـر ميـزان

شاخهای عمينتر باشد( ،بهعبارتدیگر در سطوح پایينتری از درخت قرار گيرد) ،مقـدار کمتـر
خواهد شد .البته این مسئله لزوماً بهمعنای کاهش نيست .درنتيجه میتوان به قواعد استخراجشـده،
اعتماد کرد.
باتوجهبه توضيحات فو و با عنایت به اینکه تعداد قواعد استخراجی از درختهـای نهـایی،
متفاوت است ،لذا ا به استخراج و ترجمه این قاعدهها اقدام شده که در کنـار آن مقـدار و

نيـز

تعيين و در جدول ( ،)11ارائه گردیده است.
از  17مدل انتخابشده از مرحله قبل ،در مجموع  143قاعده استخراج شدکه باتوجهبه تکـرار
قواعد ،درنهایت  77قاعده از فرایند دادهکاوی به دست آمده است .باتوجهبه اینکه تحليل و بررسی
 77قاعده ،میتواند مشکل باشد ،درنتيجه براساس نظر خبرگان و بر مبنای دو اصل زیـر ،بـه تعيـين
قواعد نهایی اقدام شده است.
 .1قواعدی که همزمان در آنها
 .2قواعدی که همزمان در آنها
با اعمال قواعد فو  ،در مجموع  14قاعده انتخاب شد که در جدول ( ،)12آمده است.
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جدول  .52قواعد نهايي
کد
قاعده
R1

شرح قاعده
کارمندانی که از منظر دانش نامتناسب باشند و از منظر تجربه هم
نامتناسب باشند ،بهطورکلی با شغلشان نامتناسب هستند.

فراواني

n

P

12

10

1.00

کارمندانی که از منظر دانش متناسب هستند ،اما از منظر تجربه
R2

نامتناسب باشند و از منظر الگوهای تکرارشونده افکار ،رفتار و

11

11

0.37

احساس نامتناسب باشند ،بهطورکلی با شغلشان تناسب ندارند.
کارمندانی که از منظر دانش متناسب هستند ،اما از منظر تجربه
R3

نامتناسب باشند و از منظر الگوهای تکرارشونده افکار ،رفتار و

11

10

0.37

احساس متناسب باشند ،بهطورکلی با شغلشان تناسب دارند.
کارمندانی که از منظر دانش متناسب باشند و از منظر تجربه متناسب
R4

باشند و از منظر ویژگیهای فردی متناسب باشند ،بهطورکلی با

3

71

0.32

شغلشان تناسب دارند.
R5

کارمندانی که از منظر دانش متناسب باشند و از منظر تجربه هم
متناسب باشند ،بهطورکلی با شغلشان متناسب هستند.

7

23

0.77

کارمندانی که از منظر دانش نامتناسب هستند ،اما از منظر تجربه
R6

متناسب باشند و از منظر الگوهای تکرارشونده افکار ،رفتار و احساس

4

17

0.33

متناسب باشند ،بهطورکلی با شغلشان تناسب دارند.
R7

کارمندانی که از منظر دانش با شغلشان متناسب هستند ،بهطورکلی با
شغلشان متناسب هستند.

4

30

0.37

کارمندانی که از منظر دانش نامتناسب هستند و از منظر تجربه متناسب
R8

باشند و از منظر الگوهای تکرار شونده افکار ،رفتار و احساس متناسب
باشند و سن  40سال به باال داشته باشند ،بهطورکلی با شغلشان تناسب

2

11

0.31

دارند
R9

کارمندانی که متأهل باشند و در دانشگاه دولتی تحصيل کرده باشند با
شغلشان متناسب هستند.
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(ادامه) جدول  .52قواعد نهايي
کد
قاعده

فراواني

شرح قاعده

n

P

کارمندانی که متأهل باشند و در دانشگاه آزاد ،غيرانتفاعی یا پيام نور
R10

تحصيل کرده باشند و سن آنها  70الی  40سال باشد ،با شغلشان

1

70

0.3

متناسب هستند.

کارمندانی که  10سال به باال سابقه شغلی دارند و مدرک کارشناسی
R11

ارشد یا دکتری داشته باشند و متأهل باشند ،بهطورکلی با شغلشان

1

43

0.33

متناسب هستند.

R12

کارمندانی که  7الی  10سال سابقه شغلی دارند و مدرک کارشناسی
ارشد یا دکتری داشته باشند  ،بهطورکلی با شغلشان متناسب هستند.

1

10

1.00

کارمندانی که از منظر دانش متناسب هستند و از منظر تجربه متناسب
R13

باشند و از منظر ویژگیهای شخصی نامتناسب باشند و مدرک

1

12

0.77

کارشناسی ارشد داشته باشند ،بهطورکلی با شغلشان تناسب دارند

کارمندانی که از منظر دانش نامتناسب باشند و از منظر تجربه متناسب
R14

باشند از منظر الگوهای تکرارشونده افکار ،رفتار و احساس نامتناسب
باشند و سابقه شغلی  1الی  17سال داشته باشند ،بهطورکلی با شغلشان

1

14

0.33

تناسب ندارند.

همچنين مهمترین متغيرهای تأثيرگذار بر تناسب شغل و شاغل کل ،که در قواعد بسيار تکرار
شدهاند ،به همراه ميانگين اوزان آنها ،در جدول ( )13آورده شدهاند.
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جدول  .57مهم ترين متغیرهاي تأثیرگذار

مهمترين متغیر تأثیرگذار

برچسب متغیر

فراواني
تکرار

میانگین وزن
متغیر در
درخت

گروه
متغیر

تناسب از منظر دانش

Fitness as Knowledge

12

%71.7

تناسب

تناسب از منظر تجربه

Fitness as Experience

12

%74.41

تناسب

مقطع تحصيلی

Grade

2

%24.7

شخصی

سابقه شغلی

Work Experience

7

%27

شغلی

دانش حاصل از قواعد نهايي

باتوجهبه اینکه قواعد استخراجی به شکل خروجیهای مطرحشده ،قابـل اسـتفاده نيسـتند؛ بـا
ارائه آنها به کارشناسان و خبرگان حوزه منابع انسانی  ،ضمن تعيين قواعد بیمعنا (که صرفاً ناشـی
از تصادف بوده است) ،دانش حاصل در سایر قواعد مشخو شـد کـه نمونـهای از آن ارائـه شـده
است.

قاعده  R1و  :R5دو عامل دانش و تجربه بهعنوان اساسیتـرین معيارهـای سـنجش تناسـب
شغل و شاغل در مرکز آمار ایـران ،در جابـهجـایی کارمنـدان در پسـتهـای مختلـف یـا اسـتخدام

کارمندان جدید ،باید بهدقت مورد توجه قرار گيرد.
قاعده  :R 3براساس این قاعده ،داشـتن اسـتعداد انجـام یـک کـار (الگوهـای تکـرارشـونده
افکار ،رفتار و احساسات) میتواند جایگزین عامل تجربه باشد ،بهنحویکـه عـدم تناسـب شـغل بـا
تجربه شاغل ،با تناسب استعداد فرد با شغلش جبـران شـده اسـت .بنـابراین در اسـتخدامهـای آتـی،
مرکز آمار ایران میتواند از آزمون قوتیاب گالوپ برای غربالکردن متقاضيان استفاده کند.
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نتیجهگیري و پیشنهادها
نتایج این پژوهش در فاز اول نشان داد که استعداد از منظر الگوهای تکرارشوندۀ افکار ،رفتار
و احساسات ،بيشترین وزن را در تناسب شغل و شاغل داشته است .استعداد بهعنوان دانش ،اسـتعداد
بهعنوان مشخصات فردی و استعداد بهعنوان تجربه ،بهترتيب در اولویت های بعدی سنجش تناسـب
شغل و شاغل در مرکز آمار ایران قرار داشتند .نتایج در فاز دوم این مطالعه نيز بيانگر این مسئله بـود
که با باالرفتن سطوح سازمانی ،درجه تناسـب شـغل و شـاغل افـزایش مـییابـد ،بـهنحـویکـه %27
کارمندان در سطح عملياتی %32 ،مدیران ميانی و  %100مدیران ارشد با شغلشان متناسب هسـتند .از
طرف دیگر کمترین درجه تناسب شغل و شاغل از منظر اسـتعداد بـهعنـوان الگوهـای تکرارشـونده
افکار ،رفتار و احساسات مشاهده میشود .تنها  %77کارمندان سطح عملياتی %72 ،مـدیران ميـانی و
 %0مدیران ارشد از منظر الگوهـای تکرارشـونده بـا شغلشـان متناسـب هسـتند .باتوجـهبـه تشـخيو
اهميت آن در فاز اول توسط خبرگان مرکز آمار ایران ،الزم است تا تناسب افراد با شغلشان از ایـن
منظر بيشتر مورد توجه قرار گرفته و تغييرات مورد نياز صورت پذیرد .در فاز سوم این پـژوهش نيـز
 21مدل تشکيل شد که از ميان آنها  17مدل انتخاب و  143قاعده از آنها اسـتخراج شـد .درنهایـت
 14قاعده که از باالترین احتمال برخوردار بودند ،انتخاب شدند .مقایسۀ نتایج فاز اول و سوم نشـان
میدهد که بهرغم تأکيد خبرگان بر اهميت تناسب شغل و شـاغل از منظـر الگوهـای تکـرارشـونده
افکار ،رفتار و احساسات و ویژگیهـای شخصـی ،در واقعيـت تناسـب از منظـر دانـش و تجربـه در
تناسب شغل و شاغل تأثير بيشتری دارند.

پیشنهادهاي تحقیقات آينده
در راستای تکميل و بهبود نتایج این پژوهش و همچنين با هدف ایجاد انگيزه جهت تحقيـن
در حوزۀ مدیریت منابع انسانی ،موضوعات زیر بهعنـوان تحقيقـات آینـده بـه سـایر پژوهشـگران،
پيشنهاد میشود:


سنجش درجۀ تناسب شـغل و شـاغل بـرای بـيش از یـک شـغل و شـاغل در یـک واحـد
سازمانی؛
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درنظرگــرفتن ســایر متغيرهــای تأثيرگــذار در ســنجش شــغل و شــاغل از جملــه توانــایی،
مهارت ،عالقه و ...؛



تعریف و تبيين متغيرهای سازمانی و محاسبه درجه تناسب سازمان با شاغل؛



بررسی تفاوت نتایج دادهکاوی مدل هوشمند تناسب شـغل و شـاغل توسـط فـن درخـت
تصميم با فن شبکههای عصبی؛



طراحی مدل هوشمند تناسب شغل و شـاغل مبتنـی بـر اسـتعدادها بـا رویکـرد دادهکـاوی
فازی؛



بررسی ارتباط نمرۀ ارزیابی عملکرد کارکنان مرکز آمـار ایـران بـا نمـرۀ تناسـب شـغل و
شاغل آنها.
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