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 چكيده
در  اغلب .آن دارد يمنابع انسان يب و نگهدارجذ يبا چگونگ يميا شكست سازمان، ارتباط مستقيت يموفق

 ها¬اندر سازم يها و اطالعات فراوان ند جذب كاركنان، دادهيو فرآ يورود يهاآزمون يرابطه با برگزار
ن يدر ا .است يلين مسايچن يحل براراه  عنوان،بهيكاو داده. رنديگ يوجود دارد كه بدون استفاده قرار م

هاي همبستگي و همخواني محسوب  كاربردي و از جنبه ماهيت از نوع پژوهشپژوهش كه از حيث هدف، 
 يها ن نمرات آزموني، قواعد و روابط بيكاو داده يهاكيشده است كه با استفاده از تكن يسع ،شود مي

ت يو وضع )دشو يكه قبل از ورود هر كس به سازمان مشخص م( يو شغل يشخص يرهاير متغيو سا يورود
 يداده يهاگاهيپا يجه با مطالعه و بررسيدرنت. شود ييت ارتقاء آنان شناسايو وضع يعملكرد شغل كاركنان با

كه  يانسان يروين يها، شاخص)1384و  1383( يسال متوال 2 يبرا يبانك تجارك ي يآزمون و منابع انسان
 ن پژوهش، درختيده در امورد استفا يكاوداده كيتكن. شدند ييشناسا ند،موثر بودا ارتقاء يبر عملكرد 

 CARTو  QUEST ،CHAID ،C5.0 يها تميالگورز با استفاده از ياست و استخراج قواعد ن يريگ ميتصم
 يهاتمير هدف و الگوريرگذار، متغيتاث يرهايجهت انتخاب متغ يه مدليت ضمن ارايدر نها. انجام شده است

اعد با كمك خبرگان ن قويص و علت وجود امشخ يهيربديدست آمده، قواعد غهن قواعد بياز ب ؛مناسب
ن پژوهش ير هدف در روند ايعملكرد به عنوان متغ يابير ارزيج ، حذف متغياز جمله نتا .شده استن ييتب

 نيچنهم. بانك بوده است يابيند ارزيعملكرد در فرآ يابيارز يهال فرمياز عدم دقت تكم ياست كه ناش
، "كل آزمون ينمره": ريپنج متغ شده، ير بررسيمتغ 26ع از مجمو شده استن پژوهش مشخص يدر ا

داوطلبان  يبر ارتقا "استان محل خدمت"و  "ياتجربه حرفه"، "يليمقطع تحص"، "از مصاحبهيامت"
وجود خواهد  ها¬آننمودن  ياست كه امكان كاربرد شده يج منجر به دانشينتااين . اند رگذار بودهيتاث

  .داشت
ت منابع يريمد، كشف دانش، يبند ، دستهمي، درخت تصميانسان يروينانتخاب ، يكاو داده: يديكل هاي واژه
  يانسان
  Email: Azara@modares.ac.ir                               نويسنده مسئول ∗
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  مقدمه .1
 يانسان يروير توجه به نياخ يهادر سال. آن است يانسان يرويسازمان، ن يهين سرمايترمهم

شرو را به خود اختصاص يپ يها¬Ĥنه سازمياز زمان و سرما يميبخش عظ ها¬اندر سازم
 يمنابع انسان يجذب و نگهدار يبه چگونگ يا شكست سازمان، بستگيت يموفق. داده است
  ]15[ .آن دارد
ل و ين مسايتراز مهم يكين افراد در هر شغل يتر ستهيشا يريكارگهن انتخاب و بيچنهم
 ]1[. شود يمحسوب م يتيريمد ياهميتصم

شوند به مثابه  مي جاديا يسازمان يهاكه در حوزه ييها د فراوان دادهيتول گريد ياز سو
در  بنابراين. نديآيدست مهمس، ب يحاصل از فرآور يها هستند كه از لجن ييقطعات طال

صورت به اغلبستند يبرخوردار ن ياديت زيه از اهميها و اطالعات اولامروز داده يايدن
د دانش و يآن و تول يو بازپرور ياما فرآور است ار همهيدر اخت يعيزگسترده و تو

. برخوردار است ياديت زيها از اهم داده يساز يند غنيآن در فرآ يهااستخراج گزاره
- دادهاطالعات همانند  يمربوط به فرآور يها به دانش و مهارت بايد ها¬انسازم بنابراين

  ]18[ .تسلط داشته باشند يكاو
ت منابع يريمد يژه در حوزهيوهب( ها¬انفراوان در سازم يها دادهبانك  وجودبه باتوجه 

 يكيعنوان هب يكاو ن است ضمن استفاده از فن دادهيبر ا يز سعين پژوهشن يدر ا) يانسان
در حوزه  يتيريل مديمسا نيتراز مهم يكياطالعات و با پرداختن به  يفناور ياز ابزارها

 يروي، عوامل و قواعد موثر بر عملكرد ن)نش و انتخاب كاركنانيگز( يت منابع انسانيريمد
 يو اثربخش ييت كاركنان با كاراين وضعيپنهان ب يشده و با كشف الگوها ييشناسا يانسان
در مورد استخدام و انتخاب  يريگميتصم برايرا  هاآنران، بتوان يو اعالم آن به مد هاآن
  .ت نموديهدا كاركنان، حيصح

  
 مياهمف .2
  ست؟يچ يكاو داده .2-1

در اين  يبلند يهاگام 1990 يپديدار گشته، در دهه 1980 يدر اواخر دهه يكاوداده
. رود در اين قرن به رشد و پيشرفت خود ادامه دهدياز علم برداشته شده و انتظار م شاخه

 در اويكداده ]4[.درون داده است يند كشف روابط ناشناخته و الگويفرآ يكاوداده ] 12[

 وسيعي يمجموعه داخل از ارزش با و منتظرهغير توجه، جالب ساختارهاي كشف حقيقت
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 منطبق هاداده دقيق تحليل و آمار با ياساسطوربه كه است و فعاليتي است ها داده از

 ]12[.است
 ]11[.مواجه شود يانقالب يانده با توسعهيآ يدر دهه يكاوشود كه دادهيم ينيبشيپ

 در چشمگيري نقش كه داندمي يبرتر تكنولوژي ده از يكي راآن MIT يتكنولوژدرواقع 

  ]9[.خواهد داشت جهان تحول
كند بندي ميكاوي را به شش مرحله دستههاي دادهفعاليت CRISP-DMمدل فرآيندي 

  ]25[و  ]7[. كه هريك نيز وظايف متنوعي دارند
    سازي دادهآماده.3 فهم داده.2 فهم تجاري. 1
  سازيپياده. 6 ارزيابي.5 سازيمدل. 4

 كشف دانش .2-2
است كه هدف آن حل  يكاوداده يهاكياز تكن ياند كشف دانش شامل مجموعهيفرآ
ل يوتر و براساس تحليو كامپ ياضير يهاكيبا استفاده از تكن يريگمين و تصميل معيمسا
كشف  يراساس الگوهاحل  بك راهيافتن يگاه داده بزرگ، يك پايموجود در  يهاداده

  .باشديف شده ميله تعرئمس يبرا يحلكار بردن راههها و بشده در داده
  :انگر دانش باشد كهيتواند نمايم يك الگو هنگامي
 .افراد قابل فهم باشد يبرا يبه سادگ •
  .قابل اعتبار باشد ينانياطم يبا درجه •
  .باشد يكاربرد •
افتن آن بود را يا به دنبال يع نداشت از آن اطال در گذشتهكه كاربر  يديمطلب جد •

 .]20[ه دهديارا

 نش و انتخاب كاركنانيگز .2-3
معطوف به  ييندهايفرآش نياستخدام و گز كنند كهيخاطر نشان م) 2004( بردول و رايت

ك ي يانسان منابع يازهايبا ن ييرودررو يافراد مناسب برا يسازمنيجذب و ا ييشناسا
طور هاغلب ب "نش شروع شديگز"و  "افتيان يدام پااستخ"دو اصطالح . سازمان است

  ]3[ .شونديكار برده مهب يبه عنوان مبحث ،مداوم
 يم، ولين دو را از هم جدا كنيل، بهتر است كه ايه و تحليمنظور تجزهر چند به
استخدام . شوديمه دوم را شامل مينش نيمه نخست و گزيما ن فيتعارشتر ياستخدام در ب
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نش معطوف به انتخاب يو جذب داوطلبان موردنظر و گز ييسامعطوف به شنا
ند استخدام به يدر فرآ يسازميتصم ييانگر مرحله نهاينش نمايگز. ها است نيتر مناسب
  .]8[ روديشمار م

. جاد منابع در سازمان استيافراد و ا يريكارگهب يبرا ينش، گذرگاهياستخدام و گز
از به يبا ن ياست، ضمن همراه يو جهان يرقابت ياندهيفزا طورهبكه  يط تجاريك محي
ش داده ينش افراد مناسب را افزايت استخدام و گزي، اهميبه مشتر يرسانت و خدمتيفيك

   ]22[. مورد مالحظه قرار گرفته است "انتخاب يكارفرما"عنوان و به
هاي موجود گزينش  جامعي كه در خصوص روش طورنسبيبهاز سوي ديگر در بررسي 

  ]3[.اشاره نمود 1 ينگارهتوان به  روي انساني و دقت هريك انجام شده است، ميني
 )معادل بهترين پيشگويي است 1عدد (هاي مختلف گزينش مقايسه دقت روش .1 ينگاره

  دقت  هاي گزينش روش
 0.72 1)ترفيع(ارزيابي مياني

 0.63 2افتهيي ساختهاهاي هوش و مصاحبهآزمون
 0.62 3كارنمونههاي هوش وآزمون

 0.56 4قابليتهايونآزم
 0.52 5كارنمونههايونآزم

 0.51 هاي هوشونآزم
 0.51 6افتهيهاي ساختمصاحبه
 0.40 هاي شخصيتآزمون

 0.35 رزومه
 0.26 7ي نوعيهامصاحبه

 0.26 مقايسه
 0.18 يهاي تجربه كارتعدا سال

 0.10 مدت زمان تحصيل
 0.02 8خط شناسي

 0.00 شگويي تصادفييپ

                                                           
1. Assessment Centers (Promotion) 
2. Intelligence Tests and Structured Interview 
3. Intelligence Tests and Work Sampling 
4. Ability Tests 
5. Work Sample Tests 
6. Structured Interview 
7. Typical Interview 
8 Graphology 
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ها و عوامل برخي از مشكالت نيروي انساني تواند در شناسايي ريشهكاوي ميداده
ولي در . كار رود در اين زمينه متاسفانه در ايران هيچ كاري انجام نشده استهب ها¬انسازم

نيز اند و كارهايي ها و افرادي درباره اين موضوع پيشنهادهايي دادهساير كشورها، شركت
جداگانه  هريك ]21[ و اولسان ]14[ هوويدي، ]24[، شروك]13[هافمن. انجام شده است

  .اندكاوي در مديريت نيروي انساني ارايه نمودههايي در مورد كاربرد دادهگزارش

  گيري ميدرخت تصم .2-4
. باشدبيني ميبندي و پيشيكي از ابزارهاي قوي و متداول براي دسته گيري درخت تصميم

يعني درخت . پردازدهاي عصبي به توليد قانون ميبرخالف شبكه گيري تصميمدرخت 
كه در دهد در حاليبيني خود را در قالب يك سري قوانين توضيح ميپيش گيري تصميم
شود و چگونگي آن در خود شبكه پنهان باقي بيان مي ييبيني نهاهاي عصبي تنها پيششبكه
  .ماندمي

شود كه بهترين جداسازي ري با انتخاب آزموني شروع ميگي الگوريتم درخت تصميم
 يبرا ي، به دست آوردن مدليبندن هدف از انجام دستهيترمهم. ها انجام دهدرا براي دسته

كه  "يآموزش يهاداده"ها به نام از داده يان منظور از مجموعهيبد. باشديم ينيبشيپ
همين كار براي در مراحل بعدي، . ميكنيم رها و ركوردها است استفادهياز متغ يامجموعه

سرانجام . ها حاصل شودگيرد تا بهترين قانونهاي كمتر صورت ميبا داده ترنييپاهاي گره
. هاي گره انجام دادشود تا ديگر نتوان جداسازي بهتري براي دادهقدر بزرگ ميدرخت آن

كار از يك براي اين. ي شودگيربخشي درخت ايجاد شده اندازهد اثرين مرحله بايدر ا
 ياهاي اوليهشود كه متفاوت با دادههاي آزمايشي استفاده ميركوردها يا داده يمجموعه

: عبارت است ازشود گيري ميمعياري كه اندازه. باشدمي ،اندكه درخت را ايجاد كرده
 يه با دستهبيني شدپيش يشوند و دستهبندي ميح دستهيطور صحهايي كه بهرصد دادهد

  .يكسان است ها¬آنواقعي 
 يهاكير تكنيم نسبت به ساياستفاده از روش درخت تصم يايمزا توانيم يطوركلهب
  :ان نمودير بيبه شرح ز را يكاو داده
  .دشويزودتر محاسبه م يدسته بند يهار مدلينسبت به سا •
  .ها بهتر استر مدليدقت آن نسبت به سا طور معمولبه •
  .ساده و آسان است يريادگي يبرا •
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 .شوديتر درك مدست آمده در آن راحتهب يهاقانون •
م، يشناخته شده درخت تصم يهاتميك از الگوريبرگزار شده در هر يهاآزمون

   .رديگيانجام م يك به روش متفاوتيدر هر يها و جداسازمتفاوت است و انتخاب شاخه
  

  پژوهشروش  .3
هاي  ماهيت از نوع پژوهشي ردي و از جنبهكه از حيث هدف، كاربن پروژه يدر ا

شود و مدل آن توسط مطالعات موردي، بررسي و  همبستگي و همخواني محسوب مي
، قواعد و يكاوداده يهاكين است كه با استفاده از تكنيبر ا يسعده است، شآزمايش 
ت يو وضع يت كاركنان با عملكرد شغليو وضع يورود يهان نمرات آزمونيروابط ب

آزمون و اطالعات  يداده يهاگاهيپا يابتدا با مطالعه و بررس. شود ييرتقاء آنان شناساا
 يروين يها، شاخصرانيا يتجار يهااز بانك يكيرفته شدگان يپذ يو شخص يشغل
ز موجود و پوشا بودند، ين اه آن يهاا ارتقاء موثر بوده و دادهيكه بر عملكرد  يانسان
 يكاون در خصوص دادهيشيو باتوجه به مطالعات انجام شده پ يدر گام بعد. شد ييشناسا

.  ه استدش يطراح يكاوداده ياجرا يبرا يمناسب يومه، مدل مفيو عملكرد منابع انسان
 ييرهايكه متغمعنانيشدند، بد يسازش پردازش و پاكيها پ، دادهيكاوداده براساس فنون

پس از . شد يكي يطالعات تكرارهدف موردنظر مناسب نبودند، حذف و ا يكه برا
ن يدر ا. حذف و اصالح قرار گرفتند ،شيز مورد پااليرها، ركوردها نياصالحات متغ

 يهاداده يداشتند حذف و درصورت لزوم برا يخال يلدهايكه ف ييند، ركوردهايفرآ
  .دين گرديگزي، مقدار مناسب جايكاوداده يهاكيگمشده، و با استفاده از تكن

مديريت منابع انساني، تكنيك  يشده در حوزهانجام  هايهكه در اكثر مطالعآنجايياز 
ما نيز درخت تصميم را  كار رفته است؛هكاوي، بدرخت تصميم روش مورد استفاده در داده

هاي  چنين الگوريتمهم. ايمقرار داده قابل فهم و آسان بودن آن در اين مطالعه مدنظر براي
 QUEST )Quick Unbiased and Efficientنيك، عبارتند از مورد استفاده در اين تك

Statistical Tree( ]19[ ،CHAID )Chi-squared Automatic Interaction Detector (
]17[ ،C5.0 ]16[  وCART ]5[ نيز در در ادامه آورده  رين الگوريتمتانتخاب به يكه نحوه

ز يو استخراج قواعد ن يسازآماده Excel ها با استفاده از نرم افزارمجموعه داده. شده است
  . انجام شده است) 12 شيرايو( SPSS Clementineبا استفاده از نرم افزار 
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  اطالعات يو روش گردآور يآماري جامعه .3-1
شده، مورد استفاده قرار  يش مدل طراحيمنظور آزماكه به پژوهشن يا يآمار يجامعه
 :، عبارت است ازگرفته

 يكي 1384و  1383 يهاسال يسراسر يورود و استخدام شدگان آزمونشدگان رفتهيپذ"
  "رانيادر  يتجار يهابانكاز 

 است كه در واقع عبارت شدهبزرگتر استخراج  يا، خود از جامعهيآمار ين جامعهيا
نفر در هر سال  30000طور متوسط بالغ بر هها كه بن آزمونيكنندگان اشركت يهياز كل
 يها با عملكرد و ارتقاء شغلاز به سنجش ارتباط نمرات آزمونين يواسطهبه يول. اندبوده

ت به استخدام بانك درآمده ين جامعه، كه درنهاياز ا يناچار تنها تعدادكنندگان، به شركت
كه امكان يطورهب. اندشده، انتخاب در بانك گذشته  ها¬آنت يك سال از فعاليو حداقل 
  .ر بوده استيامكان پذن افراد يا ياز ارتقاء برايو امت يكرد شغلعمل يابيارز ياخذ نمره

و  1383 يهاسال يگان طشدشدگان و استخدامرفتهيا، تعداد پذهحين توضيبا توجه به ا
 ياند كه باتوجه به در دسترس نبودن نمرات آزمون ورودنفر بوده 940، بالغ بر بانك 1384

 يلد اطالعاتيف 26 يدارا در مجموعكه  ينفر 711 ياهنمونت ينهادر ن جامعه، يتمام ا يبرا
، نمرات آزمون و عملكرد يت استخدامي، وضعيح و كامل از اطالعات پرسنليد، صحيمف
  .ه استشدانتخاب  يينها ياند جامعهبوده يشغل

  يمدل مفهوم .3-2
كشف دانش از  يموجود، مدل مفهوم يهاف شده و بانك دادهيتعر يرهايباتوجه به متغ

 :ه استدش يطراح 1 نموداربه صورت  يورود يهاج آزمونينتا
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  داوطلبان يآزمون ورود كشف دانش از بانك داده يمدل مفهوم .1نمودار 

ر و يمتغ يهاف گروهيز مشخص است، نخست، اقدام به تعريگونه كه از مدل نهمان
ن يچنرها و همين متغيرگذار خواهد شد، سپس با ورود ايثأت يرهايمتغن يترمهم ييشناسا
تم، يك هر الگوريبه تفك) از ارتقاءيعملكرد و امت يابيارز(هدف انتخاب شده  يرهايمتغ
ت ين وضعيچنو هم يعملكرد شغل ينيبشيج آن به منظور پياجرا و نتا يكاوند دادهيفرآ
-هو ب يز به عنوان دانش سازمانين ييج نهاينتا. كار خواهد رفتنده بهيداوطلبان در آ يارتقا

سازمان، مورد استفاده قرار خواهند  يدر مجموعه يو اثربخش ييش كارايمنظور افزا
  . گرفت

  پژوهشمحدوديت  .3-3
ها و متغيرهاي از  شود، الزام بانك داده تنها موردي كه محدوديت در اين پژوهش تلقي مي

اي در نتيجه امكان پيشنهاد متغيره .پيش تعريف شده توسط بانك مورد مطالعه بوده است
  .براي تيم كارشناسي وجود نداشته است ،ها محدوديت داده برايبيشتر 

  
  يمورد يمطالعه .4
  هادادهسازي  آماده .4-1

ساخت مدل  يرها را براياست كه ركوردها و متغ يمراحل يهيها شامل كلدادهسازي  آماده
ن يتريو كشف دانش، طوالن يكاوند دادهين گام از فرآيا اغلب. دينمايو درخت، آماده م

ها بهتر داده يسازت آمادهيفيكه هرقدر كيطورهب. شودين مرحله محسوب ميترو مهم
تر ز بهتر و آسانين يريگجهيو نت يسازد، مدلشوآن صرف  يبرا يشتريانجام شود و زمان ب
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- هشده ب يط يهاتين فاز، فعاليشده در ا يند طيبا فرآ ييآشنا برايدر ادامه . خواهد بود
  .استشده م به گام ذكر صورت گا

، بانك يران و مسئوالن منابع انسانيبا مد يهيجلسات توج يابتدا با برگزار )1 گام
ها و اطالعات موجود در رابطه با پرسنل و داده يهيح و كليهدف از انجام پژوهش تشر

  . شده است يابيكاركنان ارز
، يخصش يرهايمتغ(دسته  4از كه شامل يموردن يرهاين مرحله نوع متغيدر ا )2 گام

بودند و باتوجه به ) وابسته به عملكرد يرهايو متغ يشغل يرهايآزمون، متغ يرهايمتغ
 .شده استف يبانك تعر يكارشناسان منابع انسان يموجود با همكار يلدهايف

كنندگان در آزمون  ان شركتي، از مبانك ينمنابع انسا مديريتطبق آمار  )3 گام
و  يباتوجه به پراكندگ. اندو استخدام شدهرفته ينفر پذ 970حدود در ، 84و  83 هاي سال

 ي، با استفاده از انواع ابزارهايپرسنل يهاآزمون و بانك داده يهامجزا بودن بانك داده
 717ت ينها در ن انطباق انجام ويا Microsoft Excelبرنامه  هايقابليتو  يسينو برنامه

 .لد مطابقت داده شدنديف 37ركورد با 
ن گام پس از يدر اول بنابراين استر يك متغيانگر ينما فيلدكه هر ييجااز آن )4 گام
 ها نآل يب و تبديمشابه و ترك يرهايمتغ ييا شناسايها، اقدام به حذف و ل بانك دادهيتشك

 .شده است ييلد نهايف 26ل به يلد موجود، تبديف 37ن اقدام، يا يط. شده استگر يكديبه 
ر پرداخته يهر متغ) يفيو ك يكم(ر يدمقا يو بازنگر يبعد، به بررس يدر مرحله )5 گام

سپس . ف دسته و طبقه، حذف و كاهش همراه بوده استيق، تعريب، تلفيشد كه با ترك
ركورد،  6 يكه باتوجه به ناقص بودن اطالعات اصل شده استركوردها  ياقدام به بررس

 مورد 711به  سالم يجه تعداد كل ركوردهايركوردها حذف و درنت يكل از مجموعهدر
 .ديرس

 Excelل يها در قالب فاذكر شده، بانك داده يهاتيدر خاتمه پس از انجام فعال )6 گام
رها به ين متغيا. شده استر جهت ساخت مدل و درخت آماده يمتغ 26ركورد و  711و با 
 :از است ها عبارتن دستهيشدند كه ا يم بنديتقسز در چهار دستهيخود ن ينوبه
ت، مقطع ي، جنسهلأتت ي، وضعياحرفه يدل، تجربهسن، مع: شامل( يشخص يرهايمتغ •

 ) ليو دانشگاه محل تحص يليتحص ي، رشتهيليتحص
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زبان،  ي، نمرهياضير يمعارف، نمره يات، نمرهيادب ينمره: شامل( آزمون يرهايمتغ •
 يمنطقه، رتبه يكل آزمون، رتبه ي، نمرهيمعلومات عموم يوتر، نمرهيكامپ ينمره

 ) از مصاحبهيمتو ا كل آزمون
و استان محل  ييت استخدام، سمت اجرايمدت اشتغال، وضع: شامل( يشغل يرهايمتغ •

 )خدمت
از ياز شغل و امتيعملكرد، امت يابياز ارتقاء، ارزيامت: شامل( وابسته به عملكرد يرهايمتغ •

 )كل
 
  هدف يرهايف متغيتعر .4-2

 است ن پژوهش، عبارتير اهدف د يرهاي، متغ)2نمودار (ه شدهيارا يباتوجه به مدل مفهوم
  .عملكرد يابيارزو  امتياز ارتقاء :از
ن يشغل خود در مدت اشتغال، ا يكاركنان در ارتقا يباتوجه به توانمند: از ارتقاءيامت •

ن سمت كارمند ياز شغل اولياز امت ياز شغل سمت فعليست از تفاضل امتا ر عبارتيمتغ
ر سمت كارمند در ييرت عدم تغاست كه درصو يهيبد. در بدو استخدام) داوطلب(

ن ياز موجود در بين حداكثر امتيچنهم. از صفر خواهد بودين امتي، ايمدت اشتغال و
ن وصف، و باتوجه به يبا ا. است 1150ر تعلق گرفته است، برابر ين متغيداوطلبان كه به ا

 4 از محاسبه شده دريف شده است، امتيتعر هدف يرهاياز متغ يكير ين متغيكه انيا
 .آمده است 2 ينگارهشده كه در  يبنددسته طبقه

  از ارتقاءيامت يبند و طبقه ها نهيگز .2 ينگاره
 اريمع برچسب از ارتقاءيامت

1150-700A يعال يارتقا 
500-300 B خوب يارتقا 
200–50C ارتقا داشته است. 

 بدون ارتقا Dصفر

 يبار برا 2 يدر بانك، حداقل سال يمشخص ينامهنييآ يبرمبنار ين متغيا: عملكرد يابيارز •
براي . شوديه ميارا 100 يل و عدد آن برمبنايتكم يم وير مستقيهر كارمند و توسط مد

ل به شاخص يه شده تبدياعداد ارا يهير وابسته كليبر اساس متغ يكاوداده ياجراآساني 
 .شده است يبنددسته طبقه 7در  3 ينگارهاند كه مطابق دهش يفيك
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  عملكرد يابياز ارزيامت يبندها و طبقهنهيگز .3 ينگاره
 اريمع ازيامت

يعال 100  

خوبيليخ 100-99  

 خوب 98–99

يمعمول 96–98  

فيضع 93–96  

فيضعيليخ 93-90  

ييبدون كارا >90  

  ها ل درختيتشك .4-3
 است شود كه عبارتيمطرح م يمتعدد يهال درخت در گام نخست، پرسشيتشك يبرا
 :از
  ل درخت دخالت داد؟ يزمان در تشكرها را هميد تمام متغيا بايآ •
  ا ركوردها وابسته است؟يرها يا دقت درخت به تعداد متغيآ •
 ل خواهد داد؟ين درخت را تشكيرها، بهترياز متغ يبيچه ترك •
 ت دارد؟يل درخت اهميز در تشكير هدف نيا انتخاب متغيآ •
 جه را حاصل خواهد كرد؟ين نتي، بهتريكاوهتم داديكدام الگور •

-ير ميها به شرح زل درختيشده در تشك يند طي، فرآفوق يهاپاسخ به پرسش يبرا
  :باشد

و وابسته به  ي، آزمون، شغليشخص(ر يچهار دسته متغ ييباتوجه به شناسا )1 گام
 يو از سو) از ارتقاءيعملكرد و امت يابيارز(ر هدف ين وجود دو نوع متغيچنو هم) عملكرد

 يهيكل يم، ابتدا به بررسيل درخت تصميتشك يمتفاوت برا يهاتميگر وجود الگوريد
. سر است، پرداخته شديموجود، م يهابا بانك داده ها آنل يممكن كه امكان تشك يهامدل

ك يتكن يتم مطرح براينوع الگور 6ر هدف و يمتغ 2ر مستقل، يحالت متغ 4باتوجه به وجود 
و  Towingدر حالت  QUEST ،CHAID ،C5.0 ،CART ،CART(م يدرخت تصم

CART  در حالتOrdered(يير شناسايدرخت متفاوت به صورت ز 180ل ي، امكان تشك 
  :ديگرد

(2x – 1) * y * A 
تعداد  Aر هدف و يتعداد متغ yمستقل،  يرهايمتغ يهاتعداد دسته xكه در آن، 
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  :جهيدر نت. باشديتم ميالگور
(24 – 1) * 2 * 6 = 180 

مورد در نظر  550، )يبا انتخاب تصادف( يآموزش يكه تعداد ركوردهانيباتوجه به ا
ن ركوردها و با استفاده از نرم افزار يشده با ا ييمدل شناسا 180ك از يگرفته شدند، هر

SPSS Clementine ان ذكر يشا. آموزش داده شدند و دقت هركدام محاسبه و ثبت شد
ل درخت وجود ي، امكان تشكQUESTتم يشده با الگور يياساحالت شن 7است كه در 

ل يسطح است، به دل 4ش از يب ها آنكه تعداد سطوح  ييهاگر درختيد ياز سو .نداشت
ل با ين دليبه هم. نخواهند داشت يچندان يياستخراج شده، كارا يهاشدن قاعده يطوالن

   .شده استل يتشك ها آن يها، درخت)سطح 4حداكثر (ت تعداد سطح ياعمال محدود
ن يترمهم يل شده، و بررسيتشك يهاج حاصل شده از درختيباتوجه به نتا )2 گام

ن يترز با مهميدرخت ن 12، )درخت 173(ها ن كل درختيرگذار در بيتاث يرهايمتغ
حاصل از  يخطا يبندكه جمع شده استل يموجود، تشك يهاحاصل از درخت يرهايمتغ

 .ه شده استيارا 4 ينگارهدرخت موجود در  185تم و با توجه به يهر الگور

  درخت ساخته شده 185ج ينتا يتم برمبنايزان دقت هر الگوريم .4 ينگاره
 تمينام الگور

تم در ين دقت الگوريانگيم
 هاد درختيتول

ل درخت ين دقت تشكيانگيم
 ها تميتوسط كل الگور

QUEST 63.49% 

67.29% 

CHAID 60.33% 

C 5.0 80.43% 

CART 65.11% 

CART (Towing) 66.78% 

CART (Ordered) 66.78% 

ها باتوجه به نوع ل دقت درختيه و تحليج ، اقدام به تجزيت با توجه به نتايدرنها )3 گام
 )5( ينگارهج آن در يكه نتا ه استدشر هدف ين نوع متغيچنتم مورد استفاده و هميالگور

 . خالصه شده است
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  درخت ساخته شده 185ج ينتا ير هدف برمبنايمتغزان دقت هر يم .5 ينگاره

 تمينام الگور ر هدفينام متغ
ن دقتيانگيم

در 
 هاتميالگور

 حاتيتوض
ر ين دقت كل متغيانگيم

 ها تميهدف در تمام الگور

 عملكرد يابيارز

QUEST 30.88% درخت 12ن حاصل از يانگيم 

43.11% 

CHAID 30.94% درخت 16ن حاصل از يانگيم 

C 5.0 68.20% درخت 16ن حاصل از يانگيم 

CART 39.99%درخت 16ن حاصل از يانگيم 
CART 

(Towing) 42.78% درخت 16ن حاصل از يانگيم 
CART 

(Ordered)42.78% درخت 16ن حاصل از يانگيم 

 از ارتقاءيامت

QUEST 93.60% درخت 13ن حاصل از يانگيم 

91.21% 

CHAID 89.73% درخت 16از  ن حاصليانگيم 

C 5.0 92.65% درخت 16ن حاصل از يانگيم 

CART 90.23% درخت 16ن حاصل از يانگيم 
CART 

(Towing) 90.77% درخت 16ن حاصل از يانگيم 
CART 

(Ordered)90.77% درخت 16ن حاصل از يانگيم 

  
  استخراج قواعد يمناسب برا يهادرخت يهيانتخاب اول .4-4

ن ياست كه قواعد حاصل شده از ا يهيد شده، بديتول يهادرختباتوجه به كثرت 
مناسب از قواعد حاصل شده،  يريگجهيبه منظور نت. اد خواهند بوديار زيز بسيها ن درخت

انجام انتخاب  براي. جدا شوندد شده، يتول يهار مدليمناسب از سا يهااز است تا درختين
  :از است كه عبارت ه استدشن ييتع ييارهاي، معيها با نظر كارشناسن درختيب

  .درصد 70 يبا دقت باال ييهاانتخاب درخت .1
 يعني. (ك بوده استيشتر از يب ها¬آنكه حداقل تعداد سطوح  ييهاانتخاب درخت .2

 .)شكل گرفته است ياحتم قاعدهطوربه
ر يمتغ"ا ي "ير شخصيمتغ" يهااز گروه يكيكه حداقل  ييهاانتخاب درخت .3

 .اندار داشتهدر آن قر "آزمون
 يرهاياز متغ يكي ها¬آنرگذار يثتأ يرهاين متغيتركه مهم ييهاانتخاب درخت .4

 .آزمون بوده است يرهايا متغي يشخص يرهايعضو گروه متغ
آزمون  يمرحله يبرا هيدرخت اول 17ت ينها در ،گفته شده طيبا توجه به اعمال شرا .5

وجود  "عملكرد يابيارز"ر هدف يدرخت با متغ 3، ها¬آنن يكه از باند شدهانتخاب 
 .بوده است C5.0، ها¬آنتم مورد استفاده در هر سه يداشتند كه الگور
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  د شدهيتول يهاآزمون درخت .4-5
استفاده  يشيآزما يهااستخراج قواعد، از داده برايمدل انتخاب شده  17منظور آزمون به
و  يشيآزما ي، دادهيينها يهاموجود بانك داده يهاركورد از كل داده 161. ه استدش
به عبارت . ن مرحله كنار گذاشته شدنديا يو برا ه استدشانتخاب  يصورت تصادفهب
ل مدل، دخالت يركورد در آموزش دادن درخت و تشك 161ن يك از ايچيگر، هيد

 يهادرخت انتخاب شده در مرحله قبل، با ورود داده 17ن مرحله هر يدر ا.اندنداشته
  . ه استدشن ييتع ها¬آنقرار گرفته و دقت  مورد آزمون يشيآزما

ر هدف يد شده با متغي، دقت حاصل از سه درخت تول6 ينگارهكه مطابق نيباتوجه به ا
ر هدف يجه متغين سه درخت و در نتيا بنابراينافتند، يار كاهش ي، بس"عملكرد يابيارز"
  .ه استدشاستخراج قواعد حذف  يقبل از ورود به مرحله "عملكرد يابيارز"

  "عملكرد يابيارز"ر هدف يحاصل شده با متغ يهادرخت آزمون دقت زانيم .6 ينگاره

 كد درخت
 يهازان دقت  با دادهيم

 يآموزش
ي زان دقت با دادهيم

 يشيآزما
فاضل دقت حاصل از 

 هاآزمون داده

C5-A-2 60.91% 23.60% 37.31% 

C5-A-5 97.64% 21.12% 76.52% 

C5-A-11 84.00%21.74% 62.26% 

  
د كه يمورد رس 14استخراج قواعد به  برايانتخاب شده  يينها يهاتعداد مدلت يدر نها

 CART (Ordered)تم يد شده توسط دو الگوريمدل و قواعد تول يكسانيباتوجه به 
 .ن انتخاب در نظر گرفته شده استيدر ا ها¬آناز  يكيصرف طور به CART (Towing)و

  .خالصه شده است 7 ينگارهدر  اه¬آنج آزمون يكه نتا
  

  درخت منتخب 14 جينتا يبرمبنا تميدقت هر الگور زانيم .7 ينگاره

 تمينام الگور
تم در ين دقت الگوريانگيم

 ها د درختيتول
 يها زان دقت با دادهيم

 يشيآزما
 يهاآزمون با داده يخطا

 يشيآزما

QUEST 69.09%70.19% -1.10% 
CHAID 71.82%77.02% -5.20% 

C 5.0 72.32%66.46% 5.86% 

CART 81.74% 79.33% 2.41% 
CART (Ordered) & 

(Towing) 72.61% 70.52% 2.09% 

 %2.53 %72.95 %75.48 ن كليانگيم
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 يهان است كه در مجموع درختيا يدهندهنشان شدهارايه يزهايآنال يبندجمع
. اندن دقت را حاصل كردهيشتريب CARTتم يو الگور "از ارتقاءيامت"ر هدف يمنتخب، متغ

- يمشاهده نم يينها يهاكدام از مدلچيدر ه "عملكرد يابيارز"ر هدف يكه متغآنبرعالوه
  .برخوردار هستند ييار بااليبس يساخته شده توسط آن از خطا يهاشود و مدل

  
  استخراج قواعد .4-6

گذشته  يهادر بخش ح داده شدهيتوض يندهايفرآ يها كه طدرخت ييپس از انتخاب نها
منظور از . رسديل شده ميتشك يها، نوبت به استخراج قواعد و درخته استدشانجام 

ف هر قاعده از زبان يل شده و تعريتشك يهاتك درختتك ياستخراج قواعد، بررس
 .خبرگان است يبه زبان قابل فهم و قابل برداشت برا يو منطق ياضير

خواهد بود كه براساس  ياحتمال وقوع يدارا ،شدهن ييتع يگر، هر قاعدهيد ياز سو
  :ديآيدست مهآن شاخه ب ين كل ركوردهايف شده از بيتعداد ركورد منطبق با قاعده تعر

P = nc / n 
تعداد كل  nبانك داده،  ير ركوردهاين ساياحتمال وقوع قاعده در ب P: كه در آن

 .استطبق با قاعده من يتعداد ركوردها ncشده در شاخه و  يبررس يركوردها
 يترنييگر در سطوح پايبه عبارت د(تر باشد قيعم يازان شاخهياست كه هر م يهيبد

 يلزوم به معنا طوربه ن مطلبيالبته ا. كمتر خواهد شد n، مقدار )ردياز درخت قرار گ
  . نان كرديتوان به قواعد استخراج شده اطميجه ميدرنت. نيست Pكاهش 
 تينها در ها،از درخت يو باتوجه به تكرار قواعد در بعض يخراجقاعده است 89ن ياز ب

كه با توجه به قواعد  ييرهاين متغيچنهم. به دست آمد يكاوند دادهيقاعده از فرآ 68 و
: از است اند عبارتبوده) از ارتقاءيامت(ر هدف يبا متغ يهمبستگ ياستخراج شده، دارا

كل  يل، نمرهيتحصيلي، دانشگاه محل تحص ياستان محل خدمت، مقطع تحصيلي، رشته"
 يمعلومات عمومي و تجربه يزبان، نمره يرياضي، نمره يمصاحبه، نمره امتياز، آزمون
  ."ياحرفه
ت و يدرنها. انداز ارتقاء نداشتهيبا امت يز ارتباط معناداريرها نير متغياست كه سا يهيبد
  .اندرگذار بودهيثأر، تيمتغ 10د شده، فقط يتول يقاعده 68ن يدر ب

 ي، ناشيين قواعد نهايدر ب "عملكرد يابيارز"ر هدف يگر، عدم وجود متغياز طرف د
ر در مراحل قبل ين متغيقت ايدر حق. ج حاصل شده استير در نتاين متغير بودن ايثأتياز ب
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  .ه استدشاز استخراج قواعد، حذف 
  

  انتخاب قواعد .4-7
. دانست ين قواعد را، منطقيتوان تمام ايست كه نما يهياد قواعد ، بديباتوجه به تعداد ز

  :ل واضح استيدل 3 ين گفته دارايا
  .ستنديبرخوردار ن ييه شده از احتمال و تعداد بااليتمام قواعد ارا .1
 .از قواعد ممكن است باهم در تضاد باشند يبعض .2
 ها نآدانش موجود در  يلزوم به معنا طوربهها،ن دادهياستخراج شده از ب يالگوها .3

 .ست و ممكن است برحسب تصادف بوجود آمده باشندين
جه يتواند مشكل باشد، درنتين قواعد، ميا يهمه يل و بررسيكه تحلنيباتوجه به ا

 .شده است يين قواعد نهايير، اقدام به تعيدو اصل ز يبراساس نظر خبرگان و برمبنا
  .است  P< 60%و   n< 100 ها¬آنزمان در كه هم يقواعد •
 .است  P< 70%و   n< 50 ها¬آنزمان در كه هم يعدقوا •

قواعد انتخاب  يبر رو يت منابع انسانيريبا اعمال قواعد فوق و اظهار نظر خبرگان مد
به شرح  ها¬آناز  ياماند كه نمونه يقاعده باق 68قاعده از  19ت ي، در نهاباالشده با روش 

  :استر يز ينگاره

  ييانتخاب شده نهااز قواعد  يا نمونه. 8 ي نگاره
كد 
 قاعده

تعداد در
 )n(شاخه

احتمال
)P( 

 استخراج شده يشرح قاعده

R12 228 82.00% 
و  6449.5 يا مساويب كمتر يبه ترت ها آن ي مصاحبه يكل آزمون و نمرهيكه نمرهيداوطلبان

 .است Dسال،  3پس از ها آنيت ارتقايباشد، وضع87.5

R15 192 63.50% 
ا يكمتر  ها آن ياز مصاحبهيامت يول 6449.5شتر از يب ها آنكل آزمون  يكه نمره يداوطلبان
 .است Dسال،  3پس از  ها آن يت ارتقايباشد، وضع 84.5 يمساو

R27 117 89.70% 
ت يدارند، وضع ياند و مدرك كارشناسنداشته يا حرفهيكه قبل از استخدام تجربهيداوطلبان
 .استDسال،3پس ازها آنيارتقا

R36 220 84.50% 
 ها آنكل آزمون  ي اند و نمرهداشته يكم يليخ يكه قبل از استخدام تجربه كار يداوطلبان

 .است Dسال،  3پس از  ها آن يت ارتقاياست، وضع 6449.5 يا مساويكمتر 

R40 182 62.60% 
شتر از يب ها¬آنون كل آزميو نمره 84.5 يا مساويكمتر هاآنياز مصاحبهيكه امتيداوطلبان
 .است Dسال،  3پس از  ها  آن يت ارتقايباشد، وضع 6449.5

R53 148 100.00% 
 يليمدرك تحص يبوده و دارا 2075شتر از يدر حال حاضر ب ها آناز شغل يكه امت يداوطلبان

 .است Bسال،  3پس از  ها¬آن يت ارتقايهستند، وضع يا كاردانيپلم يد

R60 137 83.20% سال،  3پس از  ها آن يت ارتقايهستند، وضع يمدرك كارشناس يكه دارا يداوطلبانD است. 
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ر يبا متغ يهمبستگ ي، دارايينها يكه با توجه به قواعد انتخاب شده ييرهاين متغيچنهم
  :ازاست  افتند كه عبارتير كاهش يمتغ 5اند به بوده) از ارتقاءيامت(هدف 
  )قاعده 11تكرار شده در (مقطع تحصيلي  •
  )قاعده 8تكرار شده در (كل آزمون ي نمره  •
  )قاعده 8تكرار شده در (مصاحبه  امتياز •
  )قاعده 6تكرار شده در (استان محل خدمت  •
 )قاعده 2تكرار شده در ( ياحرفه يتجربه •
 

 پژوهش ييمدل نها .5
ن پژوهش به يا يي، مدل نهاجيشده در پژوهش و نتا يت و باتوجه به مراحل طيدر نها

 :ه شده استيارا2دار صورت نمو

  
 يكاوداوطلبان با روش داده يورود يها مدل كشف دانش حاصل از آزمون .2نمودار 
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، يقبل يهاح داده شده در قسمتيمراحل توض يهيشود، كليگونه كه مالحظه مهمان
تنها . ه شده استيتر اراشيز پين ها آن ياهحيو توض شده استلحاظ  گفته شدهدر مدل 

ه يند ارايفرآ يگانه 11ن مرحله از مراحل ين مدل قابل تأمل است، آخريدر ا كه يقسمت
و استفاده از دانش كشف  يكاوند دادهيفرآ يريت تكرارپذيبر اهم يديكأشده است كه ت

و  يكاوج دادهيكه امكان بهبود نتايطورهب. باشدين مراحل ميشده در انجام مجدد ا
 يكرديبا رو يكاوآزمون فراهم خواهد شد و داده ياستخراج قواعد در هربار برگزار

  .ت شده انجام خواهد گرفتيهدا
  

  اهپيشنهادو  يريگ  جهينت .6
ا و ههسسؤم يورود يهاق آزمونيكه از طر يكاركنان يح و علميصح يريكارگهب

 يت خاصياهم يخدمات محور، دارا يها ناژه در سازميوهشوند و بيها انتخاب م شركت
ار موثر خواهد ينه بسين زميو كشف دانش نهفته در ا يكاو ده از علم دادهاست كه استفا

در  يكاواستفاده از داده ين به حوزهيشيپ يكردهايان روين مقاله ضمن بيدر ا. بود
با  يدين توسعه داده شود و مدل جديشيپ يها، تالش شد تا مدليت منابع انسانيريمد

ه يها اراممكن متناسب با بانك داده) يها(درخت  نيد بر انتخاب بهتريكأتا و يپو ينگرش
 يرهايرگذار و متغيثأت يرهايدر خصوص متغ يكرد مفهومين باتوجه به رويچنهم. شود

 يبرا يمناسب ينهي، گز"عملكرد يابيارز"ر هدف يكه متغ شده استهدف، مشخص 
: ريمتغ پنجرگذار فقط يثأر تيمتغ 26ن ين از بيچنرها نبوده و همير متغيارتباط با سا يبرقرار

-حرفه يمصاحبه و تجربه كل آزمون، امتياز ينمره استان محل خدمت، مقطع تحصيلي،"
  .رگذار هستنديتاث "از ارتقاءيامت"ر هدف يبر متغ "يا

تجزيه و  يده است كه نتيجهشي به سازمان مورد مطالعه ارايه ياهدر همين رابطه پيشنهاد
توان به موارد   ا ميهاز جمله اين پيشنهاد. ده بوده استهاي مدل طراحي ش تحليل خروجي
  :زير اشاره نمود

ادبيات، معارف، رياضي و معلومات  ينمره(باتوجه به حذف متغيرهاي آزمون مانند  •
بد و با هدف ضروري است نوع دروس انتخابي و يا محتواي آنان تغيير يا) عمومي
 .ندشوطراحي ) عات گذشتهاطال فقطنه (هاي آينده  گيري پتانسيلاندازه

هاي امتيازدهي ارزيابي عملكرد تغيير يافته و براي تكميل اطالعات آن از ابزارهاي روش •
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 .دشوسازي استفاده آموزشي و فرهنگ
هايي كه برگزاري قسمتي از پذير بودن به روشتوان به بررسي و درصورت امكان مي •

 .رداختنمايد نيز پ زمون را به صورت تشريحي فراهم ميآ
 يكاو نه و گسترده از علم دادهيبه يت است، استفادهيز اهميشتر حايچه بت، آنيدر نها

 يها نه از دادهيكم هز يتواند ضمن استفاده ياست كه م يتيريمد يهار حوزهيدر سا
ران روشن يمد ينهفته در سازمان برا يهارا از دانش يدي، افق جدها¬ناموجود در سازم

  . دينما
  
  بعمنا

 يريكارگهانتخاب و ب يالگو .محمدرضا، آذر عادل يناصر نيام محمود، يمحمد .1
، فصلنامه مدرس يمصنوع يعصب يها با استفاده از شبكه ها نادر سازم يانسان يروين
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