575

نشریۀ تخصصی مهندسی صنایع دورۀ  ،52شمارۀ  ،4زمستان  ،9317از صفحه  575تا 584

ارزیابی عملکرد عاملهای انسانی در مرکز تلفن
با استفاده از رویکرد دادهکاوی
مریم دولتشاه ،1بابک تیمورپور

*۲

 .9کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه پیامنور تهران
 .2استادیار گروه مهندسی فناوری اطالعات دانشگاه تربیتمدرس
(تاریخ دریافت ،15/67/ 60 :تاریخ دریافت روایت اصالحشده ،18/63/61 :تاریخ تصویب)18/63/29 :

چکیده
بیشتر مشکالت مربوط به برنامهریزی منابع انسانی به محدودیتهای سطح خدمات منحصر است .ارائۀ سطح خددمات بداب بدر فاکتورهدایی مانندد کداه
زمان خدمت تأکید میکند؛ بنابراین ارزیابی عملکرد عاملهای انسانی در صدنتت مراکدز تلفدن بدهمنظدور تتیدین کیفیدت سدطح خددمات ،از مهد تدرین
چال های این مراکز محسوب میشود .در این پژوه  ،برای تتیین سطح خدمت ،مهارت و خوشهبندی عاملهای انسدانی ،ویژگدیهدای توصدیفی متیدار
زمان خدمت براساس نوع خدمت به مشتری بهعنوان دادههای ورودی استخراج شدهاند .استفاده از این مشخصهها مدیتواندد بده ارزیدابی و اولویدتبنددی
مؤثرتر عاملهای انسانی کمک کند .همچنین این مشخصهها دشواری استفاده از سایر متیارهای ارزیابی عملکرد را ندارند .مشخصدههدای ایدن پدژوه از
داده های مرکز تماس یک شرکت طراح و تولیدکنندۀ سیست های کامپیوتری و الکترونیکی استخراج شده و با استفاده از روش تحلیل مؤلفدههدای اصدلی
ارزیابی شدهاند .همچنین موقتیت عاملها در مقایسه با مشخصههای عملکرد آنها نمای داده شده است .درنهایت عامدلهدای انسدانی مدورد مطالتده بدا
استفاده از الگوریت خوشهبندی  k-meansو براساس مشخصههای عملکردشان گروهبندی شدهاند .سه گروه از عاملهای انسانی ایجاد شده است کده هدر
گروه بیانگر سطح مهارت و خدمت آن گروه است .نتایج پژوه سهولت در ارزیابی عملکرد عاملها را با روشهای دادهکاوی نشان میدهد.
واژههايکلیدي:خوشهبندی ،دادهکاوی ،زمان خدمت ،عاملهای انسانی ،مرکز تلفن.


مقدمه
رشد چشمگیر صنتت مرکز تلفدن سدبب اهمیدت مددیریت
منابع انسانی )HRM( 9در این مراکز شدده اسدت .چنانچده
حدود  3درصد نیروی کار در ایابتمتحده در مراکدز تلفدن
کار میکنندد .در اسدترالیا و انگلدی نیدز حددود  2درصدد
نیددروی کددار آنهددا در ایددن صددنتت مشددتود هسددتند [.]9
عامل های انسانی از عناصدر اصدلی مراکدز تلفدن اسدت کده
بددهعنددوان منددابع انسددانی ارزشددمندترین عامددل خدددمت و
مه ترین سرمایۀ صنتت مراکز تلفدن محسدوب مدی شدوند.
عاملهای انسانی مرکز تلفن بهمنزلۀ کارکنانی که مسئولیت
تماسهای تلفنی را برعهده دارند ،شناخته میشوند [.]2
اهداف مدیریتی مرکدز تمداس ترکیبدی از چدال هدای
نسبتاً سخت و دشواری است که مهد تدرین اقددامات مدورد
نیاز برای متتدادد نگده داشدتن هزینده ،کیفیدت خددمات و
رضایت کارکنان را شامل می شود [ .]3همان طور که مراکدز
تماس یکی از نقاط اصلی ارتباطی برای تماس مشدتریان بدا
سددازمانهددا محسددوب م دیشددوند ی دا بدده عبددارتی یک دی از
ورودیهای مدیریت ارتباط با مشتری ( )CRMهسدتند تدا
* نويسندة مسئول

تلفن28228828 :

سددازمان بتوانددد پاسددخگوی مشددکالت مشددتریان باشددد،
عاملهدای انسدانی ایدن مراکدز نقشدی اساسدی در رضدایت
مشتری دارند و ارزیابی عملکرد آنهدا بدهمنظدور شناسدایی
ضتفشان در عصر دیجیتاد فتلی اهمیت بسدیاری دارد [،]4
اما کیفیت خدمات ارائهشده به مشتری در مراکز تمداس بدا
ارزیابی عملکرد عامدل هدای انسدانی و براسداس متیارهدایی
گوناگون مانند تتدداد تلفدن هدای پاسدخ داده شدده ،تتدداد
تلفنهایی که با تماس اود حل میشوند و زمان خدمت بده
مشددتری سددنجیده مددیشددود .بددرای بددرآورد اهددداف و
برطرفکردن چال های ارزیابی عملکرد عاملهای انسانی و
همچنین اولویتبنددی آنهدا ،بدهکدارگیری تتدداد مناسدب
کارکنان با مهارتهای مورد نیاز بهمنظور ارائدۀ خددمات در
راستای اهداف امری ضروری است []5؛ درحدالیکده رابطدۀ
میان عملکرد مؤثر عاملهای انسانی و ارائۀ بهترین خددمات
به مشتری باید هد زمدان مددیریت شدود [ .]0بدهطدورکلی
ارزیابی و تحلیل عملکرد عاملهدای انسدانی از نظدر کداه
هزینههای مددیریتی و عملیداتی ،تتیدین سدطح خددمات و
افزای بهرهوری عاملهدای انسدانی اهمیدت دارد؛ بندابراین
Email: b.teimourpour@modares.ac.ir
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اهمیت برنامه ریزی و ارزیدابی عملکدرد عامدلهدای انسدانی
سبب شده است که پژوهشگران پارامترهدای تأثیرگداار بدر
عملکددرد عامددلهددا را بررسددی کننددد .تدداکنون پژوهشددگران
عملکرد عاملهای انسانی را براساس متیارهایی مانندد ندر
حل تمداس ،متوسدس سدرعت پاسدخگویی و زمدان خددمت
ارزیابی کردهاند .اندازهگیری برخدی از ایدن متیارهدا دشدوار
است و عواملی مانند اینکه آیا به مشتری خدمت شده است
یا نه؟ آیا مشتری رد شده است یا نده؟ آیدا زمدان پاسدخ بده
مشتری قابلقبود است یا نه؟ و مواردی از این قبیدل بدرای
ارزیابی عامل های انسانی و تتیدین کیفیدت سدطح خددمات
وجود دارد [ .]7توجه داشته باشید که اندازهگیری برخدی از
این متیارها دشوار است .به هر حاد با توجه به تحدت فشدار
بودن سازمانها در بازار رقابتی ،مدیران همچندان بدهدنبداد
بهبود عملکرد کارکندان بدرای افدزای بهدرهوری و کداه
هزینددههددا هسددتند؛ بنددابراین کشددو و تجزیدده و تحلیددل
شکاف های اجرایدی بده منظدور بهبدود و پیشدرفت عملکدرد
نیروی انسانی امری ضروری است [.]8
پیشینة پژوهش
توانایی پی بینی عملکرد کارکنان در بخ صدنتت بسدیار
مه د اسددت .ایددن عملکددرد بدده عوامددل گوندداگون شخصددی،
اجتماعی ،مهارت ها ،دقت ،اعتماد ،مسئولیت ،کار استاندارد،
عملکرد واقتدی ،رواندی و سدایر متتیرهدای زیسدتمحیطدی
وابسته است [ .]1در صنتت مراکز تلفن بیشتر بر متیارهای
عملکرد عملیاتی مانند احتماد رفدع مشدکل ( 2)RPو ندر
ترک مشتری ( 3)ARبرای تتیدین سدطح کیفیدت خددمات
ارائهشده از سوی هریک از عاملهای انسدانی یدا گروهدی از
آن ها تمرکز شده اسدت [ .]96برخدی پژوهشدگران AR ،را
یکی از متیارهای مه ارزیابی عملکرد عاملهای انسدانی در
مراکز تلفن مترفی و این فاکتور را بررسی کردهاندد [ .]99از
دیدگاه فینبرگ و همکاران ( ،)2666متیار رفدع اشدکاد در
اولین تماس ( 4)FCRبرای تتیین سدطح خددمات اهمیدت
نددارد [ .]92هدارت و همکدداران ( )2660بدا بررسدی متیددار
 FCRاهمیت این متیار را در تتیین سطح رضایت مشتریان
توضیح دادند [ .]93رید نیز ( )2663با بررسدی ایدن متیدار
سطح رضایت مشتری را تتیین کرد [.]94
با توجه به اهمیت ارزیابی عملکرد عاملهدای انسدانی و
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تتیین سطح خدمت آنهدا بدهمنظدور تخصدی خددمات و
اولویتبنددی سدطح مهدارت عامدلهدا ،پژوهشدگران بددون
درنظرگرفتن عملکرد و اولویتهای عاملهای انسدانی ،اندواع
تماس ها را با مهارتهای عاملهای انسانی مطابقت دادهاندد
[ .]96سیزلمن و وایت ( )2667مهارت و اولویت عاملهدای
انسانی را در تخصی تماسهدا و بدا هددف متتداددکدردن
زمان انتظار مشتری و سطح رضایت شتلی عاملهدا درنظدر
گرفتهاند [ .]95آن ها مقادیر مبتنی بر تصمی مدیریت را به
نوع تماس و اولویتهای عاملهای انسانی اختصدا دادندد.
بددرای تصددمی گیددری در مددورد تخصددی تمدداسهددا بددا
درنظرگرفتن تنها یک نوع تماس و گروه زیادی از عاملهای
انسانی که براسداس ندر خددمت و  RPتتیدین مدیشدوند
مشخصۀ  RPبررسی شدد .براسداس نتدایج آنهدا مدیتدوان
گددروههددای عامددل را بدا توجدده بدده نددر خدددمت مؤثرشددان
اولویتبندی کرد .این نر  pµنامیده مدیشدود .بدا بررسدی
 RPمشخ شد همیشه گروه عامل ارجح یتنی گروهی بدا
بددابترین  pµدر مسددیر تمدداس وجددود دارد .وقتددی همددۀ
عاملهای انسانی در آن سطح ارجدح قدرار بگیرندد ،شدرایس
برای تخصی تماسها به دیگر گروهها بهینده اسدت [.]96
5
در ساد  ،2665آرمونی قانون سریعترین عامل اود ()FSF
را برای تتیدین سدطح خددمت و اولویدتبنددی عامدلهدای
انسانی ناهمگن ارائه داد [ .]90عملکرد بهتر قدانون  FSFدر
مقایسه با اعماد قوانین همگن برای عامدلهدای انسدانی در
ساد  2692از سوی مهروترا و همکاران تشخی داده شدد
[ .]96سایر فاکتورهای مؤثر در عملکرد عامدلهدای انسدانی
مانند زمان انتظار مشتری و میدانگین سدرعت پاسدخگدویی
( 0)ASAبهمنظور ارزیابی عملکرد و تتیدین سدطح خددمت
عاملهای انسانی ،مدیریت تماسها و زمان انتظار در مراکدز
تلفن بررسی شد ،اما سنج سطح خدمت متموبً براساس
زمان پاسخ به تماسها صورت میگیرد که بدا زمدان انتظدار
قابلقبود ( 7)AWTتتریو میشدود [ .]7گدانز و همکداران
( )2695پی بینی یکپارچهای از عملکرد عاملهای انسدانی
را به کمک رویکرد برنامه ریزی تصادفی بده منظدور مددیریت
منابع انسانی ارائه دادند و برای این نوع پی بینی ،از فرایند
گوسین استفاده کردند تا خدمات طوبنی مدت را تشدخی
دهند؛ به این صورت که ابتدا پی بینیهای پدارامتری را بدا
اسددتفاده از توزیددع گوسددین انجددام دادنددد و پدد از آن
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پی بینیها را با ارائدۀ مددد عمدومی بدهروزرسدانی کردندد
[ .]97سددلوین و همکدداران ( )2695نظددارت بددر عملکددرد
عاملهای انسانی در مراکز تلفدن را براسداس شداخ هدای
کلیدی عملکرد ( 8)KPIsمطرح کردند [.]98
با توجه به آنچه بیان شدد ،بدهمنظدور ارزیدابی عملکدرد
عامل های انسانی و نظارت بر آن ها ضروری است متیارهدا و
فاکتورهایی درنظر گرفته شود .در این مقاله ،بدرای ارزیدابی
عملکرد عاملهای انسانی یک مرکدز تلفدن و اولویدتبنددی
(گروهبندی) آن ها براسداس سدطح خددمت از متیدار زمدان
خدمت( 1از مه ترین فاکتورهای عملکرد عملیاتی عاملهدا)
استفاده شد .زمان خدمت در مراکز تماس بدهطدور متمدود
مدتزمانی است که یک عامل صدرف رسدیدگی بده تمداس
میکند که شامل مدتزمان مکالمه میان یک عامدل و یدک
مشتری و زمان صرفشده پ از تماس است [ .]91سدپ
مشخصددههددای آمددار توصددیفی (میددانگین ،انحددراف متیددار و
چولگی) طود خدمت براساس نوع خددمت بدرای هریدک از
عامددلهددا اسددتخراج شددد .درواقددع ورودی ارزیددابی عملکددرد
عامل های انسانی برای تتیین سطح مهارت و اولویدتبنددی
آنها مشخصههای توصدیفی زمدان خددمت بدرای هدر ندوع
خدمت است .با استخراج مشخصههای زمان خددمت ،ابتداد
گوناگونی از عملکرد عملیاتی عاملها مانندد مهدارت ،سدطح
خدددمت ،رفتددار شخصددی و اجتمدداعی ،مسددئولیتپددایری و
عملکرد واقتی مدنظر قرار میگیدرد .ویژگدیهدای توصدیفی
مؤثرترین و نخستین قدم در سدازمان دهدی و مرتدبکدردن
دادهها براساس متیار منطقی است؛ بنابراین استفاده از ایدن
ویژگیها به منظور سازماندهدی و خالصده سدازی دادههدای
کمی به روشی متنادار که قابلدرک و ارتباط باشدند ،امدری
ضروری است .از دیگر روشها و ابدزار تحلیلدی قدرتمندد در
تجزیه و تحلیل دادهها میتوان به دادهکاوی 96اشاره کرد.
دادهکاوی نقشدی مهد در سدازماندهدی دادههدا دارد و
دادهها را به اطالعات ارزشمندی تبدیل میکندد .دادهکداوی
با ایجاد سیست مبتنی بر مددیریت داند  ،صدالحیتهدای
اصلی را مدیریت مدیکندد ،فرصدتهدای کسدبوکدار را بده
حداکثر میرساند و خطر از دست دادن فرصتهای تجداری
را کاه میدهد [ .]26گستردگی استفاده از دادهکاوی در
سادهای اخیر در زمینههای گوناگون کداربردی و پژوهشدی
از جمله در حوزههای مدیریتی (مدیریت مشتری ،مددیریت
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تولید ،یا مدیریت مالی) بدهویدژه در زمیندۀ مددیریت مندابع
انسانی [ ،]29منجر به انجام پژوه هایی در زمینه انتخداب
کارکنان [ ،]22عملکرد نیروی کاری و اطمینان از صالحیت
آنها [ ،]23برنامهریدزی وظدایو [ ،]24ارزیدابی عملکدرد HRM
[ ]25و تجزیه و تحلیل عملکرد نیروی انسانی بدا روشهدای
خوشهبندی شدده اسدت [ .]20تکنیدکهدای دادهکداوی بدا
کشو الگوها و اطالعات پنهدان در حجد زیدادی از دادههدا
می تواند در تصمی گیری بسیار مفید باشدد .روش تجزیده و
تحلیل مؤلفههای اصلی یکی از ابزار دادهکاوی برای کداه
ابتاد مجموعهای از دادهها و ایجاد الگوریت مددسازی است
99
که کاربردی فراوان دارد .تحلیل مؤلفههای اصلی ()PCA
روشی برای آشکارکردن روابدس مؤلفده هدای مجموعده ای از
دادهها با شناسایی و تتیین کمیدت گروهدی از مؤلفدههدای
اصلی است .مؤلفههدای اصدلی ابدزاری بدرای کداه تتدداد
متتیرهای خام به یک مجموعه داده هستند .از کاربردهدای
تحلیل مؤلفههای اصلی میتوان به چهرهشناسی اشاره کدرد
که در تشخی مشخصههای اشتباه چهره استفاده میشدود
[ .]27از دیگر کاربردهای روش  PCAرتبهبندی اسدت کده
اولینبار ژیو ( )9118برای رتبهبنددی منداطآ آزاد چدین از
آن استفاده کرد [ .]28این پژوهشگر نشان داد روش PCA
میتواند برای ارزیابی عملکرد کاربرد داشته باشد.
در این مقاله با اسدتخراج نده مشخصده براسداس زمدان
خدمت و نوع خدمت برای هر عامل انسانی ،از روش تحلیدل
مؤلفههای اصلی استفاده شد تا عملکرد عامدلهدای انسدانی
ارزیابی شود .سپ عاملهای انسانی براساس مشخصههدای
عملکرد آن ها که بیانگر سطح خدمت و مهارتشان اسدت بدا
استفاده از الگوریت  k-meansخوشهبندی شد .با این روش
عملکرد عامل های انسانی در بی از یک بتدد مددنظر قدرار
گرفته است .در این میان ،به دو بتدد زمدان خددمت و ندوع
خدمت بهمنظور ارزیابی عملکرد عامدلهدای انسدانی مراکدز
تلفن توجه شده است که همین امر پژوه فتلی را از سایر
مطالتات متمایز میکند .در مطالتات پیشین ،تنها بده یدک
بتد از عملکرد عاملهای انسانی توجه شده است .به عبدارت
دیگر ،آن ها بتد عملیاتی مراکز تلفن را براساس ویژگیهایی
مانند زمان تماس ،سرعت پاسخ ،زمان انتظار پاسخ و بددون
توجه به تجربه و مهارت عاملهای انسانی بررسی کدردهاندد.
بهطدورکلی ،بدا بررسدی دو بتدد عملیداتی از مشخصدههدای
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عملکردی عامدل هدای انسدانی ،امکدان ارزیدابی جنبدههدای
گوناگون عملکرد عاملهدا مانندد مهدارت ،تواندایی و تجربده
ایجاد شده است.

روششناسی
تاکنون پژوهشگران در حوزههای گوناگون عملیاتی از جمله
مراکز تلفن تنها براساس برخی متیارهای مؤثر بدر عملکدرد
عامل های انسانی و بدون توجه به نوع خددمت ،بده بررسدی

عملکرد عاملهدای انسدانی پرداختدهاندد .در ایدن پدژوه ،
عاملهای انسانی یک مرکدز تلفدن براسداس مشخصدههدای
وابسته به تماسهای تلفنی ارزیابی شدده کده بده اسدتخراج
مشخصههای عملکرد آنها انجامیده اسدت؛ بندابراین متیدار
زمان خدمت یکی از مهد تدرین متیارهدای سدطح خددمت
است .عملکرد عاملها نیز براساس نوع خدمت ارائهشدده بده
مشتری با یکدیگر مقایسه شدهاند.

استخراج ،آم هس زی پیشپیر از ا ههی :
تعیین مشخصه ه ی ابسیته بیه طیول مید
خدمت نوع مشکل مشتری

نرم لس زی ا هه

تعیییین محیید ة ا هه ی ی مییو
هدف :ا هه ی ش مل طول مید
خدمت نوع مشکل مشتری

خوشیهبندی ا هه ب استف ه
از الگو يتم K-means

تعیین گر هه ی ع مله ی
انس نی براس س خوشهبندی

تفسیر ا زي بی نت يج
خوشهبندی

شکل  .1فرایند دادهکاوی

این مطالته از مراحل گوناگونی تشکیل شدده اسدت .در
گام اود مشخصههای مه و تأثیرگاار بر حوزۀ مورد مطالته
شناسایی شدهاند .سپ بهمنظور افزای کیفیدت دادههدا و
تتیین مناسبترین شکل داده به پی پردازش و آمادهسازی
دادهها پرداخته شده اسدت؛ زیدرا کیفیدت دادههدا بدا نتدایج
حاصل از تجزیه و تحلیل رابطهای مستقی دارد .در گامهای
بتدی ،به منظور تجزیه و تحلیدل دادههدا و کشدو الگوهدای
پنهان ،از الگوریت خوشهبندی  k-meansاسدتفاده شدده و
درنهایت نتایج حاصل از خوشهبندی ارزیابی شده است .این
فرایند در شکل  9آمده است.

استخراج مؤلفههای اصلی
مؤلفههای اصلی براساس دادههای مرکز تلفن یدک شدرکت
خدماتی در زمینۀ طراحی و تولید سیست های کامپیوتری و
الکترونیکی استخراج شدهاندد .در ایدن پدژوه  1عامدل از
مرکز تلفن مورد مطالته ارزیابی شد که این عوامل بهترتیب
با عامل  9تدا  agent 1( 1تدا  )agent 9مترفدی شددهاندد.
پایگاه دادۀ مورد بررسی شامل رکوردهای مربوط بده تمداس

مشتریان است که بی از هزار تماس را شامل میشود .هدر
رکورد از پایگاه داده شامل چهار فیلد است:
 تاریخ و زمان تماس؛
 کد ( )IDعاملی که تماس را پاسخ میدهدد (شدمارۀ
تماس پاسخدهنده)؛
 زمان خدمت؛
 نوع خدمت.
در میان فیلدهای ذکرشده از سه فیلد کد عامل انسانی ،زمان
خدمت و نوع خدمت با توجه به نیاز و ضرورت ایدن پدژوه
استفاده شده است؛ زیرا بهمنظور شناسایی عامل پاسدخگو بده
تماس ،به  IDعامل انسانی نیاز اسدت و فیلدد زمدان خددمت
بهدلیل اهمیت آن در ارزیابی عملکرد عاملها متیدار ارزیدابی
عاملها محسوب میشود .همچنین بهمنظور توجه بده سدطح
مهارت هریک از عاملها در خدمات ارائدهشدده ،از فیلدد ندوع
خدمت بده مشدتری بدرای ارزیدابی ابتداد گونداگون عملکدرد
عاملها استفاده شدده اسدت .فرایندد انتخداب و آمدادهسدازی
دادهها با انتخاب موضوع تماس و عامدلهدای انسدانی آاداز و
سپ زمان خدمت برای هر نوع خدمت و هر عامل بهصدورت

ارزیابی عملکرد عاملهای انسانی در مرکز تلفن با استفاده از رویکرد دادهکاوی

جداگانه فیلتر شده است .ساختار دادههای عاملهدای انسدانی
مرکز تلفن در پاسخگویی به تماسها ،شدامل شد فیلدد بدا
عنوانهای نام عامل ،زمان شروع خدمت ،زمان پایان خددمت،
طود خدمت (زمان خدمت) ،نوع خدمت و نوع تمداس بدرای
هر تماس تلفنی است .نوع خدمت شامل خدمات نرمافدزاری،
سختافزاری و عمومی است .خدمت ندرمافدزاری مربدوط بده
مشدکالت نددرمافدزاری اسددت کده در برنامددههدای مربددوط بدده
دستگاهها ایجاد میشود .خدمت از نوع سختافزاری ،مربدوط
به کارکرد دستگاههایی اسدت کده دچدار مشدکل شددهاندد و
خدمات عمومی درخواسدتهدای مشداوره و سدایر مشدکالت
ایرنرمافزاری و ایرسختافزاری مشتریان را شامل مدیشدود.
بهمنظور تتیین مؤلفههای اصلی یا مشخصههدای مربدوط بده
عاملهای انسانی ،زمان خدمت براساس نوع خدمت استخراج
شده است .سپ برای طود خددمت هدر ندوع خددمت ،سده
ویژگی میدانگین ،92انحدراف متیدار 93و چدولگی 94آن تتیدین
شددده اسددت .بددا توجدده بدده سدده نددوع خدددمت (نددرمافددزاری،
سختافزاری و عمومی) و متیار زمان خدمت ،برای هر عامدل
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نه مشخصه بهترتیب با عنوانهای میانگین خدمات نرمافزاری
( ،)soft. meanانحراف متیار خدمات نرمافدزاری (،)soft. sd
چدولگی خددمات ندرمافدزاری ( ،)soft. skewnessمیدانگین
خدمات سختافزاری ( ،(hard. meanانحراف متیار خددمات
سختافدزاری ( ،)hard. sdچدولگی خددمات سدختافدزاری
( ،)hard. skewnesمیدانگین خددمات عمدومی ( general.
 ،)meanانحددراف متیددار خدددمات عمددومی ( )general. sdو
چولگی خددمات عمدومی ( )general. skewnessاسدتخراج
شدده اسدت .مشخصدههدای  soft. sd ،soft. meanو soft.
 skewnessمربوط به میانگین ،انحراف متیار و چولگی زمدان
خدمت برای خدمات نرمافزاری اسدت .مشخصدههدای hard.
 hard. sd ،meanو  hard. skewnessمربوط بده میدانگین،
انحددراف متیددار و چددولگی زمددان خدددمت بددرای خدددمات
سختافزاری است .همچنین مشخصههای ،general. mean
 general. sdو  general. skewnessمربدوط بده میدانگین،
انحراف متیار و چولگی زمان خدمت بدرای خددمات عمدومی
عاملهای انسانی است (جدود .)9

جدول  .1مشخصههای عاملهای انسانی مرکز تلفن
General.
 skewness

Generl.
 sd

General.
 mean

6/9286

9/4766

3/5550

9/9869

6/0812

2/1350

3/2727

2/0908

6/7348

9/6444

9/1616

2/4757

8/6364

2/5033
9/7700
9/8795
6/0856
6/7275
9/1291

2/4884
9/9057
9/3697
6/5170
9/9665
9/1778

2/2367
9/7012
9/7777
9/5666
9/1666
2/9000

9/8380
9/6704
3/6677
9/9848
2/9540
2/5564

3/9296
4/8825
8/3440
4/9565
4/5013
4/5956

Hard.
 skewness

Hard.
 sd

Hard.
 mean

Soft.
 skewness

4/2547

5/4095

9/8103

3/3703

5/2828

4/0922

3/5588

1/6646

5/0666

2/9993

0/0891

3/5666
0/92566
5/4333
5/9364
4/8333
3/1473

2/2615
9/1503
9/8042
9/1783
4/0601
2/7401

2/0747
7/2622
4/1743
3/7152
3/1086
0/8654

تحلیل مؤلفههای اصلی
تحلیل مؤلفهها و عاملهای اصدلی دادههدا بده چهدار دسدتۀ
اصلی تقسی میشود:
 .9تحلیل مؤلفههای اصلی؛
95
 .2تحلیل روابس و تحلیل روابس بدون جهت ؛
 .3تحلیل مختصات اصلی90؛
97
 .4مقیاسگااری چندبتدی ایرمتریک.
در ایددن مقالدده ،بددهمنظددور تحلیددل دادههددا از روش تحلیددل

 Soft.
 sd

Soft.
 mean

 agents

4/1782

agent1

7/6701

agent 2

7/6666

agent 3

2/8215
0/5268
5/2367
4/7068
3/1616
5/5666

agent 4
agent 5
agent 6
agent 7
agent 8
agent 9

مؤلفههای اصلی ( )PCAاستفاده شد PCA .روشی برای تحلیدل
ساختار دادهها و نمای شباهتها و تفاوتهای میدان آنهاسدت.
با ایجاد آن ،نخستین محور اصلی ،هنگامی که دادههدا روی یدک
خس پی بینی مدیشدوند ،حدداکثر واریدان را دارندد و دومدین
محددور اصددلی بددا حفد حددداکثر واریددان عمددود بددر آن اسددت.
بهطورکلی  PCAترکیبی از متتیرها را مدییابدد و بدرای کداه
متتیرها بددون از دسدت دادن اطالعدات دادههدای اصدلی مفیدد
است .از نظر ریاضی  PCAستی مدیکندد مدددهدای خطدی از
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دادهها را با حف اطالعات آنهدا ایجداد کندد .بده عبدارت دیگدر،
مؤلفههای اصلی آن متتیرهای خطدی هسدتند؛ بندابراین تتیدین
امتیاز عاملهای فردی ممکن است به مشخ کردن گدروههدایی
با افراد همگن کمک کند .برای ارزیابی عملکرد عاملهای انسدانی
باید مشخصهها یا متیارهایی درنظر گرفته شود که ممکدن اسدت
به یکدیگر وابسته باشند؛ درحالیکه احتمداد زائددبودن برخدی از
ایددن مشخصددههددا وجددود دارد؛ از ایددنرو در تحلیددل و ارزیددابی
مشخصددههددا ممکددن اسددت اطالعددات از دسددت بددرود .درواقددع
مشخصددههددایی بایددد انتخدداب شددوند کدده بدددون از دسددت دادن
اطالعات دادههای اصلی ،فردی را از فرد دیگر متمدایز کنندد کده
البته این کار سادهای نیست ،اما اگر توابع خطدی ناهمبسدتهای از
مشخصهها ایجاد شود ،متمایزکردن ساده میشدود؛ زیدرا بدا ایدن
روش هریک از مشخصهها جنبههای متفاوتی از دادهها را تفسدیر
میکنند .در این میان ،توابتی کده کمتدرین تتییدرات را انتکداس
میدهند ،کنار گااشدته مدیشدوند و تنهدا تدوابتی کده واریدان
بزرگتری دارند درنظر گرفته میشوند .مؤلفههدای اصدلی همدان
توابع خطی ناهمبسته هستند که ارزیابی آنها بدا عندوان تحلیدل
مؤلفههای اصلی شناخته میشود .در این مقالده ،پد از تشدکیل
ساختار دادههای مربوط به مشخصهها ،عاملهای انسانی براسداس
مشخصههای استخراجشده بدهروش  PCAنشدان داده شددهاندد
(شدکل  .)9براسداس دو مؤلفدۀ اصدلی اود ( PC 1و  PC 2کده
 %70از کل واریان مولفه ها را تشدکیل مدی دهندد) بدا بدابترین
واریدان  ،مشخصدههدای  general. mean، soft. skewnessو
 general. skewnessبهترتیب بیشترین ارزش و مشخصدههدای
 soft.mean ،soft.sdو  hard. sdبددهترتیددب اهمیددت کمتددری
دارنددد .فددرد  4بددابترین امتیدداز و فددرد  2کمتددرین امتیدداز را دارد
(جدودهای  3 ،2و  .)4عاملهای  7 ،9و  5چولگی زمان خددمت
مربوط به هر سه ندوع مشدکل آنهدا کده شدامل مشخصدههدای
 hard. skewness ،soft.skewnessو general. skewness
میباشد ،کمتر از سایر عاملهاسدت .چدولگی راسدت ،انباشدتگی

دادهها با طود خدمت کمتر را نشان میدهد؛ پ ایدن عامدلهدا
بهدلیل مقادیر پایین چولگیشان تتداد دادههای با طدود خددمت
پایین آنها در مقایسه با عامل  4کمتر اسدت .بده عبدارتی مددت
زمان صرف شده توسس این عاملها جهدت ارائدۀ خددمت و حدل
مشکل مشتری نسبتاً طوبنی است.
میدانگین زمدان خددمت عامدل  4در مشخصدههدای soft.
 hard. mean ،meanو  general. meanاز سددایر عامددلهددا
کمتر است .به عبارت دیگر ،دادههایی بدا طدود خددمت پدایین
این عامدل ،بیشدتر از سدایر عامدلهاسدت .همچندین کمتدرین
انحراف متیار از میدانگین دادههدا را دارد .بددیهی اسدت مقددار
چولگی دادههای این عامل بابست .مقدار سه ویژگی مربوط بده
انحراف متیدار زمدان خددمت یتندی مشخصدههدای ،soft. sd
 hard. sdو  general. sdبه ترتیب برای عامدلهدای  0 ،2و 2
بابتر از سایر عاملهاست؛ یتنی انحراف دادههای این عامدلهدا
از میانگین دادهها (مرکدز توزیدع دادههدا) بیشدتر اسدت و ایدن
عاملها میانگین زمان خدمت بدابیی دارندد .انحدراف متیدار از
میانگین دادههای مربوط به عامل  2بیشتر از سایر عاملهاست.

شکل  .۲موقعیت عاملها با توجه به مشخصههای عملکردشان
براساس دو مؤلفة اصلی اول

جدول  .۲اهمیت مؤلفههای اصلی
PC9
9/592e-16

PC8
6/6806

PC7
6/9209

PC6
6/3866

PC5
6/8387

 PC4
6/1759

 PC3
9/9127

PC2
9/0125

 PC1
2/722

6/66 e+00

6/6665

6/6699

6/6960

6/6526

6/6763

6/9652

6/2991

6/548

9/66e+00

9/6666

6/1114

6/1182

6/1875

6/1355

6/8052

6/7511

6/548

Standard
deviation
Proportion of
Variance
Cumulative
Proportion
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جدول  .3امتیاز مشخصهها از نظر اهمیت
 General.
 skewness

 General.
 sd

 General.
 mean

 Hard.
 skewness

 Hard.
 sd

 Hard.
 mean

 Soft.
 skewness

 Soft.
sd

 Soft.
 mean

-6/6483

6/6901

6/6932

6/9243

6/4443

6/9340

6/6607

6/7291

6/4148

جدول  .4امتیاز عاملهای انسانی
 agent 9

 agent 8

 agent 7

agent 6

 agent 5

 agent 4

 agent 3

 agent 2

agent 1

6/7669

-9/1815

-9/1816

9/9834

9/7474

-4/3108

3/9024

3/0627

-2/6260

ایجاد گروههای عامل همگن
بددا ارزیددابی موقتیددت عامددلهددای انسددانی در مقایسدده بددا
مشخصههدای آنهدا اکندون مدیتدوان گدروههدای عامدل را
براساس این مشخصهها تتیین کرد .با توجه به اینکده هدی
نوع اطالعات قبلی از دادهها وجود نددارد ،دسدتهای از قبدل
بددرای مشدداهدات خوشددهبندددیشددده تتریددو نشددده اسددت.
همچنین از خوشهبندی برای کشو الگوهای پنهان استفاده
شده است.
در این مقاله ،پ از نرمادسازی دادهها و بدا توجده بده
تتداد عاملهای انسدانی مدورد بررسدی بده روش k-means
بهترتیب  k= 2,3,4خوشه بررسی شد .پ از ارزیابی نتایج
خوشهبندی که در جددود  5قابدلمشداهده اسدت ،بدا نظدر
کارشناسی و متیار خروجی 98یتندی بدر مبندای روشهدای
آماری و بین خا کاربران k=3 ،خوشه با انددازههدای ،0
 9و  2بهتر از سایر نتدایج تشدخی داده شدد .خوشدۀ اود
شامل عاملهای  7 ،0 ،5 ،3 ،9و  ،8خوشۀ دوم شامل عامل
 4و خوشۀ سوم شامل عاملهای  2و  1است .در گدروه اود،
چولگی زمان خدمت مربوط به هر سه نوع خدمت که شامل
مشخصدددههدددای  hard. skewne ،soft. skewnessو
 general. skewnessاست ،کمتر از دو گروه دیگر بهشمار
می آید .بهدلیل پایینبودن مقادیر چولگی این گدروه ،تتدداد
دادههای با طود خدمت پایین آنها از دو گروه دیگر کمتدر
است .گروه دوم که تنها شامل یدک عامدل اسدت ،میدانگین
زمدان خددمت آن یتندی مشخصدههدای hard. ،soft. mean
 meanو  general. meanاز سایر گروهها پدایینتدر اسدت؛
یتنی دادههای با طود خدمت پایین این گروه بیشدتر از دو
گروه دیگر است .بهعالوه این گروه کمترین انحراف متیدار از

میانگین دادهها را دارد و بدیهی است چدولگی دادههدای آن
باب باشد .گروه سوم بده عامدلهدای انسدانی اختصدا داده
شده است کده انحدراف متیدار زمدان خددمات آنهدا یتندی
مشخصههای  hard. sd ،soft. sdو  general. sdبابسدت؛
پ انحراف دادههای این گروه از میانگین دادههدا زیدادتر و
میانگین زمان خدمت این گروه بیشتر از سایر گدروههاسدت.
درنهایت با توجه به شباهتهای درونی خوشههدا بدهترتیدب
خوشههای  2 ،9و  3با برچسب نیمهماهر ،مداهر و تدازهکدار
نامگااری شدهاند.
خوشهها بیانگر سطح مهارت و خدمت افراد متتلآ بده آن
خوشه هستند .خوشههای  9و  3ترکیبی از عاملهدای مداهر و
نیمهماهر (باتجربه و ک تجربه) هستند .دلیل تخصدی برخدی
عاملهدای باتجربده و مداهر در خوشدۀ نیمدهمداهر و همچندین
تخصی برخی عاملهای نیمهماهر در خوشۀ تازهکارها ،ارجداع
تماسهای پیچیده (تماسهایی که حل آنها دشوار ،و احتمداد
حل آنها بهکمک سدایر عامدلهدا کد اسدت) بده عامدلهدای
باتجربهتر است .بهعالوه این عاملها مسئولیت مشداورهدادن بده
افراد ک تجربه و ک مهارت را هنگام انجام وظایو خود برعهدده
دارند .از سوی دیگدر نیدز بیدانگر رفتارهدای انسدانی آنهاسدت.
اولویت برخی عاملها در کوتاهبودن زمان خدمت است و برخدی
دیگر بدون توجه به زمان خدمت ،حدل مشدکل مشدتری بدرای
آنها در اولویت قرار دارد .بدیهی است مدتزمان خددمت ایدن
عامددلهددا طدوبنی و مشخصددههددای آنهددا مشددابه عامددلهددای
نیمهماهر یا تازهکار است .همچنین نتایج خوشهبندی ،تجربده و
مهارت زیاد عامل  4را نشان میدهد کده سدبب متمایزشددن و
قرارگرفتن این عامل در خوشهای مجزا شده است.
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جدول  .5نتایج خوشهبندی
General.
skewness

General.
sd

General.
mean

Hard.
skewness

Hard.
sd

Hard.
mean

Soft.
skewness

Soft.
sd

Soft.
mean

cluster

-6/3636

-6/2258

-6/9535

-6/5701

6/2021

-6/9829

-6/2218

6/5038

6/60239

۱

9/0312

-6/2308

-6/3579

6/9898

-9/9131

-9/2753

-6/6668

-9/7561

-6/7545

۲

6/6813

6/7158

6/0312

9/9311

-6/9197

9/9831

6/0818

-6/8951

6/0163

۳

Clustering vector:
agent 9

agent 8

agent 7

agent 6

agent 5

agent 4

agent 3

agent 2

agent1

3

9

9

9

9

2

9

3

9

کاربردهای مدیریتی و عملیاتی
هدف پژوه حاضر ارزیابی و تحلیدل عملکدرد عامدلهدای
انسانی با توجه به مشخصههای آنهاست که منجر به تتیین
سطح مهارت و اولویتبندی عاملها در گدروههدا مدیشدود.
اسددتفاده از روشهددای دادهکدداوی  PCAو خوشددهبندددی در
تحلیل و ارزیابی عاملها بهمنظدور بهبدود سدطح خددمت و
عملکرد آن ها ،همچنین برای افدزای رضدایت مشدتری در
فرایند تصمی گیری مددیریت مندابع انسدانی بسدیار مدؤثر
است؛ زیرا اسدتفاده از ایدن روش سدبب تخصدی صدحیح
وظایو میان عاملها و گروههای عامل میشود کده افدزای
سطح خدمت و بهبود عملکدرد آنهدا را بده همدراه خواهدد
داشت .بهطورکلی ،بهکارگیری ایدن روش ارزیدابی و تحلیدل
عملکددرد عامددلهددای انسددانی در تتیددین سددطح خدددمت و
درنتیجه توستۀ روشهای کارآمد در افزای سطح خددمت
مدؤثر اسدت .بدهعدالوه اسدتفاده از ایدن روش بده تخصددی
فتالیتهای عاملهای انسدانی (در سدازمانهدای تولیددی و
خدماتی) با توجه به سطح مهارت آنها میانجامد؛ بندابراین
امکان افزای بهدره وری کده در مددیریت مندابع انسدانی از
اهمیت بسیاری برخوردار است ،وجود دارد.
نتیجهگیری
با توجه به اهمیدت بررسدی و تحلیدل عملکدرد عامدلهدای
انسددانی در کدداه هزینددههددای مدددیریتی و عملیدداتی،
پژوهشگران بدا اهدداف گونداگون سدطح مهدارت و افدزای
بهرهوری عاملهای انسانی مراکز تلفن را ارزیدابی کدردهاندد.
برخی از آنها در فرایند ارزیابی عملکرد عاملهای انسانی و
بهمنظور گروهبندی یا تتیین سطح خدمت و مهدارت آنهدا،

مشخصههایی مانند سرعت پاسخگویی ،زمان خدمت یا حدل
مشکل در اولین تماس را بدون درنظرگدرفتن ندوع خددمت
ارائهشدده بده مشدتری (ندوع مشدکل مطدرحشدده از سدوی
مشددتری) درنظددر گرفتددهانددد .در ایددن پددژوه  ،عملکددرد
عاملهای انسانی با توجه بده مشخصدههدای زمدان خددمت
(مؤثرترین متیار در ارزیابی عملکرد و تتیین سطح خددمت
و مهارت عامدلهدای انسدانی مرکدز تلفدن) و براسداس ندوع
خدمت بدا روش  PCAمصدور و بررسدی شدد .مصورسدازی
موقتیت عاملها با توجه به مشخصدههدای عملکردشدان بده
تحلیل دقیآ تر عملکرد عاملهای انسدانی کمدک مدیکندد.
نتایج نشان میدهد عاملی که امتیاز مشخصههدای آن بهتدر
از سایر عاملهای انسانی است ،مهارت بسیاری در حل انواع
مشکل دارد و با سطح خدمت بابیی همراه اسدت؛ بندابراین
برخی عاملهای انسانی در یک ندوع تمداس مهدارت بدابیی
دارند و در سایر تماسها با مهارت چندانی همدراه نیسدتند.
این مسئله سبب افزای متوسس زمان خددمت و درنتیجده
کاه سدطح خددمت مدیشدود .مطدابآ تجزیده و تحلیدل
مشخصههای استخراجشده و نتدایج خوشدهبنددی ،عامدل 4
بهدلیل تجربه و مهارت بسیار در پاسخگویی به انواع مشدکل
و پایینبودن میدانگین زمدان خددمت بده مشدتری از سدایر
عاملها متمدایز اسدت؛ بندابراین در خوشدهبنددی عامدلهدا
براساس مشخصههای عملکردشان در خوشدهای مجدزا قدرار
گرفته است .همچنین بهدلیل مشابهنبودن رفتار عامدلهدای
انسانی در عملکردشان ،آنها نمدیتوانندد در یدک سدطح از
مهارت قرار بگیرند کده ایدن مسدئله بیدانگر نداهمگنبدودن
عملکرد و رفتار عاملهای انسانی است .برایناساس ضدروری
است گروهبندی آنها با هدف تخصی فتالیتها در مراکدز
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درنتیجه افزای سطح خدمت و بهرهوری مرکز تلفدن را بده
 بددرای پددژوه هددای آتدی مدیتددوان بدهکمددک.همدراه دارد
 زمان مدورد نیداز بدرای رسدیدن،روشهای پی بینیکننده
عامل نیمده مداهر یدا آمداتور را بده سدطح خددمت مطلدوب
.پی بینی کرد

ارزیابی عملکرد عاملهای انسانی در مرکز تلفن با استفاده از رویکرد دادهکاوی

تلفن صورت بگیرد؛ زیرا بهدلیل حج کاری زیداد در مراکدز
 اگر تخصی فتالیتها بهدرستی انجدام نشدود سدطح،تلفن
.خدمت و درنتیجه بهرهوری عملکرد عاملها کاه مییابد
 تحلیدل و،به طورکلی نتایج این مطالته منجر به ارزیابی
تتیین گروههای عامل براسداس مشخصدههدای آنهدا شدده
است که بهبود عملکرد و افزای سطح خددمت عامدلهدا و
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