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 چکيده
را خودنیروی بالقوه  ویای امروزی ادامة حیات دهند، ها بخواهند در دنیای پیچیده و پ هرگاه سازمان

کارکنان توانمند . وری سازمان شود باید مهار کنند و مورد استفاده قرار دهند، تا باعث افزایش بهره

هدف ازانجام  .رسانند ی که دارند هم به سازمان و هم به خودشان نفع میبا کارایی و اثربخشی باالی

در وباال بردن اثربخشی پژوهش حاضر ارائه روشی پیشنهادی برای باال بردن راندمان کاری کارگران 

سازمان های تولیدی بوده است، کلیه مطالب ارائه شده حاصل تحقیق وبررسی نویسندگان پژوهش 

که برای موفقیت طرح  فاز در نظرگرفته شده است هفتمورد نظرده سازی ایده برای پیا. بوده است

که به ترتیب شامل  مطالعات امکان  ارائه شده باید بصورت منظم وپشت سرهم به اجرا دربیایند

تعیین متغییرهای رفتاری ، دسته بندی مشاغل ومشخص نمودن زیرمجموعه های هردسته سنجی ،

، ایجادرشته بیت باینری اخت ودسته بندی الگوهای رفتاری کارکنانشن خوشه بندی داده ها ،،

برای جمع .مطابق باالگوی رفتاری کارکنان، تطبیق وبررسی الگوهای رفتاری کارگران بوده است

آوری اطالعات از روش مصاحبه باز وبسته از چندین نفر از افراد خبره در سیستم یک سازمان 

ت بکارگیری طرح فوق انتظار باال رفتن اثر بخشی سازمانی در درصور. تولیدی استفاده شده است

 .اثر پویاتر شدن فعالیت های کارکنان می رود

 اثر بخشی ، سازمان های تولیدی، هوش مصنوعی: :يديکل واژگان
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3مهدي محمدزاده ،2سعيدخدادادي ساالروند، 1صالح ساکی
 

 مدرس مرکزآموزش علمی وکاربردی دورود 1
 مرکزآموزش علمی وکاربردی دورود دانشجوی کارشناسی فناوری اطالعات 2
 کزآموزش علمی وکاربردی دورودمر دانشجوی کارشناسی فناوری اطالعات 3
 

 :نویسنده مسئولمیل نام و نشانی ای
  صالح ساکی

 

شی براي باالبردن اثربخشی در سازمان هاي ارائه رو

 توسط هوش مصنوعی توليدي
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 مقدمه

و هرگز مشارکتی در  وجود ندارد؛ در این دنیا انسان،تنها و انفرادی زندگی می کند« ارتباط»دنیایی را تصور کنید که در آن 

! هرگز نمی تواند برای فائق آمدن بر مشکالت و محدودیتهای شخصی،از اتحاد و یکپارچگی برخوردار شود! تجربه اندوزی و علم ورزی ندارد

ثیر بپذیرد در چنین جهانی انسان نمی تواند از دیگران تا! هرگز سهمی در اختراعات نداشته و از شانس و فرصت زیادی بهره مند نخواهد شد

 . تصور چنین جهانی اگر ناممکن نباشد،دشوار است:در یک کالم. و به گونه ای متقابل بر آنان تاثیر بگذارد

دنیایی . این تصور بسیار مشکل است؛ زیرا ارتباط طرح چنین سوالی را درزندگی بشری از میان برده و غیر قابل بحث نموده است

امکان وجود  -به مفهومی که امروز می شناسیم -در جهانی بدون وجود ارتباط، تمدن. م و پیچیده استکه ما در آن بسر می بریم بسیار مبه

تواناییها و تالشها و آموخته . ما به وسیله ارتباط،موفق شده ایم علوم و آموخته ها و تالشهایمان راتجزیه و ترکیب کنیم. و ظهور نداشته است

بدون وجود یک  .فیت علمی،تکنولوژی و فرهنگی مان توسعه یافته و رو به تکامل و تعالی بروندهای علمی ما را قادر ساخته است تا ظر

توانست موقعیت ما قبل تاریخ را پشت سر گذاشته و به  زمینه مناسب برای ایجاد ارتباط با یکدیگر در سطحی قابل قبول انسان هرگز نمی

 . پیشرفتهای کنونی دست یابد

است که سازماندهی را امکان پذیر می سازد و سازمانها نیز به نوبه خود افراد را قادر می سازند تا در ارتباط از این جهت مهم 

در هر حال اهمیت و مفهوم واقعی یک ارتباط خوب می تواند از . دسترسی پیدا کنند ،روش زندگی به سیستمهای سازمان یافته موجود

 . یردها و جنبه های گوناگون مورد توجه قرار گ دیدگاه

بنابراین منطقی است اگر بگوئیم درك و  .بنا به تعریف، سازمانها برای بقای خود به کنش و واکنش متقابل و یا ارتباط نیاز دارند

 . شناخت بهتری از ارتباط موجب ارتقای سازمانها می شود

ها همواره دلمشغولی دولتمردان و از طرف دیگر قدرت به عنوان یک عامل و عنصر بسیار مهم در اداره امور جوامع و سازمان

 . مدیران،قدرت را به عنوان جزئی بسیار سازنده در ساختار سازمان و وسیله اجرای تــعهــــدات آن می دانند. مدیران بوده است

نتایج نفوذ قدرت در کلیه سطوح . قدرت به عنوان مهمترین و نافذترین پدیده اجتماعی جوامع انسانی شناخته شده است

باشد،محققین تالش زیادی برای توضیح  چون قدرت بخشی مهم و تاثیر گذار در حیات سازمانی می. مانهای اجتماعی تجربه شده استساز

سازد،و دوم، در سطوح سازمانی و  مطرح کرده اند، اول اینکه، واحدهای تابعه سازمان را متاثر می« روابط قدرت»مسائل سازمانی در اصطالح 

 .بل توجه می گذاردسازمان تاثیر قاروابط بین افراد 

 

 بيان مسئله
ها بخواهند در دنیای پیچیده و پویای امروزی ادامة حیات دهند، این نیروی بالقوه را باید مهار کنند و مورد استفاده  هرگاه سازمان

که دارند هم به سازمان و هم به خودشان نفع  کارکنان توانمند با کارایی و اثربخشی باالیی. وری سازمان شود قرار دهند، تا باعث افزایش بهره

عالوه بر . دهند در سازمان توانمند، کارکنان با احساس هیجان، مالکیت و افتخار بهترین ابداعات و ابتکارات را از خود نشان می. رسانند می

در این پژوهش ما به دنبال ارائه ین منظور،به هم. دهند کنند و منافع سازمان را بر منافع خود ترجیح می این، با احساس مسئولیت کار می

روشی مناسب و مطمئن بااستفاده ازهوش مصنوعی برای کنترل کیفی وکمی کارکنان هستیم ،طرح ارائه شده دراین مقاله شامل پنج فاز 

ش وایده مورد نظرمان رابیان می باشد که باید به ترتیب وبه درستی انجام شوند تا نتیجه مطلوب حاصل گردد که ،که درادامه روند اجرای رو

 .می کنیم سازمان تعریف شده در این مقاله یک سازمان تولیدی می باشد

 ادبيات تحقيق
تحقیقات وسیعی در مورد اثربخشی سازمانی صورت گرفت؛ که منجر به ارائه معیارهای  0691و اوایل دهه  0691در دهه 

 :این معیارها عبارتند از. گانه متفاوتی شد سی

معموال از طریق ترکیب . جوید اثربخشی کلی؛ یک نوع ارزیابی کلی است که تا حد زیادی از معیارهای متعددی بهره می  .0

های اشخاص بصیر و مطلع نسبت به عملکرد سازمان،  های کلی و یا از طریق قضاوت دست آوردن ارزیابی نمودن اسناد عملکرد گذشته یا به

 .شود گیری می اندازه

کارگیری مقدار کمتری از نیروی کار و سایر مواد مصرفی و تولید یا ارائه خدمات بیشتر  وری یعنی توانایی در به ری؛ بهرهو بهره  .2

 . است
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های متحمل شده جهت تحقق آن نشان  های عملکرد واحد با هزینه ای را بین برخی از جنبه کارآیی؛ نسبتی است که مقایسه  .3

 .دهد می

معموال نرخ برگشت سرمایه و درصد بازدهی . حاصل از فروش منهای کل هزینه و تعهدات، ایجاد شده است سود؛ مبلغ درآمد  .4

 .توان معادل سود دانست فروش کل را می

کننده که خود نیازمند کیفیت طراحی، انطباق، در  کیفیت؛ کیفیت عبارت است از آماده بودن خدمت یا کاال برای استفاده  .5

 . سب بودن مکان ارائه خدمت استدسترس بودن و منا

 .شود افتد و اتالف وقت را موجب می حوادث؛ میزان سوانحی که حین کار اتفاق می  .9

ها، میزان فروش و سود و سهم بازار نشان  وسیله افزایش در متغیّرهایی نظیر کل نیروی کار، ظرفیّت کارخانه، دارایی رشد؛ به  .9

 .شود داده می

بر این، تعاریف متعددی از غیبت  های غیر موجه دارد؛ اما عالوه کار؛ تعریف معمولی از غیبت، اشاره به غیبت میزان غیبت در  .8

 . وجود دارد

 .؛ عبارت است از ترك خدمت اختیاری کارکنان از سازمان(ترك خدمت)جایی در کار  جابه  .6

 شود میهای هرکس نسبت به شغلش  ها و نگرش رضامندی شغلی؛ شامل احساس. 01

 کند انگیزش؛ حالتی درونی است که انسان را به انجام فعالیت خاصی ترغیب می. 00

و ایجاد تعهد و احساس تعلق  ای گروهی که متضمن تالش مضاعف، یکی شدن اهداف فرد و سازمان عنوان پدیده روحیه؛ به. 02

 .گیرد است، مدنظر قرار می

شوند و در صورت وجود  شده مقایسه می شده با عملیات انجام بینی عملیات پیشکنترل؛ کنترل، فعالیتی است که ضمن آن، . 03

 شود اختالف و انحراف بین آنچه باید باشد و آنچه هست، به رفع و اصالح آنها اقدام می

ارتباطات  کار کنند و همدیگر را دوست داشته باشند، باهم خوب عنوان اینکه، افراد در سازمان تعارض؛ انسجام به/ انسجام . 04

یا  های اساسی مربوط به سازمان تعارض وضعیتی اجتماعی است که در آن، دو یا چند نفر درباره موضوع. جانبه و باز باهم داشته باشند همه

 . دهند باهم توافق ندارند یا نسبت به یکدیگر قدری خصومت احساسی نشان می

های استاندارد عملیاتی خود در پاسخ  برای تغییر رویه توانایی یک سازمانپذیری به  انطباق؛ انطباق و انعطاف/ پذیری  انعطاف. 05

 .گردد برمی به تغییرات محیطی سازمان

هایی را که در آینده باید بردارد، مشخص  طور اصولی و منظم گام به گذاری؛ به میزانی که یک سازمان ریزی و هدف برنامه. 09

 .کند، اشاره دارد شده می گذاری سازد و خود را درگیر رفتار هدف می

اجماع در هدف؛ جدای از تعهد واقعی به اهداف سازمانی، اجماع هدف، به میزانی که همه افراد یک سازمان، هدف واحدی را . 09

 .گردد خود متصورند، برمی برای سازمان

ت که اهداف سازمانی صحیح و نهادینه کردن اهداف سازمانی؛ بر پذیرش اهداف سازمانی اشاره داشته و بر این باور اس. 08

 .درستند

های مساعد نسبت به  در خصوص موضوعاتی از قبیل نگرش سازگاری نقش و هنجار؛ به حد و حدودی که اعضای سازمان. 06

 .کند سرپرستی، انتظارات نقش، روحیه و الزامات نقش توافق دارند، اشاره می

که مدیران در ارتباط با سرپرستان، زیردستان و همکاران خود در قالب های ارتباطی مدیریتی؛ به سطوح مهارتهایی  مهارت. 21

 .گیرند، اشاره دارد کار می های مختلف، یا تسهیل تعامالت سازنده و مفید و ایجاد اشتیاق برای تحقق اهداف و عملکرد عالی به ارائه حمایت

ها برای تحقق  و رهبران گروه ارد که مدیران سازمانهای کلی اشاره د های انجام وظیفه مدیریتی؛ به سطوح مهارت مهارت. 20

 .گیرد برند، در این مقوله قرار نمی کار می به هایی که مدیران در هنگام تعامل با اعضا سازمان وظایف سازمانی الزم دارند و مهارت

 .بخشی سازمانی استاطالعات و ارتباطات؛ کارآیی، صحت و دقت در تجزیه و تحلیل اطالعات مهم برای اثر مدیریت. 22

شود،  خواهد توانست، برخی از وظایف جدیدی که از آن خواسته می آمادگی؛ قضاوت کلی در خصوص این احتمال که سازمان. 23

 .آمیز انجام دهد طور موفقیت به

ع باارزش و کمیاب آمیز با محیط خود در تعامل بوده و مناب طور موفقیت به برداری از محیط؛ میزان یا حدی که سازمان بهره. 24

 .آورد دست می مورد نیاز خود را به
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های موجود در محیط صورت  وسیله افراد و سازمان یا واحد که به های خارجی؛ ارزیابی راجع به سازمان وسیله پدیده ارزیابی به. 25

 .گیرد می

های  ویژه در دوره در طی زمان، به ها و منابع مورد نیاز آن های کارکردی سازمان ثبات؛ حفظ و نگهداری ساختار، بخش. 29

 .حساس زمانی به ثبات سازمان اشاره دارد

گردد و در قالب ترازنامه یا حسابداری بیان  برمی ارزش منابع انسانی؛ نوعی معیار ترکیبی که به ارزش کلی اعضا سازمان. 29

 .شود می

در اتخاذ تصمیماتی که مستقیما بر کار و سرنوشت آنها  مشارکت و نفوذ مشترك؛ میزان یا حدی که افراد، در درون سازمان. 28

 .گذارد، مشارکت دارند تأثیر می

 

 فازاول

 امکان سنجیمطالعات 

ل یک پروژه پیشنهادی است و بر اساس تحقیقات و یامکان سنجی یا مطالعات امکان سنجی، ارزیابی و تجزیه و تحلیل پتانس

 .گیری را پشتیبانی کندمطالعاتی پایه ریزی شده است که روند تصمیم 

 :مطالعات امکان سنجی شامل مباحث زیر است

 سيستمی سنجی امکان    

به عنوان مثال، یک سیستم . بررسی اینکه انجام پروژه مورد نظر با الزامات قانونی مغایرتی نداشته باشد:حقوقی سنجی امکان    

 .وانی داشته باشدپردازش داده الزم است با سیاستهای حفاظت اطالعات منطقه همخ

 عملياتی سنجی امکان    

ها، سود و منافع حاصل از  در این مرحله هزینه. ر است یا خیرسودآو مذکور، پروزه آیا اینکه بررسی:اقتصادي سنجی امکان    

 .شوند اجرای پروژه بررسی می

 .میشوند بررسی و دبرآور پروژه انجام برای نیاز مورد فنی منابع مرحله این در :فنی سنجی امکان    

اگر مدت . شود برنامه ریزی منایع می آن برای و شود می زده تخمین پروژه انجام زمان مرحله این در :زمانی سنجی امکان    

 .شود بسیار طوالنی باشد و نتواند اهداف مورد نظر را تأمین کند، انجام پروژه توجیه پذیر نیست با شکست مواجه می زمان اجرای پروژه

سنجی، پس از مرحله پیدایش طرح و تعریف چارچوب  مطالعات امکان. کند ها بحث می بودن موضوع سنجی درباره شدنی امکان

این مطالعات بنا به نیاز و درخواست . شود گذاری انجام می کلی آن از لحاظ مشخصات کلیات اولیه محصول، ظرفیت تولید و میزان سرمایه

گزارش سابقه متقاضی، : باشد های زیر می سنجی شامل فصل مطالعات امکان. تواند وارد شود جزئیات پروژه میکارفرما، در سطوح مختلفی از 

 .های مالی افزار کامفار، بررسی مطالعات بازار، مطالعات فنی، نتایج نرم

نابع مالی ،برطرف کردن مشکل درابتدا یادآور می شویم که طرح ارائه شده به دلیل دارا بودن دانش مورد نیاز ،نیاز کم اجرا به م

پیاده سازی طرح قابل اجرامی باشد و تمامی نکات برای امکان سنجی امکان بکارگیری سازمانان در کمبود اثربخشی ووجود افراد خبره برای 

 .طرح ارائه شده به کارگرفته شده است

 

 فازدوم

 دسته بندي مشاغل ومشخص نمودن زیرمجموعه هاي هردسته

تحلیل قرار بگیرد  وکلیه اطالعات مورد نظر از سازمان به دست آید  مطالعه ،موردرای اجرای طرح باید محل مورد درمرحله دوم ب

مشخص کردن نقش تمامی افراد درشاغل سازمان می باشد به عنوان مثال در یک سازمان تولیدی در  شامل  اطالعاتی که باید بدست بیاید

پس .وجود دارند .... ، اپراتور دستگاه، تعمیرکار ،سرپرست ومهندس تولید ومهندس کیفیت و قسمت تولید افرادی ازقبیل کارگرساده

ازمشخص کردن نقش افراد در سازمان نوبت به دسته بندی نمودن قسمت های اصلی سازمان می باشدبه عنوان مثال در یک کارخانه 

داری ازقبیل قسمت کارگزینی، قروش ، ارتباط بامشتری ، عمران ، شامل کلیه افراد شاغل در بخش ا)تولیدی سیمان سه قسمت اصلی اداری

) و خدماتی (....کلیه پست های موجود درقسمت تولید شامل کنترل کیفیت ، قسمت برق، تعمیرات وشامل )، تولیدی....( فناوری اطالعات و

ات صحیح از سازمان از ارکان مهم در پیاده سازی طرح می باشد بدست آوردن اطالعات اطالع....( شامل نگهبانی ،انتظامات ، نظافتکاران و
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عات صحیح ، کامل وبدون خطا باشند ومادراین پژوهش به بررسی وارائه پیشنهاد باتوجه به شرایط پیشنهادی می باشد بنابراین باید اطال

 .قسمت تولیدی می پردازیم

 فازسوم

 تعيين متغييرهاي رفتاري کارکنان

رفتار کاری کارمندان متغییررفتاری آن کارمند گفته می شود، درجدول زیر متغییرهای رفتاری مورد  به کلیه عوامل شکل دهنده

 .نظر برای را بیان نموده ایم

 متغییرهای رفتاری کارکنان

 حضوروغیاب ساعتی حضور وغیاب روزانه

 اشراف اطالعاتی نسبت به کارخود دارا بودن روابط عمومی

 ودنانتقاد پذیرب انگیزه کاری

 متغییرهای رفتارکاری کارگران:2جدول 

 فازچهارم

 خوشه بندي اطالعات
خوشه بندی یکی از شاخه های یادگیری بدون نظارت می باشد و فرآیند خودکاری است که در طی آن، نمونه ها به دسته هایی 

بنابراین خوشه مجموعه ای از اشیاء می . شودشند تقسیم می شوند که به این دسته ها خوشه گفته میکه اعضای آن مشابه یکدیگر می با

 باشد که در آن اشیاء با یکدیگر مشابه بوده و با اشیاء موجود در خوشه های دیگر غیر مشابه می باشند 

و برای مشابه بودن می توان معیارهای مختلفی را در نظر گرفت مثال می توان معیار فاصله را برای خوشه بندی مورد استفاده قرار داد 

اشیائی را که به یکدیگر نزدیکتر هستند را بعنوان یک خوشه در نظر گرفت که به این نوع خوشه بندی، خوشه بندی مبتنی بر فاصله نیز 

وجه تمایز . شودهای همگن گفته میها یا خوشه  بندی به عمل تقسیم جمعیت ناهمگن به تعدادی از زیر مجموعه خوشه. گفته می شود 

بندی بر اساس یک مدل هر  در دسته. های از پیش تعیین شده تکیه نداردبندی این است که خوشه بندی به دسته دستهبندی از خوشه

مثل جنسیت، رنگ )اندها یا از ابتدا در طبیعت وجود داشته یابد؛ این دستهای از پیش تعیین شده اختصاص میها به دستهکدام از داده

بندی هیچ دستة از پیش تعیین شده  اند در خوشههای پیشین تعیین گردیدههای پژوهشیا از طریق یافته( لهایی از این قبیپوست و مثال

پس اطالعات به دست . گرددشوند و عناوین هر گروه نیز توسط کاربر تعیین میبندی میها صرفاً براساس تشابه گروه ای وجود ندارد و داده 

بصورت منظم خوشه بندی می گردندو ویژگی بارز این کار این است که درون هرخوشه دوم درگام  رمندانرفتاری کااز آمده از متغییرهای 

به یکدیگرداشته وکمترین شباهت راباخوشه های مجاوردارند این امر در تعیین ماهیت  قرارگرفته که بیشترین شباهت را رفتاری  متغییرهای

 .رادامه به آن خواهیم پرداختبسیار مفید خواهد بود که د رفتارهای کارگران

 روش خوشه بندي پيشنهادي

 خوشه بندي کالسيک
. در خوشه بندی کالسیک هر نمونه ورودی متعلق به یک و فقط یک خوشه می باشد و نمی تواند عضو دو خوشه و یا بیشتر باشد

. ست و به زبان دیگر خوشه ها همپوشانی ندارندمثال در شکل دو هر یک وسایل نقلیه عضو یک خوشه می باشد و نمونه ای عضو دو خوشه نی

حال حالتی را در نظر بگیرید که میزان تشابه یک نمونه با دو خوشه و یا بیشتر یکسان باشد در خوشه بندی کالسیک باید تصمیم گیری 

است که یک نمونه می تواند تفاوت اصلی خوشه بندی کالسیک و خوشه بندی فازی در این . شود که این نمونه متعلق به کدام خوشه است

 :را در نظر بگیرید 0برای روشن شدن مطلب شکل . متعلق به بیش از یک خوشه باشد
 



44-15،ص5931زمستان،4،شمارهیعلمیپژوهشدرعلومرایانهمجلـه
ISSN: 2745-3673  

http://www.Rcsj.ir 

 

 

 
 

 مجموعه داده پروانه اي:1شکل 

اگر نمونه های ورودی مطابق شکل فوق باشند مشخص است که می توان داده ها را به دو خوشه تقسیم کرد اما مشکلی که پیش 

داده مشخص شده در وسط می تواند عضو هر دو خوشه باشد بنابراین باید تصمیم گرفت که داده مورد نظر متعلق به  می آید این است که

عضو  1.5اما اگر از خوشه بندی فازی استفاده کنیم داده مورد نظر با تعلق . کدام خوشه است، خوشه سمت راست یا خوشه سمت چپ

تفاوت دیگر در این است که مثال نمونه های ورودی در سمت راست شکل . مت چپ استخوشه سمت راست و با تعلق مشابه عضو خوشه س

 . می توانند با یک درجه تعلق خیلی کم عضو خوشه سمت چپ نیز باشند که همین موضوع برای نمونه های سمت چپ نیز صادق است 0

ا عالمت بعالوه مشخص شده اند به بیش از یک در این شکل نمونه هایی که ب. را در نظر بگیرید 2بعنوان یک مثال دیگر شکل 

 .خوشه تعلق دارند

 
 خوشه بندي فازي داده ها:2شکل

 

 

 فازچهارم

 شناخت ودسته بندي الگوهاي رفتاري کارکنان
گام چهارم در پیاده سازی طرح ارائه شده مشخص کردن الگوهای رفتاری کارکنان می باشد ،که مادر این بخش قسمت تولید 

معرفی نمودن یک فرد ، باتوجه به اطالعات به دست آمده از سرپرستان یک سازمان تولیدی برای  میگیریم  رادرنظرتولیدی سازمان یک 

مسائل اخالقی ، دارا بودن روابط عمومی باال ،  ،، حضور وغیاب ساعتی روزانه  حضور وغیاب)فعال و بانظم و مفید برای سازمان شش فاکتور 

 . می باشد( رف اطالعاتی الزم به شغل خودمیزان انگیزه کاری، اش

 فازپنجم

 باینري مطابق بالگوي رفتاري کارمندان بيت ایجادرشته
درگام پنجم باتوجه به اطالعات به دست آمده به الگوی رفتاری هریک ازکارگران باید به دنبال ارائه روشی باشیم که این روش 

 ونه؟توسط پردازشگر قابل فهم باشداماسوال این است چگ
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برای قابل فهم کردن داده ها برای پردازشگر روش پیشنهادی دسته بندی کردن متغیر های الگوی رفتاری وتبدیل آنها به یک 

سطح شامل 5رشته بیت باینری می باشدروش پیاده سازی به این صورت می باشد که برای هر متغیر ازالگوی رفتاری 

وپایین ترین سطح 1شودوارزش نمره گذاری برای باالترین سطح که شامل عالی می باشد در نظرگرفته می(عالی،خوب،متوسط،بد،خیلی بد)

 .می باشد 4که شامل خیلی بد می باشد 

 جدول شماره یک نحوه مقاردهی به متغیرهای الگوی رفتاری را نشان می دهد

 

 مسائل اخالقی  حضوروغیاب ساعتی  حضوروغیاب روزانه

کیفیت  ردیف

 انجام

معادل 

 ریباین

کیفیت  ردیف 

 انجام

معادل 

 باینری

کیفیت  ردیف 

 انجام

معادل 

 باینری

 111 عالی  1  111 عالی  1  111 عالی 1

 110 خوب  0  110 خوب 0  110 خوب 0

 101 متوسط 2  101 متوسط 2  101 متوسط 2

 100 بد 3  100 بد 3  100 بد 3

 011 خیلی بد 4  011 خیلی بد 4  011 خیلی بد 4

           

 انگیزه کاری  اشراف اطالعاتی  روابط عمومی

کیفیت  ردیف

 انجام

معادل 

 باینری

کیفیت  ردیف 

 انجام

معادل 

 باینری

کیفیت  ردیف 

 انجام

معادل 

 باینری

 111 عالی  1  111 عالی 1  111 عالی 1

 110 خوب  0  110 خوب 0  110 خوب 0

 101 متوسط 2  101 متوسط 2  101 متوسط 2

 100 بد 3  100 بد 3  100 دب 3

 011 خیلی بد 4  011 خیلی بد 4  011 خیلی بد 4

           

 جدول مقداردهی باینري به الگوي رفتاري کارگران: جدول شماره یک
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 فاز ششم 

 تطبيق الگوهاي رفتاري
ران ، تمامی کارگران که حاال دارای در فاز پایانی با توجه به متغییرهای تعیین شده برای بررسی میزان کارایی واثربخشی کارگ

می (111111111111111111)عدد باینری  08یک رشته بیت باینری خاص متعلق به خود می باشند با یک رشته بیت باینری که شامل 

نری فوق می رشته بیت باینری ارائه شده نشان دهنده ی یک کارگر ایده ال می باشد وبامقایسه با رشته بیت بای.باشد مقایسه می شوند 

 توان کارگران رابراساس میزان کاراییشان رتبه بندی نمود اما سوال این است که چگونه؟

 الگوریتم پيشنهادي

 (همسایگی)الگوریتم ژنتيک موازي 

 و دارد قرار مشبک شبکه یک از سلول یک در جمعیت این کروزوزوم هر .مییابد تکامل منفرد مدل یک همسایگی مدل در

 اعمال میشوند، مشخص همسایگی شعاع ژنتیک الگوریتم حسب بر که همسایگانش و سلول هر به مجزا صورت به سری، کژنتی الگوریتم

 .گرد اجتناب مرزی اثرات از تا میشود گرفته نظر در  تروید صورت به شبکه .میگردد

 از که محلی انتخاب مکانیزیم خاطر به همسایگی مدل که میدهد نشان معمولی الگوریتمهای با الگوریتم این رفتار بین مقایسهای

 روش، عملکرد در بهبودی بدون سادهتر مسائل در جهت این از .میسازد فراهم جستجو فضای در را دقیقتری کاوش میکاهد، انتخاب فشار

 مسأله به نیز مناسب همسایگی شعاع .برد خواهد سود جستجو طریقه این از مشکلتر مسائل ولی .میگردد تحمل اضافیتر محاسباتی بار تنها

 .میسازند فراهم را خوب رفتاری از اطمینان و مقاوم انتخابی دو، یا یک شعاع به کوچک همسایگیهای حتی و دارد بستگی حل مورد

 نتيجه گيري
 نیروی انسانی نقش سازنده و کلیدی در پیشبرد ماموریتها، هدفها، سیاستها، خط مشی ها و استراتژیهای سازمان داراست و از

در هر سازمانی به منظور اثربخش نمودن امور و نیل به هدفهای سازمانی از معیارهایی استفاده .گردد  ارکان رشد و بقای سازمان محسوب می

با استفاده از طرح ارائه شده شاهد باال رفتن چشمگیر میزان کارایی کارگران ودر پی آن شاهد باال رفتن اثربخشی سازمانی خواهیم .کنند می

به عنوان مثال شرکتی .ایجاد می گردد با مشخص نمودن میزان کارایی هر یک از کارگران زمینه برای ایجاد مدیریتی قوی در کارگران . بود

کارگران براساس میزان بهره وری رتبه بندی می شوند که دست مدیران برای انجام بسیاری ازاقدامات که دارای صد نفر کارگر می باشد 

 .به عنوان مثال می توان به اقدامات زیر راانجام داد شودمدیریتی باز می 

 .برای کارگران فعال ومنضبط پاداش درنظرگرفت-

 .مشکل کارگران ضعیف رابررسی نمود ،ممکن است وجود برخی مشکالت دلیل راندمان کم کاری برخی ازکارکنان باشد-

این معنا که تمام کارگران به دلیل آگاه بودن از مقایسه درصورت پیاده سازی سیستم عدالت کاری پیاده سازی خواهدشد،به -

 .رفتار کاری خود سعی درانجام درست وظایف خود خواهند کرد

با باال رفتن راندمان کاری قطعا کیفیت محصوالت ومیزان تولید افزایش خواهند یافت که سبب افزایش درآمد سازمان را به -

 ب افزایش حقوق کارکنان شده و سبب ایجاد یک زنجیره می گردددنبال خواهدداشت که میتوان امید داشت سب
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