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 چکيده
منظور از تحلیل اثربخشی ، فرايندي است كه بوسیله آن كاركنان در فواصل معینی و بطور رسمی ، 

شناخت كاركنان قوي و اعطاي پاداش به آنها و از اين طريق ، ايجاد . مورد ارزيابی قرار می گیرند

 .ه علل اصلی افزايش اثربخشی آن ها استانگیزه براي بهبود عملكرد آنان و ساير كاركنان ،از جمل

هدف ازانجام پژوهش حاضر ارائه روشی براي مشخص كردن كیفیت كاري كارمندان در سازمان 

براي . خود بوده است ، كلیه مطالب ارائه شده حاصل تحقیق وبررسی نويسندگان پژوهش بوده است

راي موفقیت طرح ارائه شده بايد پیاده سازي ايده مورد نظرشش فاز در نظرگرفته شده است كه ب

بصورت منظم وپشت سرهم به اجرا دربیايند كه به ترتیب شامل  مطالعات امكان سنجی ، دسته 

شناخت ودسته  بندي مشاغل ومشخص نمودن زيرمجموعه هاي هردسته ،خوشه بندي داده ها ،

اري كاركنان، تطبیق بندي الگوهاي رفتاري كاركنان، ايجادرشته بیت باينري مطابق باالگوي رفت

شناسايی كارمندان كارا وبالیاقت سبب باال رفتن .وبررسی الگوهاي رفتاري كارمندان بوده است

رقابت دربین كاركنان ودرنتیجه باال رفتن راندمان كاري در سازمان خواهدشد مادراين مقاله 

 .بااستفاده ازهوش مصنوعی سعی درباال بردن راندمان كاري ادارات داشته ايم

 اثر بخشی سازمانی ، راندمان كاري، هوش مصنوعی : :يديکل واژگان
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 3علی احمدوند، 2حسين ساالروند، 1صالح ساکی

 مدرس مركزآموزش علمی وكاربردي دورود 1
 نشجوي كارشناسی فناوري اطالعات مركزآموزش علمی وكاربردي دوروددا 2
 مركزآموزش علمی وكاربردي دورود دانشجوي كارشناسی فناوري اطالعات 3
 

 :نويسنده مسئولمیل نام و نشانی اي
  صالح ساکی

 

ارائه روشی براي باالبردن اثربخشی در ادارات توسط 

 هوش مصنوعی
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 مقدمه

وجود ندارد؛ در اين دنیا انسان،تنها و انفرادي زندگی می كند و هرگز مشاركتی در « ارتباط»دنیايی را تصور كنید كه در آن 

! كالت و محدوديتهاي شخصی،از اتحاد و يكپارچگی برخوردار شودهرگز نمی تواند براي فائق آمدن بر مش! تجربه اندوزي و علم ورزي ندارد

در چنین جهانی انسان نمی تواند از ديگران تاثیر بپذيرد ! هرگز سهمی در اختراعات نداشته و از شانس و فرصت زيادي بهره مند نخواهد شد

 . اممكن نباشد،دشوار استتصور چنین جهانی اگر ن:در يك كالم. و به گونه اي متقابل بر آنان تاثیر بگذارد

دنیايی . اين تصور بسیار مشكل است؛ زيرا ارتباط طرح چنین سوالی را درزندگی بشري از میان برده و غیر قابل بحث نموده است

وجود امكان  -به مفهومی كه امروز می شناسیم -در جهانی بدون وجود ارتباط، تمدن. كه ما در آن بسر می بريم بسیار مبهم و پیچیده است

توانايیها و تالشها و آموخته . ما به وسیله ارتباط،موفق شده ايم علوم و آموخته ها و تالشهايمان راتجزيه و تركیب كنیم. و ظهور نداشته است

بدون وجود يك  .هاي علمی ما را قادر ساخته است تا ظرفیت علمی،تكنولوژي و فرهنگی مان توسعه يافته و رو به تكامل و تعالی بروند

توانست موقعیت ما قبل تاريخ را پشت سر گذاشته و به  زمینه مناسب براي ايجاد ارتباط با يكديگر در سطحی قابل قبول انسان هرگز نمی

 . پیشرفتهاي كنونی دست يابد

زند تا در ارتباط از اين جهت مهم است كه سازماندهی را امكان پذير می سازد و سازمانها نیز به نوبه خود افراد را قادر می سا

در هر حال اهمیت و مفهوم واقعی يك ارتباط خوب می تواند از . دسترسی پیدا كنند ،روش زندگی به سیستمهاي سازمان يافته موجود

 . ها و جنبه هاي گوناگون مورد توجه قرار گیرد ديدگاه

بنابراين منطقی است اگر بگوئیم درك و  .ندبنا به تعريف، سازمانها براي بقاي خود به كنش و واكنش متقابل و يا ارتباط نیاز دار

 . شناخت بهتري از ارتباط موجب ارتقاي سازمانها می شود

از طرف ديگر قدرت به عنوان يك عامل و عنصر بسیار مهم در اداره امور جوامع و سازمانها همواره دلمشغولی دولتمردان و 

 . زنده در ساختار سازمان و وسیله اجراي تــعهــــدات آن می دانندمديران،قدرت را به عنوان جزئی بسیار سا. مديران بوده است

نتايج نفوذ قدرت در كلیه سطوح . قدرت به عنوان مهمترين و نافذترين پديده اجتماعی جوامع انسانی شناخته شده است

محققین تالش زيادي براي توضیح باشد، چون قدرت بخشی مهم و تاثیر گذار در حیات سازمانی می. سازمانهاي اجتماعی تجربه شده است

سازد،و دوم، در سطوح سازمانی و  مطرح كرده اند، اول اينكه، واحدهاي تابعه سازمان را متاثر می« روابط قدرت»مسائل سازمانی در اصطالح 

 .روابط بین افراد سازمان تاثیر قابل توجه می گذارد

 

 بيان مسئله
و پوياي امروزي ادامة حیات دهند، اين نیروي بالقوه را بايد مهار كنند و مورد استفاده ها بخواهند در دنیاي پیچیده  هرگاه سازمان

كاركنان توانمند با كارايی و اثربخشی بااليی كه دارند هم به سازمان و هم به خودشان نفع . وري سازمان شود قرار دهند، تا باعث افزايش بهره

عالوه بر . دهند ساس هیجان، مالكیت و افتخار بهترين ابداعات و ابتكارات را از خود نشان میدر سازمان توانمند، كاركنان با اح. رسانند می

در اين پژوهش ما به دنبال ارائه به همین منظور،. دهند كنند و منافع سازمان را بر منافع خود ترجیح می اين، با احساس مسئولیت كار می

ي كنترل كیفی وكمی كاركنان هستیم ،طرح ارائه شده دراين مقاله شامل پنج فاز روشی مناسب و مطمئن بااستفاده ازهوش مصنوعی برا

 می باشد كه بايد به ترتیب وبه درستی انجام شوند تا نتیجه مطلوب حاصل گردد كه ،كه درادامه روند اجراي روش وايده مورد نظرمان رابیان

 .می كنیم 

 ادبيات تحقيق
ت وسیعی در مورد اثربخشی سازمانی صورت گرفت؛ كه منجر به ارائه معیارهاي تحقیقا 0691و اوايل دهه  0691در دهه 

 :اين معیارها عبارتند از. گانه متفاوتی شد سی

معموال از طريق تركیب . جويد اثربخشی كلی؛ يك نوع ارزيابی كلی است كه تا حد زيادي از معیارهاي متعددي بهره می  .0

هاي اشخاص بصیر و مطلع نسبت به عملكرد سازمان،  هاي كلی و يا از طريق قضاوت آوردن ارزيابی دست نمودن اسناد عملكرد گذشته يا به

 .شود گیري می اندازه

كارگیري مقدار كمتري از نیروي كار و ساير مواد مصرفی و تولید يا ارائه خدمات بیشتر  وري يعنی توانايی در به وري؛ بهره بهره  .2

 . است
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هاي متحمل شده جهت تحقق آن نشان  هاي عملكرد واحد با هزينه اي را بین برخی از جنبه كه مقايسه كارآيی؛ نسبتی است  .3

 .دهد می

معموال نرخ برگشت سرمايه و درصد بازدهی . سود؛ مبلغ درآمد حاصل از فروش منهاي كل هزينه و تعهدات، ايجاد شده است  .4

 .توان معادل سود دانست فروش كل را می

كننده كه خود نیازمند كیفیت طراحی، انطباق، در  كیفیت عبارت است از آماده بودن خدمت يا كاال براي استفادهكیفیت؛   .5

 . دسترس بودن و مناسب بودن مكان ارائه خدمت است

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

ها، میزان فروش و سود و سهم بازار نشان  رهايی نظیر كل نیروي كار، ظرفیّت كارخانه، دارايیوسیله افزايش در متغیّ رشد؛ به  .9

 .شود داده می

بر اين، تعاريف متعددي از غیبت  هاي غیر موجه دارد؛ اما عالوه میزان غیبت در كار؛ تعريف معمولی از غیبت، اشاره به غیبت  .8

 . وجود دارد

 .؛ عبارت است از ترك خدمت اختیاري كاركنان از سازمان(خدمتترك )جايی در كار  جابه  .6

 شود هاي هركس نسبت به شغلش می ها و نگرش رضامندي شغلی؛ شامل احساس. 01

 كند انگیزش؛ حالتی درونی است كه انسان را به انجام فعالیت خاصی ترغیب می. 00

و ايجاد تعهد و احساس تعلق  ی شدن اهداف فرد و سازماناي گروهی كه متضمن تالش مضاعف، يك عنوان پديده روحیه؛ به. 02

 .گیرد است، مدنظر قرار می

شوند و در صورت وجود  شده مقايسه می شده با عملیات انجام بینی كنترل؛ كنترل، فعالیتی است كه ضمن آن، عملیات پیش. 03

 شود دام میاختالف و انحراف بین آنچه بايد باشد و آنچه هست، به رفع و اصالح آنها اق

كار كنند و ارتباطات  همديگر را دوست داشته باشند، باهم خوب عنوان اينكه، افراد در سازمان تعارض؛ انسجام به/ انسجام . 04

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

 . دهند توافق ندارند يا نسبت به يكديگر قدري خصومت احساسی نشان می باهم

هاي استاندارد عملیاتی خود در پاسخ  براي تغییر رويه پذيري به توانايی يك سازمان انطباق؛ انطباق و انعطاف/ پذيري  انعطاف. 05

 .گردد برمی به تغییرات محیطی سازمان

هايی را كه در آينده بايد بردارد، مشخص  طور اصولی و منظم گام به نی كه يك سازمانگذاري؛ به میزا ريزي و هدف برنامه. 09

 .كند، اشاره دارد شده می گذاري سازد و خود را درگیر رفتار هدف می

اجماع در هدف؛ جداي از تعهد واقعی به اهداف سازمانی، اجماع هدف، به میزانی كه همه افراد يك سازمان، هدف واحدي را . 09

 .گردد خود متصورند، برمی اي سازمانبر

نهادينه كردن اهداف سازمانی؛ بر پذيرش اهداف سازمانی اشاره داشته و بر اين باور است كه اهداف سازمانی صحیح و . 08

 .درستند

هاي مساعد نسبت به  در خصوص موضوعاتی از قبیل نگرش سازگاري نقش و هنجار؛ به حد و حدودي كه اعضاي سازمان. 06

 .كند پرستی، انتظارات نقش، روحیه و الزامات نقش توافق دارند، اشاره میسر

هاي ارتباطی مديريتی؛ به سطوح مهارتهايی كه مديران در ارتباط با سرپرستان، زيردستان و همكاران خود در قالب  مهارت. 21

 .گیرند، اشاره دارد كار می حقق اهداف و عملكرد عالی بههاي مختلف، يا تسهیل تعامالت سازنده و مفید و ايجاد اشتیاق براي ت ارائه حمايت

ها براي تحقق  و رهبران گروه هاي كلی اشاره دارد كه مديران سازمان هاي انجام وظیفه مديريتی؛ به سطوح مهارت مهارت. 20

 .گیرد د، در اين مقوله قرار نمیبرن كار می به هايی كه مديران در هنگام تعامل با اعضا سازمان وظايف سازمانی الزم دارند و مهارت

 .اطالعات و ارتباطات؛ كارآيی، صحت و دقت در تجزيه و تحلیل اطالعات مهم براي اثربخشی سازمانی است مديريت. 22

شود،  خواهد توانست، برخی از وظايف جديدي كه از آن خواسته می آمادگی؛ قضاوت كلی در خصوص اين احتمال كه سازمان. 23

 .آمیز انجام دهد تطور موفقی به

آمیز با محیط خود در تعامل بوده و منابع باارزش و كمیاب  طور موفقیت به برداري از محیط؛ میزان يا حدي كه سازمان بهره. 24

 .آورد دست می مورد نیاز خود را به
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هاي موجود در محیط صورت  سازمانوسیله افراد و  يا واحد كه به هاي خارجی؛ ارزيابی راجع به سازمان وسیله پديده ارزيابی به. 25

 .گیرد می

هاي  ويژه در دوره ها در طی زمان، به و منابع مورد نیاز آن هاي كاركردي سازمان ثبات؛ حفظ و نگهداري ساختار، بخش. 29

 .حساس زمانی به ثبات سازمان اشاره دارد

گردد و در قالب ترازنامه يا حسابداري بیان  برمی ارزش منابع انسانی؛ نوعی معیار تركیبی كه به ارزش كلی اعضا سازمان. 29

 .شود می

در اتخاذ تصمیماتی كه مستقیما بر كار و سرنوشت آنها  مشاركت و نفوذ مشترك؛ میزان يا حدي كه افراد، در درون سازمان. 28

 .گذارد، مشاركت دارند تأثیر می

 

 فازاول

 مطالعات امکان سنجی

ل يك پروژه پیشنهادي است و بر اساس تحقیقات و ی، ارزيابی و تجزيه و تحلیل پتانسامكان سنجی يا مطالعات امكان سنجی

 .مطالعاتی پايه ريزي شده است كه روند تصمیم گیري را پشتیبانی كند

 :مطالعات امكان سنجی شامل مباحث زير است

 سيستمی سنجی امکان    

به عنوان مثال، يك سیستم . الزامات قانونی مغايرتی نداشته باشد بررسی اينكه انجام پروژه مورد نظر با:حقوقی سنجی امكان    

 .پردازش داده الزم است با سیاستهاي حفاظت اطالعات منطقه همخوانی داشته باشد

 عملياتی سنجی امکان    

منافع حاصل از  ها، سود و در اين مرحله هزينه. ر است يا خیرسودآو مذكور، پروزه آيا اينكه بررسی:اقتصادي سنجی امکان    

 .شوند اجراي پروژه بررسی می

 .میشوند بررسی و برآورد پروژه انجام براي نیاز مورد فنی منابع مرحله اين در :فنی سنجی امکان    

اگر مدت . شود برنامه ريزي منايع می آن براي و شود می زده تخمین پروژه انجام زمان مرحله اين در :زمانی سنجی امکان    

 .شود بسیار طوالنی باشد و نتواند اهداف مورد نظر را تأمین كند، انجام پروژه توجیه پذير نیست با شكست مواجه می اي پروژهزمان اجر

سنجی، پس از مرحله پیدايش طرح و تعريف چارچوب  مطالعات امكان. كند ها بحث می بودن موضوع سنجی درباره شدنی امكان

اين مطالعات بنا به نیاز و درخواست . شود گذاري انجام می محصول، ظرفیت تولید و میزان سرمايهكلی آن از لحاظ مشخصات كلیات اولیه 

گزارش سابقه متقاضی، : باشد هاي زير می سنجی شامل فصل مطالعات امكان. تواند وارد شود كارفرما، در سطوح مختلفی از جزئیات پروژه می

 .هاي مالی كامفار، بررسیافزار  مطالعات بازار، مطالعات فنی، نتايج نرم

درابتدا يادآور می شويم كه طرح ارائه شده به دلیل دارا بودن دانش مورد نیاز ،نیاز كم اجرا به منابع مالی ،برطرف كردن مشكل 

بكارگیري  سازمانان در كمبود اثربخشی ووجود افراد خبره براي پیاده سازي طرح قابل اجرامی باشد و تمامی نكات براي امكان سنجی امكان

 .طرح ارائه شده به كارگرفته شده است

 

 فازدوم

 مشخص کردن قسمت مورد مطالعه وتعيين ساختارآن

درمرحله دوم براي اجراي طرح بايد محل مورد مطالعه ،مورد تحلیل قرار بگیرد  وكلیه اطالعات مورد نظر از سازمان به دست آيد 

نقش تمامی افراد شاغل در سازمان می باشد به عنوان مثال در ادامه به برسی اعضاي اطالعاتی كه بايد بدست بیايد شامل  مشخص كردن 

 .قسمت اداري يك كارخانه سیمان می پردازيم
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 اداري

 

 

 

 

 

 مالی

 

 

 

 مدير

 

رئیس حسابداري 

 صنعتی

 كارمند كارشناس

 كارمندسرپرست

 كارمند

 

 رئیس حسابداري مالی

 كارمندكارشناس

 كارمند سرپرست

 كارمند

 

 

 

 بازرگانی

 

 

 

 

 مدير

 

 

 معاون  رئیس فروش

 كارمند

 كارشناس رئیس امورقراردادها

 كارمند

 معاون رئیس تداركات تداركات

 كارمندامورخريد

 

 

 

 اموراداري

 

 

 

 مدير

 رئیس          رئیس آموزش

 كارمند

 معاون رئیس كارگزينی

 كارشناس

 كارمند

 كارمند رئیس دبیرخانه

 کارمندان قسمت اداري یک کارخانه سيمان:1جدول شماره 

عات بدست آوردن اطالعات اطالعات صحیح از سازمان از اركان مهم در پیاده سازي طرح پیشنهادي می باشد بنابراين بايد اطال 

 .صحیح ، كامل وبدون خطا باشند ومادراين پژوهش به بررسی وارائه پیشنهاد باتوجه به شرايط قسمت اداري يك سازمان می پردازيم

 

 فازسوم

 خوشه بندي اطالعات
خوشه بندي يكی از شاخه هاي يادگیري بدون نظارت می باشد و فرآيند خودكاري است كه در طی آن، نمونه ها به دسته هايی 

بنابراين خوشه مجموعه اي از اشیاء می . شودشند تقسیم می شوند كه به اين دسته ها خوشه گفته میه اعضاي آن مشابه يكديگر می باك

 باشد كه در آن اشیاء با يكديگر مشابه بوده و با اشیاء موجود در خوشه هاي ديگر غیر مشابه می باشند 

ا در نظر گرفت مثال می توان معیار فاصله را براي خوشه بندي مورد استفاده قرار داد و براي مشابه بودن می توان معیارهاي مختلفی ر

اشیائی را كه به يكديگر نزديكتر هستند را بعنوان يك خوشه در نظر گرفت كه به اين نوع خوشه بندي، خوشه بندي مبتنی بر فاصله نیز 

وجه تمايز . شودهاي همگن گفته میها يا خوشه  تعدادي از زير مجموعهبندي به عمل تقسیم جمعیت ناهمگن به  خوشه. گفته می شود 

بندي بر اساس يك مدل هر  در دسته. هاي از پیش تعیین شده تكیه نداردبندي اين است كه خوشه بندي به دسته بندي از دستهخوشه

مثل جنسیت، رنگ )انديا از ابتدا در طبیعت وجود داشته ها يابد؛ اين دستهاي از پیش تعیین شده اختصاص میها به دستهكدام از داده

بندي هیچ دستة از پیش تعیین شده  اند در خوشههاي پیشین تعیین گرديدههاي پژوهشيا از طريق يافته( هايی از اين قبیلپوست و مثال
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پس اطالعات به دست . گرددنیز توسط كاربر تعیین می شوند و عناوين هر گروهبندي میها صرفاً براساس تشابه گروه اي وجود ندارد و داده 

از آمده از متغییرهاي رفتاري كارمندان درگام دوم بصورت منظم خوشه بندي می گردندو ويژگی بارز اين كار اين است كه درون هرخوشه 

اي مجاوردارند اين امر در تعیین ماهیت متغییرهاي رفتاري  قرارگرفته كه بیشترين شباهت را به يكديگرداشته وكمترين شباهت راباخوشه ه

 .رفتارهاي كارگران بسیار مفید خواهد بود كه درادامه به آن خواهیم پرداخت

 روش خوشه بندي پيشنهادي

 خوشه بندي کالسيک
 .در خوشه بندي كالسیك هر نمونه ورودي متعلق به يك و فقط يك خوشه می باشد و نمی تواند عضو دو خوشه و يا بیشتر باشد

. مثال در شكل دو هر يك وسايل نقلیه عضو يك خوشه می باشد و نمونه اي عضو دو خوشه نیست و به زبان ديگر خوشه ها همپوشانی ندارند

حال حالتی را در نظر بگیريد كه میزان تشابه يك نمونه با دو خوشه و يا بیشتر يكسان باشد در خوشه بندي كالسیك بايد تصمیم گیري 

تفاوت اصلی خوشه بندي كالسیك و خوشه بندي فازي در اين است كه يك نمونه می تواند . نه متعلق به كدام خوشه استشود كه اين نمو

 :را در نظر بگیريد 0براي روشن شدن مطلب شكل . متعلق به بیش از يك خوشه باشد
 

 
 

 مجموعه داده پروانه اي:1شکل 

ت كه می توان داده ها را به دو خوشه تقسیم كرد اما مشكلی كه پیش اگر نمونه هاي ورودي مطابق شكل فوق باشند مشخص اس

می آيد اين است كه داده مشخص شده در وسط می تواند عضو هر دو خوشه باشد بنابراين بايد تصمیم گرفت كه داده مورد نظر متعلق به 

عضو  1.5اده كنیم داده مورد نظر با تعلق اما اگر از خوشه بندي فازي استف. كدام خوشه است، خوشه سمت راست يا خوشه سمت چپ

تفاوت ديگر در اين است كه مثال نمونه هاي ورودي در سمت راست شكل . خوشه سمت راست و با تعلق مشابه عضو خوشه سمت چپ است

 . دق استمی توانند با يك درجه تعلق خیلی كم عضو خوشه سمت چپ نیز باشند كه همین موضوع براي نمونه هاي سمت چپ نیز صا 0

در اين شكل نمونه هايی كه با عالمت بعالوه مشخص شده اند به بیش از يك . را در نظر بگیريد 2بعنوان يك مثال ديگر شكل 

 .خوشه تعلق دارند
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 خوشه بندي فازي داده ها:2شکل

 

 

 فازچهارم

 شناخت ودسته بندي الگوهاي رفتاري کارکنان
مشخص كردن الگوهاي رفتاري كاركنان می باشد ،كه مادر اين بخش قسمت تولید گام چهارم در پیاده سازي طرح ارائه شده 

يك سازمان تولیدي رادرنظر میگیريم  ، باتوجه به اطالعات به دست آمده از سرپرستان يك سازمان تولیدي براي معرفی نمودن يك فرد 

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

 . می باشد( اشرف اطالعاتی الزم به شغل خود، میزان انگیزه كاري وسعی درحل مشكالت،احساس مالكیت نسبت به كاروسازمان خود

 فازپنجم

 ایجادرشته بيت باینري مطابق بالگوي رفتاري کارمندان
ت به دست آمده به الگوي رفتاري هريك ازكارگران بايد به دنبال ارائه روشی باشیم كه اين روش درگام پنجم باتوجه به اطالعا

 توسط پردازشگر قابل فهم باشداماسوال اين است چگونه؟

براي قابل فهم كردن داده ها براي پردازشگر روش پیشنهادي دسته بندي كردن متغیر هاي الگوي رفتاري وتبديل آنها به يك 

سطح شامل 5باينري می باشدروش پیاده سازي به اين صورت می باشد كه براي هر متغیر ازالگوي رفتاري رشته بیت 

وپايین ترين سطح 1در نظرگرفته می شودوارزش نمره گذاري براي باالترين سطح كه شامل عالی می باشد(عالی،خوب،متوسط،بد،خیلی بد)

 .می باشد 4كه شامل خیلی بد می باشد 

 

میزان اطالعات نسبت به   حضوروغیاب روزانه  عتیحضوروغیاب سا

 شغل خود

 احساس مالكیت به كار 

میزان  رديف

 كیفیت

معادل 

 باينري

میزان  رديف 

 كیفیت

معادل 

 باينري

میزان  رديف 

 كیفیت

معادل 

 باينري 

میزان  رديف 

 كیفیت

معادل 

 باينري

خیلی  1

 خوب

خیلی  1  111

 خوب

خیلی  1  111

 خوب

خیلی  1  111

 وبخ

111 

 110 خوب 0  110 خوب 0  110 خوب 0  110 خوب 0

 101 متوسط 2  101 متوسط 2  101 متوسط 2  101 متوسط 2

 100 بد 3  100 بد 3  100 بد 3  100 بد 3

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

               

 انتقاد پذيربودن  میزان انگیزه كاري     داشتن روابط عمومی  سعی درحل مشكالت

میزان  رديف

 كیفیت

معادل 

 باينري

میزان  رديف 

 كیفیت

معادل 

 باينري

میزان  رديف 

 كیفیت

معادل 

 باينري

میزان  رديف 

 كیفیت

معادل 

 باينري

خیلی  1

 خوب

خیلی  1  111

 خوب

خیلی  1  111

 خوب

خیلی  1  111

 خوب

111 

 110 خوب 0  110 خوب 0  110 خوب 0  110 خوب 0

 101 متوسط 2  101 متوسط 2  101 متوسط 2  101 متوسط 2

 100 بد 3  100 بد 3  100 بد 3  100 بد 3

خیلی  4

 بد

خیلی  4  011

 بد

خیلی  4  011

 بد

خیلی  4  011

 بد

011 

 مقدار دهی به کيفيت کاري کارمندان: 2جدول

 

 

 فاز ششم 
 تطبيق الگوهاي رفتاري

توجه به متغییرهاي تعیین شده براي بررسی میزان كارايی واثربخشی كارگران ، تمامی كارگران كه حاال داراي  در فاز پايانی با

می (111111111111111111)عدد باينري  08يك رشته بیت باينري خاص متعلق به خود می باشند با يك رشته بیت باينري كه شامل 

ده نشان دهنده ي يك كارگر ايده ال می باشد وبامقايسه با رشته بیت باينري فوق می رشته بیت باينري ارائه ش.باشد مقايسه می شوند 

 توان كارگران رابراساس میزان كارايیشان رتبه بندي نمود اما سوال اين است كه چگونه؟

 الگوریتم پيشنهادي

 (همسایگی)الگوریتم ژنتيک موازي 
 و دارد قرار مشبك شبكه يك از سلول يك در جمعیت اين زومكروزو هر .مییابد تكامل منفرد مدل يك همسايگی مدل در

 اعمال میشوند، مشخص همسايگی شعاع ژنتیك الگوريتم حسب بر كه همسايگانش و سلول هر به مجزا صورت به سري، ژنتیك الگوريتم

 .گرد اجتناب مرزي اثرات از تا میشود گرفته نظر در  ترويد صورت به شبكه .میگردد

 از كه محلی انتخاب مكانیزيم خاطر به همسايگی مدل كه میدهد نشان معمولی الگوريتمهاي با الگوريتم اين فتارر بین مقايسهاي

 روش، عملكرد در بهبودي بدون سادهتر مسائل در جهت اين از .میسازد فراهم جستجو فضاي در را دقیقتري كاوش میكاهد، انتخاب فشار

 مسأله به نیز مناسب همسايگی شعاع .برد خواهد سود جستجو طريقه اين از مشكلتر مسائل ولی .میگردد تحمل اضافیتر محاسباتی بار تنها

 .میسازند فراهم را خوب رفتاري از اطمینان و مقاوم انتخابی دو، يا يك شعاع به كوچك همسايگیهاي حتی و دارد بستگی حل مورد
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 نتيجه گيري
 و اساسی فعالیتهاي از بسیاري .پیدا نموده اند اجتماعی و فرهنگی ساختار در رجستهايو ب واال جايگاه سازمانها كنونی دنیاي در

موفقیت  به نیل اين وجود با .است غیرممكن ها، تقريباً سازمان وجود بدون زندگی و صورت میپذيرد سازمانها در افراد زندگی با حیاتی مرتبط

 بخش اثر و كارآمد هاي سازمان به منظور براي اين بلكه نمییابد، تحقق سازمان جودو به صرف آسايش، و رفاه تأمین و جانبه همه پیشرفت و

نیروي انسانی نقش سازنده و كلیدي در پیشبرد ماموريتها، هدفها، سیاستها، خط مشی ها و استراتژيهاي سازمان داراست و از .]0[.نیازاست

منظور اثربخش نمودن امور و نیل به هدفهاي سازمانی از معیارهايی استفاده در هر سازمانی به .گردد  اركان رشد و بقاي سازمان محسوب می

با استفاده از طرح ارائه شده شاهد باال رفتن چشمگیر میزان كارايی كارگران ودر پی آن شاهد باال رفتن اثربخشی سازمانی خواهیم .كنند می

به عنوان مثال شركتی .ايجاد مديريتی قوي در كارگران ايجاد می گردد با مشخص نمودن میزان كارايی هر يك از كارگران زمینه براي .بود 

كه داراي صد نفر كارگر می باشد كارگران براساس میزان بهره وري رتبه بندي می شوند كه دست مديران براي انجام بسیاري ازاقدامات 

 .مديريتی باز می شود به عنوان مثال می توان به اقدامات زير راانجام داد

 .اي كارگران فعال ومنضبط پاداش درنظرگرفتبر-

 .مشكل كارگران ضعیف رابررسی نمود ،ممكن است وجود برخی مشكالت دلیل راندمان كم كاري برخی ازكاركنان باشد-

درصورت پیاده سازي سیستم عدالت كاري پیاده سازي خواهدشد،به اين معنا كه تمام كارگران به دلیل آگاه بودن از مقايسه -

 .ر كاري خود سعی درانجام درست وظايف خود خواهند كردرفتا

با باال رفتن راندمان كاري قطعا كیفیت محصوالت ومیزان تولید افزايش خواهند يافت كه سبب افزايش درآمد سازمان را به -

 دنبال خواهدداشت كه میتوان امید داشت سبب افزايش حقوق كاركنان شده و سبب ايجاد يك زنجیره می گردد
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