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 چکیده 

موثر بر بهره وری نیروی انسانی با ترکیب انتخاب ویژگی و الگوریتم های  شناسایی کاراترین شاخص "این تحقیق به دنبال 
وری هایی در زمینه بهرهمی باشد. امروزه تمام کشورهای جهان در پی بدست آوردن پیشرفت "خفاش  در شرکت پیکسل 

شود نیروی انسانی بتواند بهتر فکر کند، بیندیشد، بیافریند، نوآوری کند و ها موجب میوری در سازمانهستند .بهبود بهره
نگرش سیستماتیک پیدا کند. هرچه سازمان ها در جهت بهبود بهره وری تالش کنند به نتایج بهتری در جهت اهداف سازمانی 

ه باید برای افزایش بهره وری سازمان به نیاز ها و خواسته هایشان میرسند.کارکنان هر سازمان مهمترین جز سازمان میباشند ک
شاخص مطرح شده است . جامعه اماری تحقیق  12توجه شود.در این تحقیق بهره وری نیروی انسانی تحت مدل مفهومی با 

کرده اند .در این نفر از کارشناسان شرکت پیکسل میباشدکه به صورت تمام شماری در  پاسخ به پرسشنامه شرکت  211شامل 
تحقیق از الگوریتم فراابتکاری خفاش استفاده شده است که در نرم افزار متلب کد نویسی ان انجام شده است که نتایج بدست 
 امده نشان از قابلیت و برتری الگوریتم خفاش در پیش بینی و شناسایی کاراترین شاخص های موثر در بهره وری نیروی  انسانی

 .دارد
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 : یدیکلمات کل
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 مقدمه

 سازمانی را هر هدف مهمترین بهبود، استراتژی بر مبتنی و دیدگاه فلسفه یک عنوان به وری بهره کنونی، رقابت پر دنیای در

 رسالت مدیریت که طوری برگیردبه در را جامعه های بخش کلیه های فعالیت ای زنجیره همچون تواند می و دهد می تشکیل

 و ، انرژی مواد ، سرمایه ، کار نیروی چون گوناگون امکانات و منابع بهینه از و موثر استفاده سازمان هر مدیران اصلی هدف و

بهتر  چه هر و صحیح هاستفاد و وری بهره کشورها که درکلیه است شده سبب امر (. این2999 باشد)طاهری،می اطالعات

 تداوم که برسند باور این به جوامع همه و شود تبدیل ملی به اولویتی ( وخدمات کاال از )اعم تولید عوامل ازمجموع ومناسبتر

 و نیست مستثنی قاعده این از نیز ما کشور  (2932ممکن نیست)عابدیان، وری بهره موضوع به توجه بدون جامعه هر حیات

دارد. بهره وری گوهر سازمانی است که می تواند پایداری و بقای سازمان ها  آن توسعه در بسزا نقشی وری هرهب به مقوله توجه

را تضمین کند و راهکاری برای کسب مزیت رقابتی باشد. بهره وری مواد، انرژی، تجهیزات و امکانات مادی دارای ظرفیت و 

هره وری در سازمان مورد توجه قرار گیرد؛ اما آنچه در سازمان منجر توان مشخص است که به سهم خود بایستی برای افزایش ب

به بهره وری واقعی، مداوم و مستمر می گردد و حد مشخصی ندارد، بهره وری سرمایه انسانی می باشد. )باقی نصرآبادی 

 (. 2993،شادالویی،

 

ری از کشورهای در حال توسعه ی موفق، سرمایه امروزه تقریباً تمامی کشور های توسعه یافته و بسیااهمیت و ضرورت تحقیق:

گذاری های زیادی را در جهت ارتقای بهره وری در سطوح ملی ، منطقه ای ، بخشی مؤسسات سازمان ها و حتی افراد انجام 

می دهند و رشد و توسعه ی روز افزون خود را مرهون توجه و نگرش صحیح به این مسئله می دانند. یکی از مهمترین آثار 

بهره وری نیز افزایش یابد رشد ،بهبود بهره وری ، افزایش میزان رشد تولید/خدمات است، اگر همراه با رشد استفاده از نهاد ها 

تولید/ خدمات بیشتر خواهد بود بنابراین، رشد بهره وری می تواند منجر به رشد تولید/ خدمات شود.شرکت پیکسل تالش دارد 

انسانی به نتایج بهتری در عرصه تجارت و ارایه خدمات به مشتریان وفادار برسد و در این میدان تا با افزایش بهره وری نیروی 

رقابت از رقیبان و همکاران پیشی بگیرد. در جهت تحقق این مهم، نیاز به شناسایی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی 

 ،بسیار حایز اهمیت است .

 بهره وری نیروی انسانی . هدف اصلی  : شناسایی عوامل مؤثر بر

 هدف ویژه: شناسایی کاراترین عوامل مؤثر بر بهره وی نیروی انسانی.

هدف کاربردی تحقیق : شناسایی کاراترین عوامل مؤثر بر بهره وری نیرروی انسرانی برا اسرتفاده از الگروریتم خفراش و انتخراب 

 ویژگی

 : سواالت تحیق

 وی انسانی کدام عامل ها خواهد بود ؟کاراترین عوامل  موثر بر بهره وری نیر-2

 

 وهش :ژپیشینه پ

شد  ظاهر 2033نظری به نام کوئیرنی در سال  به طور رسمی و جدی، نخستین بار لغت بهره وری، در مقاله ای توسط صاحب 

گیزشی فرهنگ بر  رفتار ان ( به منظور بررسی تأثیر1110( پژوهشی توسط رایت و همکارانش )  2903)ابطحی و کاظمی، 

دهد که فرهنگ، تأثیر بسزایی بر افزایش انگیزه جهت افزایش بهره وری در چین انجام گردید. نتایج این تحقیق نشان می

( حاکی از آن 1113شود. نتایج مطالعاتی اسونقی و هارتون )کارکنان در محیط کار داشته و منجر به بهبود و ارتقا بهره وری می

منابع انسانی، کارایی سازمانی نیز افزایش می باید. یافته های بدست آمده از پژوهش انجام شده است که در اثر توسعه بهبود 
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شود بخشد و منجر به بهبود بهره وری میهای انگیزشی عملکرد را بهبود می( حاکی از آن است که برنامه1113توسط راو )

درمقایسه با کشورهای منطقه وشرق آسیا بسیار پائین  دهد شاخص بهره وری نیروی انسانی درایران حتیها نشان میگزارش

وری کار درایران کاهش نشان می دهد یعنی میزان بهره%11حدود2930نسبت به سال 2933است بطورمثال در سال 

 بوده است.  %20ودرپاکستان %23که در کشورهندوستان رشدمنفی داشته است این درحالی%11حدود

 

 : روش پژوهش

 شناسایی کاراترین شاخص"این تحقیق به دنبال ز نوع کاربردی و از حیث روش از نوع توصیفی ریاضی است و از حیث هدف ا  

 می باشد "موثر بر بهره وری نیروی انسانی با ترکیب انتخاب ویژگی و الگوریتم خفاش  در شرکت پیکسل 

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات تحقیق :

که با برنامه متلب کدنویسی شده استفاده شده است .جامعه  خفاشگوریتم فراابتکاری برای تجزیه وتحلیل  اطالعات  از ال 

که در زمینه واردات جهیزات تصویربرداری دیجیتال ، فروش ،خدمات پس از فروش ،  آماری این تحقیق شرکت پیکسل است

در دپارتمان و واحد های متختلف  نفر پرسنل شرکت پیکسل که 211تهیه فیلم های اموزشی و اموزش عکاسی فعالیت دارد . 

این تحقیق از فعالیت دارند که همه انها در زمینه فعالیت خود خبره میباشند در پر کردن پرسشنامه همکاری داشته اند. در

 .روش تمام شماری استفاده شده است

 

ها توسعه داده شده است) اشتوسط یانگ معرفی شد. این الگوریتم بر مبنای زندگی خف 1121نیز در سال  :الگوریتم خفاش

 (. 1121یانگ ،

 :الگوریتم خفاش پیشینه برخی از تحقیقات انجام شده با 

و همکارانش مطرح گشت که از الگوریتم خفاش در منطق فازی Khanتوسط  1122الگوریتم خفاش منطق فازی در سال 

 (.1122استفاده کردند و نام روش خود را الگوریتم خفاش فازی نامیدند) خان ،

مطرح گشت. این الگوریتم برای کنار آمدن با مسائل بهینه سازی چند  1122توسط یانگ در سال ی خفاشالگوریتم چندهدفه

 (. 1122هدفه ارائه گشت که که اثر خود را برای مسائل چند هدفه در  طراحی در مهندسی نشان داد )یانگ،

 K-Meansح گشت که از ترکیبی از الگوریتم خفاش و مطر1121در سال Wahiکه توسط  K-Means*الگوریتم خفاش 

 (.1121برای خوشه بندی استفاده گشت.)کوماراسامی،

یک نسخه گسسته الگوریتم خفاش برای  مطرح شد که 1121که توسط ناکامورا و همکاران  در سال الگوریتم خفاش دودویی

 (. 1121حل مسائل طبقه بندی و انتخاب ویژگی ارائه شد)ناکامورا،

و نگاشت های بی نظمی برای انجام تخمین پارامتر در سیستم های   Levy flightالگوریتم خفاش بی نظم :  با استفاده از 

دیگری با استفاده از  CBAو در تحقیق دیگر  (Lin etal., 2012)بیولوژیکی دینامیک این الگوریتم مطرح شده است  

 ( Gandomi& Yang, 2013)نگاشته ای تکرار شونده مختلف پیشنهاد شده است 

و تغییرات دقیق از بلندی صدا و نرخ تخمین پالس ارائه  Levy flightالگوریتم خفاش اصالح یافته:  یک ترکیب خوب از 

 (.1129 ,  نمودند)جمیل

بیق ها در الگوریتم خفاش استفاده نمودند  و سپس برای تطاز جهش به منظور افزایش تنوع راه حل 2012)،  )ژانگو وانگ

 تصویر از آن بهره جستند.
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ارائه شد، الهامی از خصوصیات  Xin-She Yangبرای نخستین بار توسط  1121الگوریتم بهینه سازی خفاش که در سال 

ردیابی خفاش های کوچک در جستجوی شکار است. به منظور بسط این الگوریتم بهینه سازی از قوانین کلی استفاده شده 

 اشاره می گردد: هااست که در زیر به آن

ها تفاوت صدای پژواك شده ناشی از دهند و همچنین، همه آنها به کمک پژواك فاصله را تشخیص میقانون اول: همه خفاش

 دانند.غذا و اجسام اطراف پیرامونشان را می

های مختلف و با موجو طول  f_minبا فرکانس  ثابت  p_iو در موقعیت  v_iها به صورت تصادفی با سرعت قانون دوم: خفاش

های ارسالی خود شکار خود را دنبال کرده، می توانند به صورت خودکار طول موج و همچنین، نرخ پالس Rبلندی صوت 

 با توجه نزدیکی شکارشان تنظیم کنند. (ا)ر

د که این تغییرات از قانون سوم: اگر چه بلندی صوت میتواند در بسیاری از حاالت متفاوت باشد، با این حال فرض می شو

 (1129محدود باشد.)یانگ ، R_minتا کمترین مقدارش به عنوان     Rبیشترین مقدار

 مزایای الگوریتم خفاش 

نیز خواص سادگی و قابلیت انعطاف را دارد و پیاده سازی آن ساده  BAهای متاهیرویستیک، مانند بسیاری دیگر از الگوریتم

انعکاس صدا و  BAتوان بصورت زیر بیان نمودتنظیم فرکانس : الگوریتم خفاش را می است. سه دلیل اصلی کارآمد بودن

تواند برخی عملکردهایی را که ممکن است یکسان باشند را برد. این قابلیت میتنظیم فرکانس را برای حل مسائل بکار می

 کردن خودکار : ZOOMباشد.گروهی میهای مبتنی بر هوشمندی دارای مزایای دیگر الگوریتم BAفراهم کند بنابر این 

BA های متاهیوریستیک دارد. یک مزیت متمایز نسبت به دیگر الگوریتمBA  توانایی اتوماتیک در یک منطقه که راه حل های

کردن بوسیله تعویض اتوماتیک از حرکات اکتشافی به بهره برداری متمرکز  ZOOMامید بخش یافته شده اند را دارد این 

ها یک نرخ همگرایی سریع با حداقل مراحل اولیه تکرار در مقایسه با سایر الگوریتم BAشود. در نتیجهام میمحلی انج

های ثابت شده را بوسیله کاربرد برخی الگوریتم های پیش های متا هیوریستیک پارامتردارد.کنترل پارامتر: بسیاری از الگوریتم

(را  r,A)تواند مقادیر پارامتر برند که میکنترل پارامتر را بکار می BAند. در مقایسه تنظیم شده وابسته به پارامترها بکار می بر

های پیش رو تغییر دهد. این یک روش سوئیچ خودکار از اکتشاف به بهره برداری زمانی که به راه حل بهینه نزدیک در تکرار

های های متا هیوریستیک است. عالوه بر این   تحلیل نسبت به الگوریتم BAکند. این یکی دیگر از مزایای هستیم فراهم می

خصوصیات  BAکند که کنند و اظهار میو همکارانش ،در یک بخش خطی بحث می HUANGمقدماتی  که توسط 

 کند و همچنین می تواند مسائل مقیاس بزرگ را بطور مؤثر حل نمایدهمگرایی سراسری تحت شرایط درست را تضمین می

(2012,  kabir)  مدل مفهومی تحقیق: 
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 عنوان به را عواملی نظران صاحب و دانشمندان یک از هر و دارد وجود متفاوتی نظرات ه وری بهر بر مؤثر عوامل تعیین در

 انمی انگیزش ارتقای کارکنان، و مستمر مدیران شغلی همچون آموزش عواملی اجمال، طور به و اندمشخص کرده مؤثر عامل

 مناسب نظام برقراری و کارکنان، مدیران خالقیت و ابتکار طور به مناسب زمینه های ایجاد و بیشتر، بهتر کار برای کارکنان

 که شها رو و در سیستم تحول اجتماعی انضباط و کاری وجدان تشویق، و تنبیه برقراری نظام و عملکرد بر مبتنی پرداخت

 بهر در وظیفه ملی عنوان به صرفه جویی امور، بر سازمان هایسیاست تسلط میت وحاک تقویت دارند، کلیدی و حساس نقش

 بهره وری نیروی انسانی

 اموزش نیروی انسانی

 ایجاد اگاهی و مهارت

 تجربه و استعداد 

 نظارت بر امور و ایحاد مهارت

 معقول بودن حقوق و دستمزد

 استفاده از سیستم انگیزه و مجازات 

 بر نتایج نهایی استفاده مدیریت مبنی 

 ازسیستم شکایات و پیشنهادات

 مشارکت کارکنان در تصمیم گیری

 قدردانی از  زحمت کارکنان

 داشتن توضیح وظایف حرفه ای

 باور به کار

 داشتن استاندارد کار

 احترام و روابط متقابل بین کارکنان و مدیران

 حمایت مدیریت برای انجام موفقت امیز امور

 تقالل برای انجام وظایفازادی و اس

 شناخت کارکنان بر اساس معیار های ارزیابی

 ارزیابی ادامه دار کارکنان

 تمرکز مدیران بر نقاط ضعف کارکنان

 داشتن امنیت شغلی

 انجام جلسات مشترك در امور کاری
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 تنها یک وریه بهر سطح افزایش برای که دارند نظر اتفاق باب این در تقریبا رشته این مؤلفان تمام ولی می باشد، مؤثر وریه

 دانست. گوناگون عوامل از ترکیبی معلول باید را وریه  بهر که ارتقای کنندمی عنوان بلکه نمود ارائه تواننمی را خاصی علت

 :   های پژوهشمتغیر 

این الگوریتم الهام گرفته شده از زندگی خفاش ها است. مبنای این الگوریتم بر اساس پدیده انعکاس صدای خفاش و  

توانایی شگفت انگیزی به آنها  ابزار انعکاس صدا و دریافت ان توسط خفاش ها، دریافت صدا توسط این پرنده عمل می نماید.

برای شکار و همچنین عبور از موانع میدهد. ارسال پالس بلند و دریافت ان توسط خفاش ها به ان ها آگاهی از جزییات محیط 

پیرامون میدهد. البته که میزان پالس ها بسته به موقعیت متفاوت است. عامل هایی که بر موقعیت جدید هر خفاش تاثیر 

فاش ها نیز به مانند تمام موجدات دیگر میل به بهتر شدن دارند .    موقعیت بهترین خفاش-1  موقعیت قبلی-2 میگذارند:

بنابراین همواره سعی میکنند بهترین ها را الگوی خود قرار داده و به سمت انها حرکت کنند.ان خفاش هایی که به نزدیکی 

 قرار خواهد گرفت.بهترین خفاش رسیده باشند در فاصله کمی از خفاش 

 پارامتر های اولیه الگوریتم خفاش:

                                 % num Ber of variable 
Nvar=100; 

Lb=-10*ones(1,nvar)                  %lower bound 

Ub=10*ones(1,nvar)                   %upper bound 

Npop=100; 

Maxiter=100 ;                              %number of 

generation 

A=0.9;                                            %loudness 

r=0.5                                              %puls rate 

Qmin=0;                                        %frequency 

minimum    

Qmax=0.5;                                    %frequency 

maximum 

Alpha=0.99;                                  %reduction 

factor A 

Lambda=0.01;                              %reduction 

factor r 
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برای بهبود عملکرد سیستم پیش بینی کننده به حد معمول می توانیم این سیستم را با یک  :علملکرد الگوریتم خفاش ترکیبی
الگوریتم فرا ابتکاری ترکیب نماییم. در بین الگوریتم های فرا ابتکاری الگوریتم خفاش الگوریتم به نسبت جدید و دارای 

بنابراین انتخاب ویژگی در این ترکیب بر عهده الگوریتم خواهد بود. برای  ها است.کیفیتی مناسب نسبت به سایر الگوریتم 
 در نظر گرفته شده است. 111وحداکثر تعداد تکرار برابر  211الگوریتم از تعداد خفاش 

بدست امده از  یجنتا 0-0جدول 
کل  یبرا یبیخفاش ترک یتمالگور

 داده ها

بدست امده از  یجنتا 9-0جدول  
داده  یبرا یبیخفاش ترک میتالگور

 آموزش یها

بدست امده از  یجنتا 3-0جدول  
  یبرا یبیخفاش ترک یتمالگور

 یشآزما یداده ها

0.3353125 MSE  0.336523438 MSE  0.33046875 MSE 

0.579061741 RMSE  0.580106402 RMSE  0.574864114 RMSE 

0.1 MAE  0.1 MAE  0.1 MAE 

0.87 MPE  0.54 MPE   0.47 MPE 

 

 

 

  الگوریتم خفاش ترکیبینمودار همگرایی جواب در  22-0شکل 
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درصد موارد  31همان طور که مشاهده می کنید عملکرد الگوریتم خفاش بسیار خوب و عالی بوده و توانستی با دقت نزدیگ به 

 مورد نظر را پیش بینی نماید

 : تنظیم پارامترهای الگوریتم

در کلیه زمینه های تحقیق، محققین از آزمایش ها با هدف کسب اطالعاتی در مورد یک فرایند یا یک سیستتم خاص  استفاده 

می کنند.. طراحی آزمایشات تکنیک آماری قدرتمندی به منظور بهبود و کیفیت و کاهش هزینه در طراحی های فرایند یا 

کیفیت وطراحی کالسیک آزمایش ها قابل دسته بندی هستند. بین این  محصول است. تحت عنوان دو رویکرد  کلی مهندسی

دو رویکرد وجه تشابه زیادی را می توان مشاهده کرد. از جمله این تشابهات قابلیت کاربرد طراحی های آزمایش یکسان در هر 

زمایش ها هدف اصلی دو رویکرد است. یک فرق اساسی که بین دو رویکرد وجود دارد این است که در طراحی کالسیک آ

شناخت تغییرات میانگین و تنظیم آن است، در حالی که مهندسی کیفیت هدف در درجه ی اول کاهش پراکندگی و نیز در 

 مرحله بعد تنظیم میانگین است .

هیچ  در روش تاگوچی عوامل به دو دسته اصلی تقسیم می شوند : عوامل قابل کنترل و نویز. نویز ها آن عاملی هستند که ما

کنترلی روی آن ها نداریم.  روش تاگوچی به دنبال حداقل کردن تأثیر نویز و تعیین بهترین سطح برای عوامل قابل کنترل 

است. در کنار تعیین بهترین سطح هر فاکتور، روش تاگوچی اهمیت هر عامل بر حسب تأثیر اصلی آن ها روی متغیر پاسخ را 

 نویز –به  -مایش نیرومند است که مقادیر متغیر پاسخ را به نرخی به نام سیگنالتعیین می کند. روش تاگوچی یک طرح آز

(S/N و نویز اشاره به مقدار نامطلوب ) ( تبدیل می کند. عموماً واژه سیگنال اشاره به مقدار مطلوب )متوسط متغیر پاسخ

 S/Nمتغیر پاسخ دارد. هدف حداقل کردن نرخ اشاره به مقدار پراکندگی موجود در  S/N)انحراف معیار ( دارد بنابراین، نرخ 

نوع *بهتر – بزرگتر–نوع هر چه * بهتر – کوچکتر –نوع هر چه *است. تاگوچی توابع هدف را تبدیل به سه گروه می کند 

 اسمی –بهترین = مقدار 

  پارامتر سه سطحی موجود می باشد 0هما ن طور که در جدول  دیده می شود 

 

 ول طراحی اولیه پارامتر هاجد 9سطح  1سطح  2سطح 

 حداکثر فرکانس 0.8 0.75 0.7

 حداقل فرکانس 0.19 0.15 0.1

 تعداد جمعیت 150 75 25

 تعداد تکرار 700 300 100

 

 

 جدول طراحی سناریو مسأله                                                    

 عداد تکرارت تعداد جمعیت حداقل فرکانس حداکثر فرکانس سناریو
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، با   طبق روش تاگوچی به جای 

سناریو مختلف خواهیم داشت که در هر  3

یو شرح پارامتر ها به صورت  جدول فوق سنار

مثال و  3سناریو با  3می باشد. در ادامه این 

بار تکرار برای هر ترکیب ساخته می شود.  1

در ادامه جداول تابع هدف بدست آمده ، 

 ارائه می شود.  RPDسیگنال/نویز و 

مثال به  3همان طور که مشاهده می شود 

 1کدام سناریو نوششته شده که هر  3منظور 

بار حل شده است. که اعداد بدست آمده از 

حل میانگین موزون شده ی تابع های هدف 

 می باشد.

در هر اجرایی آزمایش مقدار تابع هدف 

بدست آمده باید مطابق روش تاگوچی به 

جا که هدف نسبت سیگنال به نویز که در حکم متغیر پاسخ است تبدیل شود و مطابق تغییرات آن تحلیل صورت گیرد. از آن

در حکم متغیر نسبت است که تابع هدف در هر اجرا به این نسبت  S/Nماکسیمم سازی می باشد. در روش تاگوچی نسبت 

 تبدیل می شود تا بر  طبق آن تصمیم گیری شود.که از رابطه ذیل بدست می آید

 جدول تابع هدف بدست آمده از الگوریتم 

Mean Fitness 454.94 22.96 5.71 23.87 126.33 

21.7

6 

124.5

8 54.00 12.41 

 

sen1 sen2 sen3 sen4 sen5 sen6 sen7 sen8 sen9 

 

 جدول  نتایج سیگنال به نویز بدست آمده از الگوریتم

Mean S/N -55.45 -29.72 -17.16 -29.84 -44.30 -29.04 -44.43 

-

37.49 -24.48 

 

sen1 sen2 sen3 sen4 sen5 sen6 sen7 sen8 sen9 

 

-0ج حاصل از اجرای الگوریتم ها در جداول  نشان داده شده است که نشان دهنده کیفیت عملکرد الگوریتم است. و جدول نتای

مقدار تابع هدف می باشد که به ازای هر بار اجرای الگوریتم بدست می  را نشان می دهد  RPDنحوه محاسبه مقدار   21

 Relative.تابع هدف می باشد که به ازای هر مسأله نمونه از حل هر سه الگوریتم بدست می آیدکمترین مقدار  آید 

percentage deviation (RPD) =  

 1 1 1 1 1 سناریو

 2 3 2 1 2 سناریو

 3 2 3 1 3 سناریو

 3 3 1 2 4 سناریو

 1 2 2 2 5 سناریو

 2 1 3 2 6 سناریو

 2 2 1 3 7 سناریو

 3 1 2 3 8 سناریو

 1 3 3 3 9 سناریو
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 بدست آمده از الگوریتم  RPDجدول نتایج 

Mean 

RPD 454.94 22.96 5.71 23.87 126.33 21.76 124.58 54.00 12.41 

 

sen1 sen2 sen3 sen4 sen5 sen6 sen7 sen8 sen9 

 نمودار تابع هدف

 

 

 نمودار:سیگنال و نویز

 

 نمودار تلورانس عملکرد الگوریتم

 

 سطح بهینگی در تاگوچی  

 حداکثر فرکانس 0.75

 حداقل فرکانس 0.19
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اب بر اساس نمودار سیگنال به نویز ان سطحی که مقدار بیشتر دارد انتخ

میشود و در صورتی که سطوح همتراز بودند به سراغ نمودار تلرانس می 

رویم و ان سطحی را انتخاب میکنیم که مقدار کمتری دارد.بنابراین با 

توجه به مقادیر بدست امده بهترین مقدار برای پارامترها به شرح زیر می 

 باشد.   

باشد می اطالعات و ، انرژی مواد ، سرمایه ، کار نیروی چون گوناگون ناتامکا و منابع بهینه از و موثر استفاده سازمان نتیجه:

 مجموع از بهتر ومناسبتر چه هر و صحیح استفاده و وری بهره کشورها که درکلیه است شده سبب امر ( این1121)وزیری،

 جامعه هر حیات تداوم که برسند باور این به جوامع همه و شود تبدیل ملی به اولویتی ( وخدمات کاال )از اعم تولید عوامل

به  توجه و نیست مستثنی قاعده این از نیز ما (.کشور 1113ممکن نیست)پویان ومعصومی، وری بهره موضوع به توجه بدون

 دارد. آن توسعه در بسزا نقشی وری بهره مقوله

سانی، تسهیالت و غیره به طریق علمی هدف از بهره وری به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی ان  :یقتحق یریگ یجهنت

و یا کاهش هزینه های تولید و گسترش کاالها و افزایش اشتغال و کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای 

زندگی است، آن گونه که به نفع کارکنان،مدیران و مصرف کنندگان باشد. در این دیدگاه، انسان به این عقیده و باور می رسد 

 که می تواند کارها و وظایف خود را هر روز بهتر از روز قبل انجام دهد و برای تحقق این باور تالش کند.

اندك نسبت به دو  یارمربعات بس یانگینم یکه خطا یاست به طور یبیخفاش ترک یتمالگور ینشان دهنده برتر یجنتا تمام

را  یانسان یروین یعوامل موثر بر بهره ور ینکاراتر یمخفاش توانست یتمالگور یاست.  در ادامه با نشان دادن برتر یگرد یتمالگور

 یژگیبا استفاده از انتخاب و یانسان یروین یموثر بر بهره ور  یشاخص ها ینکاراتر اساییشن"به  یقتحق ی.در طیمکن ییشناسا

استفاده شد و با  یسیکد نو یب براکه با توجه به موضوع از نرم افزار متل یمپرداخت " یکسلخفاش در شرکت پ یتمو الگور

و  یدگرد یتم خفاش ، موضوع مطرح شده بررسیو با استفاده از الگور یکسلپرسشنامه پر شده توسط کار شناسان شرکت پ

 :یقسواالت تحق .با توجه بهیباشندبدست امده ، نشان دهنده دقت روش  مورد نظر م یجنتا

 نمود ؟ ییرا شناسا یانسان یروین یورعوامل موثر بر بهره  ینکاراتر یتوانم  ایا

 یخفاش ، عوامل موثر بر بهره ور یتمالگور یژگیبا انتخاب و یبیترک ی، شبکه عصب  یسه روش شبکه عصب یساز یاده. با پ بله

 شد. ییشناسا  یانسان یروین

 کدام عامل ها خواهد بود؟ یانسان یروین یعوامل موثر بر بهره ور ینکاراتر-1

 1، 2 یها یژگیشاخص ها انتخاب شده اند که شامل و ینکاراتر یخفاش و شبکه عصب یتمو الگور یژگیانتخاب و علم یلهوس به

 29انتخاب شده برابر  یها یژگیتعداد و یکنیدهستند. همان طور که مشاهده م 12، 23، 29، 21،  20، 29، 3، 9، 0، 0، 9،

 که:  یماشاره کن یدشاخصه با ینا یحتوض یاست.برا

بدست   یکسلدر شرکت پ یانسان یروین یبرا ینشاخص ها به عنوان موثرتر ینا یژگیخفاش و انتخاب و یتمستفاده از الگورا با

 شاخص مهمتر به نظر امدند. 29 ینشاخص مطرح شده در مدل ا 12از  یگرامدند.به عبارت د

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد جمعیت 150

 تعداد تکرار 700
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 : یشنهادات

 :گردندیم یمبه دو دسته تقس یقتحق ینا پیشنهادهای

    ینمحقق یربه سا پیشنهادات  یقبر تحق یمبتن پیشنهادات

 :یقبر تحق یمبتن یشنهاداتپ

ارائه  یشنهاداتو پ یجنکته مهم است که نتا ینذکر ا یزقبل از هر چ 

همراه است و عالوه بر  یقتحق یها یتبا محدود یقتحق ینشده در ا

و  یانسان یرویممکن است بر ن یگریشده است ،عوامل د یانانچه ب

به ان پرداخته نشده  یقتحق ینان اثر بگذارد که در ا یبهره ور

 باشد.

 :ینمحقق یربه سا پیشنهاداتی

از  یعوامل موثر بهره ور ییشناسا یبرا یتوانندم ینمحقق سایر

 یاخود استفاده کنند و  یدر سازمان ها یگرد یرابتکا یها یتمالگور

 :  یها یستماستفاده از س

 یعصب یستماستفاده از س یفاز یعصب یستماز س استفاده

RBF یعصب یستماستفاده از س LVQ 

یاستفاده از اطالعات فاز یفاز یاز خوشه بند استفاده

 یاستفاده از اطالعات خاکستر 

  GMDHیصب یستمازساستفاده وال  یتماز الگور استفاده

 کرم شبتاب یتماستفاده از الگور 

قرار  یرا با توجه به هر سازمان به صورت جداگانه مورد بررس یانسان یروین یمرتبط به بهره ور یشاخص ها یگرددم یشنهادپ-

 داده شود.

 

 منابع 

 

انجمن بهرهوری ایران، ارائه شده  .هوری(، بررسی توانمندسازی نیروی کار و تأثیر آن بر بهر 2990صباغ مال حسینی، ایمان ) 

 همایش ملی بهرهوری دوم خرداد ماه

 (، بهرهوری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها. تهران: نشر هستان 2909طاهری، شهنام ) .

و  (، ارزیابی و تحلیل تأثیرات متقابل بهرهوری نیروی انسانی، هزینههای تولید 2999کریمی، فرزاد و پیراسته، حسین ) 

 31، 01شماره  - 99صادرات کاالهای صنعتی در ایران. مجله تحقیقات اقتصادی، .
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