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تاثیردر بررسی PSOسیستم خبره فازي بهینه شده با الگوریتم استفاده از تکنیک
مسکنبانکمطالعهمورد-سازمانیوريبهرهوعملکردبهبودبرپیشنهادهانظام

بابک عزیزیان
تحقیق در عملیات، پردیس فارابی دانشگاه تهران، بانک مسکن- مدیریت صنعتیکارشناسی ارشد 

@gmail.com2008b.azizian

چکیده
خبره فازي هاي درونی و بیرونی و مشارکت داوطلبانه است. در پژوهش حاضر از سیستم بهبود عملکرد هر سازمان مستلزم وجود انگیزه

ها براي بررسی تاثیر نظام پیشنهاد(PSO)سازي ازدحام ذرات جاي روش متداول پرسشنامه استفاده شده و براساس بهینهشده بهبهینه
هاي بانک مسکن در شده براساس مجموعه دادهوري سازمانی بانک مسکن استفاده شده است. سیستم طراحیبر بهبود عملکرد و بهره

، کرج و شیراز است.. متغیرهاي میزان اجراي نظرات کارکنان،  میزان از بین رفتن مشکالت و معضالت اجراي پیشنهادها، شهرهاي تهران
میزان همسو سازي نظرات با اهداف بانک مسکن و میزان استمرار پیشنهادات به عنوان ورودي مدل و وضعیت و بهبود عملکر بانک 

بهینه شده، سیستم MFبکارگرفته شد. با اعمال (MFs)براي تنظیم توابع عضویت فازي PSOمسکن متغییر خروجی است. الگوریتم 
آورد. مزیت اصلی این رویکرد توانایی در تفسیر تصمیمات گرفته شده % را به دست می93.27بندي خبره فازي تولید شده دقت طبقه

بندي % طبقه93.27ان داد که با رویکردهاي پیشنهاد شده، توسط سیستم خبره فازي در مقایسه با رویکردهاي دیگر است. نتایج نش
یابد.در بهبود عملکرد کاهش میهاي سنتیمحدودیت هاي روشآید و درست برروي مجموعه تست بدست می

سپس، تابع عضویت، سیستم خبره- قوانین اگربانک مسکن،سازي ازدحام ذرات، درخت تصمیم، بهینهکلمات کلیدي:
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مقدمه-1
مهمتـرین آنهـا   تـرین و بـا   ل یکی از متداوکل نیروي انسانی بهره می برند که سازمانهاي مختلف در کشورهاي جهان از روشهاي گوناگونی براي حل مش

ث مفهومی هستند که با هم ارتباط مستقیمی دارند به طوریکه افزایش هر کـدام باعـ  سازي و مشارکت دو ی است. توانمندارکتشسبک و روش مدیریت م
عملی ساختن تفکر مدیریت مشارکتی مستلزم ابزارهاي عملی و اجرایی اسـت  .. اما عموما مشارکت پیش نیاز توانمندي است]1[افزایش دیگري میشود

ه اي کـه  ترین ابزار براي جاري ساختن این سبک مدیریت می باشد که از طریق ایده هاي بکر و تـاز ترین و ملموسکه نظام پیشنهادها بهترین، اجرایی
.]2[کوچک اما مستمر در سازمان استتوسط افراد براي حل مسائل سازمانی مطرح می شود به دنبال ایجاد بهبودهاي 

وطلبانـه  ورت دانظام پیشنهادها ابزاري براي برقراري ارتباطی زنده، سالم و مستمر بین مدیریت ارشد و مدیران میانی با کارکنان است و از آنجا که به ص
. هرچنـد، نظـام پیشـنهادها    ]1[، ایجاد کننده حس مسئولیت و تعلق در میان کارکنان نسبت به موارد بهبود در سازمان استاختیاري انجام می گیردو 

برخـوردار  اي در مدیریت مشـارکتی  بودن و سادگی از جایگاه ویژهبه دلیل فراگیرترین درجه مشارکت کارکنان در تصمیم گیري را ارائه می دهد،پایین
. نظام پذیرش و بررسی ]2[کندهاي مدیریتی پویاست که نقش مهمی در توسعه منابع انسانی سازمانها ایفا میاست. نظام مدیریت مشارکتی یکی از نظام

اندیشـند و  وري فعاالنـه مـی  ها و حل مسائل و ارتقاي بهـره پیشنهادها ابزار اجرایی مدیریت مشارکتی است. در این نظام، کلیه افراد سازمان درباره روش
کنند. نظام پیشنهادها همانند نورافکنی است که زوایاي تاریک سازمان را براي مـدیریت  حاصل آن را در قالب طرحها و پیشنهادهایی به سازمان ارائه می

.]1[در بهبود سازمانی به کار می گیردروشن می سازد و عقل جمعی را
ه در سازمان هاي ایرانی، از دولتی و خدماتی گرفته تا صنایع تولیدي خصوصی، به مثابه یکـی از روشـهاي مـدیریتی    نظام پیشنهادها چند سالی است ک

. با ابالغ رسمی لزوم به کـارگیري ایـن روش توسـط شـوراي عـالی      نی کارکنان به کار گرفته شده استسازمان و افزایش تعلق سازماعملکردبراي بهبود
، قانون مدیریت خدمات کشـوري 20اده ها به استقرار نظام پیشنهادها در مو همچنین تکلیف دستگاههاي مربوطاعالم آیین نامهو 1379اداري در سال 

هاي کشور به ویژه بخش دولتی و اخیراً در بخش هاي خدماتی و علمی در حال بهره برداري و طی سالیان گذشته این نظام به صورتی فراگیر در سازمان
مشـارکت فکـري کارکنـان سـازمان بـا مـدیریت و زیربنـاي مـدیریت         شود، معرفی می» نظام پیشنهادها«ز استقرار است. نظامی که با عنوان یا در آغا

ترین پایه نظام کایزن (بهبود مستمر) شناخته می شود. و در ژاپن باعنوان اصلی«Suggestion System»مشارکتی است. این نظام در جهان باعنوان
.]1[توسعه خواهد یافت بحث از نظام پیشنهادهاي فردي آغاز و در مرحله بعد به پیشنهادهاي گروهی و در مرحله بعدي به گروههاي حل مسئلهاین 

ادبیات پژوهش- 2
اثبات خواسته هاي سازمانیو نقش خود را در پیشبرد اهداف و محقق کردن در دنیاي رقابتی و پرنوسان امروزي، نیروي انسانی بیشتر از هر زمانی ارزش

می سازمانهاي موجود در هر جامعه با استفاده از منابع محدودي که در اختیار دارند، به گونه اي به رفع نیازهاي فردي و گروهی افراد جامعهکرده است. 
هدف سـازمانها اسـتفاده بهینـه از عوامـل تولیـد و      پردازند و از آنجا که منابع تولید همواره با یک ویژگی یعنی کمیابی مواجه هستند، اغلب اصلی ترین 

دارایـی در این بین نیروي انسانی ارزشـمندترین این عوامل شامل زمین، سرمایه، نیروي انسانی، فناوري و مدیریت است..]3[رسیدن به اثربخشی است
بـه همـین منظـور شـناخت     هاي او اسـت. انش، مهارت و ارزشعملکرد انسان در درون سازمان انعکاسی از دو از حساسی برخوردار است.بوده سازمانها

رفتار عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان یکی از اهداف بهسازي نیروي انسانی در مدیریت بخش هاي دولتی است که براي سنجش دانش، توانایی، انگیزش،
نیـروي انسـانی مهـم تـرین عامـل در حـل       زمانی پوشیده نیست کهامروزه دیگر بر هیچ جامعه و سا. ]4[شودشغلی و عملکردي کارکنان پایه ریزي می

این نیـرو  ها در گرو دانش و مهارت انسانی است. هرچهتوفیق و ماندگاري سازمان.روش، محصول و خدمات جدید استمسائل، ایجاد دانش، تکنولوژي،
تطبیق و سازگاري سازمان را با محیط متغیر و غیر قابل پیش بینی کسـب و  باشد قابلیت با انگیزه تر بوده و از دانش و تخصص روز برخوردارکارامدتر و 

].   5کار بیشتر می کند [
ها و طرح هـاي خـود در   نظام پیشنهادها سیستمی است که از طریق آن تمامی کارکنان و ذینفعان سازمان این امکان را می یابند تا با ارائه نظرات، ایده

مسـائل و  جـویی و حـل  توان از فکر و اندیشه هاي کارکنان بـراي مسـئله یـابی، چـاره    تکنیکی است که می.]5[بردارندجهت ارتقا عملکرد سازمان گام 
هـا،  توانند پیشنهادات، ایدهترین رده سازمانی تا پایین ترین سطح آن میمشکالت سازمانی بهره جست. بر اساس نظام پیشنهادات کلیه کارکنان از عالی

. البته نظام ]4[هاي انجام کار و یا افزایش کیفیت تولید ارائه دهندهاي موجود در روند کاري و یا بهبود روشخود را براي رفع نارساییابتکارات و نظرات
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استقرار نظام پـذیرش و بررسـی پیشـنهادات در یـک سـازمان توجـه و حساسـیت       گردد.پیشنهادات فقط انتقاد نیست بلکه در آن راه چاره نیز ارائه می
، کارکنان را به فرآیندهاي کار بیشتر کرده و باعث مشارکت بیشتر کارکنان در سـازمان مـی شـود. بـا افـزایش مشـارکت، خالقیـت و روحیـه کارکنـان         

.]6[شودراهکارهاي عملی براي حل مسائل و مشکالت سازمان پیدا می
در .هـا  گـردد  می هماهنگ سازد و موجب بالندگی و رشد مطلوب سـازمان شیوه سنتی مدیریتی را با قوانین ملی و فرهنگ مرددنظام مشارکت می توان

ت جلب رضایت مـردم  چنین شرایطی نظام پیشنهادات بعنوان روشی در جهت بهبود مستمر، وضعیت و عملکرد ادارات دولتی و سازمانهاي کشور در جه
.]7[می نمایدنقش موثري ایفا

که بصورت ابزاري بین الیه هاي قدرت در نظـر  باشدنظر بین کارکنان یک سازمان با مدیران آن سازمان میمنظور از نظام پیشنهادات مشورت و تبادل 
-نظـر مـی  ه ببویژه ادارات دولتی بهبود یابد کهگرفته می شود تا انگیزه بهبود و تحول در همه افراد سازمان فراگیر شود و عملکرد و وضعیت سازمانها و

.]8[تالش بیشتري صورت گیردباید سیستم مدیریت و تطابق با قوانین و فرهنگ بومی کشور رسد براي بومی نمودن این
ی و از مهمترین اهداف نظام مشارکت می توان ارج نهادن به مقام کارکنان، اشاعه فرهنگ مشارکت و کـارگروهی، ایجـاد فضـاي مناسـب بـراي شـکوفای      

، کاهش تنش ها، ارتقاي سطح بهره وري، ایجاد شرایط افزایش در آمد و رفاه کارکنان، بهسازي محیط استعداد ها و بروز خالقیت ها، بهبود روابط انسانی
. ]6[باشد، بهبود کیفیت محصوالت، استفاده بهینه از منابع، کاهش مراجعان اداري و گرفتاریهاي ناشی از بوروکراسی میرکا

کشور ما جایگاه خود را پیدا نکرده است. کارکنان در تصمیم گیریهاي سازمان مشـارکت داده  متأسفانه به دالیل مختلف نظام مشارکتی و پیشنهادات در 
شاید از مهمترین دالیل عدم استقبال کارکنـان از سیسـتم   شود.شوند و اگر در یک سازمانی مشارکت هم داده شوند از طرف کارکنان استقبال نمینمی

کرده اند ولی به آنها بهایی داده نشده است. که نظرات و پیشنهاداتی را مطرحهادات کارکنان بوده استات و پیشنتوجهی به نظرپیشنهادات به دلیل بی

وريبهبود عملکرد و بهره-2-1
عـده هاي محوله اسـت. ولیتئك است، چگونگی انجام فعالیت و مسئه شده، ولی آنچه که در تمام این تعاریف مشترااز عملکرد شغلی تعاریف مختلفی ار

در یـک تعریـف   .]9[اي عملکرد نیروي انسانی را بهره وري کار اطالق کرده اند، ولی باید توجه داشت که عملکرد مفهـومی فراتـر از داده و سـتاده دارد   
بـر سـر کـار،    نسبتاً جامع، عملکرد عبارت است از کارآیی و اثر بخشی در وظایف محوله و بعضی داده هاي شخصی نظیر حادثه آفرینی، تأخیر در حضور 

تیابی بـه  و اثر بخشی عبارت است از میزان دسـ در این تعریف کارآیی به معناي نسبت بازده به دست آمده به منابع به کار رفته استغیبت و کندي کار.
مناسـبی بـراي سـنجش    از سوي دیگر، عواملی همانند غیبت، کندي در کار، تأخیر و حادثه آفرینی، مـی تواننـد معیارهـاي   .اهداف از پیش تعیین شده

توانایی، یـادگیري، شخصـیت، ادراك،   عوامل مؤثر بر عملکرد فردي عبارت اند از:عملکرد در سطح فردي، گروهی و سازمانی است..]10[عملکرد باشند
].11[انگیزش

عوامل ]. 10[رویه هاي سازمانی و فرهنگ سازمانیها، ساختار سازمانی، محیط سازمانی، سیاستعوامل مؤثر بر عملکرد در سطح سازمانی عبارت اند از:
کنار گذاشتن عواملی اولین قدم براي تدوین مدل.]11[ارتباطات، رهبري، قدرت، سیاست، رفتار گروهی و تعارضیمؤثر بر عملکرد گروهی عبارت اند از:

است که بر عملکرد مدیریت تأثیر می گذارد.
رد هست مربوط نیست، بلکه به سازمان و محیط نیز مربوط می شود و حتی با وجود حـداکثر انگیـزش و همـه    عملکرد صرفاً به کنش خصایصی که در ف

سـازمان و  مهارتهاي الزم، ممکن است افراد اثربخش نباشند، مگر آنکه حمایت و هدایت سازمانی مورد نیاز خود را دریافت کنند و کارشـان بـا نیازهـاي    
زیردستان نه تنها به آنچه که باید انجام دهند باید آگاه باشند، بلکه باید بدانند که بر اساس آنچه که متداول اسـت  .]12[محیط آنها سازش داشته باشد

این روزها در این اوضاع و احوال مدیران باید بتوانند تصمیماتی را که بر شغل و کار مردم تأثیر مـی گـذارد بـا    کهعملکرد اعتبارچگونه باید عمل کنند.
در تحلیل عملکرد، مدیران باید به طور مستمر در مورد اعتبار فعالیتهاي کارکنان نظیر تحلیـل شـغل، تقاضـاي    مدرك و توجیه الزم همراه کنند.دلیل و

استخدام، ارزیابی، کارآموزي، ترفیع و اخراج، بررسی الزم را به عمل آورند.
انگیـزه، توانـایی، درك، حمایـت سـازمانی، سـازش      اثربخشی را از میان بقیـه برگزیـده انـد:   هرسی و گلداسمیت هفت متغیر مربوط به مدیریت عملکرد 

قدم بعدي آن است که مدیران این عوامل را به گونه اي که بتوانند آنها را به خاطر بسپارند و مورد استفاده قرار دهند، ترکیب محیطی، بازخورد و اعتبار.
.]13[کنند
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کارائی-2-2
در این تعریف، کارایی یک شاخص در مورد چگـونگی اسـتفاده از منـابع سـازمان اسـت.      »ده کارکنان در یک زمان مشخص را کارائی گویند.میزان ستا«

.]14[ینکه منابع افزایش نیافته باشنده شرط ابستاده بیشتر نشان دهنده کارایی بیشتر است
اثربخشی-2-3

اثربخشی میزان رسیدن به اهـداف سـازمانی را گوینـد.    از:اند عبارتستاثربخشی انجام دادهمدیریت در موردتعریف متداولی که بسیاري از اندیشمندان 
اثربخشـی  و ، کیفیت تولیدات و خـدمات و ...  رکنان، رضایت مشتریانرضایت کاسوي خود قرار دهد، اهدافی مانندتواند اهداف متعددي را فراسازمان می

.]15[بسنجدف تعیین شدها با میزان تحقق اهداخود ر
وريبهره-2-4

وري چیزي غیر از انجام کارهاي درست و درسـت انجـام   کار درست، باید به شیوه صحیح در همه اوقات انجام شود. بهره:وري عبارت است ازبهرهتعریف 
:]16[توان به صورت معادله زیر نوشتوري را میباشد. به عبارت دیگر بهرهدادن کارها بطور دائم نمی

وريبهرهاستمرار در انجام کار+ اثربخشی+ کارائی=

ي بر مطالعات پیشینمرور-3
که افراد در ارتباط با استعملکرد از مجموع رفتارهاییبهبودها نشان داند که آن،تحت عنوان ((توقف استخدام کارکنان))سیروتا و ملتزرطی مطالعات 

کارمندان جدید اسـتخدام شـوند و نظـام    وري در عملکرد سازمانی الزم نیست ها نشان داد که براي بهرهو نتایج تحقیق آنشغل از خود نشان می دهند
.]17[تر عمل کندپیشنهادات باید قوي

عبارت است از به نتیجـه  بهبود عملکردنشان داد که)) انسانینیرويوريبهرهکاهشیاافزایشدرمؤثرعواملدر کتاب خود تحت عنوان ((استادزاده
.]18[بهبود میابدها، عملکرد سازمانو با اجراي نظام پیشنهاداترساندن وظایفی که از طرف سازمان بر عهده نیروي انسانی گذاشته شده است

عوامـل مـؤثر بـر    او نشان داد کـه  عملکرد در سطح فردي، گروهی و سازمانی است.بهبوداشاره کرده است کهدر بررسی ((مدیریت سازمانی))رابینز نیز
. همچنین نشان داد که این عوامل نهایتا منجر به بهبود عملکرد سازمانی خواهـد  انگیزشوتوانایی، یادگیري، شخصیت، ادراكعبارتند از عملکرد فردي 

. ]2[شد

رائه راهبردهایی براي تغییر و امنظور کمک به مدیران در تعیین علت وجود مشکالت عملکرد و ،  بهبا بررسی ((انگیزش در رفتار کار))ریچارد و همکاران
تعیین عوامل اساسی که بر عملکرد فرد فرد کارکنان ها براي تحلیل عملکرد انسانی دو هدف اصلی را در نظر داشتند:آنحل مشکالت طرح ریزي کردند.

. نتایج تحقیات حاکی از آن بود که میـزان  ه اي که مدیران شاغل بتوانند آنها را به کار برند و به خاطر داشته باشندتأثیر بگذارند و ارائه این عوامل به گون
.]19[وري کارکنان در سازمان مربوطه را افزایش دهداجراي نظرات کارکنان و میزان استمرار پیشنهادات میتواند بهروه

فزودن تصور دانش یا درك شغل این ایده را بسط دادند و به این مسأله نیز توجه کردند که حتـی اگـر زیردسـتان    با انیز در ((انگیزش رفتار کار)) تایلی
ند و نحوه انجـام آن  داراي تمایل کامل و یا مهارتهاي الزم براي انجام کار باشند، این تمایل و مهارت، زمانی مؤثر خواهد بود که از آنچه که باید انجام ده

.]1[عبارت بهتر نظام پیشنهادات به صورت مداوم و قوي عمل کندو بهه باشنددرك صحیح داشت

به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه عملکـرد صـرفاً بـه کـنش         سامان)، بانک: مورديي(مطالعهوريبهرهافزایشبرمؤثرعواملبررسیدر طالقانی و همکاران
نیز مربوط می شود و حتی با وجود حداکثر انگیزش و همـه مهارتهـاي الزم، ممکـن    خصایصی که در فرد هست مربوط نیست، بلکه به سازمان و محیط

ازش داشـته  است افراد اثربخش نباشند، مگر آنکه حمایت و هدایت سازمانی مورد نیاز خود را دریافت کنند و کارشان با نیازهاي سازمان و محیط آنها س
داشهاي انگیزش افراد در مورد تکمیل تکالیفی بیشتر است که داراي پا.]21-20[نیز همسو شد سازمانیرفتاردر مدیریترضائیانکه با پژوهش باشد

.]22[که زیردست داراي اشکال مختلف انگیزش باشد، اولین قدم بررسی استفاده از پاداش و تنبیه استصورتیدردرونی یا بیرونی هستند.
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در انواري رستمی و همکارانو ایران))بانکپستدرمشارکتیمدیریتبرپیشنهاداتنظامتأثیربررسیدر پژوهشی تحت عنوان ((همکاران و نعمتی
واالیی .گزارش کرده اند که پرداخت براساس عملکرد باعث بهبود عملکرد کارکنان و افزایش رضایت مشتریان می شود((ارزیابی رفتار سازمانی افراد))

، افزایش انگیزه کارکنان باعث افزایش گزارش کردسازمان))امورادارهدرمؤثرراهبردمشارکتیمدیریتتحت عنوان ((در تحقیقات خودنیز شریف
.]25-23[عملکرد آنها می شود

، نشان بهره وريافزایشبرمؤثرعواملزمینهدرشـهر اصفهانغیردولتـیوبیمارسـتانهـاي دولتـیمـدیراندیدگاهبررسیدر جعفرينتایج تحقیقات 
.]26[داد که بین افزایش انگیزه و احساس مسؤولیت و عملکرد باالي کارکنان رابطه معناداري وجود دارد

درکرمـانمنطقـهسـپهبانـککارکنـاننظـراتدر پژوهش ((بررسـیحیدرآبادي، ]27[در کتاب ((بهره وري)) ابطحی و کاظمینتایج تحقیقات 
ارتقابرمؤثرعواملبررسیودر پایان نامه خود تحت عنوان ((شناساییسراج، ]28[آنها))اولویتبنديوآنانوريبهرهدهندهافزایشعواملخصوص

نیز بیانگر آن بوده که بین ارزشیابی و بازخورد دادن به کارکنان و عملکرد آنها رابطه معناداري وجود ]29[مازندران))اسـتانبهزیسـتیدربهره وري
به این ایـران))اسـالمیجمهوريبهـره وري در شـرکتپسـتبـرفرهنگـیبازدارنـدهعوامـلبا عنوان ((شناسـایینیز در پژوهش خود. فارابدارد

.]30[نتیجه رسیدند که بین مشارکت کارکنان در تصمیم گیري ها و عملکرد رابطه معناداري وجود دارد

بدیع با هدف بهبـود عملکـرد سیسـتم   زمینه الزم از طرف مدیریت ارشد جهت ارائه پیشنهادات سازنده و،کاراعمل نمایدچنانچه نظام پیشنهاد بصورت 
به همین منظور پژوهش حاضر درنظر دارد تا با توجه به نبود مطالعات قبلی در زمینه بهینه سـازي تـاثیر نظـام پیشـنهادها و     .آیدفراهم مینظام بانکی 

ها، ابتدا یک سیستم خبره را را شناسایی و سپس بهینه سازي کنـد تـا بـه بهتـرین جـواب      ن جایگزینی براي روش متداول پرسشنامههمچنین پیدا کرد
بانک مسکن مورد استفاده قرار گرفت.هاي موجود در بانک اطالعاتیدادهدست پیدا کند. به این منظور 

روش پژوهش-4
هاي عصبی مصنوعی، بیـز  ادبیات موضوعی براي تشخیص ارائه شدند. به طور ویژه، استفاده از رویکرد شبکهچندین روش تشخیص به کمک کامپیوتر در 

بندي خوبی تولید کنند، تفسیر نتایج سـخت اسـت.   حتی اگر این رویکردها دقت طبقهاند.درخت تصمیم قبآل گزارش شدهساده، ماشین بردار پشتیبان،
بندي کننـده مبتنـی بـر    هاي طبقهکنند. اگرچه سیستمبندي تمرکز میها تنها بر دقت طبقهشهور هستند چرا که آنم"جعبه سیاه"ها به اسم روشآن

. ]31[هاي گم شده هستندها فاقد مقاومت در برابر دادهقوانین، آن
اي از قـوانین،  نشان داده شده با مجموعـه اي از هوش مصنوعی است که مسئله را در سطح کارشناسان انسانی با دانش تخصصیهاي خبره شاخهسیستم
(FES). یک سیستم خبره فازي ]32[توانند به کمک منطق فازي برطرف شوندذاتی هستند میسازمانیکند. ابهام و عدم دقت، که در مشکالت حل می

تـرین مسـئله در طراحـی    ل کسب دانـش، مهـم  اي از قوانین فازي و توابع عضو است، براي مثابه سادگی یک سیستم کارشناس است که شامل مجموعه
FESتواند از کارشناسان در زمینه ویژه بدست آید. زمانی که افزایش در تعداد قوانین ممکـن  سیستم خبره فازي دیده شده است. به طور کلی، دانش می

تواند با تنظیمات تابع عضـو بااسـتفاده از الگـوریتم    بینند. همچنین عملکرد سیستم میوجود دارد، کارشناسان تعیین مجموعه قوانین کامل را سخت می
.]33[سازي افزایش یابدبهینه

مدل مفهومی پژوهش-5
بدست آمده است جمع آوري شده و صحت هاي موجود در بانک مسکن که عمدتا از پرسشنامه روند کار در این پژوهش به این صورت است که ابتدا داده

هاي میزان اجراي نظرات کارکنان،  میزان از بین رفتن مشکالت و معضـالت اجـراي پیشـنهادها، میـزان همسـو      شود. سپس بر اساس ویژگیسنجی می
توسـط سیسـتم   بندي شـده و سـپس   ابتدا توسط درخت تقسیم طبقهبهبود عملکرد برسازي نظرات با اهداف بانک مسکن و میزان استمرار پیشنهادات 

بهینه سازي شده و جواب نهایی بهینه است.PSOیستم توسط الگوریتم خبره فازي شناسایی میشود که خود این س
هـاي از  است. در اولین مرحلـه، داده شدهکه شامل چهار مرحله است ارائه (PSO)سازي ازدحام ذرات سیستم خبره فازي براساس بهینهپژوهشاین در 

شود. شود، در حالی که در مرحله دوم، القاي درخت تصمیم و مجموعه قوانین از آن استخراج میرفته بااستفاده نزدیکترین همسایه درنظرگرفته میدست
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PSOد. سرانجام، در مرحله چهارم، تابع عضو فازي توسط شودر مرحله سوم، قوانین قطعی به پایگاه قوانین فازي با استفاده از تابع عضو فازي منتقل می

ها تولیدشده براساس مجموعه قوانین فازي است، آنFESدهد. از آنجایی که نهایی نتیجه میFESشده در شود. مدل فازي با پارامترهاي بهینهتنظیم می
میم در مرحله اول داراي مزیت کشف دانش جدید است و به عنوان تکنیک قادرند که تفاسیري را براي تصمیمات خود ارائه دهند. استفاده از درخت تص

بخشد. ایـن کمـک   ، دقت را بهبود میMFاز مجموعه قوانین و تنظمیات FESبندي دیده شده است. عالوه براین، توسعات بسیار موثري در وظایف طبقه
یک امر ذاتی است.سازمانیبندي منطق فازي با شرایط غیرقطعی و مبهمی سروکار دارد که در مسائل طبقه

گیريالگوریتم درخت تصمیم-5-1
مجموعه داده  -5-1-1

بانک مسکن در تهران، شیراز و کرجمجموعه داده جامعه آماري وسیستم براساس.پژوهش حاضر از نظر روش، پیمایشی و از نظر هدف، کاربردي است
بـه نفـر 597پـژوهش، انجامزمانیيفاصلهدرآمارييجامعهدرحاضرافرادتعدادمدیریت،ایندریافت شده ازاطالعاتاساسبرطراحی شده است. 

سرشـماري روشازگیـري نمونـه بـراي دیگـر، عبارتبه. استشدهگرفتهنظردرنیزآماريينمونهعنوانبهآماري نیزيجامعهکل. استآمدهدست
بخـش  . سؤالهاي هر دوبوددر نظر گرفته شدهسازمانی و کیفیت خدمات بانکیهوشهاي پرسشنامه بر اساس سوال. استشدهاستفاده) شماريتمام(

از نوع روایی محتوایی صوري است. پایایی پرسشنامه نیز بـر اسـاس آزمـون آلفـاي     . روایی پرسشنامهبودلیکرت تنظیم شده صورت مقیاسپرسشنامه به
اسـت. بنـابراین   بـه دسـت آمـده   9/0و 86/0ترتیـب  بـه پرسشنامه و سؤالهاي کیفیت خدمات بانکی پرسشـنامه، براي سؤالهاي هوش سازمانی کرونباخ

4صفت است. بـااین حـال،   76د. پایگاه داده شامل نرکورد دار597ها در مجموع این مجموعه داده.باالیی برخوردار استي پژوهش از پایاییپرسشنامه
میزان از بـین رفـتن مشـکالت و معضـالت     ، میزان اجراي نظرات کارکنانرهاي کنند. متغیعنوان خروجی اشاره میبه صفت 1مورد به عنوان ورودي و 

امتیازي از ،هاي موجود(این متغیرها برحسب دادهبودندمیزان استمرار پیشنهاداتو همسو سازي نظرات با اهداف بانک مسکنمیزان،اجراي پیشنهادها
بود. و بهبود عملکر بانک مسکن. متغییر خروجی وضعیت گرفتند)0-100
رفته داده از دست-5-1-2

اي هستند که به دالیل بسیاري مانند رویه ورود داده، سنجش نادرسـت  رفتهشامل مقادیر از دستهاي جهانیو سازمانهاي جهان بسیاري از پایگاه داده
دهند. تولید دانش سـودمند از داده سـخت اسـت، چـرا کـه بسـیاري از       عات ضروري از منابع رخ میآوري اطالو نقص در عملکرد تجهیزات یا عدم جمع

هاي از دست رفتـه دورانـداختن رکـوردي    ترین راه سروکار داشتن با این داده. ساده]34[هاي کامل کار کنندتوانند با دادههاي ماشین تنها میالگوریتم
رفـتن  باشد. بااین حال، از دسـت این روش تنها زمانی که شامل تعداد کمی مقادیر گم شده است قابل اجرا میاست که شامل مقادیر ازدست رفته است.

شود.ها، منجر به نتیجه گیري غلط رویکرد مینسبت زیادي از داده
رفته را با مقادیر محاسـبه شـده مناسـب    هاي از دستاین مسئله جانهی داده که به عنوان فرآیندهاي که دادهیک رویکرد ممکن براي سروکار داشتن با

رفته از الگوریتم ماشین یادگیري بکاررفته مستقل است. ایـن  شود. یکی از مزایاي جانهی داده این است رفتار با مقادیر از دستزنند انجام میتخمین می
. ]35[ترین روش جانهی داده را براي کاربرد خود انتخاب کندسازد تا مناسبکاربر را قادر می

گیرد. در ایـن روش، بـراي هـر رکـوردي کـه شـامل مقـادیر از        ها دارد بکار میاین پروژه، نزدیکترین همسایه را باتوجه به برتري که نسبت به بقیه روش
ترین رکورد شامل مقادیر شوند. اگر شبیهرفته از رکورد جانهی میشود و مقادیر از دستترین رکورد از همان مجموعه داده پیدا میرفته است، شبیهدست

شود. این فرآیند تا زمانی که همه مقادیر از دست شود، و نزدیکترین رکورد بعدي یافت میرفته براي همان صفت بود، آن رکورد نادیده گرفته میاز دست
رکورد مقادیر از دست رفته وجود دارد. هاي متعددي براي یافتن مشابهترین رکورد با یابد. روشرفته پایگاه داده ورودي جانهی شوند ادامه می

همپوشانی براي صفات گروهی و فاصـله  نشان داده شده است، که از روش(HEOM)در این پژوهش، تابع فاصله با متریک همپوشانی اقلیدسی ناهمگن 
HEOMکند. فاصله اي را حذف میهاي طبقهاثرات ترتیب دلخواه ویژگیHEOMکند. فاصله هاي عددي استفاده میاقلیدسی نرمال شده براي ویژگی

:]36[به شرح زیر داده شده استyو xبین دو بردار ورودي 

داده شده است و داریم: ’a‘ویژگی yوxفاصله بین دو مقدار 
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شده به دهد. تابع تفاوت نرمالرا نسبت می1دهد، در غیر اینصورت مقدار را نسبت می0بندي مشابه باشند، تابع همپوشانی مقدار اگر هردو مقدار طبقه
این شرح است: 

Maxa وMina حداکثر و حداقل مقدار صفتaدهند. تعریف باال براي را نشان میda اي یا گرداند که یا ورودي طبقهبرمی1-0مقداري را در محدوده
عددي است.

گیري القاییدرخت تصمیم-5-2
هـاي  هاي داده کاوي است. این یک الگوریتم یادگیري القایی براسـاس داده ترین موارد استفاده شده در الگوریتمالگوریتم درخت تصمیم یکی از گسترده

ده است کـه  کننبنديآموزشی است، که داراي مزایایی مانند سادگی، شفافیت و توانایی براي استخراج قوانین تصمیم است. یک درخت تصمیم یک طبقه
پذیرد کـه  گیري معمولی یک استراتژي باال به پایین را می. سیستم یادگیري درخت تصمیم]37[شودبه عنوان یک بخش بازگشتی فضاي نمونه بیان می

کـه تنهـا از   هایی تشکیل شـده اسـت  توان یافت نیست. درخت تصمیم از گرهترین درختی که میکند که درخت ساده است اما ضرورتآ سادهتضمین می
گویند. هرگـره تسـت فضـاي    "گره پایانه"هاي دیگر را گویند در حالی که همه گره"تست"هاي خروجی را گره اند. یک گره با شاخهها دریافت شدهلبه

سبترین مقـدار هـدف را نشـان    شود که مناکند. هر گره پایانه به کالسی نسبت داده مینمونه را بر طبق مقادیر صفات به دو زیر فضا یا بیشتر تقسیم می
دهد. کلید ایجـاد یـک درخـت تصـمیم کارآمـد انتخـاب خـوب معیـار         دهد. هر مسیر به گره پایانه در درخت تصمیم قوانین طبقه بندي را نشان میمی

: ]38[یر محاسبه شده استبه شرح زtدر گره d(t)جداسازي است. شاخص تنوع جینی به عنوان معیار مستقیم انتخاب شده است. معیار جانهی جینی 

بـا فراوانـی نسـبی    هاي موجود در گره اشاره دارد و به تعداد کالس(معیار جانهی) = Sدر جایی که 
رسد و زمانی که ها در گره با احتتمال برابر رخ دهند به حداکثر مقدار خود میمتناظر است. شاخص تنوع جینی زمانی که همه کالسtدر گره jکالس 

. ]37[ه شامل تنها یک مقدار باشد در حداقل استگر

: تاثیرات هرس با خطاي کاهش یافته در دقت1شکل
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گذارد. پیچیدگی درخت با روش شود چرا که پیچیدگی به طور جدي برروي دقت تاثیر میدر کل، یک درخت تصمیم که پیچیده نیست ترجیح داده می
هـا را بـا   کنـد و آن درخت تصمیم، وظیفه اصلی است که یک یا دوبخش از درخت (زیر درخت) را حذف میشود. هرس هرس بکارگرفته شده کنترل می

سازي شده است. یک روش مفهومی ساده و قابل درك در این مطالعه پیاده(REP)1یافته. روش هرس با خطاي کاهش]37[کندگره پایانه جایگزین می
بندي نادرست در مجموعه تسـت،  بدون گره پایانه در درخت تصمیم اصلی، تغییر در خطاهاي طبقهTت در هرس درخت تصمیم است. براي هر زیردرخ

. اگـر نسـبت خطـاي    ]38[دهـد بندي نادرست رخ مـی شود. اگر زیردرخت با کالسی که بیشترین فراوانی را دارد جایگزین شود، خطاي طبقهبررسی می
شود. این فرآیند تازمانی که هر هرس اضافی بـه  با کالس با بیشترین فراوانی جایگزین میTصلی باشد، درخت جدید برابر یا کوچکتر از درخت تصمیم ا

یابد. از آنجا که هر گره در درخت تنها یک بار مالقات میشود تا فرصت هرس به آن داده شود، مزیت اصلی این روش شدت دقت را کاهش دهد ادامه می
.  ]39[پیچیدگی محاسبات خطی آن است

گیري مغرضانه در طول هـرس اسـت، امـا    در جهتREPباشد، مسئله با زمانی که مجموعه داده تست بسیار کوچکتر از مجموعه داده آموزشی است می
ها دیگر روشدر شرایط دقت و اندازه در مقایسه با REPدهد. عملکرد یابند کمتر این اتفاق رخ میزمانی که تعداد موارد در مجموعه آموزشی افزایش می

بهتر دیده شده است.
شرح داده شده است. زمانی که هرس شروع شود؛ درخت در حداکثر اندازه و کمترین مقـدار در داده  1برروي دقت درخت تصمیم در شکل REPاثرات 

یابد. ییابند و دقت مجموعه داده تست افزایش مها کاهش میتست است. به عنوان نتیجه بدست آمده از هرس، تعداد گره
سیستم استنتاج فازي-5-3
توسعات مدل فازي-5-3-1

و فرآینـد غیرفـازي کـردن اسـت. ترکییبـات مختلـف از       (FIS)سازي، سیستم استنتاج فازي یک مدل فازي براساس سه جنبه اصلی است: فرآیند فازي
شود.هاي فازي متفاوت نتیجه میهاي مذکور به مدلحقیقت جنبه

IF (X٥٠≥١ and X٥٠≥٢ THEN Unmoral)
IF (X٥٠≤١ and X٢≤ ٥٠ THEN normal)
IF (X٥٠≥١ and X٣≥ ٥٠ THEN normal)
IF (X٥٠≤١ and X٣≥ ٥٠ THEN nmoral) ,  …

. نمایشی از قوانین قطعی2شکل 

. سیستم خبره فازي ارائه شده3شکل 
در جداول زیر نشان داده شده است.درخت تصمیمهمچنین طبقه بندي متغیرهاي ورودي بر اساس 

کارکناننظراتاجرايمیزانبندي . طبقه1جدول
Fuzzy setوروديدامنه

Very Low
Low

Medium
High

25-0
50-25
75-50

100-75

کارکناننظراتاجرايمیزان
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عنوان یـک ورودي در مـدل وارد خواهـد    شده است که بهگروه تقسیم4، متغیر میزان اجراي نظرات کارکنان به درخت تصمیمدر جدول یک بر اساس 
شد. همچنین جدول دو نیز به همین صورت متغیر ورودي مربوطه را  طبقه بندي کرده است.

مشکالترفتنبینازمیزان. 2جدول 
Fuzzy setوروديدامنه

Low

Medium

High

Very High

25-0
50-25
75-50

100-75

مشکالترفتنبینازمیزان

فرآیند طراحی مدل فازي شامل تعیین وظایف زیر است: 
متغییر ورودي و خروجی)1
تابع عضویت فازي براي هر متغییر.)2
قوانین فازي )3
)3) و (2پارامترهایی در ()4

هـاي سیسـتم   انواع مولفه3) به تنظیم پارامترهاي مدل مربوط است. شکل4) با ساختار مدل فازي رابطه دارد در حالی که وظیفه (3) و (2)،(1وظایف (
دهد. خبره فازي ارائه شده را شرح می
از قوانین بااستفاده از تابع عضویت مثلثی به مدل سازي، مجموعه قطعی ) بکارگرفته شد و براي فرآیند فازيMamdaniسیستم استنتاج فازي ممدانی (

: ]40[شوند. تعریف عضویت براي تابع عضو مثلثی به شرح زیر استفازي منتقل می

تواند به شرح زیر نمایش داده شود: می

نقطه اوج مثلث است.cکنند در حالی که به ترتیب به کران پایین و باال اشاره میbو aپارامترهاي 
توانند با قوانین فازي با تابع عضو مثلثی نشان داده شوند. به طورکلی، دو دلیل براي تبدیل پایگاه قوانین قطعی فـازي بـه یـک    نابراین قوانین قطعی میب

پایگاه قوانین فازي وجود دارد: 
کننده است. بنديعیت تصمیم طبقهپایگاه قوانین فازي در مقایسه با پایگاه قوانین قطعی شامل اطالعات بیشتري در مورد درجه قط.1
هاي تصمیمی را بدون محور موازي تعریف کنند، در حالی که سیستم پایگاه قوانین قطعی گام به توانند به سادگی کرانهاي فازي میسیستم.2

زند. گام تقریب می
کند.شود و نتایج بسیار دقیق را تولید میشود، که به طور متداول استفاده میبکارگرفته می(COG)براي فرآیند غیرفازي سازي، مرکز ثقل 

به چهار گروه کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد طبقه بندي شده است که نشان دهنده  تاثیر هر کـدام  توسط درخت تصمیم در جدول سه و چهار متغیرها 
شوند.است و وارد سیستم فازي میاز این عوامل در بهبود عملکرد بانک مسکن
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نظراتسازيهمسومیزان. 3جدول
Fuzzy setوروديدامنه

Low
Medium

High
Very High

25-0
50-25
75-50

100-75

نظراتسازيهمسومیزان

پیشنهاداتاستمرارمیزان. میزان4جدول
Fuzzy setوروديدامنه

Low
Medium

High
Very High

25-0
50-25
75-50

100-75

پیشنهاداتاستمرارمیزان

متغییر ورودي و یک متغییر خروجـی  4همانطور که در باال گفته شد، بخش مهم مدل فازي تابع عضو فازي هریک از صفات است. براي این مدل فازي، 
ها به این شرح هستند:وجود دارد. آن
هاي فازي مثلثـی اسـت. ایـن    مجموعه فازي تقسیم شده است. تابع عضو این مجموعه4: این متغییر ورودي به کارکناننظراتاجرايمیزان

اند. نشان داده شده1هاي فازي در جدول مجموعه
طوسـ مت"،"پـایین "شـود.  : این متغییر ورودي به چهار مجموعه فازي تقسیم مـی پیشنهادهااجرايمعضالتومشکالترفتنبینازمیزان" ،

اند.نشان داده شده2ها در جدول. تابع عضو این مجموعه فازي مثلثی است. آن"خیلی باال"،"باال"
متغییر ورودي داراي چهار مجموعه فازي (پایین،وسط، باال و خیلی باال) است. تابع عضو این مسکنبانکاهدافبانظراتسازيهمسومیزان :

اند. نشان داده شده3هاي فازي مثلثی است. که در جدولمجموعه
مشخص شده است.4که همانند موارد قبل در جدول : پیشنهاداتاستمرارمیزان

. پارامترهاي عضویت فازي4شکل
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در نظر گرفته شده است، مقادیر صفر یعنـی عـدم بهبـود در    )1و 0داراي دو مقدار (که استبانک مسکندو بهبود عملکروضعیت همخروجیمتغییر 
نشان داده شده است.4همچنین پارامترهاي عضویت فازي در شکل .عملکرد و مقادیر یک برابر با بهبود عملکرد بانک مسکن است

فازيسازي عضویتبهینه-5-4
رد تشکیل پایگاه قوانین فازي مطلوب یک مرحله مهم در طراحی سیستم فازي است. به طور کلی، قوانین و تابع عضویت توسط متخصصین در زمینه مـو 

هـا بـه   MFآسان اسـت،  اشود، چرا که تعریف این موارد به طور کلی تحت تاثیر تصمیمات است. در حالی که استنتاج از قوانین فازي نسبتنظر تولید می
. ]38[بر استیک فرآیند زمانMFآیند. تنظیم سختی بدست می
شود. با توجه به تعیین میMFشود و عملکرد سیستم با نوع و پارامترهاي توان مشاهده کرد که سیستم فازي با تابع عضوش تعریف میاز بحث فوق، می

ها وجود ندارد. ي تعیین آنها، هیچ روش قابل مشاهده در دسترسی برااهمیت آن
، که در آن هر نقطه در فضا با مجموعـه  هاي فرابتکاري بهینه شوند)(با الگوریتمتوانند به عنوان فضاي مسئله جستجو فرمول شوندهاي فازي میسیستم

، انتخـاب  (PSO)سـازي ازدحـام ذرات   بهینـه ، (GA)هاي تکاملی مانند الگـوریتم ژنتیـک   شود الگوریتممتناظر است. این مسئله باعث میMFقوانین و 
داراي عملگرهـاي ژنتیکـی ماننـد تقـاطع و     PSOها این است کـه  است، تفاوت اصلی بین آنGAمشابه با PSOاگرچه بهتري براي این فضاها باشند. 

شـوند و  به سادگی پیاده سـازي مـی  PSOي ، مزایاGAاي هستند که براي الگوریتم مهم است. در مقایسه با داراي حافظهPSOجهش نیست. ذرات در 
.]41[شوندپارامترهاي کمتري تنظیم می

تواند براي یافتن راه حل بهینه براي مسائل عـددي بااسـتفاده از   کند که میجدیدتري از الگوریتم هاي تکاملی اشاره میبه خانواده نسبتاPSOالگوریتم 
سازي تصادفی مبتنی بر جمعیت توسـعه  ) به عنوان استراتژي بهینهKennedy)1995و Eberhartتوسط PSOجمعیت ذرات استفاده شود. تکنیک 

است. یک پارامتر ارزیابی عملکـرد بـه   ها الهام گرفته شدهیافته است. از رفتار اجتماعی پرندگان، گروه ماهیان، گروه زنبوران و حتی رفتار اجتماعی انسان
رسـد کـه پیشـرو هسـتند و     ذراتی که با مقدار برازش رابطـه دارنـد بـه نظـر مـی     شود.تجوي ذرات استفاده مینام مقدار برازش براي هدایت فرآیند جس

. ]41[شودمختصات هر ذره در فضاي جستجو دنبال می

PSOپارامترهاي –5جدول 

مـوردي اسـت کـه توسـط ذرات دنبـال      "بهتـرین "گویند. دیگـر مقـدار   (بهترین امتیاز شخصی) میpbestشود و و به آن این مقدار برازش ذخیره می
محلی). وقتی که یک ذره همه ذرات جمعیت را به عنوان lbestاي در همسایگی ذرات بدست آمده است ( بهترین شود، که تا به حال توسط هر ذرهمی

در هر زمان تحت تاثیر تعامالت بین ذرات و فرآینـد جسـتجو   gbestو pbestاست. مقدار gbestهمسایگان توپولوژي خود اتخاذ کرد، بهترین مقدار
.]41[شودبه روزرسانی می

’C’ ،L(راست) متناظر با تابع عضو اصلی، در جایی که R(چپ)، L(مرکز)، Cوجود دارد: 4براي هر تابع عضو فازي، سه پارامتر نشان داده شده در شکل

: ]42[اندکند. براي تنظیم روابط عضویت معادالت زیر داده شدهبه مرکز، چپ و راستا تابع عضو تنظیم شده اشاره می’Rو 
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شود هر تابع عضو بدون هیچ اختاللی در شکلش به چپ و راست حرکت کند. تابع عضو باتوجه به پارامتر باعث میkiضرایب تنظیم هستند، و 
wiشود که هر مقدار عدد صحیح مثبت یا منفی باشد. شود. این پارامترها باعث میمنقبض و منبسط میPSO   با وزن اینرسی براي یافتن مقـدار بهینـه

. ]41[شودبراي تابع عضویت استفاده میwiو kiبراي 
دهد. را براي تنظیم تابع عضو فازي نشان میPSOمجموعه پارامترهاي 5جدول

استفاده شده است. قوانین FISبراي ایجاد MATLABتعیین شده و تولید شده توسط پایگاه قوانین فازي، جعبه ابزار فازي موجود در MFبعد از تنظیم 
بدست آمدند. عدم بهبودنمونه تحت شرایط 200و با بهبود عملکردنمونه 278نمونه براي 478از مجموعه داده آموزشی شامل 

نمونه 74نمونه براي تست، 119نمونه) را به عنوان مجموعه تست استفاده کردیم. در میان 119براي تست مدل فازي ایجاد شده یک قسمت از داده ( 
عملکرد آن شود وایجاد شده ارزیابی میFISاستفاده از مجموعه تست، بودند. باعدم بهبود عملکرد بانک مسکننمونه تحت شرایط 45و بهبود عملکرد

: ]43[به شرح زیر هستندC.Mهاي داده شده است. ورودي(C.M)ریختگی با ماتریس درهم

زمانی کـه  بهبود عملکردبینی وضعیت : پیشTPبه ترتیب تعداد مثبت واقعی، منفی واقعی، مثبت کاذب، و منفی کاذب هستند. FNو TP ،TN ،FPکه 
بینی : پیشFPاست. بانک عدم بهبود عملکرد داشتهعدم بهبود عملکرد در حالی که واقعابینی وضعیت : پیشTNاست. بهبود عملکرد داشتهدر حقیقت 

ـ در حالی کـه  عدم بهبود عملکرد: پیش FNاست. عدم بهبود عملکرد داشتهدر حالی که در حقیقت بهبود عملکرد بانکوضعیت  بهبـود  در واقـع  کبان
. ]44[استعملکرد داشته

بهبـود  هاي متعلق بـه  نشان داده شده است. در اولین ردیف، اولین عنصر تعداد نمونهC.Mبندي شده درست در عناصر قطري در هاي طبقهتعداد نمونه
متعلـق  هايشود. دومین عنصر در دومین ردیف نمونهبندي می، طبقهبهبود عملکردبه عنوان شرایط FISدهد و توسط را نشان میعملکرد بانک مسکن

) و دقت specificityبندي شده است. حساسیت، ویژگی (طبقهFISتوسط عدم بهبود عملکرددهد و با عنوان شرایط را نشان میعدم بهبود عملکردبه 
]:45و46[به شرح زیر داده شده استC.Mبراساس 

در مـوارد بـا شـرایط    FID) معیار دقت specificityاست، و ویژگی(نبهبود عملکرد بانک مسکبا شرایط يدر مواردFISحساسیتبنابراین معیار دقت
سازي ازدحـام ذرات  ها است.  نتایج بهینهبنديبندي شده نسبت به کل تعداد طبقههاي به درستی طبقهاست. دقت تعداد نمونهعدم بهبود عملکرد بانک

آورد مقایسه شده است.دهد روش پیشنهادي دقت سلسله مراتبی را بدست مینشان میPSOهاي خبره فازي مبتنی ارائه شده سیستم
خوبی و خطاي خیلی کم دهد همانطورکه از شکل نیز مشخص است، این الگوریتم توانسته بهمقادیر بهینه سازي شده سیستم فازي را نشان می5شکل 

یابی بهتر در دو مجموعه داده تست و آموزش با هم مقایسه شده اند که جـواب قابـل قبـول و    سیستم فازي را بهینه کند و همچنین این مقادیر براي ارز
بینی شده با مقادیر مشاهده شده خیلی به هم نزدیک بوده و یک سیستم خبره کامال بهینه شده، ارائـه  دست آمده است و همچنین مقادیر پیشبهینه به

شده است.
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PSOم فازي با الگوریتم :  مقادیر بهینه شده سیست5شکل 

کمـک  بـا تـوان هاي همچون فراینـد تحلیـل سلسـله مراتبـی مـی     هاي مرسوم طراحی پرسشنامه و روشجاي استفاده از روشبهدهد کهنتایج نشان می
مختلـف در نظـام پیشـنهادات بـر     هاي فرابتکاري عالوه بر اینکه جواب نهایی را بهینه کرد، طبقه بندي و درك درستی از چگونگی تاثیر عوامل الگوریتم

بهبود عملکرد سازمانی داشت.
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بحث و نتیجه گیري-6
بندي شرایط بهبود عملکـرد بانـک   در سیمولینک متلب به منظور دسته(PSO)سازي ازدحام ذرات در این مطالعه، یک سیستم خبره فازي برروي بهینه

آید. کشف قوانین فازي و صفات مهـم  بندي درست برروي مجموعه تست بدست می% طبقه93.27مسکن استفاده شد. با این رویکردهاي پیشنهاد شده، 
گیري بدست آمد. اهمیت کشف قوانین فازي مربوطه و مهم بدون کمک کارشناسان، احتمال کشف دانـش را آشـکار   بااستفاده از الگوریتم درخت تصمیم

توانند به ) قوانین بدست آمده می2آورد، () تعداد کمی از قوانین را بدست می1شرح است: (به عنوان ابزار کشف دانش به این FESکند. مزیت اصلی می
هاي تحقیقاتی امیدوارکننده، درخت تصـمیم و سیسـتم خبـره فـازي را در چنـدین مسـئله       سادگی تفسیر شوند. این نتایج حاکی از این است که زمینه

برند.بندي بکار میطبقه
اند پرداخته شده اسـت کـه هـر یـک داراي     هاي سنتی را برطرف کردهعملکرد که محدودیت هاي روشبهبودرویکردهاي جدید در این مقاله به بررسی

ارائـه دهنـده چـارچوب هـاي کلـی هسـتند و مـدیران را در        که به کمک الگوریتم فرا ابتکاري بهینه شده اند،ویژگی هاي خاصی هستند. این رویکردها
زمینـه ارزیـابی   نتایج این تحقیـق در هاي توضیح داده شده و طبق در مجموع با توجه به چارچوببی سازمان یاري می دهند. انتخاب شاخص هاي ارزیا

شده و بر میزان اجراي کارکنان نظارت میکند چـرا کـه   از اهداف استراتژیک نشات گرفته بهینه شدههاي ارزیابی عملکردسیستمباید گفت که عملکرد، 
. هاي فازي استبندي نظارت شده و با قوانین سیستمداراي یک طبقه

.پیشـنهادها اسـتفاده شـد   اجرايمعضالتومشکالترفتنبینازو از میزانشد نارزیابی عملکرد از نقطه نظر مالی دیده خبره فازي حاضرسیستمدر
را شامل شود تا تمامی جنبه هاي مهم براي موفقیت سازمان را بایستی انواع مختلفی از شاخص هاي عملکرد مناسبیک سیستم ارزیابی عملکردچراکه

. از آنجا که شاخص هاي عملکرد بـر روي رفتـار کارکنـان اثرگذارنـد ،     مسکن نیز تاکید شودبانکاهدافبانظراتسازيهمسوو بر میزانپوشش دهد
نان منجر شود. به عبارت دیگر، کارکنانی که تنها در پـی ارتقـا و بهبـود    ها می تواند به رفتار غیر کارکردي از طرف کارکمجموعه اي نامناسب از شاخص

آسـیب  شاخص عملکرد مربوط به خود هستند، ممکن است تصمیماتی بگیرند که در تضاد با خواسته هاي مدیران باشد و بهبود در عملکرد واحد آنها به 
رزیابی عملکرد باید از اینگونه بهینه سازي ها جلوگیري کند.دیگر قسمت ها و یا حتی عملکرد کلی سازمان منجر شود. یک سیستم ا

. افـزایش تعـداد   بود تا میزان پیشـنهادات اسـتمرار داشـته باشـد    تعداد شاخص هاي عملکرد محدود در سیستم خبره فازي،براي ایجاد عملکرد مناسب
. گردآوري اطالعاتی که از آنها استفاده اي نمی شود یک اتالف اده شودتواند استفهاي آتی میداشت و در پژوهشها نیاز به زمان تحلیل بیشتري شاخص

شـان بیشـتر   تلقی می شود. بنابراین، ضروري است که تنها داده هایی که براي یک هدف خاص کاربرد دارند و هزینه گردآوري آنها از مزایاي مورد انتظار
ریسک انباشت اطالعات را افزایش می دهد که این امر موجب می شود کـه امکـان   نیست گردآوري شوند. همچنین افزایش تعداد شاخص هاي عملکرد، 

ارزیابی عملکـرد، دادن اطالعـات مهـم ، در زمـان     خبره فازي بهینه شده در این تحقیق برايهدف سیستماولویت بندي شاخص ها وجود نداشته باشد.
آن است که باید به گونه اي طراحی شوند که اطالعات آنها به راحتی بهبود یافته و مناسب و به شخص مناسب است. لذا نکته مهم درباره این سیستم ها

یک شاخص عملکرد باید هدف مشخص داشته باشد. درنهایت در دسترس استفاده کنندگان از آن قرار گیرد و براي آنها قابل فهم باشد.
را از بعد عوامل خصوص بانک مسکنو بهمستقر در شبکه بانکی کشورپیشنهادهايبراساس نتایج بررسی حاضر، میتوان عملکرد نظام پذیرش و بررسی 

سیسـتمهاي اطالعـاتی و   سنجش قرار داد. در شبکه بانکی و به عقیده صاحبنظران این حوزه عوامل مـدیریت دانـش و   تأثیرگذار بر آن مورد ارزیابی و 
مـوارد مـذکور   و تأثیر این دو عامل غیرمهم و غیرمؤثر قلمداد گردیده است بنابراین الزم است رسانی در نظام پیشنهادات تبلیغات فرهنگسازي و اطالع

.مورد مداقه و تأکید قرار گیردجهت بهبود نقش نظام جامع پیشنهادات در عملکرد شبکه بانکی 
ن عامل کلیدي بیش از پیش و با موفقیت بیشتري در خدمت امیدوار بود ای، میتوانبانک مسکنبا تقویت مداوم و متوازن همه ابعاد نظام پیشنهادات در 

اي در دستیابی به اهداف بانـک داشـته   کنندهنقش مؤثر و تعیینسازمانی قرار گرفته و در نتیجه آن مدیریت مشارکتی در همه سطوح سازمان اهداف 
.باشد

هـاي تصـمیم   هاي مربوط بـه ناسـازگاري روش  ازي به دلیل اینکه بحثدهد که استفاده از سیستم خبره فهمچنین نتایج پژوهش حاضر خاطر نشان می
شود، توانسته در بهبود عملکرد نظام بانکی بسیار مـوثر  گیرنده در آن دخالت داده نمیگیري چند معیاره را ندارد و همچنین اشتباهات مربوط به تصمیم

هاي ممکن است. دست آمده از بهترین جوابازي شده و جواب بهبهینه سPSOعمل کند. از طرفی خود این سیستم خبره با الگوریتم
ترین عامل کنترل کننـده آن ورود اطالعـات و خـروج جـواب     ها همواره داراي جواب بهینه است، مهمطور کل استفاده از این سیستم در کنار الگوریتمبه

شود و خطاهاي مربوط به کالسترینگ از بین خواهند ها کمک میارائه رولبهینه است. با کمک کالسترینگ و طبقه بندي نیز به سیستم خبره فازي در
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هـاي بـانکی   مرفت. با این حال استفاده از این سیستم یک روش نوپا بود و انتظار میرود در آینده نیز شاهد استفاده بیشتر از آن در بهبـود عملکـرد نظـا   
باشیم.
هاي فرا ابتکاري در بررسی نظام پیشنهادات مطالعه یافت نشد، باید گفت فازي و همچنین الگوریتمجایی که در بررسی سوابق اجراي سیستم خبرهاز آن

ها نیاز اساسی براي سیستم بانکی کشور است. اهمیت موضـوع بـه ایـن دلیـل اسـت کـه همـواره دانـش انسـانی و          که در آینده استفاده از اینگونه مدل
عنوان مثـال احمـدي و   صورت تجربی عمل میکنند که این خود یک نقطه ضعف است. بهام پیشنهادها بهکارشناسان در طبقه بندي مشکالت سیستم نظ

هایی که با بیان کردند که استفاده از تکنیکTOPSISاولویت بندي فاکتورهاي اثربخشی نظام پیشنهادات با استفاده ازشیرویه در پژوهشی تحت عنوان 
ها به صورت نرم افـزار  هاي پیشنهادي توسط بانکدر همین راستا مدل]. 46با نتایج این تحقیق نیز همسو است [تر استفاده شود کهمبانی ریاضی قوي

ها را قبل از ارائه شدن بهینه کرد و خطاي سیستمی و انسانی را در آن کاهش داد. امروزه اسـتفاده از  شود که میتوان همین مدلیا دستورالعمل ارائه می
اي در این حوزه باشیم. هاي مدیریتی فراگیر شده است و انتظار میرود در آینده شاهد مطالعات گستردهدر تشخیصسیستم خبره فازي

پیشنهادات-7
هاي دیگري با استفاده از سیستم خبري فازي صورت گرفته و نتـایج آن  بایست پژوهشجدید است میحاضر پژوهشی از آنجایی که پژوهش -1

مقایسه قرار گیرد.با تحقیق حاضر مورد 
ترکیب کرد.دیگر توان این سیستم را با چند الگوریتم براي باال بردن دقت در نتایج حاصل از سیستم خبره فازي می-2
به کارگرفته شود.غیر دولتییا هاي دولتی و سایر سازمانروش پژوهش حاضر در-3
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