
 

 

 افسایش بازدهی نیروی کار با استفاده از تکنیک های داده کاوی
  ؛ حویسرضا خَازی  هزضیِ خَازی

 

 چکیده
تا تَجِ تِ اّویت ٍ ضرٍرت هذیریت کارهٌذاى ٍ اطالع از رضایتوٌذی یا ػذم رضایتوٌذی آًْا از ضرایط کاری کِ تاثیر هستقین 

هَقغ رًٍذ افت ِ تًظارت هذاٍم ٍ دریافت تازخَرد آًْا در جْت ضٌاسایی ٍ تطخیع  دارد،تر کارایی آًْا ٍ تسط ٍ تَسؼِ اّذاف کاری 

اطالػات فردی ٍ جوغ آٍری  غَرتهذیراى ٍ سرپرستاى در   .تَاًذ، یکی از ػَاهل هْن در تَسؼِ کسة ٍ کار تاضذاًگیسُ در افراد هی 

در هذیریت ٍ هذیریت دادُ ّای هَجَد، ٍ تا ضٌاسایی هَارد خاظ، هی تَاًٌذ پرسطٌاهِ ّای رضایت ضغلی در تازُ ّای زهاًی هؼیي، 

 .یذا کٌٌذًیرٍّای کاری خَد تِ تْتریي کارایی دست پ

تِ  ، هجوَػِ دادُ کارهٌذاى WEKAتا استفادُ از اتسار دادُ کاٍی هتي تاز ٍ  رٍیکردّای دادُ کاٍی تا استفادُ ازدر ایي هقالِ 

 .هَرد تررسی ٍ ارزیاتی قرار هی گیرد تا تاالتریي دقت هٌظَر اًتخاب رٍضی 

کلمات کلیدی
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ABSTRACT

 

With regard to the importance and necessity of management of employees and their satisfaction of  

working conditions that have the direct impact

 

on their efficiency and expansion and development work goals, 
constant feedback received them may be one of the important factors in development of business to identify and 
recognize

 

dropping the motivations.

 

managers

 

in the case for collecting information and individual questionnaire of job satisfaction in constant time, 

and

 

management of existing data, and by identifying specific cases, they can manage their work forces to the 
best efficiency.

 

 

In this essay, with using data mining methods and WEKA, staff's dataset evaluate to choosing a way 

with highest precision.
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مقدمه. 1

 

ٍاضح است

 

کِ ٍخَز

 

هٌاتـ اًساًی ٍاخس ضزایظ ٍ تا اًگیشُ تزای ارائِ

 

ذسهات

 

ضایت ضغلی، کِر.  4 هٌاسة ضزٍری است

 

تِ فٌَاى هیشاى 

.هٌساى تِ ضغل آى ّا تقزیف هی ضَز، اس فاکتَرّای اغلی اًگیشُ زر ًیزٍی کار استگزایص کار

 

ٍلتی راضی ًگِ زاضتِ هی تا تَخِ تِ ایٌکِ کارهٌساى 

ضًَس،

 

رٍسّای کوتزی را تزای تَلیس

 

هی هاًٌس،وایٌس ٍ تِ ضزکت ٍفازار تیطتز غزف هی ً

 

تاال ًگِ زاضتي رٍحیِ کارهٌساى هی تَاًس سَز تاالیی تزای ّز 

.ضزکت تِ ّوزاُ زاضتِ تاضس

 

اکثز هطکالت را هی تَاى تِ اًتؾارات . ًتایح فولکزز ضقیف کارکٌاى تز تاسزّی کل هدوَفِ اًکار پذیز ًیستزر ایي حال 
. ییي، ضزایظ کار ٍ سًسگی زضَار ٍ یا فمساى اًگیشُ ًسثت زازًاهطرع، کوثَز هٌاتـ ٍ تدْیشات، آهَسش ًاهٌاسة، حمَق پا
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، یکی اس فٌاغز کلیسی تزای هَفمیت زر حفؼ کارکٌاى ٍ تْثَز زر فولکزز آى ّا، استفازُ اس رٍش ّایی است کِ تا تکیِ تز ضَاّس ٍ اعالفات 

 .  4 ٍ تزای آى ضزایظ ٍ آى گزٍُ اس کارکٌاى تثییي ضسُ تاضٌس

 .زر تْثَز یا حفؼ رضایت کارکٌاى ٍخَز زارز، کِ کارفزهایاى زر خْت افشایص تاسزّی هی تَاًٌس، آى ّا را تِ اخزا زر آٍرًسفَاهل تسیاری 

ضغلی  یکی اس فَاهل هَثز زر خْت حفؼ پزسٌل، کِ ّن ریطِ زر فَاهل فززی ٍ ّن ریطِ زر فَاهل هزتثظ تا ضغل زارًس، تزرسی فَاهل هَثز زر رضایت

تزای اًساسُ گیزی رضایت کارکٌاى، تسیاری اس ضزکت ّا اس پزسطٌاهِ ّای رضایت ضغلی ٍ یا خلسات چْزُ تِ چْزُ تا کارکٌاى تزای .  4 آى ّا است

اس . ّز کسام اس ایي تکٌیک ّا زارای خَاًة هثثت ٍ هٌفی است کِ تایس تا زلت اًتراب ٍ تِ کار گزفتِ ضَز. زستیاتی تِ اعالفات استفازُ هی ًوایٌس

تزکیة . ًدائیکِ ًؾزسٌدی ّا اغلة ًاضٌاس ّستٌس تِ کارکٌاى اخاسُ هی زّس تا تا آسازی تیطتز ٍ تسٍى تزس اس فکس القول تِ سَاالت پاسد زٌّسآ

خوـ آٍری  .هٌاسثی اس ًؾزسٌدی ٍ خلسات چْزُ تِ چْزُ هی تَاًس اتشار تسیار ذَتی تزای ضٌاسایی هطکالت ذاظ هٌدز تِ کاّص رٍحیِ گززز

ایي اعالفات هی تَاًس زر هسیزیت . ذَرزّای ایي ًؾز سٌدی ّا، هی تَاًس یک تیٌص ٍالقی را ًسثت تِ ًگزش فزز تِ ضغل ٍ هحل کارش، فزاّن آٍرزتاس

 .کارکٌاى تا ّسف تَسقِ ضغلی، هَثز تاضس

تزذی اس کارکٌاى . هی زاًٌس، ایداز احساس ضزکت زر تین یا ذاًَازُ را تسیاری اس کارضٌاساى یکی اس تْتزیي راُ ّای حفؼ رضایت کارکٌاى

اغلی تزیي فاکتَر زر رضایت ضغلی هی تَاًس احتزام تِ  اها .ًیش تٌْا زریافت پازاش تیطتز  یا ارائِ اهکاًات رفاّی تز رضایت آى ّا تاثیزگذار است

 .کارکٌاى ٍ کار آى ّا تاضس

زر ترص  .هَرز استفازُ لزار گزفتِ، تَغیف گززیسُ است همالِزر ایي تزای آهَسش ٍ آسهایص  ازُ ای کِهدوَفِ ز، اس ایي ًَضتار  زر ترص

یاتی هسل هقزفی ٍ زر ازاهِ تحلیل ٍ ارسهقزفی گززیسُ ، زازُ کاٍیا استفازُ اس تکٌیک ّای تیک هسل تطریع رًٍس افت اًگیشُ زر هیاى کارهٌساى ، 3

 .آسهایطات ٍ همایسِ آى ّا آهسُ است ، ًتید5ِ، رٍش پیازُ ساسی ٍ زر ترص 4ترص زر  .زازُ کاٍی ارائِ هی گزززضسُ تا استفازُ اس تکٌیک ّای 

 توصیف مجموعه داده. 2
پزسطٌاهِ رضایت ضغلی، یک ضزکت ارائِ کٌٌسُ ذسهات، کِ تا تَخِ تِ حفؼ  تیص اس ضطػسهدوَفِ زازُ هَرز استفازُ زر ایي ًَضتار، اس 

ٍیژگی ّای ایي هدوَفِ زازُ . استرزاج گززیسُ است 99تا  84هحزهاًگی اعالفات، ًام آى زر ایي تحمیك هحفَػ ًگِ زاضتِ ضسُ، زر فاغلِ سال ّای 

 .آهسُ است    ٍ     زر خساٍل 

 
 دادُ هَرد استفادُ تَغیف هطخػِ ّای هجوَػِ(: 0)جذٍل 

 تَضیحات همازیز ًام هطرػِ ضوارُ

  AGE numeric سي 

  SEX male, female خٌسیت 

3 education A,B,C,D,E  سغح تحػیالت، کِ تزای سیز زیپلن اس حزفA  زیپلن اس حزف ،B  ،

، کارضٌاسی ارضس اس D، کارضٌاسی اس حزف Cکارزاًی اس حزف 

 .استفازُ ضسُ است Eحزف 

4 Marital-status single,married ٍضقیت تاّل 

5 Job-exprience numeric ساتمِ کار 

6 Adverse-factor no, yes ٍخَز فَاهل ًاهغلَب 

7 Job-entertaining 5,4,3,2,1 هیشاى سزگزم کٌٌسگی ضغل 

8 Job-boring 5,4,3,2,1 هیشاى ذستِ کٌٌسُ تَزى ضغل 

9 Unpleasent-job no, yes ًاهغثَؿ تػَر ًوَزى ضغل 

 9 Comfort-during-work 51,41,31,21,11 

,01,,1,,1,,1,511 
 احساس آراهص زر حیي کار

   Being-satisfied 5,4,3,2,1 راضی تَزى اس کار تِ عَر ًسثی 

   No-interest 5,4,3,2,1 هیشاى تی فال لگی تِ کار 

 3 Happier-than-colleagues no, yes تَزى اس سایز ّوکاراى ذَضحال تز 

 4 Choose-it-againg no, yes ُاًتراب ایي ضغل زر آیٌس 

 5 Task-done 51-41,31-21,11-01, 

,1-,1,,1-511 
 ذزیي ًؾزسٌدی تا کٌَى آزرغس ٍؽایف تکویل ضسُ اس 



 

 

 ٍیژگی ّای هجوَػِ دادُ هَرد استفادُ:  (2)جذٍل 

 674 تقساز ًوًَِ ّا

 5  تقساز هطرػِ ّا

 تلی همازیز هفمَز ضسُ

 7 تقساز غفات فسزی

 8 تقساز غفات اسوی

 

 فرآیند داده کاوی برای پیش بینی کارایی نیروی کار. 3
پیص تیٌی ٍضقیت خسیس زر حالتیکِ پززاسش زازُ ّا تِ غَرت زستی زضَار  زازُ کاٍی فوَها تزای استرزاج زاًص اس هدوَفِ زازُ ّا ٍ

 . رٍش ّای اغلی زازُ کاٍی تِ زٍ زستِ تَغیفی ٍ پیص تیٌی کٌٌسُ تمسین هی ضًَس. است، تِ کار هی رٍز

پیص پززاسش ضسُ ٍ رٍش ّای  سپس تا استفازُ اس زازُ ّای. اتتسا تز رٍی هدوَفِ زازُ کارهٌساى، فولیات پیص پززاسش را اًدام هی زّین

 .هی پززاسین ی سیززازُ کاٍی، فولیات آهَسش را ازاهِ زازُ ٍ تِ ساذت هسل تا استفازُ اس ایي الگَریتن ّا

 روش های کالسه بندی . 1.3
زر هزحلِ اٍل . گیزز کالسِ تٌسی یکی اس هْن تزیي ٍ پزکارتززتزیي رٍش ّای زازُ کاٍی هی تاضس کِ زر یک فزآیٌس زٍ  هزحلِ ای اًدام هی 

، الگَریتن زستِ تٌسی تا آًالیش کززى هدوَفِ زازُ ّا، هسل را هی ساسز ٍ تِ کطف رٍاتظ هیاى زازُ ّا هی پززاسز ٍ زر هزحلِ زٍم اس ( هزحلِ یازگیزی)

 .    هسل تزای زستِ تٌسی زازُ ّا استفازُ هی کٌس

 .تزذی اس رٍش ّای کالسِ تٌسی زر ازاهِ تَغیف ضسُ است

1.1.3.Rules  

. یک الگَریتن کالسِ تٌسی سازُ است کِ هی تَاًس تقٌَاى کزاى پاییي کارایی تکار رٍز ZeroRاس ایي هدوَفِ الگَریتن ّای کالسِ تٌسی، 

 . ٌسرا هحاسثِ هی ک( زر غَرتی کِ فسزی تاضس)یا همسار هیاًگیي ( زر غَرتی کِ غیز فسزی تاضس)ایي الگَریتن کالس اغلی زازُ آسهایطی 

 :1کالسه بندی بیسین.2.1.3

اس لضیِ تیش آى ّا . کالسِ تٌسّای تیشیي، کالسِ تٌسّای آهاری ّستٌس ٍ احتوال تقلك زاضتي زازُ تِ کالس ذاغی را پیص تیٌی هی کٌٌس

 . زلت ٍ سزفت آى ّا تزای پایگاُ زازُ ّای تشرگ، تاال هی تاضس. [ ]استفازُ هی کٌٌس

تزای آى زازُ اًتراب هی  کالس ّا را تِ ضزط زازُ خسیس هحاسثِ ٍ سپس کالس تا تاالتزیي احتوال را، احتوال توام  تیشیي سازُ

 % 938 735تز زازُ ّای هَرز استفازُ، زلت  ضثکِ ّای تیشیي الگَریتنافوال ٍ  % 5959594افوال ایي الگَریتن تز زازُ ّای هَرز استفازُ، زلت .ًوایس

 .را تِ ّوزاُ زاضتِ است

 کالسه بندهای درختی. 3.1.3

کِ تَسیلِ یک ساذتار ضثیِ تِ زرذت ًوایص زازُ هی ضَز، ّز گزُ زاذلی ًوایٌسُ یک ٍیژگی ٍ ّز  3زر یک هسل کالسِ تٌسی زرذتی

 . تا تَخِ تِ الگَریتن اًتراب ضسُ، هسل زرذت تػوین هتفاٍت است. ضاذِ  ًوایٌسُ یکی اس ًتایح هوکي ٍ ّز تزگ ًطاى زٌّسُ یک کالسِ تٌسی است

تقسازی اس  random treeالگَریتن . هسل زرذتی هٌغمی هی ساسز LMTسغحی ٍ الگَریتن زرذت تػوین یک  DecisionStump الگَریتن

یازگیزًسُ زرذتی سزیقی است کِ اس ّزس کاّص زٌّسُ ذغا  REPtreeالگَریتن . هطرػِ ّای تػازفی را تزای ساذت زرذت زرًؾز هی گیزز

 .آهسُ است( 3)زر خسٍل رز استفازُ، تزای هدوَفِ زازُ هَهمایسِ زلت ایي الگَریتن ّا . استفازُ هی کٌس

دقت کالسِ تٌذ ّای درختی (: 2)جذٍل   

 ًام کالسِ تٌس زرذتی زلت کالسِ تٌس

5 53353 % DecisionStump 

835 344 % J2, 

8457 8  % LMT 

8457 8  % RandomForest 

8356795 % RandomTree 

775448  % REPTree 



 

 

 MetaLearningالگوریتم های  .4.1.3

metalearner ّا، کالسِ تٌسّای سازُ را گزفتِ ٍ تِ یازگیزًسُ ّای لسرتوٌس تثسیل هی ًوایٌس . 

1.4.1.3 .Bagging  

یک کالسِ تٌسی تزکیثی کِ عی هزاحلی ًوًَِ ّایی را تا خایگشیٌی اس زازُ ّای آهَسضی اًتراب کززُ ٍ کالسِ تٌسی رٍی آًْا اًدام هی 

ایي رٍش تزای افشایص . [3]تقٌَاى ًتیدِ اًتراب هی ضَز کِ تیطتز اس سایز کالس ّا، تِ فٌَاى کالس تَغیِ ضسُ استزر تیي ًتایح، کالسی . گززز

 .را تِ ّوزاُ زاضتِ است %  5899 8افوال ایي الگَریتن، زلت . زلت تکار تززُ هی ضَز

2.4.1.3 .Boosting 

سپس الگَریتن چٌسیي هزحلِ تکزار هی ضَز ٍ زر ّز . زر ایي رٍش ، الگَریتن کالسِ تٌسی تِ ّز ًوًَِ اس زازُ ّا ٍسًی را اذتػاظ هی زّس

. اضسهی ت Boostingهطَْرتزیي ًَؿ  AdaBoost. زر ًْایت اهکاى اًتراب ًوًَِ ّایی تا ٍسى تیطتز ، تاالتز است. تکزار ، ٍسى ّز ًوًَِ اغالح هی ضَز

 .هی تاضس % AdaBoost ، 5 53353زلت الگَریتن 

 ها برای ایجاد کالسه بند توسط کاربر MetaLearnerاستفاده از . 3.4.1.3

 .آهسُ است( 5)ٍ ( 4)تز رٍی کالسِ تٌسّای زرذتی آسهایص ضسُ اًس، زر خساٍل کِ  metalearnerًتایح افوال زٍ کالسِ تٌس 

 تر کالسِ تٌذّای درختیAdaBoostM0 اػوال کالسِ تٌذ(: 4)جذٍل 

 ًام کالسِ تٌس زرذتی زلت کالسِ تٌس

1533313 % DecisionStump 

,1321,, % J2, 

,53,,,5 % RandomForest 

,232452 % RandomTree 

,5311,, % REPTree 

 
 کالسه بندهای درختی بر Baggingاعمال کالسه بند (: 5)جدول 

 درختی نام کالسه بند دقت کالسه بند

1535,0, % DecisionStump 

,13,10, % J2, 

,13152, % RandomForest 

,23,5,5 % RandomTree 

,53,,,5 % REPTree 

 

  پیش پردازش، آموزش و آزمایش. 2.3
زازُ ،  k cross fold validation زر. هی تاضس cross validation یکی اس تکٌیک ّایی کِ تزای ارسیاتی کارایی الگَریتن ّا تکار هی رٍز،

ام،  iزر تکزار . هزتثِ اًدام هی گیزز k آهَسش ٍ تست،. تا اًساسُ ّای تمزیثا هساٍی تمسین هی کٌس foldسیزهدوَفِ یا  k اٍلیِ را تػَرت تػازفی تِ

ثاتتی تزای آهَسش ٍ تزای تست استفازُ ّز ًوًَِ اس سهاى . م تِ فٌَاى هدوَفِ تست ٍ سایز پارتیطي ّا تِ فٌَاى آهَسضی زر هسل هی تاضٌسا iپارتیطي 

تکزار تمسین تز هدوَؿ تقساز چٌستایی ّا زر زازُ ّای اٍلیِ تسست هی  k غَرت تقساز کل کالسِ تٌسی ّای زرست زرِ زلت کالسِ تٌسی، ت. هی کٌس

  .  [ ]آیس

01تزای آهَسش ٍ آسهایص تز رٍی ایي هدوَفِ زازُ اس رٍش  زر ایي رٍش، هدوَفِ زازُ تِ غَرت  .ضسُ استاستفازُ                  

لسوت زیگز تِ فٌَاى  9یکی اس لسوت ّا تِ فٌَاى هدوَفِ زازُ آسهایص ٍ  آسهایص هرتلف، ّز تار 9 لسوت تمسین هی ضَز ٍ زر  9 تػازفی تِ 

 .هدوَفِ زازُ آهَسضی تِ کار هی رٍز

 تحلیل و ارزیابی. 3.3

ٍ سایزیي زستِ تٌسی ًوائین، ارتثاط هیاى ٍؽایف ذَز را تکویل ًوَزُ اًس، % 9 زر ایٌدا اگز زازُ ّا را زر زٍ زستِ کارهٌساًی کِ کوتز اس 

   .آهسُ استهقزٍف است،  confusion matrixکِ تِ  (6)زر خسٍل کالس ّای پیص تیٌی ضسُ ٍ کالس ّای ٍالقی 

 



 

 

 confusion matrix(: 6)جذٍل 

   کالس ّای پیص تیٌی ضسُ
b a   

False negative(FN) True positive(TP) a 
 کالس ّای ٍالقی

True negative(TN) False positive(FP) b 
 
 :تِ غَرت سیز است .، تِ زست هی آیستقساز کل کالسِ تٌسی ّاتز اس تمسین تقساز کالسِ تٌسی ّای زرست  کِ ًزخ هَفمیت کل، 

     

           
 

تِ زرستی فولکزز آى تقساز ًوًَِ ّایی کِ است اس  ، پس هقیار حساسیت، فثارتاس آًدائیکِ زر ایٌدا ّسف تطریع افت ضسیس کارایی است

ًَِ ّایی کِ هقیار ٍیژگی، فثارت است اس تقساز ًو .ّا ضقیف تطریع زازُ ضسُ، ًسثت تِ تقساز کل ًوًَِ ّایی کِ ٍالقا زارای فولکزز ضقیف ّستٌس

اس  همسار پیص تیٌی هثثت، .تقساز کل ًوًَِ ّایی کِ ٍالقا زارای فولکزز فازی ّستٌستِ زرستی زارای فولکزز فازی تطریع زازُ هی ضًَس، ًسثت تِ 

تطریع زازُ تمسین تقساز ًوًَِ ّایی کِ تِ زرستی زارای فولکزز ضقیف تطریع زازُ هی ضًَس تز تقساز کل ًوًَِ ّایی کِ زارای فولکزز ضقیف 

ّایی  تقساز ًوًَِ ّایی کِ تِ زرستی زارای فولکزز فازی تطریع زازُ هی ضًَس تز تقساز کل ًوًًَِیش اس تمسین همسار پیص تیٌی هٌفی، . ًسهی ضَ

 .ًستطریع زازُ هی ضَکِ زارای فولکزز فازی 

 هزتَط تِ افوال فزا cofusion matrix .الگَریتن ّایی کِ تاالتزیي زلت را تِ ّوزاُ زاضتِ اًس، زر ازاهِ آهسُ استتزذی اس تحلیل ًتایح تزای 

ًیش  RandomForestهزتَط تِ  confusion matrixّوچٌیي  .آهسُ است(  )ٍ هٌحٌی آستاًِ آى زر تػَیز (  )زر تػَیز  J48تز  baggingیازگیزًسُ 

، تا هاتزیس هزتَط تِ افوال فزا یازگیزًسُ  J48 تز  AdaBoostM فزا یازگیزًسُافوال  هزتَط تِ  confusionهاتزیس  .آهسُ است( 3)زر تػَیز 

bagging  تزJ48 است، یکساى. 

 

 
 J48تر  bagging یادگیرًذُ اػوال فرا confusion هاتریس:  (0) تػَیر

 
 J48تر  baggingیادگیرًذُ  هٌحٌی آستاًِ اػوال فرا:  (2) تػَیر



 

 

 
 RandomForestاػوال الگَریتن  confusionهاتریس ( : 2) تػَیر

 .آهسُ است( 7)زر خسٍل  همایسِ هقیارّای زلت، حساسیت، ٍیژگی، پیص تیٌی هثثت ٍ پیص تیٌی هٌفیًتایح حاغل اس 

 
 هؼیارّای ارزیاتی هرتَط تِ ترخی از رٍش ّای کالسِ تٌذی( : 7)جذٍل 

 پیص تیٌی هٌفی پیص تیٌی هثثت ٍیژگی حساسیت زلت رٍش زستِ تٌسی
Bagging with J2, 9858 3 %   5  %  99%  99% 9858 % 

RandomForest 995 998% 44544% 98584% 89% 995 5% 

 

 پیاده سازی. 4
ّوچٌیي ضاهل . الگَریتن ّای یازگیزی را تزای افوال کززى تز رٍی هدوَفِ زازُ ّا زر اذتیار کارتزاى لزار هی زّس WEKA [5]ًزم افشار 

، تزای پیازُ ساسی رٍش ّای فَق هَرز استفازُ لزار گزفتِ است  3.7ًسرِ  WEKAًزم افشار . اتشار ّای هرتلفی تزای تثسیل لالة ّای زازُ هی تاضس

 .ٍ تزای ّز الگَریتن اس همازیز پیص فزؼ ًزم افشار استفازُ گززیسُ است

 نتیجه . 5
اًدام  ّای تا ارسیاتی .استلزار گزفتِ تا ّسف پیص تیٌی رًٍس افت کارایی، هَرز تزرسی ٍ ارسیاتی هدوَفِ زازُ ّای کارهٌساى، زر ایي همالِ، 

تز  Bagging ، فزا یازگیزًسُ RandomForestّای  ، افوال تکٌیکزازُ ّا، تزای  01  تا همسار  k fold cross validationضسُ، تِ کوک الگَریتن 

  .را تِ ّوزاُ زاضتِ است زلتتاالتزیي  ،  J48رٍی 
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