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 چکیده

هستند. شود که ازنظر ژنتیکی شبیه به هم هایی گفته میعلوم ژنتیک به حاصل ترکیب ارگانیسمدر  1پدیده درون زادگیری

های جدیدتر های نسل قبل را دارد و در نسلوجود آمدن نسلی مشابه با نسل اولیه است که اکثر ویژگی حاصل این پدیده به

دهد های صورت گرفته نشان میشود. بررسیمانده و تبدیل به معضالت سیستم مینشده باقیصورت حلمشکالت نسل قبل به

های این حوزه، ترونیک کشور و بخصوص در جذب و جابجایی نیروی انسانی بین شرکتکه در صنعت بانکداری و پرداخت الک

توان به صورت مشابه این عمل را میدهند نیروهای مشابه خود را جذب کنند. ها ترجیح میای وجود دارد و سازمانفضای بسته

 یها و بررسسامانه متمرکز بانک یهادادهنمونه  عنوانکند. به با پدیده درون زادگیری مدل کرد که نتایج مشابه را ایجاد می

 و تنوع در حالیکه یردگیبا کارت صورت م هاتراکنشدرصد  85از  یشدهد که بیو پرداخت نشان م یخدمات بانک یدانیم

منابع انسانی  در زادگیری درون یجهتواند نتیم یدهپد ین. اشودنمیها و پرداخت مشاهده بانک هایتراکنشالزم در نوآوری 

که در  2اعمالی ریز کند. اثر درون زادگیری درهای مدیریتی را ایجاد میافزارها و روشباشد که عدم تنوع در فرآیندها، نرم

یر، رعایت کردن استانداردها و اخ یمقد یهایمو پرداخت، تحر یبانک هایشرکت یریگکارمزد، شکل مکانیسم ی،معمار طراحی

عنوان پدیده درون زادگیری به کرده است.بروز  3تظاهری تاریرف صورتها وجود داشته است بها و زیرساختافزارهو طراحی نرم

اعتمادی در تعامل و همکاری با الگوهای المللی به دلیل گسترش فضای بیهای بینهای اساسی در اتصال به نظامیکی از چالش

تدا به پدیده درون زادگیری در مدیریت منابع انسانی صنعت بانکداری در این مقاله اب موفق بانکی در خارج از کشور است.

با  در ادامهپرداخته شده است و چند نمونه از مشکالت به وجود آمده به دلیل درون زادگیری مورد بررسی قرار گرفته است. 

رفت از نقاط ها برای برونگوریتمیکردهای این دسته از الروهای ژنتیک از مدل کردن مساله درون زادگیری در فضای الگوریتم

 .شده است های مناسبی برای حل مشکالت درون زادگیری ارایهحلراه بهینه محلی،

  ، همگرایی در منابع انسانی منابع انسانیمدیریت ،  ، بهینه محلی ژنتیک درون زادگیری ، الگوریتمواژگان کلیدی: 

                                                           
1 - Inbreeding 

2 - Micro-operation 

3 - Emergent 
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 مقدمه  -1

ی اخیر صنعت بانکداری و پرداخت رشد چشمگیری داشته است. اما با وجود این رشد و افزایش تقاضا در این صنعت، هادههدر 

مانده و سطح نوآوری در این صنعت یباقهمچنان تعداد زیادی از نیروها و تفکرات اثرگذار بر این صنعت در ایران بدون تغییر 

یات عملدهد که سهم بزرگی از نشان می هاسامانه متمرکز بانکهای ی دادهنسبت به وسعت کسب و کار آن پایین است. بررس

نقش کارت در انجام  شودمشاهده می 1 شکلهمانگونه که در  شود وتوسط کارت انجام می هاآندرصد  85بانکی یعنی بیش از 

شود همچنان ثابت باقی مانده و میانجام  هاکارتداشته است در حالی که خدماتی که توسط  قابل توجهیعملیات بانکی رشد 

دارای نوآوری و تنوع نیست. در سطح فنی نیز بسترهای بانکی تغییرات چندانی ندارد و در برخی موارد مشکالت یکسان بین 

شود. به عنوان مشاهده می ،یرساختزهای فعال در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک به دلیل یکسان بودن ها یا شرکتبانک

های شود همه تراکنشکنند که وجود یک مشکل در آن باعث میهای کشور از پایگاه داده مرکزی استفاده میال تمامی بانکمث

سازی ابری که مورد توجه پیشروهای این صنعت در یرهذخبانک دچار مشکل شوند در حالی که رویکردهای دیگری مانند 

که به دلیل عدم نوآوری و مقاومت  (IBM Storage solutions,2016)تواند مورد استفاده قرار گیردجهان است نیز می

شود. این عدم های گذشته تاکید می، همچنان بر روشهای جدیدبه دلیل عدم آشنایی الزم با فناوری در مقابل تغییرات هابانک

المللی، عقب ینبهای چابک و رقبای خارجی در صورت اتصال به شبکه شرکت ،4هاتک نیفهای کشور را در برابر بانک ،نوآوری

 اندازد.می

 
 1831الی  1831های مختلف در سال یهاتراکنشتغییرات درصد  – 1شکل

 

باشند. یکی از این  تواند دالیل مختلفی داشتهی متفاوت میهاسازمانوجود مشکل عدم نوآوری و مشکالت فنی یکسان در 

های جهانی دالیل عدم ارتباط با صنعت بانکداری جهانی به دالیل مختلف از جمله تحریم یا عدم اتصال به بازارها و شرکت

ها یا از کشور بعد از مدت کوتاهی کار کردن در سازمان کارآمداست. جذب نیروی انسانی با رویکرد اشتباه یا خارج شدن نیروی 

ین دلیل بروز چنین مشکالتی ترمهمتواند باعث بروز چنین مشکالتی شود. از دیدگاه این مقاله به بازار کار نیز میقبل از ورود 

به حاصل  یکدر علوم ژنتاین کلمه  است که برگرفته از مفهومی مشابه در علم ژنتیک است. مفهومی به نام درون زادگیری

شود که نسلی بسیار این پدیده باعث می هستند. یهبه هم شب یاربس یکینتنظر ژ شود که ازگفته می هایییسمارگان یبترک

های جدیدتر مشکالت نسل قبل های نسل قبل را دارد و از این رو در نسلوجود آید که اکثر ویژگی مشابه با نسل اولیه به

 شود.مانده و تبدیل به معضالت سیستم مینشده باقیصورت حلبه

                                                           
4 - Fintech 
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چند نمونه از اثرات و  سپس شود،مساله درون زادگیری به صورت کامل بیان و تعریف می دومتدا در بخش ابدر ادامه این مقاله 

درون زادگیری در الگوریتم  سومدر بخش شود. نشان داده میها وجود این پدیده در سازمان مشکالت به وجود آمده به دلیل

شود و در بخش از معضل درون زادگیری ارایه می رفتبرونای ی برراهکارگیرد و بر مبنای آن ژنتیک مورد توجه قرار می

 بیان شده است.  هاحاصل از بررسیگیری یجهنتانتهایی 

 بانکی و پرداخت کشورزادگیری در صنعت بررسی اثرات پدیده درون  -2

 درون زادگیری 2-1

این کلمه با مفهومی متناسب به همان  های مختلف به مساله درون زادگیری پرداخته شده است و در هر زمینهتاکنون در زمینه

پروری درون زادگیری به مساله تولید دام از والدین که با زمینه مورد استفاده قرارگرفته است. به عنوان مثال در زمینه دام

تر این مساله باعث قوی (Koch,2013)شودیکدیگر خویشاوند هستند )به عنوان مثال هر دو از یک والد هستند( گفته می

تواند به پیوند زادگیری می. در باغبانی درون(Keller and Waller,2002)شودشدن نقص یا نقطه قوت والدین در فرزند می

افزار با رویکردهای افزارها، درون زادگیری توسط تولید نرماند. در نرمگیاهانی اشاره کند که هر دو از یک نوع بذر رشد کرده

شود. این امر نویسی یا کتابخانه یکسان( ایجاد میهای یکسان )مانند زبان برنامهده از زیرساختنویسی یکسان یا  استفابرنامه

 نویسی یکسان در محصوالت شود. تواند باعث بروز مشکالتی مانند عدم تنوع در ظاهر محصوالت یا وجود یک خطای برنامهمی

کند که خواص نسل والد را در خود دارد. رزندانی را تولید میدرون زادگیری نتیجه یک آمیزش از والدین مشابه است که نسل ف

نیروی انسانی است و نسل فرزند نیروهای جدیدی  کننده یا مجرب دهندهآموزشنسل والد، سیستم  ،در مدیریت منابع انسانی

افتد که آمیزش در مدیریت منابع انسانی به این صورت اتفاق می شوند.به سیستم مدیریت منابع انسانی دیگر وارد می است که

شوند. بر کنند و تبدیل به نیروی انسانی متفاوت میکسب تجربه میبینند یا آموزش میدو نیروی انسانی در یک سامانه یکسان 

یک سیستم یکسان یا مشابه  این اساس در مدیریت نیروی انسانی درون زادگیری به معنای استفاده از نیروهایی است که در

اند و با یکدیگر همکار بودهید افرادی را جذب کنیم که از قبل . به عنوان مثال فرض کناندکردهتجربه  کسب یا انددیدهآموزش 

تجارب یکسانی دارند یا افرادی که در یک رشته با دروس گذرانده یکسان و از یک دانشکده و در یک مقطع زمانی مشخص 

عمل کنند و تفکرات یکسانی  یکدیگرها شبیه گیریکه این افراد در مسایل فنی و تصمیم رودمیانتظار  .اندشدهیل صالتحفارغ

چندان مناسب نیست. نمونه دیگر این است، یک  زادگیری است،ها که یک درونبنابراین جذب هر دو آن .داشته باشند

یل شده باشد و همه مدیران میانی و کارمندان را از همان دانشگاه التحصفارغیرعامل را در نظر بگیرید که از یک دانشگاه مد

 شود.ها، فرآیندها و محصوالت کاهش نوآوری در تفکرات، تصمیم جمله ازتواند باعث بروز مشکالتی جذب کند. این امر می

 اثرات درون زادگیری در صنعت بانکی و پرداخت 2-2

های اخیر پدیده درون زادگیری در صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک در این بخش رویکردهایی که سبب شده در سال

 شود. های پرداخت بررسی میها و شرکتکشور به وجود آید و همچنین اثرات نامطلوب این پدیده در عملکرد بانک

 منابع انسانی یکسان 2-2-1

خصوص در جذب و جابجایی دهد که در صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک کشور و بهمیهای صورت گرفته نشان بررسی

 دهند نیروهایها ترجیح میای وجود دارد و مدیران میانی در سازمانهای این حوزه، فضای بستهنیروی انسانی بین شرکت

اثبات شده   6بیان و توسط پرتو 5انکه توسط جور 80-20توان گفت که قانون یممشابه خود را جذب کنند. در واقع 

درصد از افراد درون یک  20به عبارتی منابع انسانی یک سازمان صادق است. در ( Templeton and Read,1994)است

درصد از افراد درون  20توان گفت که حدود های آن سازمان هستند. بر این اساس مییتفعالدرصد  80ول انجام وسازمان مس

                                                           
5 - Joseph M. Juran 

6 - Vilfredo Pareto 
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درصدی دارند و شباهت بین  80وآوری از منظر فنی و کسب کار و همچنین مشکالت موجود در سازمان تاثیر یک سازمان بر ن

ها از نظر نوآوری و های مختلف از منظر نوع تفکر، تجربه و تحصیالت به شباهت بین محصوالت سازماناین افراد در سازمان

مستقیم درون زادگیری در منابع انسانی است. به عبارتی افرادی که شود. این شباهت بین منابع انسانی نتیجه نواقص منجر می

 اند. های قبلی انتخاب شدهها یا سازماناند از درون زادگیری نیروهای انسانی شرکتقرار گرفته اثرگذاردر سطح 

رمندان ضعیف تقسیم توان به سه دسته مختلف که عبارتند از نخبگان، افراد میانی و کافضای نیروی کاری یک شرکت را می

است. با گذر زمان به دالیلی مانند مهاجرت به خارج از کشور یا کارآفرینی،  شدهدادهالف نشان  -2 شکلکرد. همانند آنچه در 

شوند به عبارتی یک درون زادگیری ها میشوند و یکی از افراد میانی جایگزین آنها خارج میها و شرکتنیروهایی نخبه از بانک

هستند، تمایل دارند  اثرگذاردهد. از سوی دیگر نیروهای میانی که در جذب نیرو بیشتر موقعیت شغلی ایجاد شده رخ میبرای 

-تمایل به درون زادگیری رخ می بر اساسها هم سطح باشند. این هم سطح بودن نیرو، در بیشتر مواقع که افراد جدید با آن

کنند و نیروهای ها و دشوار بودن مدیریتشان حذف میها باشند را به دلیل ضعف آنتر از آندهد. در واقع نیروهایی که ضعیف

کنند. به عبارتی با گذر زمان افراد دارای تجربه بیشتر را، به دالیل دیگری مانند ترس از دست دادن موقعیت خود جذب نمی

شوند. همان ز نیروی انسانی سازمان حذف میضعیف و قوی به دلیل جایگزینی با نیروی انسانی هم سطح با نیروهای میانی ا

است پس از مدتی نیروهای متوسط و میانی اکثر فضای سازمان را اشغال نیز نشان داده شده 2 شکلطور که این روند در 

 کنند.می

 

 
 زمان درگذرتغییر نیروی انسانی یک شرکت  - 2شکل

 

 بروز مشکالت فنی یکسان 2-2-2

منتهی بروز مشکالت فنی  .آیدمشکالت فنی گوناگونی به وجود می ،در هر سازمان با توجه به توسعه محصوالت و مشتریان

تواند نشان دهنده ریشه یکسان در سطحی فراتر از آن می ،ها و محصوالتی که به ظاهر مستقل از یکدیگرندمشابه در سازمان

ها از در فضای بانکداری بیشتر تراکنش شرکت یا سازمان باشد که ریشه این مشکالت در پدیده درون زادگیری فنی است.

که نشان دهنده تعداد  7TPSشوند که برای پایش وضعیت آن پارامتر شود انجام میسوییچ گفته میدرگاهی که به آن 

                                                           
7 Transaction Per Second 
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های دو شرکت پرداخت متفاوت ای از یک رخداد یکسان در سوییچنمونه 3شکل ای دارد.تراکنش در هر ثانیه است اهمیت ویژه

 دهد که برای بررسی بیشترنشان می را هانسبت به زمان درخواست تراکنش دو سوییچ TPS،  3 شکلدهد. نمودار را نشان می

نشان دهنده وجود یک اختالل در سوییچ است و افزایش بیش  TPSکاهش پارامتر  .بزرگ نمایی شده استدر لحظات اوج بار 

به دلیل  TPSت ناگهانی تغییرا دهد کهنشان میهای میدانی برآوردها و تحلیل از حد آن نشان دهنده تولید صف است.

از یک کتابخانه یکسان برای پیاده سازی  سوییچاستفاده از زیرساخت یکسان برنامه نویسی در دو سوییچ است که در هر دو 

های شود. بررسیاستفاده شده که موجب اختالل در مدیریت حافظه و در نهایت تشکیل صف در سوییچ میمدیریت صف 

دهد که جابجایی نیروهای فنی بین این دو شرکت باعث شده تا یک اشکال مشخص در نشان میمیدانی از دو شرکت پرداخت 

 تکرار شود و سبب شود تا در لحظات اوج بار رفتاری مشابه از این دو سوییچ دیده شود.   8مکانیسم طراحی ماژول مدیریت منابع

 

 
 مشکل فنی در دو سوییچ متفاوت یک روند یکسان در ایجاد یک -8 شکل

 

 های موجودعدم تنوع در سرویس 2-2-8

 85از  یشدهد که بیو پرداخت نشان م یخدمات بانک یدانیم یها و بررسسامانه متمرکز بانک یهادادههمانگونه که بیان شد 

 .شودنمیا و پرداخت مشاهده هبانک هایتراکنشالزم در نوآوری  و تنوع در حالی که یردگیبا کارت صورت م هاتراکنشدرصد 

زادگیری ها پیشتاز باشند با دروناز دیدگاه این مقاله دلیل عدم تنوع در خدمات موجود این است که افرادی که باید در نوآوری

                                                           
8 - Resource management module  
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وجود معماری متقارن که به سبب  عالوه بر اینشود. و این عمل باعث کاهش شدید نوآوری می اندگرفتهدر آن سمت قرار 

در شبکه  1اگر بانکشود که تشدید کننده این وضعیت است.معماری متقارن باعث می شتاب و شاپرک ایجاد شده استشبکه 

. این تقارن سبب شده تا طراحی خدمات اشدب 1پذیرنده کارت بانک نیز باید 2باشد بانک 2پذیرنده کارت بانکشتاب یا شاپرک 

ها و سوییچ های خود به وجود آورد باید همه بانکجدیدی روی درگاه نوین بسیار مشکل باشد و اگر بانکی بخواهد خدمات

ای که کارت مواجه باشیم به گونه شده با عدم تنوع شدیدی در خدمات شتاب نیز این خدمت را پشتیبانی کنند. این امر سبب

 یهاشبکهدر  . این عدم تنوعشوداز ده نوع تراکنش پشتیبانی می ترکمشبکه شاپرک تنها سه نوع تراکنش و در شبکه شتاب 

 یکی از اثرات پدیده درون زادگیری است.  بانکی، خود،

 هکار حل مشکل درون زادگیریرا -8

مورد بررسی  ه استدر بخش قبل مشکالتی که پدیده درون زادگیری در صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک به وجود آورد

یک در مدیریت منابع انسانی،  زادگیریدرون مسالههای ژنتیک و لگوریتمبیان یک دوگانی بین ا قرار گرفت. در این بخش با

-با الهام از روشاز این مشکل  رفتبرونی هاحلراه بر آن و عالوهاست  بیان شدهدرون زادگیری  مساله رابطه برای کمی کردن

 .های مورد استفاده در الگوریتم ژنتیک برای فرار از درون زادگیری، ارایه شده است

 الگوریتم ژنتیک و درون زادگیری در آن 8-1

حل که به یکدیگر بسیار شبیه باشند درون های جدید با استفاده از دو راهحل، به ایجاد راه9های تکاملیدر حوزه الگوریتم

 10ل همگرا شدن در یک نقطه بهینه محلیاحتماشود که این مساله باعث همگرایی زودرس و بیشتر کردن زادگیری گفته می

های تکاملی که درون زادگیری در آن مورد توجه محققین قرار گرفته، الگوریتم ژنتیک است. الگوریتم شود. یکی از الگوریتممی

سازی توسط جان به منظور یافتن یک جواب بهینه برای یک مساله بهینه 1962یه تکامل داروین در سال نظرژنتیک بر مبنای 

میالدی  با تالش وی، همکاران و دانشجویانش این الگوریتم توسعه یافت و در سال  70و  60در دهه  .ارایه شده است 11هالند

روند کلی در  .(Holland,1992)منتشر شد"ی طبیعی و مصنوعیهاسامانهسازش در "در کتابی تحت عنوان  1975

که کروموزوم نامیده  هاژنی از امجموعهمساله به صورت  یهاحلراهسازی با الگوریتم ژنتیک به این گونه است که بهینه

شود. سپس های مختلف ایجاد میشوند و یک جامعه اولیه )نسل اولیه( به صورت تصادفی از مجموعه کروموزومبیان می شودمی

شود. در هر تکرار از چرخه تکامل ابتدا اعضای جامعه در یک این نسل درون چرخه تکامل به سمت یک جواب بهینه همگرا می

شوند و شرکت داده می ،سازی مورد نظر استدر مقدار بهینه هاآنکه وابسته به مقدار شایستگی  12مانند چرخ گردانرقابت 

شوند. سپس دو یا چند والد از درون حوضچه انتخاب  و با احتمال مشخصی با می 13ی برنده وارد حوضچه آمیزشهاکروموزوم

ی نسل فرزند با احتمال مشخصی یک هاژنکنند. سپس در را ایجاد می دهند و فرزندانرا انجام می 14یکدیگر عمل آمیزش

شود. در انتهای چرخه تکامل نسل جدید با ترکیب دهد این جهش به صورت یک تغییر کوچک اعمال میرخ می 15جهش

، تکرار شود. این چرخه تا رسیدن به شرایط مشخصی مانند تعداد تکرار مشخصمناسبی از والدین و فرزندان ایجاد می

. درون زادگیری در الگوریتم ژنتیک به این معناست که والدین انتخاب شده برای انجام دادن (1389پور، یآبادنظام)شودمی

به خصوص هنگامی که والدین درون یک ناحیه بهینه محلی باشند یا چندین بار  پدیدهآمیزش به یکدیگر نزدیک باشند. این 

عملیات آمیزش در یک  4 شکل . در(Mattfeld,1996)شودباعث همگرایی زودرس می این پدیده برای یک جامعهتکرار 

                                                           
9 Evolutionary algorithms 

10 Local optimum 

11 John Holland 

12 Roulette wheel 

13 Matting pool 

14 Cross over 

15 Mutation 
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الف دو والد  – 4شکلجامعه چهار عضوی با دو نحوه انتخاب والدین نشان داده شده است. در آمیزش نشان داده شده در 

ند و فاصله زیادی با یکدیگر دارند. منتخب برای آمیزش با یک دیگر تفاوت زیادی دارند یعنی به دو راهکار متفاوت اشاره دار

هایی متفاوت در نسل فرزند با نسل والد منجر شده است. در حالی که در نحوه نشان داده آمیزش در این نحوه انتخاب به جواب

ها تفاوت دارد؛ والدین انتخاب شده برای آمیزش با یکدیگر مشابه است و نتیجه آمیزش ب که تنها انتخاب والد -4 شکلشده 

یکسان با حالت قبل منجر به تولید نسل فرزندی شده است که با نسل والد خود یکسان است. این امر بدین معناست که نسل 

برای یافتن مقدار  4 شکلشان داده شده در فرزند هیچ راهکار جدیدی ارایه نکرده است. به عنوان مثال فرض کنید جمعیت ن

بهینه یک پارامتر پیوسته مورد استفاده قرار گرفته است و هر کروموزوم یک بیان باینری آن پارامتر را نشان دهد. در این حالت 

حالت آمیزش دهد و برای { پیشنهاد می45، 18، 19، 43توان گفت که نسل والد مقادیر پارامتر مورد نظر را از مجموعه }می

دهد در حالی که در { را برای آن پارامتر پیشنهاد می42، 21، 35، 27الف نسل فرزند مجموعه } -4 شکلنشان داده شده در 

{ را 43، 45، 19، 18{ و نسل فرزند مجموعه }45، 43، 19، 18ب نسل والد  مجموعه } -4 شکل حالت نشان داده شده در

 دهند. نشان می را با ترتیب اعضای متفاوت کنند که هر دو یک مجموعهبیان می

 

 
عملیات آمیزش و اتفاق درون زادگیری در الگوریتم ژنتیک. الف( انتخاب والدین مختلف برای جلوگیری از درون زادگیری؛ ب(   -4 شکل

 تصادفی والدین که منجر به درون زادگیری شده است. انتخاب

 

تواند باعث همگرایی در نقاط بهینه محلی شود و از رسیدن جامعه به نقطه بهینه سراسری جلوگیری زادگیری میپدیده درون 

این تابع یکی  گرفته است.کردن تابع زیر مورد استفاده قرار  بیشینهفرض کنید الگوریتم ژنتیک را برای تر کند. برای بیان صریح

 .(Yazdani et al ,2014جستجوی  ابتکاری است ) یهامتیالگوراز توابع آزمون مشهور برای بررسی 
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(1) 𝑓(𝑥1, 𝑥2 ) =  200 − (𝑥1
2 + 𝑥2 − 8)2 − (𝑥1 + 𝑥2

2 − 8)2 + 𝜋 × (𝑥1 + 𝑥2)  
−5 < 𝑥1 < +5  , −5 < 𝑥2 < +5  

-که مشاهده می دهد. همانگونهنشان می 𝑥2و  𝑥1تغییرات این تابع را نسبت به تغییرات  5 شکل  نمودار نشان داده شده در

تواند در یک نقطه بهینه محلی همگرا شود به در الگوریتم ژنتیک جمعیت می محلی است. بیشینهنقطه  4شود این تابع دارای 

های نشان داده شده با نماد مربع و نماد دایره در عنوان مثال فرض کنید در دو بار اجرای مستقل الگوریتم ژنتیک جمعیت

گیری تولید فرزند کنند دام از این دو جمعیت با درون زاداند. چنانچه هرکی متفاوت همگرا شدهدو بیشینه محلدر  6شکل

فرزند حاصل از ترکیب این دو جامعه جواب پیشنهادی همواره در اطراف همان نقطه بهینه قبلی خواهد بود در حالی که اگر 

که  6شکلانند جمعیت نشان داده شده با نماد ستاره در تواند اطراف نقطه بهینه دیگری ایجاد شود مباشد جامعه فرزند می

 تابع آزمون ایجاد شده است. سراسریاطراف بهینه 

 
 تابع آزمون  -1 شکل
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دو  و جمعیت حاصل از تقاطع این اندشدههمگرا  ینهبه یرزتابع آزمون و نمایش دو جمعیت مختلف که حول دو نقطه  خط تراز -6 شکل

که حول نقطه بهینه سراسری همگرا شده است جمعیت  

 

 شباهت بین مدیریت منابع انسانی و الگوریتم ژنتیک 3-1-1

یدکننده تولکه بیان شد در الگوریتم ژنتیک نسل والد  گونههمانتوان مفهوم نسل را بیان کرد. یمدر هر سامانه در حال تکامل 

ی بانکی و پرداختی نیز مفاهیم نسل وجود دارد و محصوالت یا هاسامانهنسل بعد یا به عبارتی فرزندان است. در بسیاری از 

غالب در طبیعت، نسل فرزند از  صورت بهخدمات جدید نتیجه بهبود محصوالت و یا خدمت در نسل والد هستند. هرچند که 

به ی دیگر به خصوص در صنعت بانکداری این امر صادق نیست هاسامانهآید اما در ود میحاصل از دو والد به وج زاد و ولد

تواند از ترکیب چند ایده دیگر )والد( به وجود بیاید. اما همواره انتظار در این است که هر نسل یمیک ایده )فرزند(  عنوان مثال

حیوانات برای ادامه نسل یک حیوان باید فرزند،  زاد و ولددر  لبه عنوان مثاتر باشد. یکنزدنسبت به نسل قبلی خود به بهینه 

ها یا محصوالت جدید باید کاربرد بیشتری نسبت به یدهابیشتر از والد به محیط انطباق داشته باشد یا در یک نظام بانکداری 

باشند و نتیجه آن، سودآوری  مندی بیشتر را به همراه داشتهنسل قبل خود داشته باشند تا بتوانند تعداد مشتری و رضایت

بیشتر باشد. مفهوم نسل و تکامل در مدیریت منابع انسابی نیز قابل بیان است برای داشتن یک شرایط بهینه در نیروی انسانی 

یک سازمان و تطابق نیروی انسانی با محیط و همچنین از دست دادن نیروی انسانی به دالیل مختلف توجه به تغییرات در 

توان به صورت نسل به نسل در نظر گرفت و برای داشتن تکامل و رسیدن به یک یمانی الزم است. این تغییرات را نیروی انس

 بهینه مناسب انتظار داریم هر نسل عملکرد بهتری نسبت به نسل قبل داشته باشد.

 محاسبه کمی مقدار درون زادگیری 8-2

( بیان کرد. این 17یا ژنوتایپ 16کمی )در سطح فنوتایپ صورتبهتوان یمدر الگوریتم ژنتیک همگرایی یا واگرایی یک جامعه را 

قرار  استفاده موردتواند یمیی مانند میانگین فاصله اعضا هاشاخصکننده فاصله بین اعضا با یکدیگر باشد که یانبکمیت باید 

 (Mattfeld,1996)به عنوان مثال درت کمی بیان کرد توان به صورگیرد. با رویکردی مشابه نرخ درون زادگیری را نیز می

در  و متناظر های متفاوتیتببین والدین تعریف شده است که برابر با تعداد  18نرخ درون زادگیری به صورت فاصله همینگ

 والدین است.

زمان کسب دانیم هاست. از طرفی میدر رابطه با منابع انسانی فاصله بین دو فرد در واقع فاصله بین کسب تجربه و آموزش آن

 توان یک معیار مناسب برای مقدار تجربه کسب شده یا مقدار آموزش دریافت شده در نظر گرفتتجربه یا آموزش را می

(Barrena et al, 2017).  این معیار به راحتی قابل محاسبه است در حالی که مقایسه افراد از نظر مقدار آموزش دریافت

نحوه آموزش و را از منظر  𝑃2و  𝑃1توان فاصله بین دو فرد ت است. بر این اساس میشده یا مقدار تجربه کسب شده بسیار سخ

 ( محاسبه کرد.2کسب تجربه را به صورت رابطه )
(2) 𝐷(𝑃1, 𝑃2) = 𝑆𝐿𝑇  + β 𝑆𝐸𝑇  

و به معنای زمانی است که دو فرد در یک سازمان یکسان آموزش  Same Learning Timeمخفف  𝑆𝐿𝑇در این رابطه 

و به معنای زمانی است که دو فرد مورد نظر در یک سازمان یکسان  Same Experience Timeمخفف  𝑆𝐸𝑇ند و ادیده

ان نیست. به به این دلیل در نظر گرفته شده است که اهمیت تجربه و آموزش با یکدیگر یکس 𝛽اند. ضریب کسب تجربه کرده

نسبت به دو فردی  اندگرفتهعنوان مثال دو فردی که در یک دوره تحصیلی چهار ساله یکسان در یک دانشگاه یکسان مدرک 

و حل مشکالت یکسان  یریگمیتصماز نظر نزدیکی نحوه تفکر،  اندبودهکه در یک شرکت به مدت چهار سال با یکدیگر همکار 

                                                           
16 Phenotype 
17 Genotype 
18 Hamming Distance 
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 توان به صورت میانگین ضریب درون زادگیری افراد در نظر گرفت.یمیک سازمان را  نیستند. ضریب درون زادگیری در

 حل مشکل درون زادگیریراه 8-8

شود از این رو با درون زادگیری در الگوریتم ژنتیک باعث همگرا شدن در یک بهینه محلی و نرسیدن به بهینه سراسری می

تنها زمانی مفید است که نسل والد دارای پراکندگی زیاد باشد و  شود ویکردهای مختلف از درون زادگیری جلوگیری میرو

ی مختلفی برای راهکارها. در الگوریتم ژنتیک (Qin and Cong 2011)گیری باعث ایجاد همگرایی شویمزاددرونبخواهیم با 

 باال بردنیا  (Wibowo and Jamieson,2012)مواجه با همگرایی زودرس و درون زادگیری مانند کنترل انتخاب والدین

های دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد. جهش به معنای ایجاد یک تغییر کوچک در در زمینه دتوانجهش وجود دارد که می نرخ

تری به یکنزدیجاد شده به جواب احل جدید ایجاد شود و اگر راه حلراهشود که یک یک کروموزوم است. این امر باعث می

یجاد شده مفید است. در مدیریت منابع انسانی هنگامی که همه اعضا دارای تحصیالت یکسان و با اینه برسد جهش به

های دیگر ایجاد کرد. توجه داریم ینهزمتوان با ایجاد امکان تحصیل یا کسب تجربه در یمهای مشابه هستند جهش را ییتوانا

تواند شوند که جهش میجارب یکسان نیز دچار همگرایی میکه منابع انسانی یک شرکت یا سازمان در اثر گذر زمان و کسب ت

 یک راهکار مناسب برای حل این معضل باشد. 

ی ضعیف هاکروموزومی جدید به جامعه و حذف هاکروموزومروش دیگر در افزایش واگرایی در الگوریتم ژنتیک اضافه کردن 

در الگوریتم  هاکروموزوممشابهی خنثی کرد. جایگزین کردن  توان با روشمیاست. نتیجه درون زادگیری در منابع انسانی را 

در انتخاب معادل دانست. های متفاوتی است یتقابلتوان با جایگزین کردن یکی از کارمندان با فردی که دارای را می ژنتیک

اند باعث ایجاد یک تحول تویمجدید باید فردی به منابع انسانی اضافه شود که تفاوت مناسبی داشته باشد. این تغییر کوچک 

در سازمان و رسیدن به یک حالت بهینه دیگر شود. الزم به ذکر است که در برخی مواقع به جای جایگزینی اعضای جامعه بهتر 

 یاگونهبهاید شرط کافی برای هرگونه تغییر در جامعه این است که تغییر بکرد. همانند الگوریتم ژنتیک  تربزرگاست جامعه را 

این شرط کافی در هر تغییری در یک سازمان باید مورد توجه قرار گیرد از طرفی برای  .امعه را بحرانی نکندکه واگرایی جباشد 

سیدن به این هدف ایجاد شوند هر ر سری رسید باید تغییرات در راستایآن که با هزینه کمتر بتوان به همگرایی در بهینه سرا

توان به صورت کامل بیان کرد و سعی و خطای هوشمندانه و استفاده از یح را نمیچند که با اطالعات موجود تغییرات صح

 یم خرد جمعی تنها راهکار موجود است. مفاه

که معادل  (Collins and Jefferson,1991)ایجاد تقاطع کنترل شده استهای مشکل درون زادگیری یکی دیگر از راه حل

در صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک کشور، تعامل با کسب و کارها و صنایع خارجی از طریق برگزاری و شرکت در آن 

 همچنین ارج از کشور وهای خها و شرکتهای فنی و کسب و کاری در بانک، برگزاری دورهیالمللنیبها و رویدادهای نمایشگاه

ر سایر صنایع نظیر مخابرات، برق، نفت و خودروسازی و انتقال این تجربیات مدیریتی افراد خبره با تجربیات موفق داستفاده از 

و استفاده از تجارب و در کشور  یالمللنیببا افزایش تعامالت از سوی دیگر  به حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک است.

ان افزایش داد که این مساله منجر به مقاوم شدن تومیزان تنوع پذیری در منابع انسانی را می ،نیروهای فنی بیرون از کشور

 شود.سازمان و محصوالت می

 گیرینتیجه -4

دهد که ریشه های پرداخت کشور نشان میها و شرکتها، وضعیت کیفی و کسب و کاری بسیاری از بانکبررسی تراکنش

است که طی آن تفکرات، فرآیندها و ای به نام درون زادگیری بسیاری از مشکالت و عدم تنوع در خدمات بانکی، پدیده

رساند. عدم تعامل های مشابه در یک سازمان تکرار شده و پس از مدتی میزان تنوع پذیری در آن سازمان را به حداقل میروش

های اخیر یکی از عوامل مهم در پیدایش این پدیده است. در این مقاله با با کسب و کارها و نیروهای متخصص خارجی در سال

هایی برای حل این مشکل حل ررسی جوانب و اثرات مختلف این پدیده و مدل کردن آن در فضای الگوریتم ژنتیک راهب

ی خارجی و نهادها پیشنهاد شده است. ایجاد تنوع پذیری از طریق جذب نیروهایی با تجربیات متفاوت، تعامل با کسب و کارها
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های پیشنهاد شده برای حل مشکل درون زادگیری در صنعت بانکداری و راه حل ترینو استفاده از تجربیات سایر صنایع از مهم

 پرداخت الکترونیک کشور است.
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