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طراحي يك سيستم پشتيبان تصميم براي تخصيص نيروي انساني 
  افزاري) هاي نرم هاي تدوين بسته موردي: پروژه (مطالعه

 2فائزه اسديان اردكاني، 1عليرضا ناصر صدرآبادي

 تـأثير قابـل   ،تخصيص افراد به وظـايف  نحوه ،افزاري هاي نرم تدوين بسته هاي تيمدر  چكيده:
 ،توجهي بر چگونگي حصول اهداف مديريت دارد. وجود يك سيستم پشـتيبان تصـميم مناسـب    

ريـزي تـدوين    تواند در اتخاذ تصميمات اين حوزه به مديران كمك كنـد. معمـوالً در برنامـه    مي
گيـري بايـد    دارنـد و روش تصـميم   وت و حتـي متضـاد وجـود   اهداف متفا ،افزاري هاي نرم بسته
پـژوهش   ،گيري لحاظ كند. از اين رو تصميم فرآيندهاي مديران را در  اي باشد كه دغدغه گونه به

كـارگيري آن در بسـتر    ريـزي آرمـاني و بـه    حاضر با تركيب دو رويكرد مجموع موزون و برنامـه 
شناسـي ايـن    دهـد. روش  روشي مناسب براي طراحي چنين سيستمي ارائه مـي  ،ريزي پويا برنامه

شـده در   . سيستم پشتيبان تصـميم پيشـنهاد  استگرا  گرا و مدل گام، تصميم به پژوهش از نوع گام
 ،كند كـه ميـزان انحـراف از آرمـان     آرماني تعريف مي پژوهش، براي هر معيار در هر مرحلهاين 

در چگـونگي تركيـب   هاي پشـتيبان تصـميم    سيستما است. مزيت ه ارزيابي جواب برايمالكي 
هـاي   . اين الگوريتم در مقايسه با سـاير روش هستندمتفاوت  در ماهيت خودهايي است كه  آرمان

  پيشنهادي براي حل اين مسائل، نياز به حجم محاسبات كمتر دارد.
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  مقدمه
 ديگـري  هـر زمـان   از بـيش  فناوري، هاي پيشرفت همراه به كارهاو كسب بر حاكم رقابتي فضاي

 دانـش  و سـازماني  درون هـاي  فعاليت به مربوط اطالعات ها و داده به دسترسي نيازمند را مديران

 براي مناسب هاي گيري تصميم امكان ايجاد ضمن كه دانشي و است. اطالعات كرده آنها در نهفته

گيرنـد (فـدايي نـژاد و همكـاران،      قرار استفاده مورد نيز آنها پشتيبان تصميمات عنوان به مديران،
نقشي هاي مديريتي فرآيندتوانند در بسياري از  مي ،DSS(1هاي پشتيبان تصميم ( سيستم .)1390

مناسبي از چنين حمـايتي   شكل بهگيري در مورد تخصيص منابع نيز بايد  ايفا كنند. تصميمحياتي 
  برخوردار باشد.

هـا   طوري كه حداكثر هـدف  هاي مختلف، به تقسيم منابع توليد بين هدف ، يعنيتخصيص منابع
ه يا سرمايه است كـه  انساني، دارايي، مواد اولي). منابع شامل نيروي 1382تأمين شوند (كياني ماوي، 

  .)Hendriks et al, 1999( انجام هدف مورد استفاده قرار گيرند برايتوانند  مي
درسـتي   سازماني است كـه اگـر بـه    پيچيده هاي ازجمله تصميم ،انتخاب و تخصيص كاركنان

زمان در پي داشته باشد نامناسب، عواقب زيادي براي سا يتيمانجام نشود، ممكن است با تشكيل 
)Hendriks et al, 1999(هـاي   بـا مهـارت   ي. مديران پروژه بايد اطمينان حاصل كنند كه افراد

). با توجـه بـه   Silva & Costa, 2013اند ( ها اختصاص يافته مناسب و در زمان مناسب به پروژه
بازار براي محصوالت و  افزاري با افزايش تقاضاي هاي نرم هاي تدوين بسته شركت تازگي بهاينكه 

 تخصيص منابع انساني به يك پروژه به مسئله پژوهشاند، در اين  رو شده هافزاري روب خدمات نرم
هـاي   هـاي تـدوين بسـته    در پروژهطور معمول  بهافزاري پرداخته شده است.  هاي نرم تدوين بسته

شود. در ايـن مـوارد    امري ضروري تلقي مي ،ريزي و وظايف نظارتي بندي، برنامه افزاري، زمان نرم
 دارداهميـت   ،يابي به اهداف مشـخص  دست برايها و تخصيص منابع فرآيند ،نياز به كنترل افراد

)Wen & Lin, 2008.(  
في را در گيري در اين زمينه است كه افراد چه وظاي بندي پروژه، تصميم زمان بخشي از مسئله
 ،افـزاري  هاي نـرم  هاي تدوين بسته بندي پروژه زمان د. در مسئلهعهده دارنها بر زمان اجراي پروژه

بايد چگونگي تخصيص منابع انساني به هر وظيفه، مشخص شود. اگر مدت زمـان انجـام پـروژه    
تمديد شود، به افراد كمتري نياز خواهد بود و اگر هدف كاهش زمان انجام پروژه باشـد، نيـاز بـه    

حداقل كردن مدت زمان دوره و هزينـه   مسئله بيشتر مطالعات، از افراد بيشتري است. در استفاده
 بـراي ايـن دو هـدف    كـردن  مديران درصدد برآورده ،مطرح شده است؛ حال آنكه در دنياي واقعي

ايجـاد يـك سيسـتم پشـتيباني      ،). از ايـن رو Wen & Lin, 2008( هسـتند حداكثر كردن سـود  
                                                 
1. Decision Support System (DSS)  
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ضروري بـه   ،افزاري هاي نرم هاي تدوين بسته منابع انساني به پروژه تصميم براي تخصيص بهينه
توانـد اهـداف متعـددي را     پژوهش، ميرسد. سيستم پشتيبان تصميم پيشنهادشده در اين  نظر مي

نويسـي ايجـاد    برنامـه  تـيم ها لحاظ كرده و آرايشي مناسب براي  گيري طور همزمان در تصميم به
ريزي پويا استفاده شده اسـت.   آرماني و برنامه ريزي ، از تلفيق دو رويكرد برنامهامركند. براي اين 

 نـدرت در ادبيـات موضـوع مشـاهده شـده اسـت. انگيـزه        به ،گيري از مزاياي اين دو رويكرد بهره
اسـتفاده   پژوهشگراناين  .است) 2008( 1كار پژوهشي ون و لين پرداختن به اين موضوع، مطالعه

  اند.  اي پيشنهاد كرده از الگوريتم ژنتيك را براي حل چنين مسئله
مـورد   پـژوهش اين پژوهش در پنج بخش تنظيم شده است. در بخش دوم چـارچوب نظـري   

و مـدل پيشـنهادي بيـان شـده اسـت. در       پژوهشروش  بررسي قرار گرفته است. در بخش سوم
سـازي ايـن    باني تصـميم پيشـنهادي، بـه پيـاده    اعتبارسنجي سيستم پشتي برايبخش چهارم نيز 

گيري در بخـش   سيستم با استفاده از يك مثال عددي پرداخته شده است. درنهايت بحث و نتيجه
 پنجم ارائه شده است.

  بيان مسئله
 مسئله تخصيص منابع

هـا اسـت. ايـن مفهـوم موجـب موفقيـت        مديريت منابع انساني، راهبردي مهم در تمام سـازمان 
زمينـه  ). در ايـن  Huemann et al, 2007شـود (  ها و كسب مزيت رقابتي براي آنها مـي  سازمان

كارگمـاري   بـه  معنـاي  به، انساني منابع مسئله تخصيص منابع انساني نمود خاصي دارد. تخصيص
تخصـيص   بـراي  گيـري  تصـميم  آنهاست. در سازماني مختلف هاي نقش و وظايف تعيين افراد و 
 انجام شيوه مؤثرترين با بايد محوله دارند. وظايف نقش متضاد گاه و مختلف عوامل ،انساني منابع

  ).1387بگيرد (ترابي و همكاران،  نظر در شغل هر براي را ترين فرد مناسب بايست مي مدير و شوند
كه شامل تخصيص  استاي  گيري چندمرحله تخصيص منابع انساني يك مدل تصميم مسئله

تخصيص منابع مرسـوم   كل و حداكثر كردن سود است. در مسئله كردن هزينه بهينه براي حداقل
طور همزمان هزينـه و سـود    تخصيص بايد به كه مسئله شود؛ در حالي تنها به يك هدف توجه مي

  ).  Silva & Costa, 2013اي در نظر بگيرد ( گيري چندمرحله كل را در محيط تصميم
تحـت تـأثير عوامـل گونـاگوني قـرار       ،هـا  پـروژه گيري در مورد تخصيص منابع براي  تصميم

كنند كه با يكديگر در تضاد هستند  معموالً چندين هدف را دنبال مي ها، گونه تصميم گيرد. اين مي
ها امري پيچيده و با اهميـت اسـت. چنانچـه     ). تخصيص منابع انساني به پروژه1375پناه،  (يزدان

                                                 
1. Wen & Lin  
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هـا   آيد كه بر موفقيت پـروژه  مسائل زيادي پيش ميدرستي انجام نشود،  تخصيص منابع به فرآيند
ازجمله مـوارد   ند،) نيز معتقد2006و همكاران ( 1). آكاناSilva & Costa, 2013تأثير منفي دارد (
ها، شناسايي وظـايفي كـه در طـول     شده به پروژه داده ها، منابع انساني تخصيص ضروري در پروژه

مديران  اي گفته بهكارها به آنها واگذار شود. بايد كه  ستنده اجراي پروژه بايد انجام شود و افرادي
گيري كنند. آنها بايـد   پروژه بايد در ارتباط با اينكه چه كساني را به پروژه تخصيص دهند، تصميم

هـا   هاي قابل قبول و در زمان مناسـب بـه پـروژه    اطمينان حاصل كنند كه افراد مناسب با مهارت
    .)Acuna et al , 2006اند ( تخصيص داده شده

هـاي   مورد بررسي در اين پژوهش چندهدفه است. براي حل ايـن نـوع مسـائل روش    مسئله
 ,Marler & Aroraريزي آرماني وجود دارد ( متفاوتي مانند مجموع وزني، لكسيكوگراف و برنامه

يـري  گ بهره برايريزي آرماني  ). در اين پژوهش از تركيب دو روش ميانگين وزني و برنامه2004
ريزي پويا كه براي حـل   از مزاياي هر دو روش استفاده شده است. سپس اين ايده در بستر برنامه

كار برده شده است. هـدف اصـلي ايـن پـژوهش طراحـي و       اي مناسب است، به مسائل چندمرحله
  اي است. ساخت يك سيستم پشتيبان تصميم براي حل مسائل چندهدفه و چندمرحله

گويي به آنهاست عبارتند از: كدام  هايي كه اين پژوهش در پي پاسخ شترين پرس برخي از مهم
نويسـي را   گيـري در چيـدمان تـيم برنامـه     توانند تصـميم  هاي علمي و به چه تركيبي مي رهيافت

نهـايي در كـدام بسـتر     هـا كـدام اسـت؟ مسـئله     تركيب مناسب اين رهيافت تسهيل كنند؟ نحوه
 شود؟ سازي حل مي بهينه

  گيري پشتيباني تصميمسيستم 
، پيشگامان سيستم پشتيباني تصميم، كين، مـورتن، اسـپراگو و وينسـتون، مفهـوم     1970 در دهه

). ايـن سيسـتم از دانـش و    Tian et al, 2007را توسعه دادند ( )DSS( سيستم پشتيباني تصميم
يريتي گيري، اقتصاد، دانش مد تصميم فرضيه، هوش مصنوعي، پژوهشمثل  يهاي مختلف فرضيه
و تعامـل   رايانـه ). اين سيستم مبتني بر Kou et al, 2011كند ( سازي رياضي استفاده مي و مدل

حل مسائل سـاختاريافته و غيـر    براي وگيري قابل انطباق است  تصميم فرضيهانساني است كه با 
اد بـه  دسترسـي افـر  سـبب   ،تنها گيرد و نه ساختاريافته در مديريت سازماني مورد استفاده قرار مي

مناسـب يـاري    هـاي  آنها براي اتخاذ تصـميم  بهبلكه  ،شود هاي ايجاد شده مي داده و مدل  پايگاه
 بنـدي  تقسـيم  براسـاس  سيستم پشتيباني تصـميم يك  طوركلي ). بهHe et al, 2011( رساند مي

 :از عبارتند كه باشد زير اصلي جزء پنج شامل تواند مي ،توربان

                                                 
1. Acuna  
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است. طبيعـي   داده پايگاه مديريت سيستم و داده پايگاه شامل ها: داده مديريت زيرسيستم .1
 اطالعات و ها داده به نياز خود هاي پردازش انجام براي سيستم پشتيباني تصميمهر  كه است

 دارد.

پشـتيباني   هـاي  سيستماز  بسياري كليدي اجزاي از يكي ها مدل مدل: مديريت زيرسيستم .2
 ،تحليلـي  و رياضـي  هـاي  مدل از اي مجموعه شامل تواند مي هستند. اين زيرسيستم  تصميم
كار پيشـنهادي بخشـي از ايـن زيرسيسـتم      .باشد مالي آماري و سازي، بهينه هاي مدل مانند
 است.

مختلـف   ابزارهـاي  و دانش پايگاه از متشكل سيستمي دانش: پايگاه مديريت زيرسيستم .3
 از دانش كه كامپيوتري) بينايي عصبي و هاي شبكه خبره، هاي سيستم مصنوعي (مانند هوش

 .كنند مي استفاده مربوطه هاي استنتاج انجام براي دانش پايگاه در موجود

  .رود مي كار به او از دستورها گرفتن و كاربر با ارتباط براي كاربر: رابط زيرسيستم .4
شـود (شاهرضـائي و همكـاران،     مـي  گرفته درنظر سيستم از بخشي هم كاربر كاربر: خود .5

1391 .(  
 بتواند كه كند مي تركيب هم با اي گونه به را رايانه توان فناوري و انساني قضاوت سيستم، اين

 پشـتيباني  سيسـتم  دهـد.  افـزايش  را آنـان  اثربخشي گيرندگان، استقالل تصميم از كاستن بدون

و  تجزيـه  رايانـه وسيله  به توانند مي كه هايي تصميم گرفتن به بلكه كند، نمي گيري تصميم، تصميم
به علت نياز به انواع متفاوت و پيچيده دانش بـراي سـاخت سيسـتم     .كند كمك مي ،تحليل شوند

 دليـل  ، بـه ايـن  بر و پـر هزينـه اسـت. بـا وجـود      پشتيبان تصميم، ساخت اين سيستم اغلب زمان
زاده،  فـرد و بابـايي   هاي آن، ساخت اين سيستم همواره مورد توجه بوده اسـت (سـليمي   سودمندي

1390.( 

شخصـي،   هـاي  هطراحي و توسعه مشتمل بر تجرب در حوزه DSSور كلي ادبيات موضوع ط به
هـاي   هاي اطالعاتي و طيف متنوعي از ديدگاه سيستم موردي، رويكردهاي عمومي توسعه مطالعه
 ).Power, 2002نويسان است ( برنامه

را در بسترهاي اجراي مبتني  هاي پشتيبان تصميم سيستم توان مي ،در بررسي ادبيات موضوع
) و مبتنـي بـر ابزارهـاي    Fagerholt, 2004( رايانه)، مبتني بر Bhargava et al, 2007بر وب (

  كرد.) مشاهده Basole & Chao, 2004سيار (
تفكـر در   . پارادايم شـيوه هستندها و اهداف متفاوت  در پارادايم، مدل DSSهاي  شناسي روش

. انـواع  هسـتند واقعيـت   هاي ذهني ارائه روش ،ها كه مدل هد؛ در حاليد مورد مسائل را توضيح مي
  ):Savoiu, 2007وجود دارد ( سيستم پشتيباني تصميمهاي  شناسي متفاوتي از روش
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 فرآيندشناسي بر تجزيه و تحليل جامع  تمركز اين نوع روش گرا: هاي تصميم شناسي روش .1
 است. DSSفاده از با است فرآيندگيري و حمايت و بهبود اين  تصميم

توانايي سيستم با اسـتفاده   ، ارائهDSS عنصر مركزي توسعه گرا:فرآيندهاي  شناسي روش .2
 ها است.فرآينداز 

 تمركز آن بر تعريـف، طراحـي، ايجـاد و مـديريت پايگـاه داده      گرا: هاي داده شناسي روش .3
DSS .است 

نظريـه   پايـه ، بـر  DSSتجزيـه و تحليـل عنصـر داخلـي      گـرا:  هاي سيستم شناسي روش .4
  ها است. سيستم
 شكل زير بيان شده است سيستم پشتيباني تصميم بههاي  شناسي روش ،بندي ديگري در دسته

)Savoiu, 2007:(  
شناسي عبارتند از تعريف مسئله، تجزيـه   مراحل اين روش گام (مدل آبشاري): به روش گام .1

 نويسي و اجرا. و تحليل، طراحي، برنامه

گـذاري   ) پايـه 1982كـه اسـپراگيو و كارلسـون (   را ايـن روش   :ROMCتجزيه و تحليـل   .2
و كنترل  M(3، اجزاي حافظه O(2)، عمليات R(1)، بر اساس چهار موجوديت بازارائه (اند كرده

)C(4 .است 

چهار فاز اساسي تجزيه و تحليل، طراحـي، سـاخت و    ،بر اساس اين رويكرد روش تكاملي: .3
شوند. اساس ايـن رويكـرد در ايـن     تكرار مير مرتب طو بهاجرا در يك مرحله تركيب شده و 

كوچك توافق كرده و سپس سيسـتمي   نويسان روي يك زيرمسئله است كه مديران و برنامه
دهند و پس از مدتي كوتاه (براي مثال يك هفته)، سيسـتم   را براي حمايت از آن توسعه مي

 گيرد. هاي بعدي مدنظر قرار مي ارزيابي شده و زيرمسئله

هـاي سيسـتم از    شناسي در مواقعي كاربرد دارد كه نيازمندي اين نوع روش ه آزمايشي:نمون .4
تـدريج تـا    شـود و بـه   اوليه از سيستم توسـعه داده مـي   نگاه مديران واضح نيست. يك نمونه
 يابد. رسيدن به سيستم نهايي توسعه مي

ن ي متخصصـا است كه در آن كاربر نهايي بدون همراه DSSنوعي از توسعه  كاربر نهايي: .5
IT فت كمك محدودي از آنها نسبت به توسعه ايا دريDSS كند. اقدام مي 

                                                 
1. Representations  
2. Operations  
3. Memory aids  
4. Control  
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بسـتگي بـه    DSSو موفقيـت   هسـتند ها داراي مزايـا و معـايبي    شناسي هر يك از اين روش
ر اساس نـوع  ب DSS). انواع Savoiu, 2007شناسي با توجه به مسئله دارد ( انتخاب صحيح روش

  ):1390زاده،  فرد و بابايي بندي شده است (سليمي صورت زير دسته حمايت به
  ؛سازي شبيه مالي، سازي، بهينه آماري، مدل اجراي و دسترسي بر تأكيد گرا: مدل .1
  ؛گيري تصميم از حمايت و همكاري ارتباطات، بر تأكيد گرا: ارتباط .2
  ؛ها داده كارگيري به و دسترسي بر تأكيد گرا: داده .3
  ؛ساختارنيافته هاي داده از استفاده و بازيابي مديريت، گرا: مالك .4
 .ها رويه و قواعد بر تكيه با مسائل تخصصي حل گرا: دانش .5

گرا  گرا و مدل گام، تصميم به شناسي پژوهش حاضر از نوع گام با توجه به مطالب ذكرشده روش
  است.

  ادبيات تجربي
مطالعات اندكي انجـام   ،منابع منظور تخصيص بهينه به ،تصميم در زمينه طراحي سيستم پشتيباني

گيـري ارائـه داده    ) دو مدل را در حمايت از سيستم پشـتيباني تصـميم  1989( 1شده است. كيراس
هاي  گيري خريد را براي تصميم است. مدل اول، مدل تخصيص دالر است. اين مدل مقادير بهينه

گيـري بـراي    ابزار تصميم همچون DSSدل در چارچوب مربوط به خريد فراهم كرده است. اين م
كند. مدل دوم، مدل تخصيص موجودي سرمايه اسـت   تخصيص منابع دالر به مديران كمك مي

مـدت تمركـز دارد. ايـن مـدل      سازي سطوح نيازمندي و مقادير خريد بـراي طـوالني   كه بر بهينه
هاي رياضي براي چهار نوع  ين مدلنيست. ا آنتركيب شود، اما بخش فعالي از  DSSتواند با  مي

) نيـز يـك   2005و همكـاران (  2). تيـان Cyrus, 1989افزار طراحي شـده بـود (   كاالهاي سخت
ارائه دادند. در اين پـژوهش   R&Dگيري سازماني را براي انتخاب پروژه  سيستم پشتيابي تصميم

بر هدف استفاده شده  از روش مبتني ،گيري سازماني براي طراحي ساختار سيستم پشتيابي تصميم
هاي پروژه، در بنياد علـوم طبيعـي چـين     يه منظور تسهيل در انتخاب پيشنهاد است. اين سيستم به

در سـطح   R&D انتخـاب پـروژه   فرآينـد شـده از   مورد استفاده قرار گرفته است. سيستم طراحـي 
 Tianدهـد (  ميارائه  فرآيندگيري در اين  سازماني حمايت كرده و اطالعات مفيدي براي تصميم

et al, 2005كمك  برايمحور را  )، سيستم پشتيابي تصميم مديريت2005و همكاران ( 3). آكتاس
اول از ايـن   شان ارائه دادنـد. در مرحلـه   هاي بهداشتي در بهبود كارايي سيستم به مديران سيستم

                                                 
1. Cyrus  
2. Tian  
3. Aktas  



ناوری اطالعات    ـــــــــــــــــــــــــــــ  210   1392 پاييز، 3 شماره ،سال پنجم ،د 

علّـي، تعريـف    هـاي  مدل، متغيرهاي مؤثر بر كارايي سيستم و روابط علّي بين آنها از طريق نقشه
دوم،  شده در سيستم محاسبه شـده اسـت. در مرحلـه    شده است. كارايي از طريق كل زمان صرف

ينان مربوط به متغيرهـاي كليـدي   هاي شرطي و عدم اطم تعيين وابستگي برايهاي بيزين  شبكه
غيرهاي هاي بيزين، مت سوم با استفاده از تجزيه و تحليل حساسيت شبكه اند. در مرحله كار رفته به

بهبود كـارايي سيسـتم    برايهاي مناسب  راهبردكليدي مؤثر بر سيستم شناسايي شدند. سرانجام 
در بخـش راديولـوژي يـك     پـژوهش، شده در اين  ارائه شده است. سيستم پشتيباني تصميم ارائه

) نيـز در  2007). سـو ( Aktas et al, 2007( اجـرا گذاشـته شـد    بهبيمارستان خصوصي در تركيه 
كمك بـه مـديران مـالي در تخصـيص      برايگيري مناسبي را  سيستم پشتيباني تصميمي، پژوهش

و  AHPشـده بـر مبنـاي     اي ادغـام  دو مرحلـه  DSSاز يـك   پـژوهش منابع ارائه دادند. در ايـن  
ها با توجه به مطلوبيت و ميـزان   اول، پروژه ريزي عدد صحيح استفاده شده است. در مرحله برنامه
هـاي   ارزيـابي مجـدد پـروژه    ، بـراي ريزي عدد صـحيح  شدند. سپس از برنامه شان انتخاب كارايي
) يك سيستم پشتيباني تصـميم  2009). كنداوتي و گنز (Suh, 2007استفاده شده است ( انتخابي

هـاي بحرانـي طراحـي كردنـد. ايـن       گيري در موقعيـت  منظور كمك به مديران براي تصميم را به
ريـزي صـحيح    ها در مواجه با شرايط بحراني و برنامه سازمانگويي مناسب  سيستم منجر به پاسخ

) 2011). برالدي و همكاران (Kandaveti & Ganz, 2009شود ( منابع (مقدار و مكان منابع) مي
سـازي را بـراي    شـبيه  هـاي  روشگيري ارائه دادند. اين سيستم  نيز يك سيستم پشتيباني تصميم

سـازي مصـنوعي را بـر مبنـاي      هـاي بهينـه   و مـدل  بيني شرايط نامشخص بـازار در آينـده   پيش
حمايت از عملگرهاي  براي پژوهشكند. رويكرد ادغام شده در اين  ريزي تصادفي ادغام مي برنامه

  ).Beraldi et al, 2011طراحي شده است ( راهبرديتخصيص دارايي  فرآيندمالي در 
افزاري،  هاي نرم تدوين بسته هاي منظور تخصيص منابع انساني در پروژه ) به2008ون و لين (

گذاري با طول  كد ،الگوريتم چند هدفه ژنتيك جديدي را ارائه دادند. اين الگوريتم بر مبناي روش
 & Wen( اسـت ريزي، سـاده و مـؤثر    برنامه فرآيندگذاري براي  كد ثابت ناميده است. اين روش

Lin, 2008.(  
ريـزي پويـا را    آرماني و برنامهريزي  ها، تركيبي از دو رويكرد برنامه تعداد محدودي از پژوهش

بـا اسـتفاده از تركيـب ايـن دو رويكـرد،       پژوهشـي ) در 1989اند. چـارنز و همكـاران (   كار برده به
يابي صنعت توليـد مـواد غـذايي بـه      دست وگذاري مشترك  ريزي سرمايه برنامه برايچارچوبي را 

. در ايـن  اسـت بيني تقاضا براي انواع مـواد غـذايي    شده، پيش ارائه دادند. هدف مدل ارائه ،اراييك
 Charnesشده استفاده شده اسـت (  پذيري مدل ارائه از مثال عددي براي بررسي امكان پژوهش
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et al, 1989 ريـزي   با استفاده از رويكرد برنامـه  )2011و همكاران ( 1ديگري كنگ پژوهش). در
ارزيابي ريسك ارائه دادند. آنها با استفاده از مثال عددي نشان دادند  را برايپويا، مدلي  هدفهچند

 ,Kang et alتواند ريسك ايجاد شده از سوي گروه مذاكره را ارزيابي كند ( شده، مي كه مدل ارائه

ريزي  برنامهخود به اين موضوع پرداختند كه چگونه  ) نيز در مطالعه2003( 2). پال و مويترا2011
 هـاي  ريـزي فـازي بـا خصوصـيت     حل يك نـوع از مسـائل برنامـه    درتواند  مي ،اي آرماني مرحله

  ).  Pal & Moitra, 2003ريزي پويا مورد استفاده قرار گيرد ( برنامه
  است. را نشان دادهمدل مفهومي سيستم پشتيباني تصميم پژوهش حاضر  ،1 شماره شكل

  
  

  
  . مدل مفهومي سيستم پشتيباني تصميم پژوهش حاضر1 شكل

  

                                                 
1. Kang  
2. Pal & Moitra  
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  نشان داده شده است. ،1در شكل  شده مشخص سازي نيز واحد بهينه 2شماره  در شكل
  

  
 سازي . واحد بهينه2شكل 

  پژوهش  شناسي روش
هاي اطالعاتي و نياز اساسـي بـه    هاي پشتيباني تصميم در سيستم سيستم با توجه به جايگاه ويژه

حيطي، نبود سيستم گويي به تغييرات و مسائل م پاسخ برايهاي امروز  هوشمندي تجاري سازمان
هـا و اطالعـات موجـود     تخصيص با توجه به حجـم بـاالي داده   فرآيندپشتيباني تصميم مؤثر در 

يك  عنوان ابزاري مديريتي و هوشمندساز سازماني مشهود است. بر اين اساس در اين پژوهش به
هـاي   هـاي تـدوين بسـته    منابع انساني بـه پـروژه   سيستم پشتيباني تصميم براي تخصيص بهينه

توانـد   ، مـي پـژوهش افزاري پيشنهاد شده است. سيستم پشتيبان تصميم پيشنهادشده در ايـن   نرم
 تـيم ها لحاظ كـرده و آرايشـي مناسـب بـراي      گيري طور همزمان در تصميم اهداف متعددي را به

پويـا   ريزي ريزي آرماني و برنامه ر، از تلفيق دو رويكرد برنامهامنويسي ايجاد كند. براي اين  برنامه
گـام،   بـه  شناسـي پـژوهش حاضـر از نـوع گـام      طور كه بيـان شـد روش   استفاده شده است. همان

سازي سيستم پشـتيبان تصـميم    گرا است. تمركز اصلي اين مقاله بر واحد بهينه گرا و مدل تصميم
عمـل   سازي لحاظ كند. جزئيـات نحـوه   تصميم فرآيندكه انتظارات مديران را در  اي گونه بهاست؛ 

  سازي در ادامه آمده است. د بهينهواح
شش مرحله وجود دارد. اين مراحل شامل تجزيه و  ،افزاري هاي نرم هاي تدوين بسته در پروژه

و نگهداري است. مراحل تجزيه  تستتحليل نيازها، طراحي معماري، طراحي جزئيات، كدنويسي، 
گذاران  وط به مشتريان و سرمايهو تحليل نيازها و نگهداري، داراي زمان پردازش مجزا بوده و مرب

هزينه و مدت زمان آنهـا اسـتفاده كـرد     برآوردهاي رياضي براي  توان از روش . بنابراين نمياست

تلفيق دو 
  رويكرد

تخصيص 
 بهينه تيم

ريزيبرنامه
 آرماني

 ريزي پويا برنامه

  هاي مسئله ويژگي
 گيري تصميم
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)Wen & Lin, 2008 ريـزي آرمـاني يـا     كمـك روش برنامـه   تـوان بـه   ). اما ساير مراحل را مـي
  ريزي پويا در قالب مدل رياضي بيان كرد. برنامه

چـارنز و كـوپر   را ريـزي و تجزيـه و تحليـل چندهدفـه      ريزي آرماني براي برنامه روش برنامه
ريـزي آرمـاني، روشـي تحليلـي بـراي تعيـين        ). برنامـه Pal & Moitra, 2003( اند كردهمعرفي 

 را هـدف  همزمـان چنـد   طور به الگو اين برقراري تعادل بين اهداف متفاوت و حتي متضاد است.

شود (عابدي، لگشايي، طبيبـي   مي تنظيم ها هدف از كردن انحراف حداقل اساس بر و گيرد دربرمي
هـا   ريزي آرمـاني بـراي تعريـف آرمـان     اصلي برنامه ايده ،پيشنهادي DSS). در 1386و آريانژاد، 
  گيرد. نمي انجامريزي خطي  شود. اما مسئله در قالب مدل برنامه استفاده مي
 و حـداكثركردن  بـراي  عمـومي  روشـي  كـه  پويـا را  ريـزي  برنامه ، روش1957 سال در بلمن
كرد. اين روش در حل مسائل پيچيـده بـا تعـداد زيـادي      معرفي ،است رياضي توابع كردن حداقل
  ).1387مؤثر به يك سري مسائل فرعي است (مؤمني و رضايي،  داراي مزيت تجزيه ،متغير

هـاي   تدوين پروژه تيمانساني به يك سيستم پشتيبان تصميم مناسب براي تخصيص نيروي 
بنا كـرد.   ريزي پويا ريزي آرماني و برنامه برنامه روشتوان با تلفيق نقاط قوت دو  افزاري را مي نرم

هـا و ميـزان انحـراف از آنهـا، ميـزان       در الگوريتم پيشنهادي اين پژوهش، پس از تعريف آرمـان 
ريـزي پويـا تبـديل     هـاي برنامـه   وروديبه  ،اين مرحله  شده و خروجي "مقياس بي" هاي انحراف

  ها به شرح زير است:  هاي پيشنهادي براي تركيب اين توانمندي شوند. گام مي

 تعيين آرمان براي هر يك از معيارها در هر مرحله از پروژه. 1

كنـد.   يك آرمان تعيين مي ،گيرنده براي هر معيار در هر مرحله از پروژه در اين مرحله، تصميم
تواند در هر دو جهت نامطلوب يا در يك جهت مطلوب و در جهت ديگر  انحراف از اين آرمان مي

انحراف از هـر جهـت    نامطلوب قلمداد شود. در صورت نامطلوب بودن هر دو نوع انحراف، جريمه
تواند در معيارهاي  آرمان ميتواند برابر يا نابرابر باشد. ضمن اينكه جريمه يا اهميت انحراف از  مي

 در مرحلـه   براي نشان دادن آرمان معيار  هاي نابرابر داشته باشد. از نماد متفاوت نيز اهميت
i شود. استفاده مي  

 انحراف از آرمان براي هر يك از معيارها در هر مرحله از پروژه محاسبه. 2

حاصـل شـود، ميـزان     براي معيار  ijkfاز پروژه، مقدار  i نفر به مرحله kاگر با تخصيص 
  آيد: دست مي به 1شماره  انحراف از آرمان با استفاده از رابطه

  )1 رابطه
ijk ijk ije f G   
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0ijkeانحراف از آرمـان مثبـت باشـد (   در اينجا فرض شده است كه اگر  (،    يـك وضـعيت
0ijkeشود و چنانچه انحراف از آرمان منفي باشد ( نامطلوب ايجاد مي (،    يك وضـعيت مطلـوب

0ijkeگيرد. اگر  شكل مي   0مطلوب وijke  2 شكل رابطـه  به 1 نامطلوب باشد، بايد رابطه 
  بازنويسي شود.

  )2 رابطه
ijk ij ijke G f   

 3 و چنانچه انحراف از آرمان در هر جهت نامطلوب باشد، ميزان انحراف با اسـتفاده از رابطـه  
  شود. محاسبه مي

  )3 رابطه
ijk ijk ije f G   

 آرمان سازي انحراف از مقياس بي. 3

انجـام   4شـماره   بـه كمـك رابطـه    i در مرحلـه  مقياس كردن ميزان انحراف از آرمان  بي
هـاي متفـاوت اسـت     حلـي بـراي تركيـب معيارهـايي از جـنس      راه ،سازي مقياس شود. اين بي مي

)Krohling & Souza, 2012.(  
  )4 رابطه

min ( )

max ( ) min ( )
ijk ijk

ijk
ijk ijk

e e
n

e e


 


 

ijkn در مرحله انحراف از آرمان  شده مقياس مقدار بي دهنده نشان i     اسـت. در ايـن رابطـه
min ( )ijke     در مرحلـه  بيانگر كوچكترين مقـدار انحـراف از آرمـان i   .اسـتmax ( )ijke   نيـز

  شود. شكلي مشابه تعريف مي به
را در  ijknتـوان   هاي يكسان نباشد، مـي  اگر ميزان انحراف از آرمان در هر جهت داراي وزن

يافته بـه   دهيم. اگر وزن اختصاص نشان مي ijknرا با  ijknوزن مناسب ضرب كرد. مقدار موزون 
 5 بـا كمـك رابطـه    ijknباشد، در اين صورت مقدار  ijwبرابر با i در مرحله انحراف از آرمان 

  شود: تعديل مي
ijk  )5 رابطه ijk ijn n w    

ijkيكسان بودن وزن انحراف از آرمان نيزدر صورت  ijkn n .خواهد بود  
 ها شده و تركيب آرمان مقياس مجموع موزون مقادير بي محاسبه. 4
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چهــارم ميــزان  هــا ممكــن اســت از اهميــت يكســاني برخــوردار نباشــند. در مرحلــه آرمــان
در  jكنـيم. اگـر وزن آرمـان     يب ميصورت موزون با يكديگر ترك را به ها انحراف شده مقياس بي

  شود. استفاده مي 6شماره باشد، از رابطه  برابر با   مرحله

ik  )6 رابطه ijk ij
j

r n w   

خواهـد بـود.    ikrبرابر با  iRنفر اختصاص يابد، مقدار kاز پروژه،  iدر صورتي كه به مرحله
  ها بايد حداقل شود.iRريزي پويا هستند و مجموع برنامه هاي مسئله وروديiRمقادير

 پويا ريزي  حل مدل با استفاده از برنامه. 5

ريـزي پويـا بـراي     كمك برنامه در قالب يك مقدار عددي، مسئله به ها پس از تركيب انحراف
ها در بخش تجزيـه و تحليـل    شود. در ادامه هر يك از گام حداقل شدن مقدار تابع هدف حل مي

 ها با حل يك مثال عددي نشان داده شده است. داده

 هاي پژوهش يافته

و تشريح سيستم پشتيباني تصميم پيشنهادي و چگونگي تلفيق دو  سازي پياده برايدر اين بخش 
يك مثال عددي ارائه شـده اسـت. در ايـن مثـال      ،ريزي پويا ريزي آرماني و برنامه رويكرد برنامه
سازي دارند، در نظر گرفتـه   افزاري كه قابليت مدل هاي نرم تدوين بسته يك پروژهاز  چهار مرحله

افراد به مراحل مختلف پروژه با در نظر گرفتن دو معيـار مـدت    شده است. هدف، تخصيص بهينه
 1 شـماره  نفر اسـت. جـدول   10. تعداد كل افراد قابل تخصيص به پروژه استزمان اجرا و هزينه 

تفكيـك تعـداد نيـروي     اطالعات الزم در مورد مدت زمان اجراي هر مرحله بر حسـب مـاه و بـه   
كارگيري يك نيروي انسـاني در هـر مرحلـه را     به ماهانه هزينه 2 شماره شده و جدول كارگرفته به

مستقيم و خطي داشته  شده، رابطه داده است، هزينه با تعداد افراد تخصيص گفتنيدهند.  نشان مي
و به مدت زمان اجراي هر مرحله بستگي نـدارد. اطالعـات ايـن مثـال عـددي برگرفتـه از كـار        

  است.) 2008پژوهشي ون و لين (

1iزمان انجام در هر مرحله بر حسب تعداد افراد به كار گرفته شده در هر مرحله (. مدت 1جدول  kf(  
 نيروي انساني

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  مرحله

  19/1  13/1  5/1  71/1  97/1 29/2 72/2 28/3 07/4 22/5 طراحي معماري
  9/1  81/1  4/2  74/2  15/3 66/3 35/4 25/5 5/6 35/8 طراحي جزئيات
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  62/2  49/2  3/3  76/3  33/4 04/5 98/5 22/7 95/8 48/11 كدنويسي
  95/0  9/0  2/1  37/1  58/1 83/1 18/2 62/2 26/3 18/4 تست

  

  ماهانه به كار گيري يك نيروي كار در هر مرحله . هزينه2جدول 
 مرحله

  تست  كدنويسي  طراحي جزئيات  طراحي معماري  هزينه

  2200  2400  3500  3800  هر ماه هزينه

 
يابـد،   در تعداد كاركناني كه به هـر مرحلـه اختصـاص مـي     2با ضرب هر يك از اعداد جدول 

نفـر اختصـاص داد. مـدت     10تا  1توان از  شود. به هر يك از مراحل مي ، حاصل مي مقادير
 اگـر بـه مرحلـه    ،يافته بسـتگي دارد. بـراي مثـال    زمان اجراي آن مرحله به تعداد افراد اختصاص

يـا   ،شـود  ماه انجـام مـي   22/5نفر اختصاص يابد، اين مرحله طي زمان  يك، "طراحي معماري"
 07/4اول برابـر بـا    نفر به همين مرحله اختصاص پيدا كند، مدت زمان تكميل مرحله دوچنانچه 
اختصاص هـر  طوري كه  يز تابعي از تعداد نفرات است؛ بههاي تكميل هر مرحله ن هزينه .ماه است

  دارد. 3800 برابر بااي  هزينه "طراحي معماري" نفر به مرحله
هايي در نظر گرفته  اول از الگوريتم پيشنهادي، براي هر يك از مراحل پروژه آرمان در مرحله

) در هر مرحله را نشـان  ) و هزينه (هاي مربوط به زمان ( ، آرمان3 شماره شده است. جدول
هـا در   هـا و وزن آرمـان   . وزن انحراف از آرمانكند ميمدير پروژه تعريف  راها  دهد. اين آرمان مي

  برابر با يك در نظر گرفته شده است. ،تمام مراحل و براي هر دو آرمان

  هاي مربوط به مدت زمان و هزينه در هر مرحله . آرمان3جدول 

 آرمان
  مرحله

 آرمان هزينه  وزن آرمان زمان آرمان زمان
 

  وزن آرمان هزينه
 

  1  10000 1 3 طراحي معماري
  1  10000 1 3 طراحي جزئيات

  1  5000 1 3 كدنويسي
  1  5000 1 1  تست
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در اين مسئله فرض شده است كه اگر انحراف از آرمان مثبت باشد، وضعيت نامطلوب برقـرار  
  است؛ يعني اگر زمان يا هزينه بيش از مقدار آرمان باشد، مطلوب نيست. 

دهـد.   چهارم را براي معيار زمان نشان مـي  سازي مرحله مقياس محاسبات بي ،4 شماره جدول
141؛ يعنـي استيك، يعني زمان برابر با يك ماه  عيار شمارهچهارم، مقدار آرماني م در مرحله G

500042 و بنـابراين  5000كه هزينه است، برابر  2 است. همچنين مقدار آرماني معيار شماره G

  است. -1/0و  18/3ترتيب برابر با  ، به1است. حداكثر و حداقل اختالف از آرمان 

  تست مقادير انحراف از آرمان و استاندارد شده مربوط به معيار مدت زمان در مرحله. 4جدول 

تعداد افراد
  يافته اختصاص

  مدت زمان
41

 آرمان
41

 اختالف از آرمان
41

شده مقياس بي
41

شده  مقياس بي
  41موزون 

1  18/4 1 18/3 1  1  
2  26/3 1 26/2 7195/0  7195/0  
3  62/2 1 62/1 5243/0  5243/0  
4  18/2 1 18/1 3902/0  3902/0  
5  83/1 1 83/0 2835/0  2835/0  
6  58/1 1 58/0 2073/0  2073/0  
7  37/1 1 37/0 1432/0  1432/0  
8  2/1 1 2/0 0914/0  0914/0  
9  9/0 1 1/0- 0  0  
10  95/0 1 05/0- 0152/0  0152/0  

  
دهـد كـه    هاي زمان و هزينه، نشان مي آرمان انحراف از شده مقياس مجموع موزون مقادير بي

برابر با چند خواهد بود. از آنجـايي كـه وزن هـر    iR، مقدارiنفر به مرحله kدر صورت تخصيص
 بـراي  ادير برابر با يك است.آرمان در تمام مراحل يكسان در نظر گرفته شده است، ضرايب تمام مق

 83/0=7195/0+1111/0برابـر بـا    4Rمقـدار   ،نفر اختصاص يابد دوچهارم،  مثال اگر به مرحله
  است.

  ريزي پويا براي استفاده در برنامه ikr. مقادير 5جدول 

  نيروي انساني
  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  مرحله

  014/1  888/0  868/0  808/0 760/0 728/0 722/0 747/0 829/0 1 طراحي معماري
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  013/1  888/0  867/0  808/0 760/0 727/0 721/0 748/0 828/0 1 طراحي جزئيات
  014/1  888/0  867/0  807/0 760/0 728/0 721/0 748/0 829/0 1 كدنويسي
  015/1  888/0  869/0  809/0 762/0 727/0 723/0 746/0 830/0 1 تست

ريـزي پويـاي بازگشـتي دنبـال      حل مسئله با روش برنامـه  فرآيند، ikrمقادير پس از محاسبه
كـار   بايد حداقل يك نفر نيروي انساني را به ،كه هر يك از مراحل چهارگانه گفتني استشود.  مي

نفر را به مراحـل چهارگانـه اختصـاص داد و در     چهار نفر نيروي انساني بايد 10گيرد. بنابراين از 
كمـك   مانده تصميم گرفت. مراحل چهـارم و اول حـل مسـئله بـه     نفر باقي ششمورد تخصيص 

 دهنـده  ترتيـب نشـان   بـه ، و   آمده است. در ايـن جـداول   7و  6ريزي پويا در جداول  برنامه
مثـال اگـر در    بـراي . هسـتند   در مرحلـه بهترين مقدار تابع هدف و بهترين مقدار متغير تصميم 

) بهترين تصميم اين است كه هـر دو  2 = مانده باشند (وضعيت چهارم، دو نيروي كار باقي مرحله
  است. 746/0نفر به اين مرحله اختصاص يابند كه در اين صورت مقدار تابع هدف برابر با 

 ريزي پويا چهارم مربوط به برنامه . مرحله6جدول 

4d  
 وضعيت

0 1 2 3 4 5 6   

0 1 - - - - - - 1 0 

1 1 83/0 - - - - - 83/0 1 

2 1 83/0 746/0 - - - - 746/0 2 

3 1 83/0 746/0 723/0 - - - 723/0 3 

4 1 83/0 746/0 723/0 727/0 - - 723/0 3 

5 1 83/0 746/0 723/0 727/0 762/0 - 723/0 3 

6 1 83/0 746/0 723/0 727/0 762/0 809/0 723/0 3 

  

 ريزي پويا اول مربوط به برنامه . مرحله7جدول 

d1 
   6 5 4 3 2 1  0 وضعيت

6  242/3 151/3 15/3 209/3 385/3 588/3 808/3 15/3 2 

 
حل مسئله، با لحاظ كردن اينكه حداقل يـك نفـر در هـر مرحلـه بايـد       فرآيندپس از تكميل 

طراحي  طراحي معماري سه نفر، به مرحله يعني مرحله ،پروژه حضور داشته باشد، به اولين مرحله
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يابنـد. ايـن    تست نيز سه نفر اختصاص مي كدنويسي دو نفر و به مرحله جزئيات دو نفر، به مرحله
 است. 15/3شود كه برابر با  اف از دو معيار ميتخصيص منجر به حداقل انحر

  و پيشنهادها گيري نتيجه
 ريزي برنامه .دارد منابع تخصيص و مديريت تحليل، در اي ويژه جايگاه رياضي هاي مدل از استفاده

طرفي سـاختار   بگيرد و از نظر گيرنده در تصميم اولويت ترتيب  ب را هدف چندين تواند مي آرماني
تـوان از   اسـت كـه مـي    اي گونـه  بـه  ،افـزاري  هـاي نـرم   نيروي انساني در پروژهمسائل تخصيص 

ريـزي آرمـاني و    ريزي پويا بـراي حـل مسـئله اسـتفاده كـرد. تركيـب دو رويكـرد برنامـه         برنامه
هـايي را پشـتيباني كنـد،     گيري مناسب كه چنين تصميم DSSريزي پويا براي طراحي يك  برنامه
كار گرفته و نقاط ضعف يكي را با نقاط قـوت   طور همزمان به بهرا رد تواند مزاياي هر دو رويك مي

  ديگري پوشش دهد.
 جامعه مطرح بودن نيازهاي نامحدود و منابع محدوديت دليل بهمنابع،  تخصيص بهينه مسئله

 در هـر  بلندمـدت  هـاي  و برنامـه  راهبـرد  اجـراي  ابزار ترين مهم ، منابع بهينه تخصيص .شود مي

 بـه  منـابع  تخصـيص بهينـه   در سـازمان  هـر  هاي هدف و ها ديگر، سياست بيان به است. سازمان

رياضـي در   هـاي  مدل از استفاده .)1383يابد (آريانژاد و جمالي فيروزآبادي،  مي انعكاس ها فعاليت
ها  ريزي پروژه مديران در برنامه برايتواند كمك شاياني  مي ،هاي پشتيبان تصميم طراحي سيستم

   باشد.
ريـزي   برنامـه  توان اين مسائل را در قالب يك مسئله جه به ساختار مسائل تخصيص، ميبا تو

مناسبي تركيـب   شكل به ،پويا حل كرد. مهم اين است كه اهداف مختلف و گاه متضاد با يكديگر
تلفيـق ايـن    برايكار گرفته شوند. در اين پژوهش، روشي  ريزي پويا به برنامه سازوكارشوند تا در 
ر مرحلـه و  بـر تعريـف آرمـان بـراي هـ      ،اساسـي ايـن روش   شـنهاد شـده اسـت. ايـده    اهداف پي

از آرمان و تركيب موزون آنها استوار است. رويكردهاي ديگـري ماننـد    ها سازي انحراف مقياس بي
هـاي   هاي فراابتكاري نيز در اين حوزه وجود دارند. اين رويكردهـا بـه فعاليـت    استفاده از الگوريتم

و  2) و فيلهو2008( 1توان به كارهاي لين و جن محاسبات زيادي نياز دارند كه مي نويسي و برنامه
گونـه   شكلي كاراتر با حل اين )، اشاره كرد. الگوريتم پيشنهادي در اين پژوهش به2012همكاران (

رسيدن به جـواب بهينـه تضـمين     ،هاي فراابتكاري زيرا برخالف الگوريتم ؛شود مي رو روبهمسائل 
 تر است. شده و از نظر زماني نيز به صرفه

                                                 
1. Lin & Gen  
2. Filho  
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 فرآينـد اي بزرگتـر، ممكـن اسـت     ريزي پويا بـراي حـل مسـائل چندمرحلـه     استفاده از برنامه
شـده در ايـن پـژوهش بـا رويكردهـاي       روش ارائـه  ،شـود  بري باشد. از اين رو توصـيه مـي   زمان

تعريـف يـك   ممكـن اسـت   اي،  عضي از مسائل چندمرحلـه فراابتكاري تركيب شود. همچنين در ب
هايي كـار كننـد   DSSشود روي  ن پيشنهاد مياهدف براي هر مرحله شدني نباشد. به ساير محقق

  صورت كلي تعيين شود. كه آرمان به
توان در سـاير   صورت اعداد قطعي بيان كرد. بنابراين مي گاهي ممكن است نتوان اهداف را به

ريزي آرماني فازي اسـتفاده شـود. رويكـرد پيشـنهادي مخـتص بـه مسـائل         مهها از برنا پژوهش
كـار   اي بـه  مسائل چندهدفـه و چندمرحلـه   شود اين رويكرد در ساير . پيشنهاد مينيستتخصيص 
  برده شود.
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