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توسعه یک مدل برنامهریزی چند هدفه عدد صحیح برای تخصیص کارکنان
به موقعیتهای شغلی
2

مهدی سیف برقی ،*1راحله یزدانی فرد

-1استادیار دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه الزهرا
-9دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه الزهرا

چکیده
یکی از فعالیتهای مهم در حوزه منابع انسانی ،تخصیص مناسب کارکنان به موقعیتهای شغلی به منظوور
ارتقای عملکرد سازمان است .در این مقاله ،مسأله انتصاب کارکنان در یک شرکت تولیودی ،بوا اسوتهاده از
یک مدل برنامهریزی چند هدفه عدد صویی صوهر و یوک ،کوه همزموان مهوارتهوا ،سو

ریوایت و

هزینههای آموزش کارکنان را در نظر میگیرد ،فرموله شده است ،به گونه ای که مناسب ترین ت بیو بوین
داوطلبان و موقعیتهای شغلی موجود در سازمان به وجود آید .عالوه بر این ،ترکیبوی از روشهوا شوام :
فرایند تیلی سلسله مراتبی گروهی ،آنتروپی شانون ،یریب پراکندگی و من

فوازی بوه منظوور میاسوبه

میزان اهمیت معیارهای ارزیابی غیر دقی و فازی ،اهمیت موقعیتهای شغلی و تعیین یریب توابع هود
مدل ،به کار گرفته شده است .مزیت اصلی این روش ترکیبی ،من قیتر نمودن تاثیر قضاوتهوای شخصوی
و شهودی تصمیمگیرندگان در کنار خروجی ریایی مدل تصمیمگیری است.
واژههای کلیدی :مسأله تخصیص کارکنان ،مدل برنامهریزی عدد صیی صهر و یک ،فرایند تیلی سلسله
مراتبی گروهی ،آنتروپی شانون ،یریب پراکندگی

نویسنده مسؤول:

m.seifbarghy@alzahra.ac.i

 /9مدیریت تولید و عملیات ،دوره پنجم ،پیاپی( ،)8شماره( ،)1بهار و تابستان 1131

توانمندیهای داوطلبان و نیازمندیهای موقعیتهوای

مقدمه
تخصیص کارکنان به موقعیتهای شغلی مناسب برای

شغلی است؛ به طووری کوه

هر کسب و کاری امری یروری به شمار میرود .بوه

توانمندیهای داوطلب و موقعیت شغلی

را نشان

دلی و تهوواوت در شخصوویت ،توانمنوودیهووا و س و

میدهود .از طرفوی ،متغیور صوهر و یوک

 ،متغیور

ریایت کارکنان از مشاغ مختلف ،مدیران در فرایند

تصمیم مدل است که طب معادله  1تعریف می شود:

تخصیص با معیارهای مختلهی برای ارزیابی کارکنوان
روبه رو هستند .مسأله تخصیص کارکنان کوه معموو
به صورت یک مدل تک هدفه ارائه میشوود ،توسو
میققان زیادی م العوه شوده اسوت .در ایون مسوأله،
تعدادی داوطلب به تعدادی موقعیت شغلی بوا هود
حووداک ر سووازی میووزان ت بی و بووین توانمنوودیهووای
داوطلبووان و نیازمنوودیهووای موقعیووتهووای شووغلی،
تخصیص داده میشوند وم اب با مدل برناموهریوزی
عدد صیی صهر و یک فرمولوه مویشوود (کابوا و
همکاران:)9219 ،1

() 1

درجوه ت بیو بوین

تخصیص داوطلب به موقعیت شغلی

1

در غیر اینصورت

2

در م العات زیادی،

به عنووان درجوه ت بیقوی

موزون بین توانمندیهای داوطلب و موقعیت شغلی
در نظر گرفته شوده اسوت (کرکمواز و همکواران،9
9228؛ هوانگ و همکاران9223 ،1؛ لین و همکواران،4
9212؛ لووین و همکوواران .)9219 ،اگوور چووه ت بیوو
مناسب بین توانمندیهای داوطلبان و نیازمنودیهوای
موقعیووتهووای شووغلی از اهوودا

مهووم در فراینوود

تخصیص کارکنوان بوه شومار مویرود ،ولوی در نظور
گرفتن این هد

()1

به تنهایی کافی نیست .هر سوازمانی

بووه منظووور حهووه و نگهداشووت کارکنووان خووود ،بووه
S.t:

شناسایی اثر ریایت شغلی بر عملکرد شغلی کارکنان
نیوواز دارد .اگوور کارکنووان از موقعیووت شووغلی خووود

()9

احساس ریایت نداشته باشند ،نرخ جا به جایی آنهوا
()1

افزایش خواهد یافت .در همین راستا ،در م العهای از
مدل برنامهریزی عدد صویی ترکیبوی بورای تکمیو

()4

فراینوود تخصوویص دانشووجویان فووارل التیصووی از

در مدل فوق ، ،تعداد داوطلبان متقایی اسوتخدا

دانشگاهها در میی های کسب و کار و ایجاد ریایت

و  ،تعداد موقعیتهای شوغلی موجوود در سوازمان

کارفرمووا و داوطلبووان از تخصوویص صووورت گرفتووه،

است ،به طوری که مجموعه تخصیصهای ممکون را

استهاده شده است (لین .)9223 ،1از طرفی دیگر ،طب

نشان میدهد .به بیانی دیگر ،فرض بر این است که

پیشنهادی که توس هوانگ و همکاران ( )9223ارائه

داوطلب وجوود دارد و بایود بوه

موقعیوت شوغلی
اسوت.

گرفتن هزینههای تیمی شده بوه سوازمان (همچوون

این مودل ،حوداک ر کوردن میوزان ت بیو بوین

هزینههای آموزشی) باشود کوه بنودرت در م العوات

تخصیص داده شووند ،در حوالی کوه
هد

شده است ،یکی از اهدا

تیقیقی میتوانود در نظور

توسعه یک مدل برنامهریزی چند هدفه عدد صیی برای تخصیص کارکنان به موقعیتهای شغلی1\ .

گذشووته بووه آن اشوواره شووده اسووت .بنووابراین ،س و

به علت تهاوت در میزان اهمیت هر یک از معیارهای

ریایت و هزینههوای آموزشوی داوطلبوان مویتوانود

ارزیابی در موقعیتهای شغلی مختلف ،میاسوبه وزن

عالوه بر میزان ت بی میان توانواییهوای داوطلبوان و

معیارها در فرایند انتصاب یوروری اسوت .بنوابراین،

نیازمندیهای موقعیتهای شغلی بوه عنووان اهودا

برخی از میققان با ادغا تئوری مجموعههای فازی و

دو و سو در مدل کردن فرایند انتصاب مد نظر قرار

روشهای تصمیمگیری چند معیاره ،11وزن معیارهای

گیرند.

ارزیابی را در شرای عد اطمینوان و موبهم میاسوبه

به طور کلی ،هر یک از موقعیتهای شوغلی دارای
منافع متهاوتی برای سازمان هستند .بنوابراین ،ممکون
است از نظر مودیران سوازمان ،میوزان اهمیوت (وزن)
موقعیتهای شغلی یکسان نباشد .روشهای معموول
برای میاسبه درجوه اهمیوت موقعیوتهوای شوغلی،
فرایند تیلی سلسله مراتبی و فرایند تیلیو شوبکه
ارائووه شووده توسو سوواعتی 8در سووال  1382و 133
اسووت کووه در برخووی م العووات مووورد اسووتهاده قوورار
گرفتهاند (هوانگ و همکاران .)9223 ،از آنجوایی کوه
تصمیمگیری گروهی میتواند مجموعهای از دانوش و
تجربه خبرگان را در اختیوار قورار دهود (ماراکواس،3
 ،)1333فراینوود تیلیوو سلسووله مراتبووی گروهووی

12

میتواند به بهبود کیهیت تصمیمات کموک نمایود ،بوا
این حوال ،در م العوات گذشوته از ایون روش بورای
میاسبه وزن موقعیتهای شغلی در فراینود انتصواب
کارکنان استهاده نشده است.
با توجه به اینکه فرایند تخصیص کارکنان ،مسوتلز
ارزیابی داوطلبوان بوا توجوه بوه معیارهوای متنووعی،
همچون :مهارت فنی ،مهارت ارتباطی ،ویژگوی هوای
شخصیتی و  ...است ،نوعی مسأله تصمیمگیری چنود
معیاره به شمار میرود .در بسیاری از مواقع ،به دلیو
وجود اطالعات غیر دقی  ،توصویف ایون معیارهوا بوا
مقادیر عددی و کمی غیر ممکن است .عالوه بر این،

کووردهانوود (هوانووگ و همکوواران9224 ،؛ گونگووورا و
19

11

همکووواران 9223 ،؛ کلیوووک و همکووواران 9223 ،؛
هوانگ و همکاران9223 ،؛ لین9212 ،؛ شاه حسینی و
سووب

14

9211 ،؛ کابووا و همکوواران .)9219 ،موورور

ادبیات مویوع گویای آن است که روشهای موجود
مبتنووی بوور قضوواوتهووای شخصووی و غیوور علمووی
تصمیمگیران بوده است .پیشرفتهای اخیر در حووزه
پایگاه داده ،هوش مصنوعی و فناوری اطالعات باعث
ارتقای تیلیو دادههوا ،کشوف دانوش و فهوم دانوش
کشووف شووده ،گردیووده اسووت (هوانووگ و همکوواران،
 )922و بهرهگیری از این فناوریها میتوانود باعوث
من قیتر شدن تاثیر قضاوتهای شخصی و شوهودی
تصمیمگیران در حوزههای تصومیمگیوری شوود ،اموا
تاکنون تیلی دادههای پرسنلی سوازمان بورای تعیوین
وزن معیارهای ارزیابی ،موورد توجوه میققوان نبووده
است.
عووالوه بوور تعیووین وزن موقعیووتهووای شووغلی و
معیارهای ارزیابی ،انودازهگیوری درجوه ت بیو میوان
تواناییهای داوطلبان و نیازمندیهوای موقعیوتهوای
شغلی در فرایند تخصیص کارکنان از اهمیوت زیوادی
برخوردار است .در این راستا ،کوروین و همکواران

11

( )9229یک ساختار فازی سازگار برای انودازهگیوری
درجه ت بی بین توانمندیهای داوطلبوان بوا اهودا
توویم در پوورو ههووای چنوود مرحلووهای ارائووه نمودنوود.
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انگای  1و وات ( )9221سیستم خبرهای توسعه دادند

موقعیتهای شغلی ،س

ریایت داوطلبان و هزینوه

فازی  1مبتنی بر معیارهوای ت بیو بورای

آموزشی آنها به طور همزمان مد نظر قورار مویگیورد.

انتخاب هت استهاده میکردند .در م العوات موذکور،

مدل

که از من
وقتی س

مهارت داوطلب ،متجاوز از نیازمندیهای

عالوه بر این ،به منظور تعیین یریب تابع هد

ارائه شده به روش ری عم میشود :ابتدا با اسوتهاده

موقعیت شغلی بود ،درجوه ت بیو بور اسواس سو

از روش تیلی سلسله مراتبی گروهی ،وزن هر یوک

مهارت داوطلب تعیین میگردید ،در حالی که هوانگ

از موقعیتهای شغلی تعیین میگردد .سپس به کمک

و همکاران ( )9223با استهاده از یک عملگور فوازی،

یووک روش پیشوونهادی ادغووامی متشووک از آنتروپووی

درجه ت بی یکسانی را بورای داوطلبوانی کوه سو

شووانون 99و یووریب پراکنوودگی ،91وزن هوور یووک از

مهارتی آنها متجاوز از نیازمندیهای موقعیوت شوغلی

معیارهای ارزیابی با توجوه بوه موقعیوتهوای شوغلی

است ،در نظر میگرفتند.

مختلف میاسبه میگردد و نهایتا برای تعیوین درجوه

مسأله تخصیص کارکنان ،یک مسوأله بهینوهسوازی
ترکیبی و برنامهریزی خ وی کامو اسوت (ترسولو،18
9221؛ ترسلو و آرسالنوگلو )922 ،13کوه مویتوانود
با استهاده از الگوریتمهوا و روشهوای مختلهوی حو
شود .یکی از الگوریتمهای شناخته شوده بورای حو
مسأله انتصاب کارکنان ،الگووریتم نتیوک اسوت کوه
توس برخی از میققان استهاده شده اسوت (هوررا و
همکوواران 1333 ،92و 9221؛ ترسوولو و آرسووالنوگلو،
 .)922در م العووهای دیگوور ،هوانووگ و همکوواران

ت بی بین توانمندیهای داوطلبوان و نیازمنودیهوای
موقعیووتهووای شووغلی  ،یووک عملگوور فووازی اسووتهاده
میشود .پس از مدلکردن مسوأله تخصویص ،از یوک
سری روشهای تصمیمگیری چند معیواره ،همچوون:
91

94

ال.پی متریک  ،تابع م لوبیت  ،ایدهآل جوا بوه جوا
9

9

شوده و تاپسوویس  ،بورای حو مودل بهووره گرفتووه
میشود .به منظور تسوت و اجورای مودل پیشونهادی،
اطالعات پرسنلی مورد نیاز ،از یک شورکت تولیودی
در صنعت غذایی کشور اخذ گردیده است.

( )9223مسأله تخصیص کارکنان را به صوورت یوک

همان طور که مشاهده گردید ،در بخش حایر بوه

مدل برنامهریزی عدد صیی صهر و یک دو هدفه در

تعریف مسأله تخصویص کارکنوان و مورور م العوات

یک میی فازی فرموله کرده و با استهاده از الگوریتم

صورت گرفته در این حوزه پرداخته شد .بخش بعود،

ابداعی ،آن را ح نمودند .چند سوال بعود ،میققوانی

به ارائه و تشری مدل پیشنهاد شده اختصوا

یافتوه

با استهاده از الگوریتم بهینهسازی ازدحوا ررات 91بوه

اسووت و در بخووش سووو روشهووای میاسووبه وزن

بهبود الگوریتم ابوداعی ارائوه شوده توسو هانوگ و

موقعیتهای شغلی ،معیارهای ارزیابی و درجه ت بی

همکارانش پرداختند (لین و همکاران9212،و .)9219

ارائه میگردد .در بخش چهوار بوه ارائوه روشهوای

در م العه حایور ،مسوأله تخصویص کارکنوان بوه

ح مدل پرداخته میشود و در بخش پنجم بوا ارائوه

کمک یک مدل برنامهریزی عدد صیی صهر و یوک

یک م ال عددی مودل پیشونهادی ارزیوابی مویشوود.

چند هدفه فرموله میشود ،به نیوی که میزان ت بیو

نهایتا در بخش ششم نتیجه گیوری صوورت گرفتوه ،

بووین توانمنوودیهووای داوطلبووان و نیازمنوودیهووای

پیشنهادهایی برای م العات آینده ارائه میگردد.

توسعه یک مدل برنامهریزی چند هدفه عدد صیی برای تخصیص کارکنان به موقعیتهای شغلی1\ .

مدل برنامه ریزی عدد صحیح باینری چند هدفهه

2

و نشاندهنده اهمیت آن موقعیت شوغلی در سوازمان

پیشنهادی

است .عالوه بر این ،هر موقعیت شغلی دارای معیار

مدل چند هدفه پیشنهادی به منظور تخصیص تعدادی

ارزیابی است که هر یک از ایون معیارهوا بوا نمواد

داوطلب به تعداد کمتری موقعیوت شوغلی بوا هود

نشووان داده و توسو موودیران منووابع انسووانی سووازمان

حداک ر سازی مجموع درجه ت بی بین توانمندیهای

تعریف میشوند .مجموع معیارهای ارزیابی مربوط به

داوطلبان و نیازمندیهای موقعیتهوای شوغلی (توابع

موقعیت شغلی دارای وزنی است که بوا اسوتهاده از

هد

) ،حداک ر کردن تعداد داوطلبان رایی (تابع

م اب معادله  11نشان داده میشود:

هد

) ،حداق کردن میانگین ترجییات داوطلبان

(تووابع هوود

بردار ستونی

) و حووداق کووردن هزینووه آموزشووی

داوطلبان (تابع هد

) ارائه گردیده است .معاد ت

 ، ،1و  8توابوووع هووود

()11

و معووواد ت  1 ،9و 4

میدودیت های این مدل را ارائه میدهند.

نشان دهنده وزن معیوار ارزیوابی

به طوری که

تیت موقعیت شغلی است .در نهایوت ،مواتریس

( )

مقیاس ت بیقی

که میزان ت اب بین توانمندیهوای

هر یک از داوطلبان و نیازمندیهای موقعیت شغلی

( )

را نشان می دهد ،طب معادله  19تعریف میشود:
()8
()19

در معادلوووه  ،1پوووارامتر
مقیاسهای ترکیبی موزون

 ،عناصووور مووواتریس
هستند که میزان ت بیو

موزون بین توانمندیهای داوطلب و نیازمندیهوای
موقعیت شغلی را م اب معادله  3نشان میدهد.

که نماد
موقعیت شغلی
پارامتر

تیت معیار اسوت .در معادلوه ،

به شرح ری تعریف می شود:
اگر داوطلب موقعیت شغلی

()3

یمنا

نشان دهنده درجه ت بی داوطلب با

()11

طب معادله  12تعریف می شود (هوانگ

و همکاران:)9223 ،
()12

اولویت اول انتخاب کند

1

در غیر اینصورت

2

در معادله  ،پارامتر

درجه عالقهمندی داوطلب

بووه موقعیووت شووغلی

اسووت کووه بیشووترین درجووه

عالقهمندی با ارزش عددی  1مشخص میشود .برای

در مسأله تخصیص کارکنان ،هر موقعیوت شوغلی
دارای وزن اهمیتی است که با

را به عنوان

نشان داده میشوود

نمونه ،اگر  1موقعیت شغلی در فرایند تخصویص مود
نظر باشد و داوطلبی موقعیت شغلی خاصی را با عدد
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 1ارزش گووذاری نمایوود ،حوواکی از آن اسووت کووه آن
موقعیت شغلی ،اولویت اول داوطلب میسوب شوده
است ،ولی اگر با عدد  1ارزش گوذاری شوده باشود،

( )1

نشان دهنده آن است که داوطلب کمترین عالقه را به
و

موقعیت شغلی مذکور داشته است .پارامترهوای

از طری مصاحبههای اولیه با داوطلبان بوه دسوت
میآید .شایان رکر است که معاد ت و بوه طوور
همزمان ،در پوی بوا بردن سو

ریوایت داوطلبوان

هستند؛ با این تهاوت که هود

اول در پوی حوداک ر

نمودن تعداد داوطلبانی است که اولویوت اول شوغلی
خود را انتخاب نمودهاند و هد

دو در پی حوداق

نمودن میانگین ترجییات داوطلبان است.
در معادلووه  ،8پووارامتر
آموزشی ک

عناصوور موواتریس هزینووه

هستند که میزان هزینه آموزشوی کو

داوطلب را تیت موقعیت شغلی نشان میدهد:

شده برای ارتقای معیوار

تیوت موقعیوت شوغلی

است .همانطور کوه قوبال اشواره گردیود،

نشوان

دهنوده درجووه ت بیو توانمنودیهووای داوطلووب بووا
موقعیووت شووغلی
ماتریس

تیووت معیووار اسووت .بنووابراین،

میزان عد ت اب بین توانمندیهوای هور

یک از داوطلبان و نیازمندیهای موقعیت شوغلی را
نشان میدهد که سازمان برای رفع ایون عود ت واب ،
باید یک سری دوره آموزشی برگوزار نمایود .پوارامتر
اشاره شده از معادله  1قاب میاسبه است.
( )1

()14

که

به طوری که

میوزان هزینوه آموزشوی صور

در نهایت ،میدودیت اول (معادله  )9مودل حواکی

طب معادله  11تعریف می شود:

از آن اسووت کووه هوور موقعیووت شووغلی فق و و فق و
میتواند توس یک داوطلب اشغال شود ،درحالی که

()11

در بسیاری از سازمانها ،پس از فراینود تخصویص
یک سری دورههای آموزشی برای ارتقای تواناییهای
داوطلبان تخصیص داده شده و آموادهسوازی آنهوا در
پذیرش موقعیت شغلی مربوطه برگزار مویگوردد کوه
برای سازمان هزینهبر است .بردار سوتونی

نشوان

دهنووده هزینووه آموزشووی همووه معیارهووای موورتب بووا
موقعیت شغلی است ،که طبو معادلوه  1تعریوف
میشود:

میدودیت دو (معادله  )1نشان میدهود کوه ممکون
است برخی از داوطلبان به هیچ یک از موقعیوتهوای
شغلی تخصیص داده نشوند.
بدین ترتیب ،مسأله انتصاب کارکنوان بوه کموک
یک مدل برنامه ریزی عدد صیی باینری چند هدفوه
فرموله گردید .در بخش بعد ،روش میاسبه
و

به تهسیر مورد بیث قرار خواهد گرفت.

،

توسعه یک مدل برنامهریزی چند هدفه عدد صیی برای تخصیص کارکنان به موقعیتهای شغلی\ .

جدول  .9ماتریس مقایسات زوجی تجمعی

یک روش ادغامی برای محاسبه پارامترهای حساس
مد

برای

موقعیت های شغلی

تصمیم گیرنده

همان طور که در بخوش  1اشواره شود ،بورای بهبوود

موقعیت
شغلی

کیهیت تصومیمات ،از روش تیلیو سلسوله مراتبوی
گروهی ارائه شوده توسو هوانوگ و لوین)138 ( 93
برای میاسوبه وزن موقعیوت شوغلی
زوجی

توسو تصومیم گیرنوده

(فرض بر این است که

تصمیم گیرنده وجود دارد)

ساختاربندی شده است .عناصر ایون مواتریس کوه بوا
نماد

=

1

( ) اسوتهاده

میشوود .بور اسواس ایون روش ،مواتریس مقایسوات
با ابعاد

1

نشان داده میشود ،اهمیت راب های میوان دو

موقعیت شغلی را که مبتنوی بور مقیواس  3-1سواعتی

1

نکته:
سپس ،عناصر ماتریس تصمیم نرمال شده
نماد

ارائوه مویگوردد ،طبو معادلوه  13تعریوف

میشود:
()13

( )1382است ،ارائه میدهود (جودول  .)1در مرحلوه
بعد ،برای ادغا ماتریس مقایسات زوجی

تصومیم

گیرنده و به دست آوردن ماتریس مقایسوات زوجوی
تجمعووی

از میووانگین هندسووی اسووتهاده موویشووود

(جدول  )9که عناصر این ماتریس با نماد

(معادله

 )18نشان داده میشود.

که بوا

و

و نهایتووا وزن موقعیووت شووغلی

( ) بوور اسوواس

معادله  92میاسبه میگردد:
()92
عالوه بر این ،از یک روش ادغامی شام آنتروپوی
شانون و یریب پراکندکی برای میاسوبه وزن معیوار

()18

ارزیابی
و

جدول  .1ماتریس مقایسات زوجی

میشود .ابتدا به تهکیک هر موقعیت شغلی ،امتیازات

موقعیت شغلی توس

تصمیم گیرنده
تصمیم

موقعیت های شغلی

گیرنده
موقعیت
شغلی

1

مربوط به کارکنان فعلی سوازمان کوه دارای عملکورد
شغلی با یی هستند ،از پایگاه داده پرسونلی سوازمان
اسووتخراو و موواتریس تصوومیم آن شووک موویگیوورد
(جدول  .)1کارکنان با نماد

نشان داده شدهاند.

در دنیای واقعی ،وقتوی میوانگین امتیوازات تموامی
کارکنانی که دارای عملکرد شوغلی بوا هسوتند ،بور

=

1
1

نکته:

تیوت موقعیوت شوغلی (

) اسوتهاده

اساس یکی از معیارهای ارزیابی با تر از حد متوس
باشد ،گویای آن است که با بوودن آن معیوار بورای
فرد ،بر با بودن عملکرد شغلی او اثر داشته اسوت و
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میتوان نتیجه گرفت که اهمیت هر معیار با میوانگین

به طوری که

دادههای مربوط به آن معیار ،راب های مستقیم دارد.

به معیوار ارزیوابی

جدول  .1امتیازات کارکنان فعلی سازمان با عملکرد
با  ،مربوط به موقعیت شغلی
معیارها

(

)

مربوط به موقعیت شغلی
کارکنان فعلی سازمان

یریب پراکندگی دادههای مربوط
در موقعیوت شوغلی اسوت و

توس معادله  99میاسبه میشود .یریب پراکنودگی
برای مقایسه پراکندگی دو جامعه ،مخصوصا هنگامی
که میانگین آنها برابر نباشد ،استهاده مویشوود (آرر و
مومنی.)11 1 ،12
()99

میانگین داده های مربوط به هر معیار ارزیابی
البته ،رکر این نکته یروری است که میوانگین ،بوه
تنهایی تعیینکننده نیست ،چرا کوه ممکون اسوت دو

موقعیووت شووغلی (

در

) طب و معادلووه  91میاسووبه

میشود:

معیار دارای میانگین یکسانی باشند ،ولوی پراکنودگی
()91

دادههای آنها متهاوت باشد .وقتی دادههای مربوط بوه
یکی از معیارها دارای پراکندگی بیشوتری نسوبت بوه
دیگری باشد (البته با میانگینهای یکسوان) ،بوه ایون

حال با استهاده از روش آنتروپی شانون ارائوه شوده

معنی است که در ارتباط با آن معیار ،کارکنان در هور

معیوار داده-

توس هوانگ و یون )1381( 11انیرا

صورت -چه با امتیاز با  ،چه متوسو و چوه پوایین

های مربوط به هر معیار ارزیابی

دارای عملکرد با هسوتند و ایون امور حواکی از آن

) میاسبه میگردد.

(

در موقعیت شغلی

است که معیار با پراکندگی بیشوتر ،تواثیر کمتوری در
با بودن عملکرد شغلی دارد .بنابراین ،میتوان نتیجوه
گرفت ،وزن هر معیوار بوا انیورا

معیوار دادههوای

مربوط به آن راب های عکس دارد .با توجه به تیلیو
فوق ،وزن معیار ارزیابی

در موقعیوت شوغلی بوه

کمک معادله  91میاسبه میگردد.

()94

آنتروپووی یووک مههووو عمووده در علووو فیزیکووی،
اجتماعی و تئوری اطالعوات اسوت؛ بوه طووری کوه
نشاندهنده مقدار عد اطمینوان موجوود از میتووای
مورد انتظار اطالعاتی از یوک پیوا اسوت .بوه بیوانی

()91

دیگر ،آنتروپی در تئووری اطالعوات معیواری اسوت
برای مقدار عد اطمینان بیان شده توس یک توزیوع
احتمال گسسته ( )؛ به گونهای که این عد اطمینوان

توسعه یک مدل برنامهریزی چند هدفه عدد صیی برای تخصیص کارکنان به موقعیتهای شغلی3\ .

در صورت پخشبودن توزیع ،بیشتر از موردی اسوت
که توزیع فراوانی تیزتر است .این عد اطمینان که با
نموواد

نشووان داده شووده اسووت ،طبو معادلووه 91

است که در ادامه این توابع معرفوی خواهنود
شد .در تیلی تصمیمات زبانی ،سه مرحله برای ح
مسائ تصمیمگیری چند معیاره زبانی پیشونهاد شوده
است (هررا و هررا ویدما :)9222 ،11انتخاب مجموعه

تعریف میشود:

زبووانی مناسووب ،انتخوواب عملگوور جمووعآوریکننووده
اطالعات زبانی و انتخاب بهتورین گزینوههوا .معموو

()91

به طوری که

بووده،بر

ارزش نرمال شوده

اساس معادله  9تعریف می شود:

ارزش عدد اصولی مجموعوههوای موورد اسوتهاده در
مدلهای زبانی یک مقدار فورد اسوت کوه ایون عودد
میانی تقریبوا بوا تخموین  2.1ارائوه مویشوود و بقیوه
ارزشها حول این مقدار قرار میگیرنود (بونیسوون و
دکر .)138 ،14مجموعههای زبانی میتوانند با توابوع

( )9

عضویت روزنقهای یا م ل ی نشان داده شوند (هوررا و
از آنجایی که فرایند تخصیص کارکنان در برگیرنوده
ارزیابی داوطلبان مبتنی بر معیارهای زبانی است ،برای
اندازهگیری درجه ت بی داوطلب با موقعیت شغلی
تیت معیار (

) از یوک عملگور فوازی ارائوه

شده توس ل هی زاده طب معادله  9استهاده میشود
(رس:)9224 ،19

همکاران .)133 ،هررا ویودما و همکواران)9221( 11
بیان کردند تصمیمگیران ،ترجییات خود را با استهاده
از مجموعههای زبانی با عودد اصولی  ،1و  3بورای
تخمین گزینهها نشان مویدهنود .بورای جموعآوری و
مقایسه ارزشهای زبانی ،دو نگرش میتواند اسوتهاده
شووود :میاسووبات مسووتقیم روی معیارهووای زبووانی و
پذیرش توابع عضویت ارائه شده توسو بسویاری از
میققان .در م العه حایر ،از عدد اصلی  1برای بیان
معیارهای زبانی استهاده شده است ،زیرا دسوته بنودی

( )9

وای تواناییهای هر داوطلب در پنج سو

 ،کوافی

است .عالوه بر این ،از تابع عضویت م ل ی بوه علوت
سادگی و پوذیرش زیواد آن در عمو  ،اسوتهاده شوده
است .امتیازات داده شده به هر داوطلب ،می تواند به
عنوان متغیر زبانی
شک  .1با ترین تقاطع دو تابع عضویت

متغیر

و

با ترین نق ه اشوترا

و اعداد فازی م ل وی مربووط بوه آنهوا طبو

جدول  4دستهبنودی شودهانود (هوانوگ و همکواران،

همانطور که در شوک  1مشواهده موی شوود
دو توابع عضوویت

تعریف شود .پنج طیوف زبوانی

و

:)9223
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جدول  .4پنج طیف زبانی متغیر

و اعداد فازی

م ل ی مربوط به آنها
خیلیخوب
خوب
متوس
یعیف
خیلییعیف

()2.8،1،1
()2. ،2.8،1
( )2.1،2.1،2.
()2،2.9،2.4
()2،2،2.9

هر یک از سه تابع عضویت برای موقعیت شغلی
با نماد

تیت معیار

نشان داده شوده اسوت

(شک .)1

هر یک از پنج تابع عضویت برای داوطلب تیت
معیووار

بووا نموواد

نشووان داده شووده اسووت

شک  .1سه تابع عضویت ارائه شده توس سازمان
برای مشخصکردن حداق نیازمندیهای هر موقعیت

(شک .)9

شغلی (هوانگ و همکاران)9223 ،
در نهایت ،برای اعتبارسنجی و اثبات مودل ارائوه
شده به دو طری عم گردید :یک روش ،ارائه نتوایج
حاص از ح مدل به مدیران و خبرگان حوزه منوابع
انسانی و اخذ تأییدیوه از آنهوا بوود .هموان طوور کوه
شک  .9پنج تابع عضویت برای امتیازبندی توانایی
های هر یک از داوطلبان (هوانگ و همکاران)9223 ،
از طرفی ،برای هر موقعیت شغلی تیت معیوار
سه س

حداقلی از نیازمندیها ،توسو خبرگوان

سازمان تعیین میگردد .این س وح میتوانند به عنوان
یک متغیور زبوانی

(بور اسواس اعوداد فوازی شوبه

روزنقهای) طب جدول  1تعریوف شووند (هوانوگ و
همکاران.)9223 ،
جدول  .1سه طیف زبانی متغیر و اعداد فازی
شبه روزنقهای مربوط به آنها
با
متوس
پایین

()2. ،1،1
( )2.1،2. ،2.
()2.1،2.1،2.1

مشاهده شد ،در قسمت اهدا

مدل ،کلیه اهودا

نظر واحد سنجش متهاوتند .هد

اول ،میزان ت واب

مهارتهای کارکنان با موقعیتهای شغلی ،هد
تعداد کارکنان رایی ،هد

از
دو

سوو میوزان ترجییوات

کارکنان نسبت بوه موقعیوتهوای شوغلی موجوود در
سوازمان و هود

آخوور میوزان هزینووههوای آموزشووی

کارکنان را نشان میدهد .از طرفوی ،دو هود
چهووار معیارهووای سووازمان و اهوودا

اول و

دو و سووو

معیارهای کارکنوان را موورد توجوه قورار داده اسوت.
بدین ترتیب برای اعتبار سنجی مدل ،نتایج حاص از
ح مدل با استهاده از نر افزار ،به صورت دستی نیوز
در اهدا

و میدودیتهای مدل قرار گرفته و مقادیر

چک شدند .نتایج حاکی از آن بود که خروجویهوای
مدل با اهدا

ت بی داشته  ،در میدودیتها صودق

میکنند .شایان رکر است ،میدودیتهای مودل ارائوه

توسعه یک مدل برنامهریزی چند هدفه عدد صیی برای تخصیص کارکنان به موقعیتهای شغلی11\ .

شده ،همان میدودیتهای مدل تک هدفه کالسویک
بوده است.

به صورت بیشینه مد نظر اسوت،

اهدا

نشوان

دهنده راه حو ایوده ال در بهینوه سوازی هود
است.

بیوانگر یوک راه حو مهوروض بووده و

نشاندهنده درجه اهمیت (وزن) بورای هود

-1روشهای حل مدل پیشنهادی

ا
ا بوا

در این بخش ،یک سری روشهای تصمیمگیری چند

است .تابع سازگار ال.پی متریک بوه منظوور

معیاره برای ح مدل چند هدفه پیشنهادی ارائه موی-

حداق کردن انیرافات از ایودهآل بایود کمینوه شوود.

از ارائوه ایون روشهوا حوداق کوردن

مشخصکننوده درجوه تاکیود بوه انیرافوات

گردد .هود

ارزش

موجود در این مودل نسوبت بوه

موجود است؛ به گونهای که هر چه این ارزش بزرگتر

.)11

باشد ،تأکید بیشتری بر بزرگتورین انیرافوات خواهود

روشهای ارائوه شوده در ایون م العوه ،بوه دو دسوته

بود و اگر

شود ،بدان مههو خواهد بوود کوه

تقسیم میشوند :دسته اول روشهایی هسوتند کوه بوه

بزرگتوورین انیوورا

طور مستقیم به ارائه راه ح میپردازند ،ماننود روش

بهینهسازی ،مدنظر واقع میگردد.

انیرا

توابع هد

یووک راه ح و ایووده آل اسووت (اصووغر پووور،

ال.پووی متریووک و روش تووابع م لوبیووت؛ دسووته دو
روشهایی هستند که ابتدا با استهاده از سایر روشهوا
(ال.پی متریک و میدودیتهای

) ،راه حو هوای

مؤثر را تعیوین و سوپس از بوین راه حو هوای موؤثر،
بهترین راه ح را بوه عنووان راه حو بهینوه انتخواب
میکنند ،مانند روش ایدهآل جا بوه جوا شوده و روش
تاپسیس.

روش تابع مطلوبیهت .م لوبیوت از یوک هود ،
مشخصکننده بیشترین درجه ریایت بخشی ممکون
از آن هد

ال.پی متریک به منظور سنجش نزدیکی یک راه حو
موجود نسبت به راهح ایدهآل موورد اسوتهاده واقوع
به صورت یک توابع

سازگار طبو معادلوه  98خواهود بوود (اصوغر پوور،

 ،به عنوان میوانگین هندسوی م لوبیوت توک توک
اهدا

که

طب معادله  93تعریف میشود:

برای اهدا

حداک رسازی و حوداق -

سازی به ترتیب به کمک معادله  12و  11بوه دسوت
میآید:
()12

:)11

()98

برای تصمیمگیرنده است و م لوبیت ک

()93

روش ال.پیمتریک :فاصله متریک در روشهوای

میشوند .این سنجش از انیرا

از انیرافووات موجووود بوورای

()11
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نشاندهنده حد بوا و

نشواندهنوده

که

حد پایین هر یک از توابوع هود

اسوت (درینگور و

سوییچ.)1382 ،

یک راه ح مؤثر همواره از ح مسوأله زیور حاصو
میشود (اصغرپور،

:)11

()19

ایده آل جا به جا شده .مههو ایدهآل جا بوه جوا
شده ،اولین بار توس افرادی به نا های یوو در سوال
 13 1و زلنوودی در سووال  13 1بووه طووور همزمووان

()11

پیشوونهاد شوود (روموورو و رحمووان  .)1383 ،1روش
ایدهآل جا به جا شده در شک  4برای دو تابع هود
تشری گردیده است (اصغرپور :)11 ،1

گا بعدی ،به دست آوردن راه ح های ایوده آل از
طری ح توابع هد

به صوورت توکهدفوه اسوت

(

) .به علت وجود تضاد میوان

هوور یووک از اهوودا

در مسووائ چندهدفووه ،راه ح و

ایدهآل غیر عملی است ،بنابراین ،جسوتجوی یوک راه
ح سازشی ،یروری به نظر میرسد .در نتیجه ،نیواز
شک  .4تشری روش ایدهآل جابجا شده
راه ح ایدهآل در نق ه حدی

اسوت ،ولوی

برای فضای مسأله مهروض ،عملی نیسوت .مجموعوه

به میاسبه فاصله میان هور راه حو بوا نق وه ایودهآل
احساس میگردد .ایون درجوه نزدیکوی کوه بوا نمواد
نشان داده میشود ،طب معادله  14میاسوبه
می شود:

راه ح های مؤثر از مسأله مهروض شام کلیه نقواط
واقع بر ایالع موجود از

تا

میگردد ،اما کواهش

()14

آن مجموعه به یک زیر مجموعه ( ) موجب داشوتن
نقاط با کمترین فاصله از نق ه ایدهآل میگردد.
اولووین گووا در ایوون روش بووه دسووت آوردن یووک
مجموعه راه حو موؤثر

(

()11

) اسوت.

یکووی از روشهووایی کووه موویتوووان بووه کمووک آن
راهح و هووای مووؤثر را بووه دسووت آورد ،روش ال.پووی
متریک است که در قسمت قب بوه آن پرداختوه شود.
روش دیگوور ،روش مربوووط بووه میوودودیتهووای
است .اگر حداق مجاز از س وح تمایو ( ) بورای
هد

از هد

موجود مشخص شده باشود،

سووپس
میشود:
( )1

بووه کمووک معادلووه  1تعریووف

توسعه یک مدل برنامهریزی چند هدفه عدد صیی برای تخصیص کارکنان به موقعیتهای شغلی11\ .

در گا بعد ،دستهای از ال.پی متریک به قورار زیور
تعریف میشود:

=D

()13

( )1

به طووری کوه

و

بوه ترتیوب نشواندهنوده

گزینهها (راه حو هوای موؤثر) و شواخصهوا (توابوع
در نهایت ،با حداق سازی ال .پوی متریوک هوا بوه
ازای

خواهیم داشت:

مؤثر با نماد

مشخص میگردد .در مرحله بعود،

موواتریس تصوومیم نرمووال شووده

()18

به طوری که

هد ) است و مقدار تابع هد

با توجه به راه ح
(

) میاسووبه

میگردد که عناصر این ماتریس به کمک معادله  42به
بوه عنووان یوک راه حو سازشوی

پذیرفته میشود (اصغر پور،

دست میآید:

.)11

روش تاپسههی  :روش تاپسوویس اولووین بووار توسو
هوانگ و یون ( )1381توسعه یافت .بور اسواس ایون
تکنیک ،بهترین گزینه ،نزدیکترین به راه حو ایودهآل
م بوت و دورتورین بوه راه حو ایودهآل منهوی اسوت

()42

از طرفی ،به کمک روش آنتروپی شوانون وزن هور
یک از شواخصهوا ( ) طبو معواد ت  41توا 44

(ارتوگرول و کاراکاسوگلو .)922 ،18راه ح ایده آل

میاسبه میگردد:

م بت ،راه حلی است که معیارهای سودآور را حداک ر

()41

و معیارهای هزینهبر را حداق میکند ،در حوالی کوه
راه ح ایدهآل منهی عکس مورد قب عم مویکنود؛
یعنی معیارهای سودآور را حداق و معیارهای هزینوه
بر را حداک ر میکند (وانگ و الهاگ .)922 ،13روش

()49

تاپسیس شام مراحلی به شرح ری اسوت (شویور و
شی:)922 ،42

()41

ابتوودا یووک موواتریس تصوومیم بوورای رتبووهبنوودی،
ساختاربندی میشود که به قرار زیر است:

()44

در این مرحله عناصر ماتریس تصمیم نرموال شوده
وزین (

) طب معادله  41میاسبه میگردد:
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-1مثال عددی و مطالعه موردی

()41

هد

سپس راه ح ایده آل م بت (
آل منهی (

) و راه ح ایوده

) به قرار زیر تعیین میشود:

از ارائه این م وال عوددی ،نشواندادن امکوان-

پذیری مدل پیشنهادی در دنیای واقعی است .شورکت
مورد م العه ،یکی از بزرگتورین شورکتهوای تولیود
کننده در صنعت غذایی کشور اسوت .مودیران منوابع
انسووانی ایوون شوورکت ،در صوودد تخصوویص تعوودادی

( )4

داوطلب به پنج موقعیت شوغلی ،شوام تولیود ( )،
فووروش ( ) ،خریوود ( ) ،فنووی ( ) و اداری ( )
هستند؛ به گونه ای که هر موقعیت شغلی فق و فق

( )4

توس یک نهر اداره گردد و هر داوطلب حداک ر بوه
به طوری که

مربوط به معیارهای سوودآور و

یک موقعیت شغلی تخصویص داده شوود .در مرحلوه

مربوط به معیارهای هزینه بور اسوت .در مرحلوه بعود

مقوودماتی (مصوواحبههووای اولیووه) از میووان داوطلبووان

میزان فاصله هر گزینه از راه ح ایدهآل م بت و منهی

متقایی استخدا  ،ده نهر به مرحله انتصواب راه پیودا

طب معادله  48و  43میاسبه میگردد:

کردهاند .شایان رکر است هور موقعیوت شوغلی دارای
پنج معیار ،برای ارزیابی داوطلبان است که عبارتند از:
مهارت فنی (

()48

ادراکی (

) ،مهارت ارتباطی (

) ،تجربوه کواری (

شخصیتی (

) ،مهوارت

) و ویژگویهوای

) .جدول امتیازات داوطلبان را برای

هر یک از معیارهای ارزیوابی نشوان مویدهود کوه از

()43

طری مصاحبه به دست آمدهانود .از طرفوی ،حوداق
معیارهای ارزیابی بوا توجوه بوه موقعیوتهوای

س
در نهایت ،با میاسبه میزان نزدیکی نسبی هر گزینه

شغلی و هزینههای آموزشی هور معیوار ارزیوابی ،کوه

به راه ح ایده آل ( ) که به کموک معادلوه  12بوه

توس مدیران منابع انسانی شرکت مورد م العه تعیین

دست میآید ،میتوان گزینهها را رتبهبندی و بهتورین

شده ،بوه ترتیوب در جودول و  8نشوان داده شوده

گزینه را تعیین کرد .شایان رکر است مقودار
صهر و یک است؛ به گونه ای که هر چه مقدار

بوین

است.

به

به منظور مدلکردن مسأله انتصاب کارکنان در یوک

یک نزدیکتر باشد ،گزینه مورد نظر به جواب ایده آل

مدل برنامهریزی عدد صیی باینری چند هدفه ،بایود

نزدیکتر بوده و در نتیجه گزینه بهتری است.

یووریب توابووع هوود

()12

دست آوریم.

(

،

،

و

) را بووه

توسعه یک مدل برنامهریزی چند هدفه عدد صیی برای تخصیص کارکنان به موقعیتهای شغلی11\ .

جدول  .امتیازات ده داوطلب تیت هر یک از

میگردد .مواتریس مقایسوات زوجوی موقعیوتهوای

معیارهای ارزیابی

شغلی ،ارائه شده توس تصمیم گیرنوده  tو مواتریس

معیارهای ارزیابی

داوطلبان

متوس
یعیف

خوب
خوب

خوب

خوب

متوس
متوس

متوس
خوب

خوب
خوب
خیلی
یعیف
خوب
متوس

خوب
خوب

خوب

متوس

خوب

یعیف

خیلی
خوب
یعیف
متوس

یعیف

خوب

یعیف

خوب

خوب
متوس

خوب
متوس

خوب
خوب

متوس

خوب

متوس

خوب

خوب
خوب
خیلی
خوب

جدول  .حداق س

متوس
متوس

متوس
متوس

خوب

یعیف
متوس
متوس
خیلی
خوب

میگردد .جدول  3وزن موقعیتهوای شوغلی کوه بوا
اسووتهاده از معادلووه  13و  92میاسووبه شووده را نشووان
میدهد.
جدول  .3وزن موقعیت های شغلی ( )
2.2123

با

با

با

متوس

متوس

با

متوس

متوس

با

متوس

متوس

متوس

با

متوس

متوس

متوس

متوس

متوس

با

پایین
متوس

متوس
با

آموزشی
412

(
2. 29
2.211
2.212
2.241
2.923

2.193
2.132
2.119
2.118
2.498

)
2.11
2.141
2.993
2.188
2.981

2.981
2.218
2.23
2.211
2.194

موقعیت شغلی تیت معیار (

) به کمک معادله

 9میاسبه میشود .بدین ترتیب ،یریب تابع هود
هزینووه هووای

912

جدول  .12وزن معیار ارزیابی

در موقعیت شغلی

در مرحله بعود ،درجوه ت بیو میوان داوطلوب و

ارزیابی

122

که در جدول  12ارائه گردیده است.

2.2
2.9
2.11
2.249
2.9

جدول  .8هزینه آموزشی هر یک از معیارهای

112

در موقعیوت

شغلی از طری معاد ت  91تا  9میاسبه میگردد

معیارهای
ارزیابی

با

2.9 43

پایگاه داده شرکت ،وزن معیار ارزیابی

به موقعیت های شغلی

با

2.1142

2.193

2.4121

سپس به کمک تیلی دادههای پرسنلی موجوود در

معیارهای ارزیابی با توجه

موقعیت های شغلی

مقایسات زوجی تجمعی ،از طریو معادلوه  18ارائوه

422

مقادیر

بنابراین ،ابتدا بوا اسوتهاده از روش تیلیو سلسوله
مراتبی گروهوی وزن موقعیوتهوای شوغلی میاسوبه

اول (
تابع هد

) با استهاده از معواد ت  3توا  19و یوریب
چهار ( ) به کمک معاد ت  14توا 1

میاسبه میگردد.
از طرفی دیگر ،به منظور تعیین یریب تابع هد
دو ( ) و سووو ( ) ،از داوطلبووان تقایووا شووده
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موقعیتهای شغلی را بر حسوب عالقوهمنودی خوود
اولویتبندی نمایند (جدول .)11

پس از ارائه مودل بوه بررسوی روشهوای حو آن
میپردازیم .با استهاده از روش ال .پی متریوک (بوا

جدول  .11رتبه ترجییی ارائه شده توس داوطلب
به موقعیت شغلی ( )
موقعیتهای شغلی
1

9

4

1

1

1

4

1

9

1

های مختلف) ،نتیجه نهایی انتصاب طبو جودول 19
ارائه می گردد.
جدول  .19نتیجه نهایی انتصاب با استهاده از

داوطلبان

روش ال.پی .متریک
تخصیص های صورت گرفته
موقعیت شغلی

1

1

4

9

1

داوطلب

(

)

1

1

9
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با اسوتهاده از روش توابع م لوبیوت نتیجوه نهوایی
انتصاب در جدول  11نشان داده شده است.
جدول  .11نتیجه نهایی انتصاب با استهاده از روش
تابع م لوبیت
تخصیص های صورت گرفته

حال مدل برنامهریزی عودد صویی بواینری چنود

موقعیت شغلی

هدفه به شرح ری ارائه میگردد:

داوطلب

طب روش ایده آل جوا بوه جوا شوده ،ابتودا توابوع
هد  ،مواکزیمم شوده و مقوادیر آنهوا (

)

بوورای مجموعووهای از راه حوو هووای مووؤثر میاسووبه
میگردد .سپس به کمک معواد ت  14توا  ،1موتمم
S.t:

درجووه نزدیکووی

میاسووبه موویشووود .بووه منظووور

اندازهگیری فاصله میان هر راه حو و ایوده آل آن از
ال .پی متریک استهاده میگردد .در نهایوت ،گزینوهای
با پایینترین ارزش ال .پی ،بهتورین راه حو خواهود
بود ،زیرا این راه ح نزدیکترین به ایده آل آن اسوت.
بنابراین ،نتیجه نهایی انتصاب با استهاده از روش ایده
آل جا به جا شده طب جدول  14است.

توسعه یک مدل برنامهریزی چند هدفه عدد صیی برای تخصیص کارکنان به موقعیتهای شغلی1 \ .

جدول  .14نتیجه نهایی انتصاب با استهاده از روش

شاخصها در نظر گرفته و بدین ترتیب راه ح ایوده

ایده آل جا به جا شده

آل م بت و منهی میاسبه مویشوود .در مرحلوه بعود،

تخصیص های صورت گرفته

میزان فاصله هر گزینوه از راه حو ایوده آل م بوت و
منهی میاسبه میشوود و در نهایوت ،میوزان نزدیکوی

موقعیت شغلی

نسبی هر گزینه به راه ح ایده آل ( ) طب معادلوه

داوطلب

 12میاسبه میگردد (جدول .)11

در روش تاپسیس مجموعه راه ح های موؤثر بوه
بوه عنووان

عنوان گزینهها و توابع هد

جدول  .11میزان نزدیکی نسبی هر گزینه به راه ح ایده آل (
ح مسأله ح مسأله ح مسأله ح مسأله
بوووا روش بوووا روش بوووا روش بوووا روش
میدودیت میدودیت میدودیت میدودیت

حووووو

2.384

2.338

حووووو

مسووووأله مسووووأله ح مسأله ح مسأله ح مسأله ح مسأله
بووا روش بووا روش به صورت به صورت به صورت به صورت
ال .پوووی ال .پوووی تک هدفه
متریک

2.338

)

متریک

)(p=1) (p=4
2.338
2.224
2.384

طب روش تاپسیس ،گزینوهای بوه عنووان راه حو

تک هدفه تک هدفه

تک هدفه

2.221

2.334

2.334

2.341

تاپسیس گویای آن است که جز موقعیت شغلی  1که

نهایی انتخاب میشود کوه دارای بوا ترین ارزش

در روش هووای مختلووف ،داوطلبووان متهوواوتی بووه آن

باشد .جدول  1نتیجه نهایی انتصاب بر اساس روش

تخصیص داده شده اند ،مابقی تخصویص هوا یکسوان

تاپسیس را نشان میدهد.

است.

جدول  .1نتیجه نهایی انتصاب با استهاده از
روش تاپسیس

نتیجه گیری و پیشنهادهایی برای مطالعات آینده
در مقاله حایر ،مسأله تخصیص کارکنوان بوه کموک

تخصیص های صورت گرفته

یک مدل برنامهریزی عدد صیی صوهر و یوک چنود
موقعیت شغلی

هدفه فرموله شد؛ به گونه ای که در آن اهدافی چوون

داوطلب

ریایت داوطلبان و هزینههای آموزشی آنها بوه مودل
تک هدفه کالسیک در م العات پیشین ،ایافه گردید.

مقایسه نتایج به دست آمده از چهوار روش ال .پوی
متریک ،توابع م لوبیوت ،ایوده آل جوا بوه جاشوده و

هد

از ارائه این مدل ،کواهش نورخ جوا بوه جوایی

کارکنان و هزینههای سازمان عالوه بر ت بی مناسوب
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میووان توانوواییهووای داوطلبووان و نیازمنوودیهووای

تصوومیم بوورای کمووک بووه موودیران و تصوومیمگیووران،

موقعیتهای شغلی است که در م العات گذشوته بوه

پیادهسازی گردد .همچنین ،پیشنهاد میگردد این مدل

ندرت به آن پرداخته شده است .عالوه بر این ،با الها

به کمک الگوریتم نتیوک و الگووریتم ابوداعی ارائوه

گوورفتن از مهوواهیم پایگوواه داده و کشووف دانووش و بووا

شده توس هوانگ و همکارانش در سوال  9223نیوز

استهاده از یک سوری تکنیوکهوای آمواری (آنتروپوی

ح شود و با روشهای ح مدل کوه در ایون مقالوه

شانون ،یریب پراکندگی) ،دادههای پرسنلی موجوود

ارائه شده ،مقایسه و تیلی گردد.

در پایگاه داده سوازمان بورای تعیوین وزن معیارهوای
ارزیابی ،تیلیو شودند ،در حوالی کوه در تیقیقوات
گذشته از روشهای تصومیمگیوری چنود معیواره کوه
مبتنی بر نظرات شخصوی خبرگوان بوود ،تعیوین وزن
معیارهای ارزیابی استهاده میگردید.
مزیت مدل پیشنهادی نسبت به روش سنتی به کوار
رفته در شرکت مورد م العوه ،اسوتهاده از یوک مودل
علمی برای تخصیص کارکنان به موقعیتهای شوغلی
است .در روش سنتی فرایند تخصیص کامال بر اساس
تجربووه و قضوواوتهووای شخصووی و غیوور علمووی
تصمیمگیران بوده است .از طرفی ،ت بی مناسب میان
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