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 چکیده
گیری از اطالعات با بهره گیرندهتصمیمزمانی که ریسک مساله افزایش یابد. به خصوص  گیری فرآیندی با پیچیدگی بسیار باالستتصمیم

کند. از این رو تصمیم نهایی را اعالم می سرانجامشخصیت  و های مختلفی از جمله دانش، اعتقادات، فرهنگ، نگرشها در حوزهو بررسی آن
به منظور تا  کوشد میدر این راستا، پژوهش حاضر  باید بیش از پیش مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد.  ،گیریهای مختلف حوزه تصمیمجنبه

ضمن تعیین مقاله  این در قطعیت و در محیط فازی ارائه دهد.ریزی خطی تک هدفه در شرایط عدمگیری، مدل برنامهبهبود در فرآیند تصمیم
ان کمک . مدل پیشنهادی به مدیرگیردمیتحلیل قرار گیران مورد گیرنده، سبک قضاوت و رفتار تصمیموزن معیارها به تفکیک هر تصمیم

رسی منطقی بودن های مدل، بر. از جمله قابلیتگیران تا حد زیادی کاسته شودوابستگی به تصمیمگیران، بندی تصمیمکند تا با خوشهمی
 عوامل وضعیت جامع صورت به توانندمی ارشد مدیران رو، این از .است تردقیق اطالعات ارائه و بینیپیش نیز و بهتر حلیلت ،گیرانپاسخ تصمیم

 استفاده نحوه نمایش جهت از ادبیات موضوع مثالی نیز انتها در .کنند اتخاذ آگاهانه تصمیمات ها،تحلیل سادگی حفظ با و کرده نظارت را مهم
 .می گردد ارائهمدل پیشنهادی تحت شرایط عدم قطعیت  از

 فازیهای تئوری مجموعهگیران، ریزی خطی، رفتار تصمیمگیری، عدم قطعیت، برنامهتصمیم: كلمات كلیدی
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ABSTRACT 

Decision making is a very complicated process, especially when the risk of a problem increases. The decision 

maker, using information and examining them in various areas including knowledge, beliefs, culture, attitude, 

personality, etc., ultimately expresses the final decision. Therefore, the various aspects of the decision-making context 

should be more noticed and evaluated. In this paper, a single-objective linear programming model is presented to 

improve the decision-making process in a fuzzy environment. Also, the weight of the criteria is determined for each 

decision maker, and the judgement style and behavior of the decision-makers are analyzed. In the proposed model, 

dependence on a particular decision maker is eliminated by clustering them. Hence, administrators can thoroughly 

monitor the status of significant factors and make informed decisions. Finally, an example from the literature is 

presented to show the applicability of the proposed model in an uncertain environment. 
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 مقدمه -1

. است مختلف هایگزینه میان از گزینه یک انتخاب گیری،تصمیم     
 آن گزینش در معیار یک از بیش که معقول است هنگامی انتخاب این

 بستگی نیاز مورد اطالعات وجود به گیریتصمیم .شود گرفته کار به

 گیریتصمیم امکان باشد، روزتر به و ترکامل اطالعات دارد. هرچه

 گیریتصمیم نقش میان، دراین. بود خواهد بیشتر مناسب و درست

 زیرا کرد. انکار نباید هاسازمان عرصه در را کارکنان و مدیران

 اداری، فنی، اقتصادی، مسائل با ناخواه خواه آنان گیریتصمیم

 تنگاتنگی کالن، ارتباط و خرد سطوح در فرهنگی و سیاسی اجتماعی،

 .است حساس بسیار گیری،تصمیم فرآیند در آنان نقش رو این از دارد.
حساسی است و این ناشی  فعالیتگیری مطالعه مفهوم و ماهیت تصمیم

تکلیف چیزی  شودگفته میکه زمانی .باشداز ماهیت پیچیده آن می
، شدهای حل یا مسئله حاصل شده، درباره موضوعی توافق شدهمعین 

در این  .در خصوص یک مساله تصمیمی اتخاذ شده استدر واقع 
دیگری در  فرآیند ،شرایط فرآیندی به پایان رسیده که البته پس از آن

اگر از این زاویه به موضوع بنگریم در واقع  .باشدگیری میحال شکل
 [.1]گیری یک فرآیند پویاست که پایان نخواهد داشت تصمیم

های موجود و انتخاب یک راه برای تحلیل راهوگیری تجزیهتصمیم     
گیری فارغ از نوع .  فلذا در تمام مسائل تصمیمرسیدن به اهداف است

 ، فرآیند، پویاییآگاهانه بودن ،ابحق انتخسطح آن مفاهیمی مانند و 
طور که از همان .مستتر است تحلیلوای بودن و تجزیهبودن و نه لحظه

گیرنده دریافت شود، وظیفه اصلی تصمیماین تعریف استنباط می
هاست که ها و انتخاب اصلح میان آنهای ممکن و نتایج ناشی از آنراه

دهد  حوی درست و مطلوب انجاماگر وی بتواند این انتخاب را به ن
 [. 4-2های او موثر و سازنده خواهد بود]تصمیم

ها و همچنین گیرنده درباره اطالعات و دادهبر اساس دانش تصمیم     
کنترل، بر مبنای درجه اطالعات موجود درباره وقوع متغیرهای غیر قابل

شرایط گیری در تصمیم -1 شوند:تقسیم می گیری به سه دستهتصمیم
گیری تصمیم -3و  گیری در شرایط عدم اطمینانتصمیم -2، اطمینان

تواند به مساله می ،بندی فوقعالوه بر دسته [.10-5]در شرایط تعارض
جمله مزایای بندی شود. ازصورت فردی یا گروهی نیز تقسیم

بودن مسئول رعت، مشخصس توان بهگیری فردی میتصمیم
دور از کشمکش و رقابت اشاره کرد. و ارزش بهثبات رویه گیری، تصمیم

گیری در سطح ناهمگن و تر، تصمیموجود اطالعات و دانش بیش
ها حلتر درمورد راهکیفیت تصمیمات و توافق بیش افزایشمتجانس، نا

مقدار اثربخشی و کارایی فرآیند گیری گروهی است. از مزایای تصمیم
گیری . تصمیمگیری مرتبط استبه فردی یا گروهی بودن شیوه تصمیم

از طرفی تصمیمات گروه  .کارایی بیشتری دارد فرد، توسط

تر خالقیت باالتری وجود شهای بیحلبا ارائه راه زیراترند؛ اثربخش
 [.11دارد]
 گیرانهایی نظیر عدم دسترسی کامل به تصمیمبه دلیل محدودیت     

گیری گروهی در و هزینه زیاد که تصمیم ، صرف زمانهاو اطالعات آن
که  دادگیری فردی را به نحوی انجام پی دارد، نیاز است تا تصمیم

گیری گروهی به همراه داشته هزینه کمتر و اثربخشی مشابه تصمیم
گیری فردی و گروهی به صورت دیگر، از مزایای تصمیم عبارتهبباشد. 

 همزمان استفاده شود.
، های اطالعاتیشدن، نارساییو یک بعدینگرینبودن، جزئیعقالنی     

نگری و گرایش به نتایج زودرس، اعمال نظر شخصی عدم تمایل به آینده
حد بر تجربیات فردی، و فقدان بازخورد ازگیری و اتکای بیشدر تصمیم

 [.2] گیری استاز جمله تنگناها در تصمیم ،گیریفرآیند تصمیم

گیری از نظر خبرگان و همچنین عدم حضور بهره از بهبه دلیل نی     
ها در سازمان، الزم است هر سازمانی، روشی را انتخاب کند دائمی آن

تا بهترین استفاده از خبرگان در زمان حضور آن ها در سازمان را 
ها روند سازد. همچنین تعدد نظرات و اختالف بین آنفراهم

د کرد. در این مقاله، مدل برنامهگیری را بسیار پیچیده خواهتصمیم
گیران برای مسائل ریزی خطی با هدف تحلیل رفتار تصمیم

که  جاییاز آناست. گیری چندمعیاره طراحی شدهتصمیم
های غیر کمی مورد ها را بر اساس معیارها به شیوهگیران گزینهتصمیم

دهند، نحوه قضاوت و اظهار نظر ایشان در سنجش و ارزیابی قرار می
در این رابطه از کند. ای ایفا میگیری نقش عمدهنتیجه تصمیم

کردن نظرات یافته برای کمیهای فازی توسعهمتدولوژی مجموعه
 است.خبرگان استفاده شده

 پیشنهادی تمالگوری -2

گیران در مورد با هدف کشف ارتباط نظرات تصمیم حاضرالگوریتم      
اهمیت معیارها ارائه شده است. وزن هر معیار پس از حل یک مدل 

آید که در آن از مفهوم آنتروپی جهت ریزی خطی بدست میبرنامه
تعیین اوزان اولیه استفاده شده است. همچنین شاخص جدیدی برای 

ت بهبود عملکرد الگوریتم جداسازی اهمیت اوزان ارائه شده است. جه
چرا که با  ؛در عمل، باید در تکرارهای باال نتایج آن را بدست آورد

تر است. گیران آسانگیری تصمیمها، کشف نحوه تصمیمافزایش ورودی
در الگوریتم حاضر پارامترهایی نظیر آنتروپی، فاصله از میانگین و 

 معیار نقش دارد. ها در تعیین وزن هر بندی گزینهارتباط با رتبه
 : شودمیهای الگوریتم پیشنهادی به تشریح در ادامه توضیح داده گام
 1IVIFهای تصمیم توسط متغیرهای زبانی ( تشکیل ماتریس1گام

(1) 𝐷𝑀𝐾 = [𝑋𝑖𝑗(𝐾)]𝑚×𝑛,                   ∀𝐾 = 1,2, … , 𝑔. 
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 یبه اعداد کم یزبان یرهایمتغ لی( تبد2گام

  GIS2با تابع  رانیگمیارائه شده توسط تصم یزبان یرهایمتغ یتمام     
. براساس شودیم لیتبد [0و1]بازه نی( به اعداد ب2شده در فرمول)ارائه

آن باالتر  رینظ یزبان ریباشد، متغ ترکینزد 1تابع هرچه عدد به  نیا
 :میباشد، دار IVIFعدد  کی �̃� [. اگر12است]

(2) 

𝛼 ̃ = ([𝑎, 𝑏], [c, 𝑑]) 

GIS(𝛼 ̃) = 𝑎+b2 + 𝜆1𝑎(1 − 𝑎 − 𝑐) +                   𝜆2𝑏(1 − 𝑏 − 𝑑),       
𝐺𝐼𝑆(𝛼 ̃) که یبه طور ∈ [0.1]. 

 رندهیگمیهر تصم کیبه تفک ارهایمع هیاول یها( محاسبه وزن3گام

[، بدست 13]یبراساس روش آنتروپ ارهایمع هیاول یهاگام وزن نیا در
 .شودیآورده م

 شده زینرماال سیمحاسبه ماتر -1-3

(3) 𝑋𝑖𝑗(𝐾′) = 𝑋𝑖𝑗(𝐾) ∑ 𝑋𝑖𝑗(𝐾)𝑚𝑖=1⁄ , 
 اریهر مع یآنتروپ نییتع -2-3

(4) 𝐸𝑗(𝐾′) = − 1ln(𝑚) ∑ 𝑋𝑖𝑗(𝐾′) ln (𝑚
𝑖=1 𝑋𝑖𝑗(𝐾′)), 

 اریدرجه انحراف هر مع ای نانیعدم اطم نییتع -3-3
(5) 𝑑𝑗(𝐾′) = 1 − 𝐸𝑗(𝐾′), 
 اریمحاسبه وزن مع -4-3

(6) 𝑊𝑗(𝐾) = 𝑑𝑗(𝐾′)∑ 𝑑𝑗(𝐾′)𝑛𝑗=1 , 
 طوری کهبه 

 :𝑊𝑗(𝐾) وزن معیارj  ام بر اساس نظراتK گیرندگاناُمین تصمیم 
 نیانگیم سی( محاسبه ماتر4گام

(7) 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 = [𝑀𝑖𝑗]𝑚×𝑛, 
(8) 𝑀𝑖𝑗 = ∑ 𝑋𝑖𝑗(𝐾)𝑔𝐾=1𝑔 , 
 هاوزن نیانگیشده از م زی( محاسبه فواصل نرماال5گام

 اریمع یها براوزن نیانگیمحاسبه م -1-5

(9) 𝑊𝑗(∗) = ∑ 𝑊𝑗(𝐾)𝑔𝐾=1𝑔 , 

 محاسبه فاصله از میانگین به ازای هر معیار -2-5

(10) 𝑊𝑗(𝐾) − 𝑊𝑗(∗) = 𝑆𝑗(𝐾) ,                                 ∀𝑗, 𝑘. 
 محاسبه وزن هر معیار نسبت به وزن میانگین آن معیار  -3-5

(11) 𝑊𝑗(𝐾) 𝑊𝑗(∗)⁄ = 𝐷𝑗(𝐾), 
 صمیم گیرندهاز منظر ت اریهر مع تی( محاسبه اهم6گام

هر  یبرا یخط صیبر اساس روش تخص هانهیگز یبندرتبه -1-6
 رندهیگمیتصم

 صیتخص سیماتر لیتشک -1-1-6

(12) 𝛾𝐾 = [𝛾𝑖𝑗(𝐾)]𝑚×𝑚, 𝛾𝑖𝑗(𝐾) : نهیکه گز ییارهایمجموع وزن معi رتبه  یها داراام در آنj ام 
 است. ام K رندهیگمیاز نظر تصم

 (LA) یخط صیمدل تخصحل  -2-1-6

(13) 𝑍 = 𝑚𝑎𝑥 ∑ ∑ 𝛾𝑖𝑗ℎ𝑖𝑗𝑚
𝑗=1

𝑚
𝑖=1  

(14) ∑ ℎ𝑖𝑗𝑚
𝑖=1 = 1, ∀𝑗 = 1,∙∙∙, 𝑚 

(15) ∑ ℎ𝑖𝑗𝑚
𝑗=1 = 1, ∀𝑖 = 1,∙∙∙, 𝑚 

(16) ℎ𝑖𝑗𝜖{0,1}, 
 رندهیگمیتصم دیاز د اریهر مع تیمحاسبه اهم -2-6

 افتهیکاهش سیماتر لیتشک -1-2-6
 یبند، پس از آن که رتبه𝑋𝑖𝑗(𝐾) میتصم سیمرحله هر ماتر نیدر ا     
 سیبه ماتر ریبه صورت ز دیدر مرحله قبل به ثبت رس هانهیگز

 .دشویم لیتبد 𝑅𝑖𝑗(𝐾) افتهیکاهش

 سایرشده و  یآن نگهدار minو  maxفقط  ستون هر معیاردر      
رتبه و  نیفقط اول زیدر ستون رتبه ن نی. همچنشوندیاعداد حذف م

 .شودیم یرتبه نگهدار نیآخر

 1و  0 سیماتر لیتشک -2-2-6

و  1عدد،  نیدر هر ستون به بزرگتر 𝑅𝑖𝑗(𝐾)افتهیکاهش  سیماتر در     

[𝑋𝑖𝑗(𝐾)
 ها]رتبه 

max 

min 
[𝑅𝑖𝑗(𝐾)

]

,,, 
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نشان داده 𝑁𝑖𝑗(𝐾) و با نماد  ابدییاختصاص م -1عدد  نیبه کوچکتر
و به  1رتبه عدد  نیها به کمتراما در ستون مربوط به رتبه شودیم
 .یابدمیاختصاص  -1رتبه عدد  نیترشیب

 اریهر مع تیمحاسبه شاخص اهم -3-2-6

(17) 𝐼𝑗(𝐾) = ∑ 𝑁𝑖𝑗(𝐾) × 𝐻𝑖(𝐾)𝑚
𝑖=1 ,                   ∀𝑗 = 1,∙∙∙, 𝑛 

 رندهیگمیتصم نیاُم Kام براساس نظرiنهیگز شدهلیرتبه تبد: 𝐻𝑖(𝐾) ام K رندهیگمینظر تصم یام بر مبنا j اریمع تیاهم: 𝐼𝑗(𝐾) که  یبه طور

هر  لیدر تحل 𝐼𝑗(𝐾)آمده توسط شاخصاعداد بدست از     
شاخص به مدل  نیورود اعداد ا یاما برا شودیاستفاده م رندهیگمیتصم

𝜋: 𝐼′𝑗(𝐾) .شودمیاستفاده  ریز لیتبد یاز الگو یاضیر
  𝐴𝑗(𝐾)

 

75/0  2+ 
625/0  1+ 
5/0  0 

3125/0  1- 
0625/0  2- 

 .شودیگفته م 𝐼′𝑗(𝐾) شدهلیبه اعداد متناظر تبد
با هدف کسب وزن  ریز یاضیر یزیرمرحله مدل برنامه نیدر ا -3-6
 ییوزن نها انگریب 𝑊𝑗′(𝐾)مدل  نیارائه شده است. در ا ارهایمع یینها
 ام است. K رندهیگمیام براساس نظر تصم j اریمع

(18) 𝑚𝑎𝑥 ∑ ∑ 𝐼′𝑗(𝐾)  ∙ 𝑊′𝑗(𝐾)𝑐
𝑗=1

𝑔
𝐾=1  

(19) 𝑊𝑗′(𝐾) − 𝑊𝑗(∗) ≥ 𝑆𝑗(𝐾), ∀𝑗 = 1, 2,∙∙∙, 𝑐 

(20) 𝑊𝑗′(𝐾) ≤ 𝑊𝑗(∗) ∙ 𝐷𝑗(𝐾)
 

(21) ∑ 𝑊′𝑗(𝐾) = 1 , ∀𝐾 = 1, 2,∙∙∙, 𝑔    𝐶
𝑗=1  

 مثال كاربردی -3
[ برای 14مطالعه موردی از ادبیات موضوع ]در این بخش، یک      

در مدل پیشنهادی این مقاله ارائه و حل شده است. دادن کاربرد نشان
شوند و در ها ارزیابی میبخش دوم متدولوژی، معیارهای غیرمالی پروژه

رسد که سطح تطبیقش با پایان این بخش، هر پروژه به امتیازی می
کند. به منظور حل این بخش از می اهداف استراتژیک سازمان را بیان

مساله، از تیم چهار نفره از خبرگان خواسته شد تا هر پروژه را با توجه 
(، هماهنگی 𝐶2 محیطی)(، اثر زیست𝐶1 به شش معیار اثر اجتماعی)

(، ریسک 𝐶5(، مزایای غیرمالی)𝐶4سازمانی) (، آمادگی𝐶3استراتژیکی)
دهی به هر گزینه با در نظر گرفتن تبه. رکنند( مورد ارزیابی 𝐶6پروژه)

 2که در جدول IVIFتوسط متغیرهای زبانی  𝐶6تا   𝐶1معیارهای
، 𝐶1 ،𝐶2. عالوه بر این، معیارهای شودانجام می، نمایش داده شده است 𝐶3 ،𝐶4 ،𝐶5 عنوان معیارهای سود و معیار ه ب𝐶6 عنوان معیار هزینه ه ب

جلوگیری از تاثیر متقابل نظرات بر یکدیگر، برای شود. در نظر گرفته می
 گیران به صورت جداگانه انجام شده است.های تصمیمقضاوت

 [14]هیاول میتصم سیماتر. 1جدول 

 (DMگیرندگان )تصمیم هاگزینه معیارها

 DM1 DM2 DM3 DM4 

𝐶1 

𝐴1 F MG MP P 𝐴2 MG G F MP 𝐴3 VG G VG G 𝐴4 MG G F MP 𝐴5 VP P P MP 

𝐶2 

𝐴1 F P MP VP 𝐴2 F MP F MP 𝐴3 MG F F G 𝐴4 MP VP P F 𝐴5 G MG G F 

𝐶3 

𝐴1 VG G VG MG 𝐴2 G VG MG G 𝐴3 MG F MG G 𝐴4 MG G G F 𝐴5 F MG F MP 

𝐶4 

𝐴1 F MG MG G 𝐴2 G MG VG G 𝐴3 VP P P MP 𝐴4 F G MG F 𝐴5 MP MG F F 

𝐶5 

𝐴1 P F F MP 𝐴2 VP P MP P 𝐴3 VG G G VG 𝐴4 MP MP P F 𝐴5 G VG MG G 

𝐶6 

𝐴1 G MG G MG 𝐴2 VP P P F 𝐴3 F MP MP F 𝐴4 F P F MG 𝐴5 F P VP MP 

  بیان شده است. 2تبدیل یافته متغیرهای زبانی در جدول

حل مدل نهایی به ازای هر  نتیجه 3در جدول  تایج حل مثال:ن
آمده است.گیرنده، وزن نهایی هر معیار بدستتصمیم
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 [15]هامتناظر با آن IVIFاصطالحات زبانی و اعداد .2جدول

Linguistic variable number  IVIF  

Extremely high (EH)/ Extremely good (EG) ([1,1], [0,0]) 

Very very high(VVH)/Very very good (VVG) ([0.9,0.9], [0.1,0.1]) 

Very high (VH)/Very good (VG) ([0.7333,0.825], [0,0.125]) 

High (H)/Good (G) ([0.6333,0.725], [0.1,0.225]) 

Medium high (MH)/ Medium good (MG) ([0.5333,0.625], [0.2,0.325]) 

Medium (M)/Fair (F) ([0.4333,0.525], [0.3,0.425]) 

Medium low (ML)/ Medium bad (MB) ([0.3333,0.425], [0.4,0.525]) 

Low (L)/ Bad (B) ([0.15,0.2875], [0.45,0.6375]) 

Very low (VL)/ Very bad (VB) ([0,0.1375], [0.6,0.7875]) 

Very very low (VVL)/ Very very bad(VVB) ([0.1,0.1], [0.9,0.9]) 

 اریمع هر نهایی وزن .3جدول

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 

DM1 0.242 0.048 0.036 0.211 0.344 0.119 

DM2 0.161 0.309 0.057 0.135 0.251 0.087 

DM3 0.225 0.155 0.059 0.189 0.169 0.204 

DM4 0.171 0.337 0.092 0.101 0.249 0.050 

 رانیگمیتصم منظر از اریمع هرارزش  .4جدول

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 

DM1 0.625 0.5 0.5 0.0625 0.75 0.3125 

DM2 0.0625 0.75 0.5 0.3125 0.625 0.5 

DM3 0.3125 0.75 0.3125 0.5 0.625 0.625 

DM4 0.75 0.75 0.625 0.0625 0.625 0.625 

گیران براساس نظرات بدست آمده مشخص است که تصمیم
،  4در جدولرا در معیارهای دوم پنجم دارند.  نظر ترین اختالفبیش
 𝐼𝑗(𝑘)همان مقادیر که  رانیگمیتصم نگاه از اریمع هر ارزش سیماتر
 باشد، محاسبه شده است.می

 رانیگمیفوق تصم سیبراساس ماتر شود،یهمانطور که مالحظه م
 سیدو ماتر لیتحل با دوم و پنجم دادند. یارهایرا به مع تیاهم نیترشیب

که از نظر  ییارهایمع ؛شودیآمده به صورت همزمان مشخص مبدست
را در وزن  انسیوار نیترشیاند برا داشته تیاهم نیترشیب رانیگمیتصم

به  یبه صورت منطق رانیگمیاند. در واقع تصمبه خود اختصاص داده
 شود؛یم نیجواب تضم ییهمگرا در این مساله اند.ت پاسخ دادهسواال

 .موجود است ارهایمع ینسبت به بعض رانیگمینظر تصمچرا که اتفاق
هر  تیدر خصوص اهم رانیگمینظرات تصم اریاساس انحراف معبر

 یمقدار برا نیبا توجه به باالتر بودن ا شودیمشخص م اریمع
 یریپذکیتوانسته است تفک رندهیگمیتصم نی، ا4رندهیگمیتصم

 تیاحتماال با قاطع جهیکند و درنت جادیرا در ذهن خود ا یترشیب
و  اریمع انحراف نظر کرده است. ماعال هانهینسبت به گز یترشیب
برابر  ارهایمع تیدر خصوص اهم 2و  1 رانیگمینظرات تصم نیانگیم

دو  نیکه ا میاعالم کن ادیبا احتمال ز میتوانیم جهیدر نت ،است

گروه  کیدر  هانهیگز نیب یریپذکیتفک ییاز نظر توانا رندهیگمیتصم
 .رندیگیقرار م

سازی در تکرارهای نتایج بدست آمده در صورت اجرای فرآیند شبیه
 دهد.ارائه میهر فرد را گیری باال، تخمین دقیقی از الگوی تصمیم

گیرنده درباره ذهنی تصمیم یهاکند که قضاوتهمچنین تضمین می
. در صورت عدم متناسب استها با قضاوت در خصوص هر معیار گزینه

 های خود اصالح انجام دهد.گیرنده موظف است در داده، تصمیمتناسب
 

  یریگجهینت -4
مشکل و حساسی است  تیگیری فعالمطالعه مفهوم و ماهیت تصمیم

 ان،یم نیا . درباشدآن می یایو این ناشی از ماهیت پیچیده و پو
برعهده دارند  یدینقش کل یریگمیدر تمام مراحل تصم رانیگمیتصم
در این مقاله،  .رندیقرار گ یابیو ارز لیاز گذشته مورد تحل شیب دیکه با

تک  یخط یزیرمدل برنامه ،یریگمیتصم ندیبه منظور بهبود در فرآ
ارائه شد.  یفاز طیها در محداده تیعدم قطع ریهدفه با در نظرگرفتن تاث

از  یترقیو برآورد دق لیتا تحل کندیکمک م رانیبه مد یشنهادیمدل پ
 یرفتن وابستگنیبا از ب نیآورند. همچنبدست رانیگمیقضاوت تصم وهیش

 یندهایرا در فرآ یترشیخاص، قدرت عمل و سرعت ب ریگمیتصم کیبه 
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مدل  یهایخروج لیتحل .دهدیسازمان م ارشد رانیبه مد یریگمیتصم
 خود خواهد رمجموعهیز طیسازمان از شرا رانیمد ترقیموجب اطالع دق

 ماتینسبت به تصم یترشیب اعتماد تیدقت و قابل نیشد و همچن
 توانندیم رانیرو، مد نیسازمان رقم خواهد زد. از ا یبرا رفتهیصورت پذ

کرده و  شیارا در سازمان پ یریگمیتصم تیوضع وستهیپ ندیفرآ کیدر 
آگاهانه اتخاذ کنند.  ماتیتصم ها،لیو تحل هیتجز یبا حفظ سادگ

در مدل و  تینقش عدم قطع یاز بررس توانیم الگوریتم توسعهمنظور به
 تابع تک هدفه به چند هدفه استفاده نمود. لیتبد زین
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